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 1………………………………………………………موقف مصر من قضية كشمير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 :مقدمـــة 

، لسؤيميتمثل قضية كشمير واحدة من أهم القضايا التي تؤرر  العؤالم اإ 
والتي عجزت المنظمات الدولية عن إيجاد حل لها، على مدى  أكثؤر مؤن ن ؤ  

 الم ؤر قرن من الزمان، ومع تتبؤع أحؤداث القضؤية تركؤز الدرالسؤة علؤى الموقؤ  
 يألن م ؤؤر تمثؤؤل قلؤؤب العؤؤالم اإلسؤؤيمة فؤؤي فتؤؤرة إثارتهؤؤاً نظؤؤرا  مؤؤن هؤؤذق القضؤؤي

م بدايؤة 2497النابض، والمدافعة عنه فؤي أحلؤا الظؤرو ،  ويرجؤع ارتيؤار عؤام 
للدرالسؤؤة ألنؤؤه شؤؤؤهد تقلسؤؤيم شؤؤبه القؤؤؤارة الهنديؤؤة، وظهؤؤور قضؤؤؤية كشؤؤمير، أمؤؤا عؤؤؤام 

م المتحؤدة م نهاية الدرالسة فقد شهد آرر المحاوالت الجؤادة مؤن جانؤب األمؤ2491
وكمؤؤا هؤؤو واضؤؤم فؤؤنن مؤؤا بؤؤين التؤؤاريرين يمثؤؤل مؤؤرحلتين متبؤؤاينتين . لحؤؤل القضؤؤية

 .أيديولوجيا  في اللسيالسة الم رية
 

جؤزييتين همؤا المحـور اوو  وتنقلسم الدرالسة إلؤى أربعؤة محؤاورً يتضؤمن  
 الثــــان المحـــور  الر ؤؤؤايل البيييؤؤؤة، والرلتيؤؤؤؤة التاريريؤؤؤة لكشؤؤؤمير، ويعؤؤؤؤرض : 

بؤؤؤؤؤين الهنؤؤؤؤؤد وباكلسؤؤؤؤؤتان، بمناقشؤؤؤؤؤة موضؤؤؤؤؤوعية لحجؤؤؤؤؤ  الطؤؤؤؤؤرفين  لطبيعؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤرا 
مؤن قضؤية   الموق  الم ؤر "المحور الثالث ويتتبع . وولسايلهما لتحقي  أهدافهما

تطؤؤورات القضؤؤية فؤؤي التتؤؤرة المؤؤذكورة، مؤؤع إلقؤؤا  الضؤؤو  " 2491-2497كشؤؤمير 
علؤؤؤى عيقؤؤؤة م ؤؤؤر بطرفؤؤؤي النؤؤؤزا ، وموقتهؤؤؤا مؤؤؤن القضؤؤؤية فؤؤؤي األمؤؤؤم المتحؤؤؤؤدة، 

مؤؤن القضؤؤية فؤؤي ظؤؤل الجمهوريؤؤة، فمؤؤن  الم ؤؤر الموقؤؤ  المحــور الرابــع   ويعؤؤال
م يطؤؤرا الباحؤؤث 2491-2491 عؤؤاميرؤؤيل متابعؤؤة تطؤؤورات القضؤؤية فيمؤؤا بؤؤين 

بعؤد أن  اللسؤيمابالعيقؤات الوديؤة مؤع الهنؤد،  الم ؤر إشكالية مدى تأثر الموقؤ  
 .غربيةجمعتهما أيديولوجية عدم االنحياز، وارتباط باكلستان باألحي  ال

 

ويلسؤؤتمد البحؤؤث مادتؤؤه األ ؤؤلية مؤؤن أورا  الدبلومالسؤؤية الم ؤؤرية، ممثلؤؤة  
فؤؤي التقؤؤارير والمرالسؤؤيت التؤؤي دارت بؤؤين وزارة الرارجيؤؤة الم ؤؤرية ولسؤؤتارتيها فؤؤي 
الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان، الموجؤؤؤودة بمحؤؤؤافظ وزارة الرارجيؤؤؤة الم ؤؤؤرية والمحتوظؤؤؤة بؤؤؤدار 
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عؤؤن أعمؤؤال مجلؤؤ  األمؤؤن والجمعيؤؤة الوثؤؤاي  القوميؤؤة، وكؤؤذلا التقؤؤارير المطبوعؤؤة 

 . العامة لألمم المتحدة
 التوفيقولي هللا و

 

 الخصائص البيئية والخلفية التاريخية لكشمير 
تحؤؤؤيط بهؤؤؤا مؤؤؤن لشؤؤؤبه القؤؤؤارة الهنديؤؤؤة، و  غربؤؤؤيتقؤؤؤع كشؤؤؤمير فؤؤؤي الشؤؤؤمال ال 

أفغانلسؤؤتان، ومؤؤن الغؤؤرب  غربؤؤيال ؤؤين، ومؤؤن الشؤؤمال ال يالشؤؤر  والشؤؤمال الشؤؤرق
وتبلؤؤم ملسؤؤاحة كشؤؤؤمير . الهنؤؤؤد الشؤؤرقيباكلسؤؤتان، ومؤؤؤن الجنؤؤوب  يغربؤؤوالجنؤؤوب ال
ويمكؤؤؤؤن تقلسؤؤؤؤيمها . مؤؤؤؤيي  مربعؤؤؤؤا ، تغطؤؤؤؤى الجبؤؤؤؤال معظؤؤؤؤم هؤؤؤؤذق الملسؤؤؤؤاحة 194972

منطقؤؤؤة جبؤؤؤال التبؤؤؤت وهضؤؤؤبتها فؤؤؤي الشؤؤؤمال،  :  هؤؤؤيجغرافيؤؤؤا  إلؤؤؤى ثؤؤؤيث منؤؤؤاط ً 
فؤؤي الولسؤؤط، منطقؤؤة جؤؤامو  Happy Valley of Kashmirوادى كشؤؤمير اللسؤؤعيد 

Jamu الجنؤؤوب، وتت ؤؤل هؤؤذق المنؤؤاط  الؤؤثيث عؤؤن بعضؤؤها الؤؤبعض لسللسؤؤلة  فؤؤي
 هؤؤؤؤؤيوللواليؤؤؤؤؤة عا ؤؤؤؤؤمتانً إحؤؤؤؤؤداهما  ؤؤؤؤؤيتية . جبؤؤؤؤؤال الهمييؤؤؤؤؤا المغطؤؤؤؤؤاة بؤؤؤؤؤالثلو 

، وتمتؤؤؤؤؤاز كشؤؤؤؤؤمير (2)مدينؤؤؤؤؤة جؤؤؤؤؤامو هؤؤؤؤؤي، واألرؤؤؤؤؤرى شؤؤؤؤؤتوية و Srinagarلسؤؤؤؤؤرينجار 
بمناظرهؤؤؤؤا الطبيعيؤؤؤؤة الريبؤؤؤؤةً مؤؤؤؤن رضؤؤؤؤرة دايمؤؤؤؤة، وتضؤؤؤؤاري  متنوعؤؤؤؤة، وأنهؤؤؤؤار 

إنهؤؤؤا : "وبحيؤؤؤرات جميلؤؤؤة، إضؤؤؤافة إلؤؤؤى اعتؤؤؤدال منارهؤؤؤا، حتؤؤؤى قيؤؤؤل عنهؤؤؤا  عديؤؤدة،
 .(1)"جنة على األرض

 

وتكؤؤؤون كشؤؤؤمير مؤؤؤع باكلسؤؤؤتان وحؤؤؤدة طبيعيؤؤؤة اقت ؤؤؤادية، إذ تمتؤؤؤد بينهمؤؤؤا  
توجؤؤد األنهؤؤار بكثؤؤرة، فروافؤؤد نهؤؤر اللسؤؤند الؤؤذ  يؤؤروى  الطؤؤر  البريؤؤة اللسؤؤهلة، كمؤؤا

لهنؤؤؤد فلؤؤؤي  بينهؤؤؤا وبؤؤؤين كشؤؤؤمير باكلسؤؤؤتان تنبؤؤؤع مؤؤؤن جبؤؤؤال كشؤؤؤمير، أمؤؤؤا بالنلسؤؤؤبة ل
ارتبؤؤاط جغرافؤؤي، إذ تت ؤؤل بينهمؤؤا جبؤؤال الهمييؤؤا الشؤؤاهقة، وال يوجؤؤد بينهؤؤا لسؤؤوى 

 .(1)وعر، تلسدق الثلو  طوال ف ل الشتا  يممر جبل
                                                        

بحث أعدته إدارة الشيون اللسيالسية، بشأن مشكلة  17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 2)
 2491يونيو  6كشمير، 

  1م، ل 2449كشمير تلستغيث، الندوة العالمية للشباب اإلسيمي  محمد توفيق،( 1)
، تقرير اللسكرتير الثالث بلستارة م ر 1، جؤ17/91/1، مل  2917رجية، محتظة وثاي  وزارة الرا( 1)

 2497يناير  20بنيودلهي بشأن عرض باكلستان لمشكلة كشمير على مجل  األمن، 
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 -م 2492حلسؤؤؤؤؤؤؤؤب تعؤؤؤؤؤؤؤؤداد  -ويبلؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤؤدد لسؤؤؤؤؤؤؤؤكان جؤؤؤؤؤؤؤؤامو وكشؤؤؤؤؤؤؤؤمير  
لسؤبة الباقيؤة ، والن.%1نلسمة تقريبا ، تزيد نلسؤبة الملسؤلمين بيؤنهم علؤى .... 94126

، ويلسؤكن (نلسؤمة 174691)، والبؤوذيين (نلسؤمة 6414612)موزعة بين الهندو  
 .(9)معظمهم والية جامو

 

أمؤؤا بالنلسؤؤبة القت ؤؤاديات كشؤؤمير، فتجؤؤرى ريلهؤؤا األنهؤؤار، تتؤؤيض علؤؤى  
أرضؤؤؤؤها ر ؤؤؤؤوبة، تجعلهؤؤؤؤا تنؤؤؤؤت  الحبؤؤؤؤوب والتواكؤؤؤؤه والقطؤؤؤؤن والزعتؤؤؤؤران، كمؤؤؤؤا أن 

يجعلهؤا منطقؤة رعويؤة مهمؤة،  يب، وتكوينهؤا الجبلؤغاباتها الوالسؤعة غنيؤة باألرشؤا
حتؤؤى غؤؤدا لماشؤؤيتها شؤؤهرة را ؤؤة، ويوجؤؤد فؤؤي أرض كشؤؤمير كثيؤؤر مؤؤن المعؤؤادنً 
ومنهؤؤؤا التحؤؤؤم والزنؤؤؤا والنحؤؤؤا  والر ؤؤؤال والبوكلسؤؤؤيت واألردواز، والؤؤؤذهب، وقؤؤؤد 

م، وتشؤتهر كشؤمير بمنلسؤوجاتها 2921أدرل الملسلمون  ناعة الحريؤر منؤذ عؤام 
ة، و ؤؤؤناعة اللسؤؤجاد والحتؤؤؤر علؤؤى الرشؤؤب، إضؤؤؤافة إلؤؤى النشؤؤؤاط ال ؤؤوفية اليدويؤؤ

ومؤؤع كؤؤل هؤؤذق الثؤؤروات يعؤؤيي األهؤؤالي فؤؤي حالؤؤة مؤؤن اإمؤؤي  الشؤؤديد . ياللسؤؤياح
 .(9)بلسبب حالة الحرب

 

وكانؤؤؤت  ؤؤؤادرات كشؤؤؤمير ترنقؤؤؤل عؤؤؤن طريؤؤؤ  األنهؤؤؤار إلؤؤؤى باكلسؤؤؤتان، قبؤؤؤل  
ن لسؤؤيطرت الهنؤؤد أمؤا بعؤؤد أ. يإلؤؤى العؤؤالم الرؤؤارج يالتقلسؤيم، ثؤؤم ترشؤؤحن مؤؤن كراتشؤ

أ ؤؤؤبحت هؤؤؤذق المنتجؤؤؤات تنقؤؤؤل باللسؤؤؤيارات عبؤؤؤر جبؤؤؤال  2497علؤؤؤى اإقلؤؤؤيم عؤؤؤام 
الهمييؤا إلؤؤى الهنؤد  ؤؤيتا ، وبالطؤؤايرات شؤتا  ، ممؤؤا زاد تكؤؤالي  النقؤل،  فؤؤأث ر لسؤؤلبيا  

 .(6)على ألسعار ال ادرات وعايداتها، وأضر باالقت اد الكشمير 
 

                                                        

تقلسم الديانة الهندولسية الهندو  إلى طبقات بعضها فو  بعض، تبدأ من البراهمة وهم طبقة األشرا  ( 9)
طبقة الزرا  والتجار، وطبقة المحاربين إلى أن تنتهي بطبقة المنبوذين وعدد والحكام ورجال الدين، ثم 
 .م2492نلسمة، حلسب تعداد  694969طبقة البراهمة في كشمير 

جرا في قلب كشمير، الندوة العالمية للشباب اإلسيمي، الرياض، عبد اهلل الطيار وسامى المبارك،  (9)
 11، ل 2449

 22و. 2م، ل ل 2494اهرة، قضية كشمير، نشر قلسم ال حافة باللستارة بيان لستارة باكلستان بالق( 6)
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ى ملسؤؤؤيولية بريطانيؤؤؤا فؤؤؤي رلؤؤؤؤ  أمؤؤؤا بالنلسؤؤؤبة للرلتيؤؤؤة التاريريؤؤؤة، فمؤؤؤا مؤؤؤد 

مشؤكلة كشؤؤميرخ درؤل اإلسؤؤيم كشؤمير منؤؤذ القؤرن الثالؤؤث عشؤر المؤؤييدى، ونجؤؤم 
الملسلمون في تحويل معظم أهالي المنطقة إلى اإلسيم، ثؤم ضؤم اللسؤلطان جؤيل 

ودام حكؤؤؤؤم  (7)م2911الؤؤؤؤدين أكبؤؤؤؤر وادى كشؤؤؤؤمير لدولؤؤؤؤة المغؤؤؤؤول فؤؤؤؤي الهنؤؤؤؤد عؤؤؤؤام 
وحينمؤؤا . عنؤؤدما لسؤؤيطر عليهؤؤا اللسؤؤي  2124فؤؤي كشؤؤمير حتؤؤى عؤؤام  -الملسؤؤلمين 

لسؤؤيطر اإنجليؤؤز علؤؤى كشؤؤمير، وضؤؤعوا فؤؤي حكمهؤؤا حاكمؤؤا  هندولسؤؤيا  برهميؤؤا ، هؤؤو 
مؤؤار   26بمقتضؤى معاهؤدة أمريتلسؤار فؤي  Gulab Singhالمهراجؤا جؤوالب لسؤنم 

، وتغليؤؤؤب (1)، نظيؤؤؤر مبلؤؤؤم لسؤؤؤبعة مييؤؤؤين ون ؤؤؤ  روبيؤؤؤة دفعهؤؤؤا ل نجليؤؤؤز2196
بريطانيؤؤا فؤؤي حكؤؤم الواليؤؤات الهنديؤؤة، جريؤؤا  علؤؤى لسيالسؤؤة  األقليؤؤة مبؤؤدأ لسؤؤارت عليؤؤه

حكؤؤم المهراجؤؤا كشؤؤمير بنظؤؤام وزارى معظمؤؤه مؤؤن البراهمؤؤة، وفؤؤي عؤؤام . فؤؤر  تلسؤؤد
أنشؤؤؤؤأ مجللسؤؤؤؤا  للواليؤؤؤؤة مؤؤؤؤن أربعؤؤؤؤين عضؤؤؤؤوا  باالنترؤؤؤؤاب، ورملسؤؤؤؤة وثيثؤؤؤؤين  2414

عضؤؤوا  بؤؤالتعيين، يعؤؤين المهراجؤؤا رييلسؤؤه، وينترؤؤب المجلؤؤ  نايبؤؤه، والسؤؤتمر الحكؤؤم 
 .(4)ي يد الهندو ف
رريتؤه عؤن هؤذا الواقؤع   ويروى القن ل العام الم ر  بالنيابة في بومبؤا 

بقولؤه إن الحكؤم فؤؤي كشؤمير يقؤوم علؤؤى دكتاتوريؤة إقطاعيؤة، أ ؤؤابت  2491عؤام 
الشؤؤعب بكؤؤوارث، تضؤؤا  إلؤؤى مؤؤا أ ؤؤاب المنطقؤؤة مؤؤن فيضؤؤانات وحرايؤؤ  وأوبيؤؤة، 

ة، ولؤؤم يؤؤأمن األهؤؤالي علؤؤى كمؤؤا فررضؤؤت احتكؤؤارات را ؤؤة ل ؤؤالم جماعؤؤات معينؤؤ
أرواحهؤؤم وممتلكؤؤاتهم، فتقؤؤدوا روا العمؤؤل واإنتؤؤا ، وانتهؤؤي انتعؤؤاي كشؤؤمير الؤؤذ  

، وغدت تعتمد على الواليات المجاورة، رغؤم أنهؤا يشهدته في ظل الحكم اإلسيم
، وعشؤؤية انلسؤؤحاب بريطانيؤؤا كانؤؤت اقت ؤؤاديات (20)تمتلؤؤا مقؤؤدرات اقت ؤؤادية كبيؤؤرة

                                                        

 (7) Pearce Gervis, this Kashmir (London 1945), PP. 52,53. 
                               2م، ل 2497نوفمبر  9األهرام ( 1)
لنيابة في بومباى من القن ل الم ر  العام با 17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 4)

 2491إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، لسرى بشأن مشكلة كشمير، أول يوليو 
 .الم در نتلسه( 20)
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فكؤؤان معؤؤدل درؤؤل التؤؤرد فيهؤؤا ال يزيؤؤد عؤؤن دينؤؤار واحؤؤد كشؤؤمير فؤؤي حالؤؤة حرجؤؤة، 

 .(22)يوميا ، مقابل رملسة دينارات في الهند
 

 : طبيعة الصراع بين الهند وباكستان 
عنؤؤؤؤؤؤدما أعلؤؤؤؤؤن اللؤؤؤؤؤؤورد مونتبؤؤؤؤؤؤاتن  2497يونيؤؤؤؤؤؤو  1بؤؤؤؤؤدأت المشؤؤؤؤؤؤكلة فؤؤؤؤؤي  

Montbatin-  عؤؤن مشؤؤرو  حكومتؤؤه بتقلسؤؤيم شؤؤبه القؤؤارة  -الحؤؤاكم العؤؤام فؤؤي الهنؤؤد
مؤن الهنؤد وباكلسؤتان، علؤى أن ترضؤم الواليؤات ذات األغلبيؤة الملسؤلمة إلؤى إلى كل 

باكلستان واألررى إلى الهند، مع ترا الحرية للواليؤات التؤي يحكمهؤا أمؤرا  فؤي أن 
ترتؤؤار االنضؤؤمام إلؤؤى أ  مؤؤن الؤؤدولتين أو البقؤؤا  ملسؤؤتقلة ضؤؤمن مجموعؤؤة األمؤؤم 

أغلسؤؤؤؤط   29هؤؤؤؤا قبؤؤؤؤل ، علؤؤؤؤى أن تحؤؤؤؤدد كؤؤؤؤل واليؤؤؤؤة رغبت(الؤؤؤؤدومنيون)البريطانيؤؤؤؤة 
. وبالتعل أعلنت الواليات رغبتها فيما عدا كشمير وجونجاد وحيؤدر أبؤاد.  2497

وكانت كل من حيدر أباد وجونجؤاد علؤى العكؤ  مؤن كشؤمير ذا أغلبيؤة هندولسؤية 
وحؤؤاكم ملسؤؤلم، ومؤؤع أن حيؤؤدر أبؤؤاد ارتؤؤارت طريؤؤ  االلسؤؤتقيل، فؤؤنن الهنؤؤد أرغمتهؤؤا 

أما نواب جونجؤاد فبمجؤرد أن أعلؤن انضؤمامه  على االندما  في االتحاد الهند ،
إلى باكلستان اجتاحت القوات الهنديؤة الواليؤة، وقؤد جؤا  ضؤم الؤواليتين المؤذكورتين 
إلى الهند عنؤوة، علؤى اعتبؤار أن التقلسؤيم علؤى ألسؤا  دينؤى، وأن أهؤالي الؤواليتين 

وكؤؤان المتوقؤؤع وفؤؤ  هؤؤذا المعيؤؤار أن تكؤؤون كشؤؤمير مؤؤن . معظمهؤؤم مؤؤن الهنؤؤدو 
تمكؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤن إقنؤؤؤؤؤا  مهراجؤؤؤؤؤا كشؤؤؤؤؤمير   ب باكلسؤؤؤؤؤتان، لكؤؤؤؤؤن المهاتمؤؤؤؤؤا غانؤؤؤؤؤدن ؤؤؤؤؤي

 .(21)م2497باالنضمام إلى الهند، إبان زيارة له إلى كشمير في  ي  
 

 2497يوليؤو  24وكان مرتمر ملسلمي جامو وكشمير قد اترذ قؤرارا  فؤي  
، األمؤؤؤر الؤؤؤذ  أثؤؤؤار يباالنضؤؤؤمام إلؤؤؤى باكلسؤؤؤتان، المزمؤؤؤع قيامهؤؤؤا فؤؤؤي الشؤؤؤهر التؤؤؤال

                                                        

لسرى جدا ، عبد الوهاب العلسكرى، مشاهداتى تحت  14، مل  رقم 177وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 22)
م، ل ل 2492اكلستان، بغداد لسما  الشر ، بحث في قضية كشمير والريفات القايمة بين الهند وب

97-60 
تقرير لستارة م ر بنيودلهي، بشأن عرض باكلستان لمشكلة  1جؤ 17/91/1وثاي  وزارة الرارجية، مل  ( 21)

 2497فبراير  1، وتقرير لستارة م ر بكراتشى بشأن كشمير، 2497يناير . 2كشمير في مجل  األمن، 
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بتلسؤؤؤؤؤليم ألسؤؤؤؤؤلحة األهؤؤؤؤؤالي  2497فأ ؤؤؤؤؤدر قؤؤؤؤؤرارا  فؤؤؤؤؤي أول أغلسؤؤؤؤؤط   (21)راجؤؤؤؤؤاالمه

للشؤؤرطة، فثؤؤاروا ضؤؤد المهراجؤؤا، الؤؤذ  قابؤؤل الثؤؤورة بكؤؤل عنؤؤ ، األمؤؤر الؤؤذ  حؤؤدا 
ألؤ   117بالتيمز البريطانية أن تعلن بؤأن مهراجؤا كشؤمير يقؤود حملؤة إبؤادة ضؤد 

نشؤؤؤؤأت حركؤؤؤؤة   وهنؤؤؤؤاا (29)ملسؤؤؤؤلم، وال لسؤؤؤؤبيل لنجؤؤؤؤدتهم إال بؤؤؤؤالترار إلؤؤؤؤى باكلسؤؤؤؤتان،
فؤي ( أزاد)الجهاد بقيادة محمد إبراهيم ران الذ  أعلن قيام حكومة كشؤمير الحؤرة 

، وارتار مدينة مظتر أباد عا مة لؤه، ونجحؤت المقاومؤة فؤي 2497أكتوبر  19
حيؤؤث قؤؤؤدم . (29)درؤؤول مدينؤؤة لسؤؤرينجار، وفؤؤؤر المهراجؤؤا منهؤؤا إلؤؤى الحؤؤؤدود الهنديؤؤة

لهنؤؤؤد، ورد عليؤؤؤه حؤؤؤاكم عؤؤؤام الهنؤؤؤد اللؤؤؤورد طلبؤؤا  لسؤؤؤجل فيؤؤؤه رغبتؤؤؤه االنضؤؤؤمام إلؤؤؤى ا
منتباتن قابي  ضم الوالية إلؤى دومنيؤون الهنؤد بشؤرط السؤتتتا  شؤعب كشؤمير، علؤى 
أن يتم االلسؤتتتا  حالمؤا يعؤود األمؤن واللسؤيم للواليؤة، وعلؤى التؤور بؤدأ القايؤد العؤام 

 .(26)في اتراذ اإجرا ات اليزمة إرلسال قوات علسكرية إلى كشمير
 

أورا  الرارجية الم رية نقي  عؤن م ؤادر بريطانيؤة أن باكلسؤتان وتشير  
نمؤؤا لسؤؤمحت لقبايؤؤل األفؤؤريت  الملسؤؤلمة وهؤؤي مؤؤن  لؤؤم تتؤؤدرل بقواتهؤؤا فؤؤي البدايؤؤة، وال

كشؤمير لسؤمحت لهؤا بؤدرول كشؤمير  يني، وتقطن المنطقؤة الجبليؤة شؤمالاأهل أفغ
ن كانؤؤؤؤؤؤ .(27)لمنا ؤؤؤؤؤؤرة إرؤؤؤؤؤؤوانهم الملسؤؤؤؤؤؤلمين ضؤؤؤؤؤؤد لسؤؤؤؤؤؤطوة الحؤؤؤؤؤؤاكم الهندولسؤؤؤؤؤؤى ت وال

الم ؤؤؤؤادر الهنديؤؤؤؤة تشؤؤؤؤير بأ ؤؤؤؤابع االتهؤؤؤؤام إلؤؤؤؤى باكلسؤؤؤؤتان فؤؤؤؤي تحؤؤؤؤريض وتؤؤؤؤدريب 
 .(21)القوات الغازية وملساعدتها

 

                                                        

 60ال بكشمير، ل ، ملح  ر2441أغلسط   911مجلة المهندلسين، عدد ( 21)
(14)  The Times (of London), 1.th Oct. 1947. 

 26، 29محمد توفي ، مرجع لساب ، ل ل ( 29)

  1، ل .247لستارة باكلستان ببيروت، قضية كشمير وتقلب اللسيالسة الهندية، ( 26)
ام ، الحلسينى الرطيب القن ل الم ر  الع2، جؤ17/91/1، مل  2949وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 27)

 . 2497نوفمبر . 1في بومباى إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، بشأن مشكلة كشمير، 
، مرتارات من رطب ريي  وزرا  الهند نهرو، نشر مكتب االلستعيمات باللستارة 2496-2497كشمير  (21)

 . 9، ل 2496الهندية، القاهرة، 

  2جؤ  17/91/1وثاي  وزارة الرارجية، مل   2949ومحتظة  
The Times of India, 5th Jan. 1948. 
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م نقؤؤؤي  عؤؤؤن 2497عؤؤؤام   وقؤؤؤد أفؤؤؤاد تقريؤؤؤر القن ؤؤؤل الم ؤؤؤر  فؤؤؤي بومبؤؤؤا 

م ؤادر بريطانيؤة أيضؤؤا  أن جؤواهر الل نهؤرو يعمؤؤل فؤي كشؤمير بنؤؤا  علؤى إشؤؤارة 
لقبايؤؤل األفؤؤريت  ( الؤؤرو )عؤؤن تحؤؤريض  مؤؤن مولسؤؤكو، ويشؤؤير التقريؤؤر إلؤؤى أنبؤؤا 

وال شؤؤا . لمهاجمؤة اإقلؤؤيم، ومؤؤدهم باللسؤؤيا إربؤؤاا الموقؤؤ  بؤؤين الهنؤؤد وباكلسؤؤتان
أن اللسؤؤوفيت قؤؤد أرؤؤذوا بعؤؤين االعتبؤؤار ترحيؤؤب الغؤؤرب بقيؤؤام دولؤؤة باكلسؤؤتان علؤؤى 
ألسا  أن النظم اإلسيمية تقبل الرألسمالية، بينما ت لم طبقؤات المجتمؤع الهنؤد  

واضؤؤؤؤحة فؤؤؤؤي  للمبؤؤؤؤادش الشؤؤؤؤيوعية، وبؤؤؤؤدت لسيالسؤؤؤؤة الغؤؤؤؤرب(   ولسؤؤؤؤي مؤؤؤؤن هنؤؤؤؤدو )
الت ؤؤؤؤدى لتلسؤؤؤؤرب الشؤؤؤؤيوعية، ملسؤؤؤؤتعينة بباكلسؤؤؤؤؤتان  وعؤؤؤؤدد مؤؤؤؤن الؤؤؤؤدول المحيطؤؤؤؤؤة 

وهؤؤؤذا مؤؤؤا أكؤؤؤدق لسؤؤؤير األحؤؤؤداث بعؤؤؤد ذلؤؤؤا، بمؤؤؤا يوضؤؤؤم أن . (24)باالتحؤؤؤاد اللسؤؤؤوفيتى
 .قضية كشمير درلت منذ وقت مبكر في حلسابات الحرب الباردة

يؤؤؤة فؤؤؤي ملسؤؤؤألة كشؤؤؤمير علؤؤؤى ألسؤؤؤ  قوميؤؤؤة ال دينيؤؤؤة، وتقؤؤؤوم النظؤؤؤرة الهند 
تضمن وحدة الهنؤد، مرمنؤة بمبؤدأ الوحؤدة مؤع االرؤتي ، ضؤاربة مثؤاال  بتتؤرة حكؤم 
اإمبراطؤؤور أكبؤؤر، الؤؤذ  حكؤؤم الجؤؤز  األعظؤؤم مؤؤن الهنؤؤد علؤؤى ألسؤؤا  عؤؤدم التترقؤؤة 

كمؤا ادعؤت الهنؤد بأنهؤا تعهؤدت لشؤعب كشؤمير بترلي ؤه . (10)بين عنا ر الدولؤة
تؤؤه األجانؤؤب، وأنهؤؤا ال يمكؤؤن أن يحولهؤؤا شؤؤه مؤؤا عؤؤن وفايهؤؤا بهؤؤذا العهؤؤد، مؤؤن غزا

متنالسية أن باكلستان شريكتها في الدفا  عن شبه القارة الهنديؤة، إضؤافة إلؤى أنهؤا 
تعهؤؤدت لشؤؤعب كشؤؤمير ولحكومؤؤة باكلسؤؤتان بأنهؤؤا لسؤؤترر  مؤؤن كشؤؤمير فؤؤور إعؤؤادة 

لجؤيي الهنؤد  لسؤرعان األمن إليها، تاركة ألهلها حقهم في تقرير م يرهم، لكؤن ا
ما فرض لسيطرته على الجز  األكبر مؤن كشؤمير، ورفؤض الجؤي  عنهؤا ومؤا طؤل 
فؤؤي إجؤؤرا  االلسؤؤتتتا ، والسؤؤتردم العنؤؤ  مؤؤع المطؤؤالبين باالنضؤؤمام إلؤؤى باكلسؤؤتان، 

وبعؤؤد ضؤؤم الهنؤؤد لحيؤؤدر  (12)التؤؤي غؤؤدت مؤؤيذا  ليجؤؤه كشؤؤمير التؤؤارين مؤؤن المؤؤوت

                                                        

الم در نتلسه، الحلسينى الرطيب القن ل الم ر  العام في بومباى إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، ( 24)
 2497نوفمبر . 1بشأن مشكلة كشمير، 

تقرير عادل حلسيب اللسكرتير األول بلستارة  1جؤ 17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 10)
 2497فبراير  1ر بكراتشى، بشأن كشمير، م 

 14-17عبد اهلل الطيار ولسامى المبارا، مرجع لساب ، ل ل ( 12)
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مبدأ الذ  كان لسايدا  مؤن قبؤل، والقايؤل بنعطؤا  أباد لم تعد النظرية الهندية تقبل ال

 .(11)باكلستان والية كشمير مقابل حيدر أباد
أمؤا بالنلسؤؤبة للنظؤؤرة الباكلسؤؤتانية لكشؤؤمير، فتقؤؤوم علؤؤى عؤؤدة ألسؤؤ  منهؤؤا أن  

مشؤؤؤرو  تقلسؤؤؤيم شؤؤؤبة القؤؤؤارة الهنديؤؤؤة جؤؤؤا  علؤؤؤى ألسؤؤؤا  دينؤؤؤى، وهؤؤؤو يقضؤؤؤى بضؤؤؤم 
ا كشؤؤؤؤؤمير بؤؤؤؤؤالطبع، كمؤؤؤؤؤا أن المنؤؤؤؤؤاط  ذات األغلبيؤؤؤؤؤة الملسؤؤؤؤؤلمة لباكلسؤؤؤؤؤتان، ومنهؤؤؤؤؤ

ومؤن ثؤم الكهربؤا   (11)إمدادات باكلستان من مياق األنهؤار تأتيهؤا مؤن الهنؤد وكشؤمير
فهؤل تتؤرا التر ؤة للهنؤد لتلسؤيطر علؤى هؤذق  (19)والطاقة المتولدة من هؤذق األنهؤار

الم ؤؤؤؤادر إضؤؤؤؤافة إلؤؤؤؤى أن الملسؤؤؤؤلمين فؤؤؤؤي الهنؤؤؤؤد عقؤؤؤؤب التقلسؤؤؤؤيم غؤؤؤؤدت تتهؤؤؤؤددهم 
القتؤؤل، وتعرضؤت ملسؤؤاجدهم للترريؤؤب، وتحولؤؤت إلؤؤى األرطؤار، فتعرضؤؤوا لللسؤؤلب و 

معابد للهندو ، وقد ر دت إحدى ال ح  الم ؤرية حالؤة الملسؤلمين فؤي الهنؤد 
ونشرته تحت عنوان مليون ملسلم يذبحون فؤي الهنؤد، وثيثؤة مييؤين يطؤردون مؤن 
ديؤؤارهم فؤؤي حالؤؤة مؤؤن اإمؤؤي  الشؤؤديد، ونشؤؤرت  ؤؤورا  عديؤؤدة للضؤؤحايا، معظمهؤؤم 

 .(19)وهي جثث يبدو عليها أثر الجو  الشديد من األطتال،
 

وال ؤؤؤورة اللسؤؤؤالتة ليلسؤؤؤت ببعيؤؤؤدة عؤؤؤن الواقؤؤؤع الؤؤؤذ  أضؤؤؤطر غانؤؤؤدى إلؤؤؤى 
اإضؤؤؤؤؤراب عؤؤؤؤؤن الطعؤؤؤؤؤام حتؤؤؤؤؤى يمتنؤؤؤؤؤع اللسؤؤؤؤؤي  والهنؤؤؤؤؤدو  عؤؤؤؤؤن ممارلسؤؤؤؤؤاتهم ضؤؤؤؤؤد 

عؤؤادة  الملسؤؤلمين، كمؤؤا  (16)ملسؤؤجدا  للملسؤؤلمين تحولؤؤت إلؤؤى معابؤؤد هندولسؤؤية 227وال

                                                        

من القن ل الم ر  العام بالنيابة في بومباى  17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 11)
 2491إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، لسرى بشأن مشكلة كشمير، أول يوليو 

درلت باكلستان في ري  مع الهند حول األنهار التي تأتيها مارة بالهند، حتى قطعت الهند عنها مياق ( 11)
بعد اتتا   2491، ولم تعد المياق إلى مجاريها إال في منت   مايو 2491هذق األنهار منذ أول أبريل 

ياق في حلساب إلى أن يرت ل في بأن تدفع باكلستان ن يبها في نتقات المنشآت المايية، ويتم إيدا  ثمن الم
هذا النزا ، فماذا لو لسيطرت الهند على األنهار التي ت ب في باكلستان من كشميرخ رطاب ظتر اهلل 

 21ران في مجل  األمن،م در لساب ، ل
 1جؤ 17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 19)

Major Gen. Akbar Khan: How to solve the Kashmir Problem, P. 1 
 6، 2م، ل ل 2497ديلسمبر  1البيغ، ( 19)
، تقرير القن لية الم رية في بومباى، 2، جؤ17/91/1، مل   2949وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 16)

 .م2491يناير  26لسرى بشأن إضراب غاندى عن الطعام، 



 

 9………………………………………………………موقف مصر من قضية كشمير
اى الممارلسؤات العدوانيؤؤة ضؤد الملسؤؤلمين فؤؤي ر ؤدت القن ؤؤلية الم ؤرية فؤؤي بومبؤؤ

فكيؤ  يؤأمن ملسؤلمو كشؤمير علؤى أنتلسؤهم فؤي ظؤل حكومؤة  (17)الهند في تقرير لها
وكيؤؤ  يؤؤأمن قؤؤادة الملسؤؤلمين فؤؤي شؤؤبه القؤؤارة الهنديؤؤة الؤؤذين انتقلؤؤوا إلؤؤى ! هندولسؤؤيةخ

 ! باكلستان على الملسلمين الكشميريين في ظل اتحاد الهند خ
 

 :جرا ات لتثبيت أقدامها في كشمير منهاوقد اترذت الهند بعض اإ
، (11)إقامؤؤؤة حكومؤؤؤة مواليؤؤؤة للهنؤؤؤد فؤؤؤي كشؤؤؤمير بريالسؤؤؤة الشؤؤؤي  محمؤؤؤد عبؤؤؤد اهلل: أولا 

لتوهم المجتمع الدولى بأن ملسلمي كشمير يريدون االنضمام إلى الهند، فؤي حؤين 
 (14).أن محمد عبد اهلل أنكر هذا األمر وأوضم فيما بعد أن نهرو غرر به

ام مهراجؤا كشؤمير بمعاونؤة القؤوات الهندلسؤية باضؤطهاد العنا ؤر المناديؤؤة قؤ: ثانيـاا 
طؤؤؤؤي  النؤؤؤؤار علؤؤؤؤيهم  باالنضؤؤؤؤمام إلؤؤؤؤى باكلسؤؤؤؤتان وتجمؤؤؤؤيعهم فؤؤؤؤي ميؤؤؤؤادين عامؤؤؤؤة وال

وتؤؤؤؤذكر تقؤؤؤؤارير الرارجيؤؤؤؤة الم ؤؤؤؤرية أن هؤؤؤؤذق . (10)إرهؤؤؤؤاب بقيؤؤؤؤة الملسؤؤؤؤلمين هنؤؤؤؤاا
 (12).األمور أدت إلى تدف  قبايل األفريت  لن رة ملسلمي كشمير

اتبعؤؤؤت حكومؤؤؤة الهنؤؤؤد لسيالسؤؤؤة أضؤؤؤعا  باكلسؤؤؤتان اقت ؤؤؤاديا  ولسيالسؤؤؤيا  حتؤؤؤى : لثـــاا ثا
ينتهؤؤي بهؤؤا الحؤؤال بؤؤالعودة إلؤؤى الهنؤؤد أو علؤؤى األقؤؤل التنؤؤازل عؤؤن كشؤؤمير وهؤؤو مؤؤا 
عب ؤؤر عنؤؤه نهؤؤرو بقولؤؤه لسؤؤنقوم فيمؤؤا بعؤؤد بنيجؤؤاد اللسؤؤبل التؤؤي تجعؤؤل قؤؤادة باكلسؤؤتان 

                                                        

هند ضد الملسلمين، الم در ضم هذا التقرير بين دفتيه عشر  تحات كاملة للممارلسات الهندولسية في ال( 17)
 2497يناير . 2نتلسه، تقرير القن لية الم رية في بومباى، بشأن حالة الملسلمين في اتحاد الهند، 

بنحدى قرى لسرينجار، وح ل على ماجلستير في العام عام  2449ولد الشي  محمد عبد اهلل عام ( 11)
، نجم الهندو  في اجتذابه 2490 عام كلية كشمير، أنشأ المرتمر الوطني م، وعين مدرلسا  في2417

ني رة ومثل كشمير في البرلماملستغلين إيمانه بالعلمانية لمعارضة التقلسيم على ألسا  الدين، فرأ  الوزا
الهند  مع وعود بااللستقيل وعندما تأكد من الرديعة عاد إلى رند  المقاومة، فاعتقلته اللسلطات الهندية 

 21، 22، ل لأكثر من مرة، محمد توفي ، مرجع لساب 
إن الهند درلت الوالية بهد  محدد هو تحريرها، مع وعد بالجي  ومنم األهالي : يقول محمد عبد اهلل ( 14)

  2491محمد عبد اهلل فاعتقل عام  حرية تحديد ملستقبلهم، ولما لم ترر  الهند بدأ نضال

 7ل( م2491ن .د)بيان إلى ال ح  من الشي  محمد عبد اهلل  قضية كشمير،  -
 7مجلة المهندلسين، م در لساب ، ل ( 10)
، من القن ل الم ر  العام بالنيابة في بومباى 17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 12)

 . م2491إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، لسرى بشأن مشكلة كشمير، أول يوليو 
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رنؤام  العملؤى بؤنغرا  أ ؤحاب وبؤدأ الب (11)يطلبون االنضمام إلؤى الهنؤد مؤرة أرؤرى

ررو  األمؤؤؤؤوال الهندولسؤؤؤؤى فؤؤؤؤي باكلسؤؤؤؤتان بلسؤؤؤؤحب أمؤؤؤؤوالهم واللجؤؤؤؤو  إلؤؤؤؤى الهنؤؤؤؤد، 
وتجميؤؤد أر ؤؤؤدة ملسؤؤؤلمي باكلسؤؤتان لؤؤؤدى الهنؤؤؤد، ولكؤؤن باكلسؤؤؤتان السؤؤؤتعانت بؤؤؤررو  

 (11) .أموال غربية
وعلى طري  اإغرا  أعادت الهند فتم ثيثمايؤة مدرلسؤة، كانؤت قؤد أرغلقؤت، : رابعاا 

ألؤؤ  روبيؤؤة إرلسؤؤال بعثؤؤات علميؤؤة مؤؤن أبنؤؤا  كشؤؤمير للدرالسؤؤة فؤؤي  199ور ؤؤدت 
كمؤؤؤؤؤا أعؤؤؤؤؤادت توزيؤؤؤؤؤع األراضؤؤؤؤؤى الزراعيؤؤؤؤؤة . الرؤؤؤؤؤار ، وأكملؤؤؤؤؤت جامعؤؤؤؤؤة لسؤؤؤؤؤرينجار

، إضؤافة "األرض لمؤن يزرعهؤا"والمراعى وحقو  الستردام الغابات، ورفعت شعار 
 (19) .إلى إلغا  الديون الجايرة على المزارعين
ام مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن أن إعؤؤؤين المهراجؤؤؤا بؤؤؤاطي  أمؤؤا باكلسؤؤؤتان فقؤؤؤد أوضؤؤؤحت أمؤؤؤ

ألنؤؤه وقعؤؤه رؤؤار  حؤؤدود كشؤؤمير، عنؤؤدما لجؤؤأ إلؤؤى الهنؤؤد هاربؤؤا  مؤؤن ثؤؤورة األهؤؤؤالي 
ضؤدق، ولؤؤي  مؤؤن حؤؤ  الهنؤؤد أن تتملسؤؤا بؤؤنعين المهراجؤؤاً ألنهؤؤا لؤؤم تعبؤؤأ بؤؤنعين 

جونجؤؤاد الملسؤؤلم، واحتلؤؤت إقليمؤؤه رغؤؤم إعينؤؤه االنضؤؤمام لباكلسؤؤتان، ( حؤؤاكم)نؤؤواب 
ا  التؤؤؤي ضؤؤؤؤمت حيؤؤؤؤدر أبؤؤؤاد بؤؤؤؤالقوة الملسؤؤؤؤلحة، متجاهلؤؤؤة رغبؤؤؤؤة حاكمهؤؤؤؤا وهؤؤؤي أيضؤؤؤؤ

 (19) .الملسلم في االلستقيل
 

وعلؤؤى هؤؤذا يتضؤؤم أن تقلسؤؤيم شؤؤبه القؤؤارة الهنديؤؤة كؤؤان علؤؤى ألسؤؤ  دينيؤؤة،  
ومؤؤؤن ثؤؤؤم نجحؤؤؤت الهنؤؤؤد فؤؤؤي ضؤؤؤم جونجؤؤؤاد، وحيؤؤؤدر أبؤؤؤاد، علؤؤؤى غيؤؤؤر رغبؤؤؤة مؤؤؤن 

لمقؤؤؤاطعتين يقطنهمؤؤؤا حاكميهؤؤؤا الملسؤؤؤلمين، جؤؤؤا  هؤؤؤذا الضؤؤؤم نتيجؤؤؤة طبيعيؤؤؤةً ألن ا
أغلبيؤؤة هندولسؤؤية، وكؤؤان المتتؤؤرض وفؤؤ  هؤؤذا المعيؤؤار ضؤؤم كشؤؤمير إلؤؤى باكلسؤؤتان، 
لكن األريؤرة فشؤلت فؤي إدارة ال ؤرا  وتحؤين التؤرل، بمؤا أعطؤى التر ؤة للهنؤد، 

لمين، والسؤؤؤتمالة أحؤؤؤد الزعمؤؤؤا  الملسؤؤؤ يب بورقؤؤؤة رغبؤؤؤة حؤؤؤاكم كشؤؤؤمير الهندولسؤؤؤلتلعؤؤؤ
                                                        

   9، ل 911مجلة المهندلسين، عدد ( 11)
تقرير إدارة الشيون اللسيالسية بوزارة  2، جؤ17/91/1، مل  2949رارجية، محتظة وثاي  وزارة ال( 11)

   2491الرارجية الم رية، بشأن لسيالسة حكومة الهند نحو توحيد شبه جزيرة الهند، يناير 
لسرى جدا  عبد الوهاب العلسكرى، مرجع لساب ، ل  14، مل  رقم 117وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 19)

 69-61و  91ل 
، كتاب لستير م ر في كراتشى إلى وكيل 1، جؤ17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 19)

 2497مار   9وزارة الرارجية، بشأن مشكلة كشمير، 
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يعطؤؤؤؤؤى أولويؤؤؤؤؤة لتوحيؤؤؤؤؤد الهنؤؤؤؤؤد ال  يال دينؤؤؤؤؤ يوعؤؤؤؤي  القضؤؤؤؤؤية مؤؤؤؤؤن منظؤؤؤؤؤور قؤؤؤؤؤوم

 .لتقلسيمها
 

 (: م1952 -1947)موقف مصر من قضية كشمير * 
رحبؤؤؤت م ؤؤؤر بالسؤؤؤتقيل الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان الرتباطهؤؤؤا بهمؤؤؤا بؤؤؤروابط ثقافيؤؤؤة 
واقت ؤؤؤادية، ولقربهمؤؤؤا مؤؤؤن الؤؤؤدول العربيؤؤؤة،وما ينتظرهمؤؤؤا مؤؤؤن مكانؤؤؤة فؤؤؤي المجتمؤؤؤع 

ل الدبلومالسؤؤى مؤؤع م ؤؤر، وبنؤؤا  وقؤؤد أبؤؤدت الؤؤدولتان رغبتهمؤؤا فؤؤي التبؤؤاد. الؤؤدولى
عليه عرضت وزارة الرارجية الم رية األمر على مجل  الؤوزرا  راجيؤة الموافقؤة 

، (16)علؤؤى ترويلهؤؤا حؤؤ  االعتؤؤرا  بالؤؤدولتين، وتبؤؤادل التمثيؤؤل الدبلومالسؤؤى معهمؤؤا
وبمجرد أن ترددت أنبا  حول زيارة وفد تجارى م ؤرى لباكلسؤتان فؤي أول أكتؤوبر 

لتوثيؤ  الؤروابط مؤع العؤالم اإلسؤيمي، كمؤا رحبؤت بؤاقتراا  رحبت باكلستان 2491
وشؤجعت م ؤر انتشؤار اللغؤة العربيؤة فؤي  (17)بنا م ر فتم فر  له في باكلسؤتان

باكلسؤؤؤتان، فقؤؤؤدم القؤؤؤؤايم بأعمؤؤؤال اللسؤؤؤؤتارة الم ؤؤؤرية تبرعؤؤؤؤا  قؤؤؤدرق مايؤؤؤؤة جنيؤؤؤه للكليؤؤؤؤة 
ر األزهؤؤؤؤ يبمؤؤؤؤا تحتؤؤؤؤا  إليؤؤؤؤه مؤؤؤؤن رريجؤؤؤؤالعربيؤؤؤؤة فؤؤؤؤي كراتشؤؤؤؤى، وتعهؤؤؤؤد بنمؤؤؤؤدادها 

 (11) .الشري ، وذلا في حتل عن الثقافة العربية في باكلستان
 

وعلؤؤى الجانؤؤب الرؤؤؤر لؤؤم تكؤؤن العيقؤؤؤات العربيؤؤة الهنديؤؤة علؤؤؤى مؤؤا يؤؤؤرام، 
ظهؤؤر ذلؤؤا جليؤؤا  فؤؤي موقؤؤ  الهنؤؤد مؤؤن قؤؤرار جامعؤؤة الؤؤدول العربيؤؤة الرؤؤال بندانؤؤة 

ينى إلسؤراييل، لررقهؤؤا قواعؤؤد الحؤرب عنؤؤد االعتؤؤدا  علؤؤى مرؤيم ديؤؤر يالسؤؤين التللسؤؤط
، وكؤؤان الهؤؤد  مؤؤن التقريؤؤر التنديؤؤد باللسيالسؤؤة اإلسؤؤراييلية فؤؤي مرتلؤؤ  2491عؤؤام 

وقؤؤؤؤؤد أفؤؤؤؤؤاد تقريؤؤؤؤؤر القن ؤؤؤؤؤلية الم ؤؤؤؤؤرية امتنؤؤؤؤؤا  ال ؤؤؤؤؤح  الهنديؤؤؤؤؤة . بلؤؤؤؤؤدان العؤؤؤؤؤالم
ذاعتؤؤه، علؤؤى الؤؤرغم مؤن تأكيؤؤد لسؤؤتير الهنؤؤد  (14)ووكؤاالت األنبؤؤا  عؤؤن نشؤؤر القؤرار وال

بؤؤأن حكومتؤؤه تريؤؤد العؤؤرب دايمؤؤا  فؤؤي م ؤؤر لألميؤؤين العؤؤام لجامعؤؤة الدولؤؤة العربيؤؤة 
                                                        

، مذكرة وزارة الرارجية إلى مجل  الوزرا ، 2جؤ 17/91/1، مل  2949وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 16)
 2497أغلسط   21

 1، ل 2491أغلسط   19البيغ ( 17)
   1، ل 2491لسبتمبر  22اللسيالسة األرلسبوعية، ( 11)
، تقرير القن لية الم رية العامة في 2، جؤ17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 14)

 2491أبريل  19بومباى، 
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وترجؤؤع األلسؤؤباب الحقيقيؤؤة لهؤؤذا الموقؤؤ  إلؤؤى تحيؤؤز الهنؤؤد  (90)وتقؤؤ  إلؤؤى جؤؤانبهم،

لليهؤود، لتشؤؤجيعهم علؤؤى االلسؤؤتثمار فؤؤي الهنؤؤد، إضؤؤافة إلؤؤى اعتقؤؤادهم بؤؤأن ملسؤؤلمي 
العؤؤالم يعملؤؤون علؤؤى إعؤؤادة الريفؤؤة اإلسؤؤيمية، األمؤؤر الؤؤذ  يهؤؤدد ملسؤؤتقبل الهنؤؤد 

 (92) .الهندولسية
 

وفيما يتعل  بكشمير رفعت الهند شؤعار االلسؤتتتا  تهديؤه لألجؤوا  الدوليؤة 
فؤؤي البدايؤؤة، فبعؤؤث نهؤؤرو ريؤؤي  وزرا  الهنؤؤد ببرقيؤؤة إلؤؤى نظيؤؤرق البريطؤؤنني أوضؤؤم 
فيها أن ملساعدة كشؤمير فؤي هؤذا الظؤر  الطؤارش ال ترمؤى إلؤى ضؤم الواليؤة، وأن 

ات الشؤعب، كمؤا أكؤؤد ضؤم أ  واليؤة موضؤو  نؤزا  يجؤب أن يتقؤرر بنؤا  علؤى رغبؤ
المعنؤى ذاتؤه فؤي برقيؤة بعؤث بهؤا إلؤى لياقؤت علؤى رؤان ريؤي  وزرا  باكلسؤتان فؤؤي 

 (91) .م2497نوفمبر  9
 

وبؤؤؤؤؤدون لسؤؤؤؤاب  إنؤؤؤؤذار أرلسؤؤؤؤؤلت حكومؤؤؤؤة الهنؤؤؤؤؤد  2497ديلسؤؤؤؤمبر . 1وفؤؤؤؤي 
بشؤؤكوى إلؤؤى مجلؤؤ  األمؤؤن تؤؤتهم فيهؤؤا حكومؤؤة باكلسؤؤتان باللسؤؤماا للمغيؤؤرين علؤؤى 

دامها قاعؤؤؤؤدة للعمليؤؤؤؤات الحربيؤؤؤؤة، ومؤؤؤؤد الغؤؤؤؤزاة كشؤؤؤؤمير باجتيؤؤؤؤاز أراضؤؤؤؤيها، والسؤؤؤؤتر
فيمؤؤا أكؤؤدت حكومؤؤة باكلسؤؤتان أن ملسؤؤألة كشؤؤمير حلقؤؤة فؤؤي . باإمؤؤدادات العلسؤؤكرية

لسللسؤؤلة المشؤؤاكل الناشؤؤية عؤؤن التقلسؤؤيم، والتؤؤي يجؤؤب أن تثؤؤار جميعهؤؤا فؤؤي مجلؤؤ  
األمؤؤن للبؤؤت فيهؤؤا، وأكؤؤد منؤؤدوب باكلسؤؤتان فؤؤي األمؤؤم المتحؤؤدة حؤؤرل بؤؤيدق علؤؤى 

 (91) .هند لما فيه م لحة البلدينالتتاهم مع ال
 

                                                        

 2، ل 2491أبريل  7األهرام، ( 90)
، تقرير القن لية الم رية العامة في 2جؤ، 17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 92)

 2491أبريل  19بومباى، 
-1، ل ل 2497قضية كشمير ارتبار لألمم المتحدة، إ دار وزارة االلستعيمات بباكلستان، لسبتمبر ( 91)

9 
، ، تقرير القن لية الم رية العامة في بومباى، 17/91/1مل   2949وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 91)

 : ألة كشمير إلى مجل  األمن،ونشرت أيضا  في بشأن رفع ملس

The Times of India, 5th Jan. 1948 
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وبالتعؤؤؤؤؤل دارت محادثؤؤؤؤؤات بؤؤؤؤؤؤين ريؤؤؤؤؤي  وزار  باكلسؤؤؤؤؤؤتان ونظيؤؤؤؤؤرق الهنؤؤؤؤؤؤد  
بولسؤؤاطة بريطانيؤؤة، وعلؤؤى التؤؤور أعلؤؤن ريؤؤي  حكومؤؤة كشؤؤمير الحؤؤرة أن أ  اتتؤؤا  
بين الهند وباكلستان بشأن كشمير ال يمكؤن أن يكؤون اتتاقؤا  نهاييؤا  قؤابي  للتنتيؤذ مؤا 

كشؤمير الحؤرة ويحظؤى بموافقتهؤا، وقؤد أحؤدث البيؤان ردود لم يعرض على حكومة 
فعل كبيرة في الدواير الهندية، ألن عرض االتتا  عؤل حكومؤة كشؤمير الحؤرة هؤو 

وبعؤؤد ألسؤؤبو  مؤؤن المؤؤداوالت فؤؤي أروقؤؤة األمؤؤم  (99)بمثابؤؤة اعتؤؤرا  ضؤؤمنى بشؤؤرعيتها
المتحؤؤؤؤدة اتتؤؤؤؤ  الطرفؤؤؤؤان علؤؤؤؤى وضؤؤؤؤع مشؤؤؤؤرو  ليلسؤؤؤؤتتتا ، علؤؤؤؤى أن يعقؤؤؤؤد ريؤؤؤؤي  

  األمؤؤؤن جللسؤؤؤة مايؤؤؤدة ملسؤؤؤتديرة فؤؤؤي مكتبؤؤؤة، ليتتؤؤؤا  علؤؤؤى الشؤؤؤكل النهؤؤؤايى مجلؤؤؤ
قؤؤرر مجلؤؤ  األمؤؤن إنشؤؤا  لجنؤؤة للولسؤؤاطة  2491ينؤؤاير  10وفؤؤي  (99)ليلسؤؤتتتا ،

والتحرى تتكون من ثيثة أعضؤا  تنترؤب الهنؤد أحؤدهم، وترتؤار باكلسؤتان الثؤاني، 
وقؤؤت ممكؤؤن  ويتتقؤؤان علؤؤى العضؤؤو الثالؤؤث، تلسؤؤافر اللجنؤؤة إلؤؤى كشؤؤمير فؤؤي أقؤؤرب

وارتؤؤارت الهنؤؤد تشيكولسؤؤلوفاكيا . لدرالسؤؤة الموقؤؤ  وتقؤؤديم تقريؤؤر إلؤؤى مجلؤؤ  األمؤؤن
 (96) .مندوبا  عنها، بينما أجلت باكلستان ارتيارها حتى تتحدد مهمة اللجنة بدقة

 

أما بالنلسبة لموق  م ر، فقد أوضم مندوبها الؤدايم لؤدى األمؤم المتحؤدة 
هؤم علؤؤى باكلسؤؤتان ضؤؤد الهنؤؤد التؤؤي أنؤه يشؤؤارا معظؤؤم أعضؤؤا  مجلؤؤ  األمؤؤن عطت

تماطؤؤل فؤؤي إجؤؤرا  االلسؤؤؤتتتا ، وطلؤؤب رأى وزارة الرارجيؤؤة فؤؤؤي الؤؤرد علؤؤى منؤؤؤدوب 
باكلسؤتان عنؤؤدما أراد ارتيؤؤار م ؤر ممثلؤؤة لؤؤبيدق، فأوضؤحت وزارة الرارجيؤؤة بأنهؤؤا 
تؤؤرى االعتؤؤذار لباكلسؤؤتان، حتؤؤى ال تتهؤؤم الهنؤؤد الموقؤؤ  علؤؤى أنؤؤه تحيؤؤز لباكلسؤؤتان، 

الموقؤؤ  ذاتؤؤه وفضؤؤلت ترشؤؤيم لبنؤؤان علؤؤى اعتبؤؤار أن  ؤؤبغته وقؤؤد اترؤؤذت لسؤؤوريا 
   (97) .بعيدة عن اإلسيم

وقد حملت إحؤدى ال ؤح  الم ؤرية علؤى الموقؤ  العربؤى مؤن ال ؤرا  
الهنؤد  الباكلسؤتنني، فؤذكرت أنؤؤه علؤى الؤرغم مؤن محؤؤاوالت ظتؤر اهلل رؤان منؤؤدوب 

                                                        

 1م، ل 2497ديلسمبر  9البيغ، ( 99)
 2، ل 2491يناير  19الم در نتلسه، ( 99)
، بحث أعدته إدارة الشيون اللسيالسية بوزارة 17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 96)

 2491يونيو  6شمير، الرارجية بشأن مشكلة ك
 الم در نتلسه( 97)
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لسؤؤطينية، فؤؤنن باكلسؤؤتان فؤؤي األمؤؤم المتحؤؤدة التقؤؤرب للعؤؤرب مؤؤن رؤؤيل القضؤؤية التل

الجامعؤؤؤة العربيؤؤؤؤة تلتؤؤؤزم الحيؤؤؤؤاد التؤؤؤؤام إزا  النؤؤؤزا  ، وتترؤؤؤؤذ الؤؤؤدول العربيؤؤؤؤة منتؤؤؤؤردة 
الموق  ذاته، بحجة أنها ال تريد زيادة الم ؤاعب التؤي تكتنؤ  مركزهؤا فؤي األمؤم 

ولكننؤؤا نلمؤؤ  مؤؤن رؤؤيل تقؤؤارير الرارجيؤؤة الم ؤؤرية تعاطتؤؤا  عربيؤؤا ،  (91) .المتحؤؤدة
ا الملسؤلمين فؤي الهنؤد، ومنهؤا قضؤية كشؤمير، لكؤن وبرا ة من م ر تجاق قضاي

الظؤرو  اللسيالسؤية واللسؤيما حؤرب فللسؤطين حالؤت دون مزيؤد مؤن التأييؤد لباكلسؤتان 
 .في هذق القضية

 

وقد الستقر ارتيار باكلستان على األرجنتين، وفشؤلت الؤدولتان فؤي ارتيؤار 
العضؤؤؤؤو الثالؤؤؤؤث، فاضؤؤؤؤطر ريؤؤؤؤي  مجلؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤن إلؤؤؤؤى ترشؤؤؤؤيم بلجيكؤؤؤؤا وكولومبيؤؤؤؤا 

اجتمعؤؤؤؤت اللجنؤؤؤة فؤؤؤؤي . والواليؤؤؤات المتحؤؤؤؤدة، لتو ؤؤؤيل العؤؤؤؤدد إلؤؤؤى الؤؤؤؤرقم المطلؤؤؤوب
أغلسؤؤط   21جنيؤؤ ، ثؤؤم زارت الهنؤؤد وباكلسؤؤتان وكشؤؤمير لدرالسؤؤة الموقؤؤ ، وفؤؤي 

أ ؤؤدرت اللجنؤؤة قرارهؤؤا الؤؤذ  أو ؤؤى بوقؤؤ  القتؤؤال وعقؤؤد هدنؤؤة، ولسؤؤلمت  2491
ه النتؤؤاي  ، تو ؤياتها لحكؤؤومتي الهنؤؤد وباكلسؤؤتان، وطالبتهمؤؤا بقبؤؤول مؤؤا لستلسؤؤتر عنؤؤ

وافقؤؤؤت الهنؤؤؤد علؤؤؤى قؤؤؤرار اللجنؤؤؤة بشؤؤؤرط أن تعتؤؤؤر  اللجنؤؤؤة بلسؤؤؤيادة المهراجؤؤؤا علؤؤؤى 
جؤؤامو وكشؤؤمير، وأن تكتؤؤل عؤؤدم تؤؤدرل أو مشؤؤاركة باكتلسؤؤان فؤؤي االلسؤؤتتتا ، وبعؤؤد 
مناقشات وافقت باكلستان من جانبها علؤى قؤرار اللجنؤة مشؤترطة قبؤول الهنؤد لقؤرار 

بؤؤؤنجرا  السؤؤؤتتتا  حؤؤؤر  يوالقاضؤؤؤ م2491إبريؤؤؤل  12مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن ال ؤؤؤادر فؤؤؤي 
وترمؤؤى الهنؤؤد مؤؤن ورا  اعتؤؤرا  اللجنؤؤة بلسؤؤيادة  (94)تحؤؤت إشؤؤرا  األمؤؤم المتحؤؤدة ،

ضؤؤتا  الشؤؤرعية علؤؤى لسؤؤلطته،  المهراجؤؤا علؤؤى جؤؤامو وكشؤؤمير إلؤؤى تأكيؤؤد لسؤؤيادته وال
ومؤؤن ثؤؤم إضؤؤتا  الشؤؤرعية علؤؤى مؤؤا يترؤؤذق مؤؤن قؤؤرارات، ومنهؤؤا قؤؤرارق بضؤؤم كشؤؤمير 

 .للهند
 

 ؤؤؤؤرية أن محمؤؤؤؤد إبؤؤؤؤراهيم رؤؤؤؤان ريؤؤؤؤي  حكومؤؤؤؤة وأوضؤؤؤؤحت ال ؤؤؤؤح  الم
كشؤؤمير الحؤؤرة ، بمجؤؤرد أن علؤؤم بارتيؤؤار األمؤؤم المتحؤؤدة طريؤؤ  االلسؤؤتتتا ، لتحديؤؤد 

مؤؤن الملسؤؤلمين فؤؤي كشؤؤمير، وأن % 40م ؤؤير كشؤؤمير، أعلؤؤن أن حكومتؤؤه تمثؤؤل 

                                                        

 6م، ل 2491أغلسط   10البيغ، ( 91)
 60-97، ل ل2494قضية كشمير، قلسم ال حافة بلستارة باكلستان بالقاهرة، ( 94)
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مؤؤن عؤؤدد اللسؤؤكان، ومؤؤن ث ؤؤم  % 10 ينلسؤؤبة الملسؤؤلمين فؤؤي اإقلؤؤيم ت ؤؤل إلؤؤى حؤؤوال

قؤؤؤؤؤوات الهنديؤؤؤؤؤة الملسؤؤؤؤؤلحة مؤؤؤؤؤن كشؤؤؤؤؤمير تمهيؤؤؤؤؤدا  إجؤؤؤؤؤرا  فننؤؤؤؤؤه يطالؤؤؤؤؤب بلسؤؤؤؤؤحب ال
نشؤؤؤؤؤؤا  إدارة محايؤؤؤؤؤؤدة ل شؤؤؤؤؤؤرا  عليؤؤؤؤؤؤه، وأن تكؤؤؤؤؤؤون المتاضؤؤؤؤؤؤلة بؤؤؤؤؤؤين  االلسؤؤؤؤؤتتتا ، وال

وتتتؤ  وجهؤة النظؤر  (90)االلستقيل التؤام أو االنضؤمام ألى مؤن الهنؤد أو باكلسؤتان،
هؤؤذق إلؤؤى حؤؤد كبيؤؤر مؤؤع الرريؤؤة األمريكيؤؤة، التؤؤي تقضؤؤى بلسؤؤحب الجيؤؤوي الهنديؤؤة 

حؤيل قؤؤوات مؤن دول الكومنولؤؤث السؤتعدادا  إجؤؤرا  االلسؤتتتا ، غيؤؤر والب اكلسؤتانية وال
ولؤؤم ت ؤؤب باكلسؤؤتان  (92)أن الطؤؤرفين لؤؤم يقبيهؤؤا روفؤؤا  مؤؤن تؤؤأثير القؤؤوات المقترحؤؤة

بعؤؤدم قبولهؤؤا وجهؤؤة النظؤؤر األمريكيؤؤة، فقؤؤد كؤؤان أمامهؤؤا فر ؤؤة إظهؤؤار الهنؤؤد فؤؤي 
 .يثوب المتحدية إرادة المجتمع الدول

 

الملسؤؤؤألة تعقيؤؤؤدا  بؤؤؤين الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان موقؤؤؤ  مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن مؤؤؤن  وقؤؤد زاد
م، والتؤي كؤان يرغؤب حاكمهؤا الملسؤلم 2491النزا  حول والية جونجاد في مؤار  

فؤؤي ضؤؤمها لباكلسؤؤتان، غيؤؤر أن القؤؤوات الهنديؤؤة اجتاحؤؤت الواليؤؤة وأجؤؤرت السؤؤتتتا  ، 
ألمؤؤن  ؤؤوت فيؤؤه األغلبيؤؤة ل ؤؤالم االنضؤؤمام إلؤؤى الهنؤؤد، ومؤؤن ثؤؤم اعتبؤؤر مجلؤؤ  ا

أن شؤؤؤعب جونجؤؤؤاد قؤؤؤال كلمتؤؤؤه، علؤؤؤى الؤؤؤرغم مؤؤؤن اعتؤؤؤراض باكلسؤؤؤتان علؤؤؤى نتيجؤؤؤة 
 : والتي جا ت منطقية للسببين  (91)االلستتتا 
 .أن معظم اللسكان من الهندو : اوو  
نمؤؤؤا تقؤؤؤع : الثـــان   أن جونجؤؤؤاد ال يوجؤؤؤد ات ؤؤؤال أرضؤؤؤى بينهؤؤؤا وبؤؤؤين باكلسؤؤؤتان، وال

    .ولسط األراضى الهندية

لمؤؤاذا أجؤؤرت الهنؤؤد السؤؤتتتا   لسؤؤريعا  فؤؤي : لسؤؤه هنؤؤا واللسؤؤرال الؤؤذ  يطؤؤرا نت
جونجؤؤؤاد، وماطلؤؤؤت فؤؤؤي السؤؤؤتتتا  كشؤؤؤميرخ واإجابؤؤؤة أن الهنؤؤؤد واثقؤؤؤة مؤؤؤن السؤؤؤتتتا  
جونجؤؤؤاد ذات األغلبيؤؤؤة الهندولسؤؤؤية، واللسؤؤؤيما بعؤؤؤد أن لسؤؤؤيطرت عليهؤؤؤا قواتهؤؤؤا، أمؤؤؤا 

 .كشمير فأى الستتتا  لن يكون في  الم الهند
 

                                                        

 2491يناير . 1، والبيغ، .249فبراير  22األهرام، ( 90)
 62رى، مرجع لساب ، ل لسرى جدا ، عبد الوهاب العلسك 14مل   177وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 92)

، بحث أعدته الشيون اللسيالسية بوزارة الرارجية، 17/91/1مل   2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 91)
 .م2491يونيو  6بشأن مشكلة كشمير، 



 

 16………………………………………………………موقف مصر من قضية كشمير
بشؤؤؤأن كشؤؤؤمير فؤؤؤي غيؤؤؤر  ؤؤؤالحها، واعتبؤؤؤرت الهنؤؤؤد قؤؤؤرار مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن  

فأعلن نهروا أن بؤيدق ال تلسؤتطيع تنتيؤذ قؤرار مجلؤ  األمؤن الحتوايؤه علؤى فقؤرات 
ترال  تعهدات الهند لشعب كشمير، وأكؤد أن لسيالسؤة حكومتؤه لؤن تتغيؤر، وأعلؤن 
أيانجؤؤار ريؤؤي  الوفؤؤد الهنؤؤد  لؤؤدى مجلؤؤ  األمؤؤن بؤؤأن قؤؤرار األمؤؤم المتحؤؤدة مجؤؤرد 

وبعد هذق الت ريحات ال يبقؤى ثمؤة شؤا فؤي أن  (91) ،تيذتو ية غير محتملة التن
قبؤؤول الهنؤؤد لقؤؤرار مجلؤؤ  األمؤؤن فؤؤي البدايؤؤة، كؤؤان مؤؤن قبيؤؤل المراوغؤؤة اللسيالسؤؤية، 
والتلؤؤؤؤويم للغؤؤؤؤرب بنمكانيؤؤؤؤة االرتمؤؤؤؤا  فؤؤؤؤي أحضؤؤؤؤان الشؤؤؤؤيوعية، إذا حؤؤؤؤاول الغؤؤؤؤرب 

 .ملساعدة باكلستان في قضية كشمير
 

التي عينهؤا مجلؤ  األمؤن لتلسؤوية وأيا  كان موق  الهند فقد قامت اللجنة  
مشكلة كشمير بمهام عملهاً فاترذت مؤن جنيؤ  مقؤرا  لهؤا، وقؤام أعضؤارها بزيؤارة 
تمؤؤؤام عمليؤؤؤؤة  الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان وكشؤؤؤمير، ووضؤؤؤعت اللجنؤؤؤة رطؤؤؤة لوقؤؤؤ  القتؤؤؤال وال
االلسؤؤتتتا ، بعؤؤد وقؤؤ  إطؤؤي  النؤؤار، وانلسؤؤحاب قؤؤوات الطؤؤرفين فؤؤي أوقؤؤات معينؤؤة 

، ورأت اللجنؤؤؤؤة ضؤؤؤؤرورة اترؤؤؤؤاذ 2491أغلسؤؤؤؤط   29 أبلغتهؤؤؤؤا لكؤؤؤؤي الطؤؤؤؤرفين فؤؤؤؤي
 .(99)بعض اإجرا ات والترتيبات حتى يكون االلستتتا  عادال  

 

اعتبؤؤرت اللجنؤؤة أن قؤؤوات أزاد كشؤؤمير لؤؤم تكؤؤن ضؤؤمن األطؤؤرا  األ ؤؤلية 
المتنازعة، وأعربت اللجنة لحكومة باكلستان عن تروفهؤا مؤن اضؤطراب األوضؤا  

حؤؤؤي  للمشؤؤؤكلة بؤؤؤدون نؤؤؤز  لسؤؤؤيا حكومؤؤؤة أزاد  إبؤؤؤان فتؤؤؤرة الهدنؤؤؤة، وأنهؤؤؤا ال تتوقؤؤؤع
كشؤؤؤمير أو حلهؤؤؤا، رفضؤؤؤؤت باكلسؤؤؤتان قؤؤؤؤرار اللجنؤؤؤة، وبؤؤؤالطبع السؤؤؤؤتغلت الهنؤؤؤد هؤؤؤؤذا 

لتضؤع باكلسؤتان فؤي مؤأز  أمؤام  (99)الرفض، وأعلنت موافقتها على قرارات اللجنؤة،
 .يالمجتمع الدول

                                                        

الم در نتلسه، من قن ل م ر العام بالنيابة في بومباى إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، لسرى جدا  ( 91)
 2491مايو  1ل الهند، بشأن بعض مشاك

الم در نتلسه، من القن ل الم ر  العام بالنيابة في بومباى إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، لسرى ( 99)
 .م2491أغلسط   16بشأن تطورات المشكلة الكشميرية، 

 : الم در نتلسه ( 99)

Chariman of the U. N. com. For India and Pakistan to Zafrullah Khan, Pakistan, F. 

M., 19th Sep. 1948. 
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تولؤؤد اتجؤؤاق هنؤؤد  معتؤؤدل  إزا    والحظؤؤت القن ؤؤلية الم ؤؤرية فؤؤي بومبؤؤا 
قضية كشمير، بعد أن فشلت األمؤم المتحؤدة فؤي حؤل القضؤية، ظهؤر هؤذا االتجؤاق 
في بعض ال ح  الهندية التي يديرها رجال أعمؤال، حيؤث دعؤت هؤذق ال ؤح  

 (96)إلؤؤى تبنؤؤى فكؤؤرة تقلسؤؤيم كشؤؤمير بؤؤين البلؤؤدين اللسؤؤتحالة حلهؤؤا بؤؤالطر  األرؤؤرى،
لمنؤؤاا المنالسؤؤب وهؤرال  يريؤؤدون الو ؤول إلؤؤى االلسؤؤتقرار مؤن أق ؤؤر طريؤؤ ، ألنؤه ا

وبعد رفض باكلستان لقرار اللجنؤة تولؤد اتجؤاق بؤين لسالسؤة الهنؤد . إنعاي االقت اد
، ألن تؤؤؤرا األمؤؤؤر للمنظمؤؤؤات الدوليؤؤؤة يكلؤؤؤ  الهنؤؤؤد رلسؤؤؤاير يينؤؤؤادى بالحؤؤؤل اللسؤؤؤلم

فادحؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤي األرواا واألمؤؤؤؤؤؤؤوال، لكؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤذا الؤؤؤؤؤؤؤرأى تعؤؤؤؤؤؤؤوزق األلسؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤالحة 
 (97) .لررللمتاوضات، فما زال كي الطرفين بعيد عن ا

 

وأرؤؤؤذت الهنؤؤؤد تلسؤؤؤتطلع آرا  الؤؤؤدول اإلسؤؤؤيمية فؤؤؤي ال ؤؤؤرا  بينهؤؤؤا وبؤؤؤين  
الؤؤؤدعوة  يللهنؤؤد فؤؤؤي كراتشؤؤؤ يباكلسؤؤتان، وتطلؤؤؤب ولسؤؤؤاطتها، فوجؤؤه المنؤؤؤدوب اللسؤؤؤام

ؤؤل باكلسؤؤتان الملسؤؤيولية أل يلممثلؤؤ تباعهؤؤا لسيالسؤؤة دينيؤؤة م ؤؤر وتركيؤؤا والعؤؤرا ، و حم 
اذا يكؤون م ؤير األربعؤين مليؤون محضة، وأنه لو اتبعؤت الهنؤد اللسيالسؤة ذاتهؤا فمؤ

الؤؤؤؤدول اإلسؤؤؤؤيمية الن ؤؤؤؤم لرجؤؤؤؤال الحؤؤؤؤل والعقؤؤؤؤد فؤؤؤؤي  يملسؤؤؤؤلمخ وطلؤؤؤؤب مؤؤؤؤن ممثلؤؤؤؤ
إذا كؤان انت ؤال : باكلستان ليتبنوا لسيالسة أكثؤر اعتؤداال ، فقؤال الملسؤيول الم ؤر  

الهنؤؤد وباكلسؤؤتان أ ؤؤبم حقيقؤؤة واقعؤؤة فلمؤؤاذا ال يلسؤؤود التتؤؤاهم بؤؤين  البلؤؤدينخ فؤؤنذا 
أحقيتها فؤي حيؤدر أبؤاد فؤنن لباكلسؤتان الحؤ  نتلسؤه فؤي كشؤمير، كانت الهند تدعى 

وعلؤؤؤى الهنؤؤؤد باعتبارهؤؤؤا االتحؤؤؤاد األكبؤؤؤر أن تظهؤؤؤر حلسؤؤؤن نياتهؤؤؤا فؤؤؤي النؤؤؤزا  القؤؤؤايم 
تعنؤؤؤؤى أن نقؤؤؤؤدم كشؤؤؤؤمير إلؤؤؤؤى : حؤؤؤؤول كشؤؤؤؤمير، فغضؤؤؤؤب المنؤؤؤؤدوب الهنؤؤؤؤد  قؤؤؤؤايي  

خ فأجؤاب المنؤدوب الم ؤر  بأنؤه علؤى الهنؤد أن تظهؤر يباكلستان على طب  فضؤ
ورا  حلسؤؤؤنا  نحؤؤو باكلسؤؤؤتان، وفؤؤي نهايؤؤؤة اللقؤؤؤا  ألمؤؤم المنؤؤؤدوب الهنؤؤد  بؤؤؤأن هؤؤؤذا شؤؤع

                                                                                                                                  

 
الم در نتلسه، من القن ل الم ر  العام بالنيابة في بومباى إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، بشأن ( 96)

 .م2491أغلسط   16تطورات المشكلة الكشميرية، 
ى بشأن مشكلة الم در نتلسه، من القن ل الم ر  العام بالنيابة إلى وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة، لسر ( 97)

 2491كشمير، أول يوليو 
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االجتمؤؤؤؤا  رؤؤؤؤال بتبؤؤؤؤادل الرا  بؤؤؤؤين األ ؤؤؤؤدقا ، حتؤؤؤؤى ال يضؤؤؤؤتي عليؤؤؤؤه  ؤؤؤؤتة 

 (91) .رلسمية
 

وعودة إلى مجل  األمن، فبنا   علؤى تو ؤيات اللجنؤة قؤرر المجلؤ  فؤي  
ن كشؤؤؤمير، أن تلسؤؤؤحب كؤؤؤل مؤؤؤن الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان قواتهؤؤؤا مؤؤؤ 2491أغلسؤؤؤط   21

طلؤؤب المجلؤؤ  وقؤؤؤ   2494غيؤؤر أن الؤؤدولتين لؤؤم تنتؤؤؤذا القؤؤرار، وفؤؤي أول ينؤؤؤاير 
ثؤؤم أ ؤؤدر  (94)القتؤؤال وعقؤؤد هدنؤؤة بؤؤين الطؤؤرفين، وبالتعؤؤل تؤؤم وقؤؤ  إطؤؤي  النؤؤار،

المجلؤؤؤ  قؤؤؤرارا  فؤؤؤي الرؤؤؤام  مؤؤؤن ينؤؤؤاير مريؤؤؤدا  للقؤؤؤرار اللسؤؤؤاب  بلسؤؤؤحب القؤؤؤوات مؤؤؤن 
تطؤر  هؤذق المؤرة لحؤل قؤوات كشؤمير كشمير تمهيد ا إجرا  الستتتا  حر ولكنه لم ي

الحؤؤرة، وأشؤؤارت الم ؤؤادر الباكلسؤؤتانية إلؤؤى أن اللجنؤؤة وضؤؤعتها فؤؤي ملسؤؤتوى واحؤؤد 
مع قوات الشي  محمد عبد اهلل في الجانؤب الرؤر مؤن رؤط الهدنؤة، ونؤل القؤرار 
علؤؤؤى حؤؤؤل هؤؤؤذق القؤؤؤوات فؤؤؤي وقؤؤؤت الحؤؤؤ  تحؤؤؤددق اللجنؤؤؤة أو مؤؤؤدير االلسؤؤؤتتتا ، وقؤؤؤد 

لجنؤؤؤة فؤؤؤي هؤؤؤذا ال ؤؤؤدد، ثؤؤؤم عؤؤؤادت فطالبؤؤؤت بحؤؤؤل قؤؤؤوات وافقؤؤؤت الهنؤؤؤد علؤؤؤى رأى ال
 (60) .كشمير الحرة وتجريدها من اللسيا مع انلسحاب قوات باكلستان

 

م اقترحؤت كؤل مؤؤن بريطانيؤا والواليؤات المتحؤدة علؤؤى 2494وفؤي لسؤبتمبر  
الهند عن طري  لستيريهما في نيؤودلهي تعيؤين األميؤرال شيلسؤتر نيمتؤز ولسؤيطا  فؤي 

م .249وفؤؤي يوليؤؤو  (62)ن أن يكؤؤون مؤؤديرا  لعمليؤؤة االلسؤؤتتتا ،تلسؤؤوية النؤؤزا  بؤؤدال  مؤؤ
ممثؤؤل األمؤؤم المتحؤؤدة مشؤؤروعا  لنؤؤز  اللسؤؤيا فؤؤي  O. Dixonوضؤؤع أويؤؤن دكلسؤؤون 

كشؤؤمير، قبلتؤؤه باكلسؤؤتان، وبعؤؤد متاوضؤؤات مضؤؤنية أعلؤؤن دكلسؤؤون أن الهنؤؤد لسؤؤو  
م ورؤؤيل انعقؤؤاد 2492تعرقؤؤل أ  مشؤؤرو  لنؤؤز  اللسؤؤيا فؤؤي كشؤؤمير، وفؤؤي ينؤؤاير 

ريؤي   Robert Mensesوزرا  الكومنولؤث فؤي لنؤدن اقتؤرا روبؤرت منؤزي   مرتمر

                                                        

، لقا  الحلسينى الرطيب القايم بأعمال اللستير الم ر  في 1، جؤ17/91/1الم در نتلسه، مل  ( 91)
 2491لسبتمبر  19كراتشى مع المندوب اللسامى للهند في كراتشى، بشأن النزا  بين الهند وباكلستان، 

ن عرض باكلستان لمشكلة كشمير في مجل  األمن، الم در نتلسه، تقرير لستارة م ر بينودلهي، بشأ( 94)
 .م2497يناير . 2

 16، 19رطاب ظتر اهلل ران في مجل  األمن عن قضية كشمير، ل ل ( 60)
 2م، ل 2494لسبتمبر  1األهرام، ( 62)
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وزرا  السؤؤتراليا وضؤؤع قؤؤوات مؤؤن بلؤؤدان الكومنولؤؤث فؤؤي منطقؤؤة النؤؤزا  إلؤؤى أن يؤؤتم 

 (61) .االلستتتا ، ووافقت باكلستان بينما رفضته الهند
 

أرؤؤذت الهنؤؤد السؤؤؤتعدادها للمماطلؤؤة بنقامؤؤؤة جمعيؤؤة تألسيلسؤؤؤية فؤؤي كشؤؤؤمير،  
م أن دعؤوة هؤذق الجمعيؤة 2492مؤار  . 1من أكؤد فؤي قؤرارق فؤي ولكن مجل  األ

لينعقؤؤؤاد، وأى إجؤؤؤرا  تترؤؤؤذق الجمعيؤؤؤة المؤؤؤذكورة للتؤؤؤأثير علؤؤؤى ملسؤؤؤتقبل الواليؤؤؤة لؤؤؤن 
يرعتمؤؤؤد، وأن إرادة الشؤؤؤعب يجؤؤؤب أن يعبؤؤؤر عنهؤؤؤا فؤؤؤي السؤؤؤتتتا  حؤؤؤر تحؤؤؤت إشؤؤؤرا  

لسؤؤؤتور األمؤؤؤم المتحؤؤؤدة، ورد ريؤؤؤي  الوفؤؤؤد الهنؤؤؤد  بؤؤؤأن بؤؤؤيدق أدرلؤؤؤت ن ؤؤؤا  فؤؤؤي الد
إقامؤؤؤة جمعيؤؤؤة تألسيلسؤؤؤية لتلسؤؤؤؤوية تتا ؤؤؤيل دلسؤؤؤتور كشؤؤؤؤمير، كمؤؤؤا أن أمؤؤؤر الضؤؤؤؤم 

وهؤؤي إشؤؤارة واضؤؤحة للؤؤنه  الؤؤذ  لسؤؤتنهجه  (61)يرؤؤل الجمعيؤؤة التألسيلسؤؤية لكشؤؤمير
 .الهند فيما بعد في قضية كشمير

 

م بؤؤؤنجرا  2492مؤؤؤار  . 1جراهؤؤؤام فؤؤؤي . وكلؤؤؤ  مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن ممثلؤؤؤه د 
دم مشؤروعا  رفضؤه الطرفؤان، وفؤي العؤام محادثؤات لنؤز  لسؤيا جؤامو وكشؤمير، فقؤ

جراهؤؤؤؤام تجديؤؤؤؤد ملسؤؤؤؤاعيه، بق ؤؤؤؤد تقريؤؤؤؤب وجهؤؤؤؤات .التؤؤؤؤالى طلؤؤؤؤب المجلؤؤؤؤ  مؤؤؤؤن د
النظر، ونجم هذق المرة أن يجمع مندوبى الدولتين على مايدة واحؤدة فؤي جنيؤ ، 
ولكؤؤن تملسؤؤكت كلتؤؤا الؤؤدولتين بوجهؤؤة نظرهؤؤؤا، مؤؤن حيؤؤث عؤؤدد قواتهؤؤا التؤؤي يرلسؤؤؤمم 

 (69).ت المباحثات، وبقى الوضع على ما هو عليهببقايها في كشمير، فتشل
وهكؤؤذا يتضؤؤم أن موقؤؤ  م ؤؤر فؤؤي هؤؤذق التتؤؤرة مؤؤن قضؤؤية كشؤؤمير الؤؤذ   

بدأ حذرا  بلسبب فكرة الدولؤة الدينيؤة فؤي باكلسؤتان، لسؤرعان مؤا تتهؤم األمؤرً فالدولؤة 
الدينيؤؤؤة فؤؤؤي م ؤؤؤر تقابلهؤؤؤا الدولؤؤؤة المدنيؤؤؤة القايمؤؤؤة بالتعؤؤؤل، أمؤؤؤا فؤؤؤي الهنؤؤؤد فالدولؤؤؤة 

وجؤؤا  . يؤة تجمؤؤع الملسؤؤلمين فؤؤي كيؤؤان واحؤؤد لحمؤؤايتهم مؤؤن األكثريؤؤة الهندولسؤؤيةالدين
الموقؤؤ  الم ؤؤر  متعاطتؤؤا  مؤؤع حكومؤؤة باكلسؤؤتان، نؤؤت  هؤؤذا التعؤؤاط  مؤؤن إدراا 
م ر ألبعاد القضية، حيث أن تقلسيم شؤبه القؤارة الهنديؤة كؤان مؤن منطلؤ  دينؤى، 

المعايشؤؤة بؤؤين  يهؤؤد  إلؤؤى جمؤؤع الملسؤؤلمين هنؤؤاا فؤؤي دولؤؤة واحؤؤدة، بعؤؤد السؤؤتحالة
                                                        

 4بيان لستارة باكلستان في بيروت، قضية كشمير وتقلب اللسيالسة الهندية، ل ( 61)
 6الم در نتلسه، ل ( 61)
، تقرير لستارة م ر بنيودلهي، بشأن 1، جؤ17/91/1، مل  2917زارة الرارجية، محتظة وثاي  و ( 69)

 .م2497يناير . 2عرض باكلستان لمشكلة كشمير في مجل  األمن، 
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ذا كؤان التقلسؤيم علؤى هؤذا األلسؤا ، فمؤن رأى الدبلومالسؤية  الملسلمين والهندو ، وال
الم رية أن تضم حيدر أباد إلى الهند على غير رغبة مؤن حاكمهؤا الملسؤلم، ألن 
أهؤؤؤل المنطقؤؤؤة معظمهؤؤؤم مؤؤؤن الهنؤؤؤدو ، وبؤؤؤالميزان ذاتؤؤؤه ت ؤؤؤبم كشؤؤؤمير مؤؤؤن حؤؤؤ  

 .ضمها إلى الهند باكلستان حتى لو رغب حاكمها الهندولسى في
 

وأمؤؤا عؤؤن موقؤؤ  ال ؤؤحافة الم ؤؤرية مؤؤن قضؤؤية كشؤؤمير فمؤؤن الميحؤؤظ  
أنهؤؤؤا انشؤؤؤغلت بقضؤؤؤايا فللسؤؤؤطين وتحريؤؤؤر الشؤؤؤعوب العربيؤؤؤة مؤؤؤن نيؤؤؤر االلسؤؤؤتعمار، 
فغابؤؤت قضؤؤية كشؤؤمير عؤؤن الؤؤرأى العؤؤام الم ؤؤر ، واقت ؤؤر األمؤؤر علؤؤى التعريؤؤ  

الم ؤؤؤؤرية بالقضؤؤؤؤية فؤؤؤؤي دعؤؤؤؤوة مؤؤؤؤن منؤؤؤؤدوب باكلسؤؤؤؤتان، ويلسؤؤؤؤتثنى مؤؤؤؤن ال ؤؤؤؤح  
 ؤؤؤؤحيتتا البيغ،واإرؤؤؤؤوان الملسؤؤؤؤلمون اللتؤؤؤؤان اهتمتؤؤؤؤا بالموضؤؤؤؤو  وقؤؤؤؤدمتاق للقؤؤؤؤارش 

 .بتطوراته باعتبارق قضية إلسيمية
 

 : م 1958-1953موقف مصر من القضية 
م 2491اجتمع رييلسا وزرا  باكلسؤتان والهنؤد عؤدة مؤرات رؤيل أغلسؤط   

ضؤؤؤرورة تلسؤؤؤوية  أغلسؤؤؤط  بنيؤؤؤودلهي، أكؤؤؤدا فيؤؤؤه 10وأ ؤؤؤدرا بيغؤؤؤا  مشؤؤؤتركا  فؤؤؤي 
وكؤؤؤؤؤان هؤؤؤؤؤذا  (69)،النؤؤؤؤؤزا  وفقؤؤؤؤؤا  لرغبؤؤؤؤؤة شؤؤؤؤؤعب كشؤؤؤؤؤمير، بؤؤؤؤؤنجرا  السؤؤؤؤؤتتتا  حرونزيؤؤؤؤؤه

االلسؤتتتا  قؤد اقتؤؤرا منؤذ فتؤؤرة، لكؤن بقيؤت بعؤؤض المشؤكيت التمهيديؤؤة معلقؤة، وقؤؤد 
وافؤ  رييلسؤؤا وزرا  البلؤؤدين علؤؤى بحؤؤث هؤؤذق المشؤؤكيت التمهيديؤؤة مباشؤؤرة للو ؤؤول 

 (66) .م2499تتتا  قبل أبريل إلى اتتا ، كما تقرر تعيين مدير ليلس
 

ولسؤؤؤرعان مؤؤؤا توقتؤؤؤت المتاوضؤؤؤات مؤؤؤن جانؤؤؤب الهنؤؤؤد احتجاجؤؤؤا  منهؤؤؤا علؤؤؤى  
بؤؤين باكلسؤؤتان والواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة، إذ اعتبؤؤر نهؤؤرو   عقؤؤد ميثؤؤا  علسؤؤكر 

أن الملسؤؤؤاعدات األمريكيؤؤؤة لباكلسؤؤؤتان رلقؤؤؤت وضؤؤؤعا  جديؤؤؤدا  مؤؤؤن الحالؤؤؤة اللسيالسؤؤؤية 
درة على مواجهة الهند، ومن ثؤم تحججؤت الهنؤد والعلسكرية جعلت باكلستان أكثر ق

بنعؤادة النظؤر فؤؤي رطؤة العمؤؤل فؤي كشؤؤمير، واعتبؤرت أن الموقؤؤ  قؤد ازداد لسؤؤو ا  

                                                        

   9قضية كشمير، بيان إلى ال ح  من الشي  محمد عبد اهلل، ل ( 69)
 21، ل وزارة االلستعيمات بباكلستان، قضية كشمير ارتبار لألمم المتحدة( 66)
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بلسبب الملساعدات األمريكية لباكلستان وكذلا معاهدة جنوب شر  آلسؤيا ثؤم حلؤ  

 (67) .بغداد
 

وبمجؤؤؤؤرد أن قطؤؤؤؤع نهؤؤؤؤرو المتاوضؤؤؤؤات شؤؤؤؤر  فؤؤؤؤي اترؤؤؤؤاذ إجؤؤؤؤرا ات لضؤؤؤؤم  
، بنرغؤؤؤام الجمعيؤؤة التألسيلسؤؤؤية علؤؤى اترؤؤاذ قؤؤؤرار الضؤؤم، ثؤؤؤم أرؤؤذ فؤؤؤي كشؤؤمير للهنؤؤد

اعتقؤؤؤؤؤال كبؤؤؤؤؤار أعضؤؤؤؤؤايها الرافضؤؤؤؤؤين لهؤؤؤؤؤذا القؤؤؤؤؤرار، ومؤؤؤؤؤنعهم مؤؤؤؤؤن المشؤؤؤؤؤاركة فؤؤؤؤؤي 
األعضؤؤا  علؤؤى االلستلسؤؤيم، وحينمؤؤا احتجؤؤت الجمؤؤاهير  يالمناقشؤؤات، وأجبؤؤر بؤؤاق

الملسؤلمة علؤى هؤذق اإجؤرا ات لسؤاد الؤبيد حكؤم متشؤدد، والسؤتمرت الضؤغوط علؤى 
وأرؤؤؤؤذ نهؤؤؤؤرو يتنكؤؤؤؤر  (61)الجمعيؤؤؤة لحمؤؤؤؤل األعضؤؤؤؤا  علؤؤؤؤى الت ؤؤؤؤدي  علؤؤؤى القؤؤؤؤرار،

إن الحؤؤؤديث عنؤؤؤه قبؤؤؤل رؤؤؤرو  القؤؤؤوات الباكلسؤؤؤتانية مؤؤؤن كشؤؤؤمير : "ليلسؤؤتتتا  قؤؤؤايي  
 (64)".إنما هو من لغو الحديث

 

فكؤؤرة التقلسؤؤيم، التؤؤي لسؤؤب  ونؤؤادى بهؤؤا  2496ثؤؤم طرحؤؤت الهنؤؤد فؤؤي عؤؤام  
االلستتتا ً فتؤي رطؤاب لنهؤرو وجؤه حديثؤه رجال األعمال الهنود، كحل بديل عن 

أعتقد أنكم قد ارتبكتم كثيرا  من التطر  فؤي كشؤمير، وأنؤتم : "لقادة باكلستان قايي  
من ؤؤرفة  يال حؤؤ  لكؤؤم فؤؤي أن تجثمؤؤوا علؤؤى جؤؤز  مؤؤن أراضؤؤيها، ولكؤؤن أمؤؤا ورغبتؤؤ

إلؤؤؤؤى تجنيؤؤؤؤب كؤؤؤؤل  ؤؤؤؤدام أو اضؤؤؤؤطراب، فؤؤؤؤنني علؤؤؤؤى السؤؤؤؤتعداد ألن أقبؤؤؤؤل تلسؤؤؤؤوية 
التؤؤي تحتلونهؤؤا مؤؤن أرض كشؤؤمير بترطؤؤيط الحؤؤدود علؤؤى ألسؤؤا  موضؤؤو  األجؤؤزا  

غيؤر أن باكلسؤؤتان التزمؤؤت ال ؤمت ولؤؤم تبؤؤد  (70)"يرؤط وقؤؤ  إطؤي  النيؤؤران الحؤؤال
رأيؤؤا  فؤؤي هؤؤذا الموضؤؤو ، وهؤؤي لسؤؤلبية ال تتتؤؤ  مؤؤع م ؤؤالم باكلسؤؤتان، ويبؤؤدو أنهؤؤا 
عؤؤؤدتها منؤؤؤاورة لسيالسؤؤؤية مؤؤؤن جانؤؤؤب الهنؤؤؤد لمعرفؤؤؤة مؤؤؤدى أطمؤؤؤا  باكلسؤؤؤتان، ولؤؤؤي  

 .جادا   عرضا  
 

وتؤؤأزم الموقؤؤ  فؤؤي شؤؤبه القؤؤارة الهنديؤؤة إثؤؤر تشؤؤدد الهنؤؤد فؤؤي التعامؤؤل مؤؤع  
القضؤؤية باعتقالهؤؤا المطؤؤالبين بااللسؤؤتتتا  مؤؤن أهؤؤالي كشؤؤمير، وعلؤؤى رألسؤؤهم الشؤؤي  

                                                        

 91مرتارات من رطب نهرو،ل2496-2497اللستارة الهندية بالقاهرة، كشمير من ( 67)
   6قضية كشمير، بيان إلى ال ح  من الشي  محمد عبد اهلل، ل ( 61)
   92، 90، ل ل 2496-2497اللستارة الهندية بالقاهرة، كشمير ( 64)
 90الم در نتلسه، ل ( 70)
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محمؤؤؤؤد عبؤؤؤؤد اهلل، وأعلنؤؤؤؤت رفضؤؤؤؤها إجؤؤؤؤرا  االلسؤؤؤؤتتتا  مؤؤؤؤا لؤؤؤؤم تنلسؤؤؤؤحب باكلسؤؤؤؤتان 

جؤؤرا ات قيؤؤام مظؤؤاهرات فؤؤي انلسؤؤحابا  كؤؤامي  مؤؤن كشؤؤمير، وقؤؤد ترتؤؤب علؤؤى هؤؤذق اإ
 (72).كراتشى بباكلستان، واضطر البولي  إلى تتري  المتظاهرين بالستردام القوة

ومع تواتر أنبا  عن اتراذ تدابير لسرية في الدواير الهنديؤة لضؤم كشؤمير  
م 2496نؤؤؤؤؤوفمبر  26رلسؤؤؤؤؤميا ، قؤؤؤؤؤدمت باكلسؤؤؤؤؤتان طلبؤؤؤؤؤا  إلؤؤؤؤؤى مجلؤؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤي 

ضؤم كشؤمير إلؤى الهنؤد، ومطالبتهؤا بتطبيؤ  إ دار قرار بعدم االعترا  بشرعية 
قؤرارات مجلؤ  األمؤن اللسؤابقةً القاضؤية بلسؤؤحب قواتهؤا مؤن كشؤمير، وتعيؤين هييؤؤة 
دولية ل شرا  على االلسؤتتتا  الحؤر فؤي كشؤمير، وكانؤت أنبؤا  هنديؤة قؤد تلسؤربت 
نؤؤه مؤؤن  عؤؤن إقؤؤرار دلسؤؤتور جديؤؤد فؤؤي لسؤؤرينجار يقضؤؤى بضؤؤم كشؤؤمير إلؤؤى الهنؤؤد، وال

 (71).م2497ضم كشمير رلسميا  في عيد الجمهورية في يناير  المحتمل أن تعلن
 

وأشؤار لسؤتير م ؤؤر فؤي نيؤودلهي إلؤؤى األلسؤباب التؤي دعؤؤت باكلسؤتان إلؤؤى 
 :رفع الملسألة إلى مجل  األمن فيما يلى 

رغبؤؤة حكؤؤام باكلسؤؤتان فؤؤي السؤؤتعادة ثقؤؤة الؤؤرأى العؤؤام الباكلسؤؤتننيً ألن لسيالسؤؤة : أولا 
 .غربية عزلها عن الملسلمينباكلستان في االنضمام لألحي  ال

مؤؤا تلسؤؤرب لباكلسؤؤتان مؤؤن أن الهنؤؤد تعؤؤد العؤؤدة للموافقؤؤة علؤؤى قؤؤرار الجمعيؤؤة : ثانيــاا 
 .التألسيلسية في كشمير باالنضمام إلى اتحاد الهند

يتؤؤؤردد فؤؤؤي بعؤؤؤض األولسؤؤؤاط الهنديؤؤؤة أن بريطانيؤؤؤا شؤؤؤجعت باكلسؤؤؤتان علؤؤؤى : ثالثـــاا 
هند التؤي وقتؤت إلؤى عرض القضية على مجل  األمن مرة أررى إحرا  ال

 .يمنها عقب العدوان الثيث انيجانب م ر في ملسألة االنلسحاب البريط
يؤؤؤؤدرا أن  يالسؤؤؤؤتنتار حركؤؤؤؤة المقاومؤؤؤؤة فؤؤؤؤي  ؤؤؤؤتو  شؤؤؤؤعب كشؤؤؤؤميرً لكؤؤؤؤ: رابعــــاا 

 (71) .باكلستان لم تترل عنه

                                                        

 1م، ل 2497يناير  11األهرام، ( 72)
يونيو  29-2496يونيو  26التقرير اللسنوى لألمين العام لألمم المتحدة عن أعمال المنظمة من ( 71)

و  297م، ل ل 2497نيويورا ( 1949/    ) 2، الوثيقة رقم 21، الجمعية العامة، الدورة 2497
291 

 ، تقرير م طتي كامل لستير م ر1، جؤ17/91/1مل   2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 71)
 2497يناير  19بنيودلهي، بشأن آرر تطورات النزا  على كشمير أمام مجل  األمن، 
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ويتضؤؤم مؤؤن  ؤؤياغة األلسؤؤباب اللسؤؤاب  اإشؤؤارة إليهؤؤا تؤؤأثير لسؤؤتير م ؤؤر  

في إدانتهؤا للسيالسؤة األحؤي ، وميلهؤا للعطؤ   في الهند بوجهة نظر م ر آنذاا
علؤؤى لسيالسؤؤة الهنؤؤد، نظؤؤرا  للتقؤؤارب بؤؤين نهؤؤرو وعبؤؤد النا ؤؤر دوليؤؤا  فؤؤي هؤؤذق التتؤؤرة، 
وطلبت لستارة م ر بنيودلهي من وزارة الرارجية الم رية النظؤر بعؤين االعتبؤار 
للموضؤؤؤو ، نظؤؤؤرا  ألهميتؤؤؤه لكؤؤؤل مؤؤؤن الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان، إذ أن أ  ت ؤؤؤر  ل ؤؤؤالم 

الطؤؤرفين لسيغضؤؤب الطؤؤر  الرؤؤر وبؤؤي شؤؤا، لؤؤذا فمؤؤن م ؤؤلحة م ؤؤر أن أحؤؤد 
تقؤؤ  موقتؤؤا  حياديؤؤا  تجؤؤاق هؤؤذا النؤؤزا ، وحبؤؤذت اللسؤؤتارة االمتنؤؤا  عؤؤن الت ؤؤويت إذا 

 (79).أحيلت الملسألة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
م إبقؤؤؤا  الوضؤؤؤع فؤؤؤي كشؤؤؤمير 2497ينؤؤؤاير  19وقؤؤؤرر مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن فؤؤؤي  

ن أ  ت ؤؤر  مؤؤن  علؤؤى مؤؤا هؤؤو عليؤؤه حتؤؤى ينتهؤؤي المجلؤؤ  مؤؤن نظؤؤر النؤؤزا ، وال
جانؤؤؤب أحؤؤؤد األطؤؤؤرا  لؤؤؤن يترتؤؤؤب عليؤؤؤه أ  تغييؤؤؤر فؤؤؤي وضؤؤؤع كشؤؤؤمير، والؤؤؤذ  ال 
يمكن أن يتغير إال وف  الستتتا  تحت إشرا  األمؤم المتحؤدة، وكانؤت رمؤ  دول 

نجلتؤؤرا وكوبؤؤا، ووافقؤؤت قؤؤد تقؤؤد مت بهؤؤذا المشؤؤرو  علؤؤى رألسؤؤها الواليؤؤات المتحؤؤدة وال
وترتؤؤؤب علؤؤؤى قؤؤؤرار . عليؤؤؤه عشؤؤؤر دول، وامتنؤؤؤع االتحؤؤؤاد اللسؤؤؤوفيتى عؤؤؤن الت ؤؤؤويت

الواقعؤؤؤؤة تحؤؤؤؤت  -مجلؤؤؤ  األمؤؤؤؤن عؤؤؤؤدم شؤؤؤؤرعية قؤؤؤؤرار المجلؤؤؤؤ  التألسيلسؤؤؤؤى لكشؤؤؤؤمير
 . تتتا إضؤافة إلؤى تجميؤد الموقؤ  فؤي كشؤمير، حتؤى يؤتم االلسؤ -اللسيطرة الهندية 

وبؤؤؤذلا نجحؤؤؤت باكلسؤؤؤتان فؤؤؤي وقؤؤؤ  جهؤؤؤود الهنؤؤؤد لضؤؤؤم كشؤؤؤمير، وال شؤؤؤا أن  (79)
 .القرار أغضب الهند باعتبارق تأييدا  من الدول الغربية لباكلستان

 

م بقيؤؤام ريؤؤي  2497فبرايؤؤر . 1وعرؤؤرض علؤؤى مجلؤؤ  األمؤؤن اقتؤؤراا فؤؤي  
الهنؤؤؤد بزيؤؤؤارة لشؤؤؤبه القؤؤؤارة الهنديؤؤؤة ليؤؤؤدر  مؤؤؤع حكؤؤؤومتي ( ممثؤؤؤل اللسؤؤؤويد)المجلؤؤؤ  

وباكلستان االقتراحات التي يراها تلسؤاعد علؤى تجريؤد الواليؤة مؤن اللسؤيا، وتحقيؤ  
أبريؤؤؤل  29تقؤؤؤدم نحؤؤؤو تلسؤؤؤوية النؤؤؤزا ، ويؤؤؤوافي المجلؤؤؤ  بتقريؤؤؤر فؤؤؤي موعؤؤؤد أق ؤؤؤاق 

م، لكؤؤن االتحؤؤاد اللسؤؤوفيتى السؤؤتردم حقؤؤه فؤؤي االعتؤؤراض إفلسؤؤاد االقتؤؤراا، 2497
                                                        

الم در نتلسه، تقرير لستارة م ر نيودلهي، بشأن عرض باكلستان لمشكلة كشمير على مجل  األمن، ( 79)
 م2497يناير  20

يونيو  29-2496يونيو  26التقرير اللسنو  لألمين العام لألمم المتحدة عن أعمال المنظمة من ( 79)
 262-294م، ل ل 2497
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شؤؤرو  آرؤؤر يؤؤنل علؤؤى قيؤؤؤام وعلؤؤى إثؤؤر فشؤؤل هؤؤذا االقتؤؤراا تقؤؤدمت عؤؤدة دول بم

ريؤؤي  المجلؤؤ  بزيؤؤارة الهنؤؤد وباكلسؤؤتان ليؤؤدر  مؤؤع حكومتيهؤؤا أيؤؤة مقترحؤؤات يؤؤرى 
أنهؤؤا قؤؤد تلسؤؤاعد علؤؤى تلسؤؤوية النؤؤزا ، ويؤؤوافي المجلؤؤ  بتقريؤؤر فؤؤي منت ؤؤ  أبريؤؤل 

م، ووافؤؤؤؤؤؤ  المجلؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤى القؤؤؤؤؤؤرار مؤؤؤؤؤؤع امتنؤؤؤؤؤؤا  االتحؤؤؤؤؤؤاد اللسؤؤؤؤؤؤوفيتى عؤؤؤؤؤؤن 2497
 (76).الت ويت

 

ي الهنؤؤؤد السؤؤؤتحالة حؤؤؤل قضؤؤؤية كشؤؤؤمير عؤؤؤن ولملسؤؤؤت اللسؤؤؤتارة الم ؤؤؤرية فؤؤؤ 
طريؤ  مجلؤؤ  األمؤؤن فؤؤي ظؤل الحؤؤرب البؤؤاردة، فقؤؤد وضؤم مؤؤن المناقشؤؤات األريؤؤرة 
عنؤؤد عؤؤرض القضؤؤية علؤؤى مجلؤؤ  األمؤؤن تأييؤؤد الغؤؤرب لباكلسؤؤتان، ووقؤؤو  الكتلؤؤة 
الشيوعية إلى جانب الهند، وظهر من كلمة مندوب االتحاد اللسوفيتى فؤي مجلؤ  

أن بؤؤؤيدق لؤؤؤؤم تكتؤؤؤ  باعتراضؤؤؤها علؤؤؤى االلسؤؤؤؤتتتا   م2497ينؤؤؤاير  19األمؤؤؤن فؤؤؤي 
شؤو إيؤن "فحلسب، بل إنها تنظر إلى كشمير على أنها جز  من الهنؤد، كمؤا أعلؤن 

ريؤي  وزرا  ال ؤؤين الشؤؤعبية فؤي كلكتؤؤا أن ملسؤؤألة االلسؤتتتا  فؤؤي كشؤؤمير قؤؤد "  ال
معنؤؤى ذلؤؤا أنؤؤؤه يلسؤؤتحيل إ ؤؤدار قؤؤرار مؤؤن مجلؤؤ  األمؤؤؤن  (77)عتؤؤا عليهؤؤا الؤؤزمن،

نؤؤد علؤؤى إجؤؤرا  السؤؤتتتا  فؤؤي كشؤؤمير، ناهيؤؤا عؤؤن أن الهنؤؤد لؤؤن تلسؤؤتجيب بنرغؤام اله
 . قرار ي در في غير  الحها  أل
 

وت ديقا  لوجهة نظر لستارة م ؤر فؤي الهنؤد فشؤل مبعؤوث مجلؤ  األمؤن  
م فؤؤؤي تحقيؤؤؤ  أ  تقؤؤؤدم، وكؤؤؤان مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن قؤؤؤد قؤؤؤرر إرلسؤؤؤال 2497فؤؤؤي فبرايؤؤؤر 

منؤؤؤؤدوب اللسؤؤؤؤؤويد  Gunnar Jarringريؤؤؤؤي  دورة مجلؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤؤن ملسؤؤؤؤتر جؤؤؤؤارن  
للتباحث مع األطرا  المعنية إيجؤاد طريقؤة لتجريؤد كشؤمير مؤن اللسؤيا، وتمهيؤد 
اللسؤبل اللسؤتردام قؤوة دوليؤة، ودعؤا المجلؤ  البلؤدين للتعؤاون مؤع مندوبؤه، غيؤر أن 
منؤدوب الهنؤد فؤؤي األمؤم المتحؤدة أوضؤؤم أن القؤرار ي ؤعب قبولؤؤه لكونؤه نابعؤا  مؤؤن 

د إجبارها علؤى االنضؤمام إلؤى األحؤي  الغربيؤة، الغرب، الذ  يضغط على الهن

                                                        

 262الم در نتلسه، ل( 76)
، تقرير م طتي كامل، بشأن لستير م ر 1، جؤ17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 77)

 1بنيودلهي بشأن التطورات األريرة لمشكلة كشمير، واقتراا ريي  وزرا  لسيين تدرل دول مرتمر باندون  
 2497فبراير 
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الؤؤذ  قؤؤؤام بدرالسؤؤة الموضؤؤو  وقؤؤؤدم  (71)وعلؤؤى مضؤؤض قبلؤؤت الهنؤؤؤد مهمؤؤة جؤؤارن ،

تقريؤرق إلؤى مجلؤ  األمؤن مطالبؤا  بضؤرورة التحكؤيم لتقريؤر مؤا إذا كؤان الطرفؤان قؤؤد 
قامؤؤؤؤؤا بتنتيؤؤؤؤؤذ قؤؤؤؤؤرارى مجلؤؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤؤن بشؤؤؤؤؤأن االنلسؤؤؤؤؤحاب أم ال، وبعؤؤؤؤؤد تؤؤؤؤؤردد قبلؤؤؤؤؤت 

بينمؤؤؤؤؤؤا رفضؤؤؤؤؤؤت الهنؤؤؤؤؤؤد قبؤؤؤؤؤؤول التحكؤؤؤؤؤؤيم، واعترفؤؤؤؤؤؤت الؤؤؤؤؤؤدواير الرلسؤؤؤؤؤؤمية  باكلسؤؤؤؤؤؤتان،
 .الباكلستانية بتشل مهمة جارن ، وألقؤت بالتبعيؤة علؤى نهؤرو لتراجعؤه عؤن تعهداتؤه

(74) 
 

بؤؤان رحلؤؤة جؤؤارن  لبحؤؤث المشؤؤكلة اقترحؤؤت جريؤؤدة التيمؤؤز اللندنيؤؤة إحالؤؤة   وال
بعؤؤؤؤض أوجؤؤؤؤه  الملسؤؤؤؤألة إلؤؤؤؤى محكمؤؤؤؤة العؤؤؤؤدل الدوليؤؤؤؤة إبؤؤؤؤدا  رأيهؤؤؤؤا القؤؤؤؤانونى فؤؤؤؤي

المشكلة، لكن وزير رارجيؤة باكلسؤتان اعتؤرض علؤى اعتبؤار أن مجلؤ  األمؤن قؤد 
أقر االلستتتا ، ومن ثم فنن وثيقة التنؤازل وادعؤا  الهنؤد بأنهؤا معتديؤة لؤم يعؤد لهمؤا 

وال شؤا أن باكلسؤتان كانؤت محقؤة فؤي قرارهؤا، فؤنن المحكمؤة  (10)أية  تة قانونيؤة،
 .نية وثيقة التنازلقد تطيم بآمالها إذا حكمت بقانو 

ومؤؤع فشؤؤل جهؤؤود مجلؤؤ  األمؤؤن فؤؤي حؤؤل قضؤؤية كشؤؤمير أرؤؤذت كؤؤل مؤؤن  
الهنؤؤؤؤد وباكلسؤؤؤؤتان فؤؤؤؤي البحؤؤؤؤث عؤؤؤؤن مزيؤؤؤؤد مؤؤؤؤن األن ؤؤؤؤار علؤؤؤؤى اللسؤؤؤؤاحة الدوليؤؤؤؤة، 
فالستدعى وكيل وزارة الرارجية الهند  لستير م ر في نيؤودلهي ليشؤرا لؤه وجهؤة 

را  األمؤؤؤم نظؤؤؤر حكومتؤؤؤه بشؤؤؤأن كشؤؤؤمير، وتؤؤؤتلرل فؤؤؤي ت ؤؤؤميم الهنؤؤؤد علؤؤؤى اعتؤؤؤ
المتحؤؤؤدة بؤؤؤأن باكلسؤؤؤتان معتديؤؤؤة، وأن الغؤؤؤرب يتعمؤؤؤد إثؤؤؤارة المشؤؤؤكلة للضؤؤؤغط علؤؤؤى 
الهنؤؤد، انتقامؤؤا  منهؤؤا بلسؤؤبب تأييؤؤدها لم ؤؤر فؤؤي مشؤؤكلة قنؤؤاة اللسؤؤوي ، وطالؤؤب أن 

                                                        

، تقرير لستير م ر بنيودلهي بشأن آرر 1، جؤ 17/91/1، مل  2917وزارة الرارجية، محتظة  وثاي ( 71)
 م2497فبراير  11تطورات مشكلة كشمير، 

يونيو  29-2496يونيو  26التقرير اللسنوى لألمين العام لألمم المتحدة عن أعمال المنظمة من ( 74)
 61، 62، م در لساب ، ل ل 2497

، تقرير لستارة م ر بكراتشى، بشأن 1، جؤ17/91/1مل   2917ية، محتظة وثاي  وزارة الرارج( 10)
 م2497أبريل  22كشمير، 
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تق  م ر بجانب الهند في هذا النزا ، وأن تتولسط لدى الؤدول العربيؤة ال ؤديقة 

 (12).من أجل ملساندة الهند
 

جيب م ؤؤر للهنؤؤد وتريؤؤدهاخ كؤؤان البؤؤد مؤؤن بحؤؤث الملسؤؤألة ولكؤؤن هؤؤل تلسؤؤت 
م ر في الهند وباكلسؤتان، أمؤا بالنلسؤبة للسؤتير م ؤر   بين وزارة الرارجية ولستير 

فؤؤي الهنؤؤؤد فقؤؤد جؤؤؤا  رأيؤؤه متؤؤؤأثرا  بوجهؤؤة نظؤؤؤر الهنؤؤد وعيقؤؤؤة م ؤؤر بالهنؤؤؤد أيضؤؤؤا ، 
فأوضم أن أهدا  الغرب في الضغط على الهند تتلرل فؤي إرهؤا  الهنؤد بنؤزا  
ثؤؤؤارة المشؤؤكلة فؤؤؤي مجلؤؤؤ   حؤؤاد بينهؤؤؤا وبؤؤين باكلسؤؤؤتان إضؤؤؤعا  الكتلؤؤة الحياديؤؤؤة وال

أفريقيؤؤؤة إضؤؤؤعا  نتوذهؤؤؤا، كمؤؤؤا  -األمؤؤن، لبؤؤؤذر بؤؤؤذور الشؤؤؤقا  فؤؤؤي الكتلؤؤؤة األلسؤؤؤيو
أوضم أن الغرب يريد االنتقام من الهنؤد بلسؤبب تأييؤدها لم ؤر فؤي مشؤكلة القنؤاة، 

هؤؤؤؤا فؤؤؤؤي موقتهؤؤؤؤا مؤؤؤؤن ومؤؤؤؤن ثؤؤؤؤم فؤؤؤؤنن الحكومؤؤؤؤة الهنديؤؤؤؤة تأمؤؤؤؤل فؤؤؤؤي تأييؤؤؤؤد م ؤؤؤؤر ل
إذا اقتضؤؤؤؤى األمؤؤؤؤر : "ويقتؤؤؤؤرا اللسؤؤؤؤتير الم ؤؤؤؤر  فؤؤؤؤي نيؤؤؤؤودلهي أنؤؤؤؤه  (11)،القضؤؤؤؤية

قنؤؤؤا   -ضؤؤرورة اإف ؤؤاا عؤؤن موقؤؤؤ  م ؤؤر فؤؤي الجمعيؤؤة العامؤؤؤة  تأييؤؤد الهنؤؤد وال
الؤؤؤدول العربيؤؤؤؤة بؤؤؤأال تتلسؤؤؤؤر  فؤؤؤؤي تأييؤؤؤد باكلسؤؤؤؤتان، ألن قضؤؤؤؤية كشؤؤؤمير ترتؤؤؤؤي فؤؤؤؤي 

نؤؤؤا علؤؤؤى االعتبؤؤؤارات الدينيؤؤؤة طياتهؤؤؤا اعتبؤؤؤارات رطيؤؤؤرة، فؤؤؤي يجؤؤؤب أن نحؤؤؤدد موقت
وحؤؤدها، واللسؤؤيما أن إلسؤؤيمية شؤؤعب باكلسؤؤتان وميلؤؤه نحؤؤو إروانؤؤه فؤؤي م ؤؤر لؤؤي  

 (11)".ضد م ر( تتآمر)له أثر حقيقى في موق  حكومته التي 
 

أما بالنلسبة لعيقة م ر بباكلستان فقد توترت بانحيؤاز األريؤرة فؤي اتجؤاق  
بؤؤؤان األحؤؤؤي  الغربيؤؤؤة، وانضؤؤؤمامها لحلؤؤؤ  جنؤؤؤوب شؤؤؤر  آ لسؤؤؤيا، وحلؤؤؤ  بغؤؤؤداد، وال

العؤؤام   أعلنؤؤت باكلسؤؤتان تأييؤؤدها لم ؤؤر ظاهريؤؤا  تمشؤؤيا  مؤؤع الؤؤرأ يالعؤؤدوان الثيثؤؤ
الذ  تعاط  مع م ؤر، وتمثؤل فؤي اتجاهؤات ال ؤحافة مؤن ناحيؤة، والمظؤاهرات 
التؤؤي انؤؤدلعت مؤؤن ناحيؤؤة أرؤؤرى، ولكؤؤن رفؤؤض م ؤؤر لقؤؤوات باكلسؤؤتان ضؤؤمن قؤؤوة 

                                                        

الم در نتلسه، مذكرة مرفوعة من نايب وزير الرارجية إلى الريي  جمال عبد النا ر، بشأن طلب ( 12)
 2497ر  ما 21الهند، تأييد م ر لها في مشكلة كشمير والتدرل لدى الدول العربية لملساندة الهند، 

الم در نتلسه، تقرير لستير م ر بنيودلهي، بشأن الستدعا  وكيل وزارة الرارجية الهندية له لعرض ( 11)
 2497فبراير  11وجهة نظر حكومته في ملسألة كشمير وطلب تأييد م ر، 

الم در نتلسه، كتاب م طتي كامل لستير م ر بنيودلهي إلى وكيل وزارة الرارجية، بشأن موق  ( 11)
 م2497مشكلة كشمير، أول مار  م ر تجاق 
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ومؤع ذلؤا  (19).تلستغله للتنديد بحكام م ر الطوارش الدولية جعل حكومة باكلستان

أكثؤؤؤر تعقؤؤؤي ، فطالؤؤؤب ( بباكلسؤؤؤتان)ذلؤؤؤا جؤؤؤا ت رريؤؤؤة لسؤؤؤتير م ؤؤؤر فؤؤؤي كراتشؤؤؤى 
 : بمراعاة عدة نقاط منها 

غتؤؤؤؤؤال : أولا  أنؤؤؤؤؤه ال يجؤؤؤؤؤب فؤؤؤؤؤي الظؤؤؤؤؤرو  اللسيالسؤؤؤؤؤية الحاليؤؤؤؤؤة إغضؤؤؤؤؤاب الهنؤؤؤؤؤد وال
 .ملساعداتها لم ر التي كلتتها وقو  الغرب ضدها

ــاا  عتبؤؤار أن م ؤؤر دولؤؤة  ؤؤغيرة مؤؤا زالؤؤت تؤؤنتض عؤؤن يجؤؤب األرؤؤذ فؤؤي اال: ثاني
نتلسؤؤها أغؤؤيل اللسؤؤيطرة األجنبيؤؤة، وليلسؤؤت قويؤؤة ماديؤؤا ، لؤؤذا فؤؤنن أقؤؤوى لسؤؤيا  
يحميهؤؤؤا فؤؤؤي رضؤؤؤم التيؤؤؤارات الدوليؤؤؤة الجارفؤؤؤة هؤؤؤو تملسؤؤؤكها بؤؤؤاألمم المتحؤؤؤدة 
وميثاقهؤؤؤا الؤؤؤذ  ينطؤؤؤوى علؤؤؤى مبؤؤؤدأ تقريؤؤؤر الم ؤؤؤير، الؤؤؤذ  نعلؤؤؤن تأييؤؤؤدنا لؤؤؤه 

 .دايما  
مراعاة أن م ر ملسلمة وأن الكشميريين ملسلمون راغبؤون فؤي زيؤادة يجب : ثالثاا 

التؤؤؤرابط مؤؤؤع البلؤؤؤدان اإلسؤؤؤيمية، وأن الظؤؤؤرو  قؤؤؤد تتطؤؤؤور وتتجؤؤؤه لسيالسؤؤؤؤة 
 .م ر نحو زيادة الترابط مع البلدان اإلسيمية

 

لكؤؤؤل ذلؤؤؤا ال يجؤؤؤب أن : "وأضؤؤؤا  اللسؤؤؤتير الم ؤؤؤر  فؤؤؤي كراتشؤؤؤى قؤؤؤايي  
، أو أنهؤؤؤا وقتؤؤؤت ضؤؤؤد مبؤؤؤدأ تقريؤؤؤر يلسؤؤؤجل علؤؤؤى م ؤؤؤر أنهؤؤؤا رؤؤؤذلت قضؤؤؤية عادلؤؤؤة

الم ير، أو أنها عادت أمة إلسيمية في  راعها مع دولؤة هندوكيؤة، إذ أن ذلؤا 
يكلتنا في الملستقبل ثمنا  غاليا ، ومن ثؤم فلؤي  مؤن م ؤلحتنا أن نقؤ  ضؤد الهنؤد، 
ولؤي  مؤؤن الحكمؤة أن نقؤؤ  ضؤد باكلسؤؤتان، فلؤي  أمامنؤؤا لسؤوى ال ؤؤمت واالبتعؤؤاد 

عؤين فيهؤا القطؤع بؤرأى تجؤاق هؤذق المشؤكلة، ومؤن حلسؤن حظنؤا عن المواق  التي يت
وفؤؤي حالؤؤة حؤؤل القضؤؤية عؤؤن طريؤؤ  ... أننؤؤا للسؤؤنا أعضؤؤا  فؤؤي مجلؤؤ  األمؤؤن الن

أفريقيؤؤؤة يحلسؤؤؤن بم ؤؤؤر أال تلعؤؤؤب دورا   رييلسؤؤؤا  فؤؤؤي هؤؤؤذق -ولسؤؤؤاطة الكتلؤؤؤة األلسؤؤؤيو 
هؤذق وفؤي رأيؤى أنؤه ال يحؤ  للهنؤد أن تتوقؤع منؤا تأييؤدا  معلنؤا  لهؤا فؤي  …الولساطة 

القضؤؤؤية لمؤؤؤا ينطؤؤؤوى عليؤؤؤه هؤؤؤذا مؤؤؤن تنكؤؤؤر ألبنؤؤؤا  ديننؤؤؤا، ولمؤؤؤا قؤؤؤد يلسؤؤؤببه لنؤؤؤا مؤؤؤن 
أضرار بعيقاتنا بكثير من الؤدول اإلسؤيمية، ويمكؤن إقنؤا  والة األمؤور فؤي الهنؤد 
بؤؤأن حيادنؤؤؤا مؤؤؤع وجؤؤؤود هؤؤؤذق الؤؤؤروابط الدينيؤؤة مؤؤؤع باكلسؤؤؤتان يعؤؤؤد تأييؤؤؤدا  للهنؤؤؤد، كمؤؤؤا 

                                                        

فبراير  1الم در نتلسه، تقرير عادل حلسيب اللسكرتير األول بلستارة م ر في كراتشى، بشأن كشمير، ( 19)
2497 
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ين أنؤؤؤؤه بؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤن موقؤؤؤؤ  حكؤؤؤؤومتهم يمكؤؤؤؤن فؤؤؤؤي الوقؤؤؤؤت نتلسؤؤؤؤه القؤؤؤؤول للباكلسؤؤؤؤتاني

المعادى لنا والتأييد الذ  نلقاق من الهند فنننا لم نقؤ  ضؤدهم فؤي قضؤية كشؤمير، 
 (19)".وهذا يحمل معنى التأييد لهم

 

وقؤؤؤؤؤد اقتنعؤؤؤؤؤؤت وزارة الرارجيؤؤؤؤؤة الم ؤؤؤؤؤؤرية برريؤؤؤؤؤؤة لسؤؤؤؤؤتيرها فؤؤؤؤؤؤي كراتشؤؤؤؤؤؤى،  
درل فؤؤي فأوضؤؤحت لريالسؤؤة الجمهوريؤؤة أنهؤؤا تؤؤرى اتبؤؤا  لسيالسؤؤة االمتنؤؤا  عؤؤن التؤؤ

هؤؤؤذا النؤؤؤزا ، وعؤؤؤدم تؤؤؤدرل م ؤؤؤر لؤؤؤدى الؤؤؤدول العربيؤؤؤة فؤؤؤي هؤؤؤذا الموضؤؤؤو  أيضؤؤؤا ، 
 (16).األمر الذ  يتت  تماما  مع منط  اللسيالسة الم رية

 

لؤؤؤؤى جانؤؤؤؤب نظؤؤؤؤر القضؤؤؤؤية فؤؤؤؤي مجلؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤن كؤؤؤؤان هنؤؤؤؤاا عؤؤؤؤدد مؤؤؤؤن   وال
 : الريارات البديلة المطروحة على اللساحة لحل القضية منها 

 :قسيم فكرة الت: الخيار اوو  
إذ نمؤؤا إلؤؤى علؤؤم لسؤؤتارة م ؤؤر فؤؤي كراتشؤؤى أن باكلسؤؤتان ات ؤؤلت باالتحؤؤاد  

اللسؤؤوفيتى قبؤؤؤل إثؤؤؤارة الموضؤؤو  فؤؤؤي مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن، وطلبؤؤت التولسؤؤؤط لحؤؤؤل ملسؤؤؤألة 
كشمير على ألسا  رط الهدنة، بشرط وضؤع منؤابع األنهؤار التؤي تؤروى باكلسؤتان 

ولؤى يرشؤكل مؤؤن والواقعؤة دارؤل المنطقؤة المحتلؤة مؤن الهنؤؤد تحؤت إشؤرا  مجلؤ  د
إيؤؤران وال ؤؤين وأندونيلسؤؤيا إلؤؤؤى جانؤؤب الهنؤؤد وباكلسؤؤؤتان، أو أن تتعهؤؤد الهنؤؤد بعؤؤؤدم 
القيام بمشروعات رى على منابع هذق األنهار قبؤل االتتؤا  مؤع باكلسؤتان، وتشؤر  
هييؤؤة مشؤؤتركة مؤؤن البلؤؤدين علؤؤى مثؤؤل هؤؤذق المشؤؤروعات، ولكؤؤن االتحؤؤاد اللسؤؤوفيتى 

غيؤؤؤؤر أن فكؤؤؤؤرة  (17)هنؤؤؤؤد فؤؤؤؤي هؤؤؤؤذا الشؤؤؤؤأن،ن ؤؤؤؤم باكلسؤؤؤؤتان باالت ؤؤؤؤال المباشؤؤؤؤر بال
م 2496التقلسؤؤيم لؤؤم تظهؤؤر رلسؤؤميا  إال فؤؤي إشؤؤارة أو تلؤؤويم مؤؤن جانؤؤب نهؤؤرو عؤؤام 

 .حلسبما ذكرنا من قبل
 

 : المفاوضات المباشرة بين الطرفين : الخيار الثان  

                                                        

 م2497مار   9الم در نتلسه، كتاب لستير م ر في كراتشى إلى وكيل وزارة الرارجية بشأن كشمير، ( 19)
إلى الريي  جمال عبد النا ر بشأن طلب الهند تأييد م ر الم در نتلسه، مذكرة نايب وزير الرارجية ( 16)

 .2497مار   21لها في مشكلة كشمير والتدرل لدى الدول العربية لملساعدة الهند، 
 .2497مار   1الم در نتلسه، تقرير لستارة م ر بكراتشى بشأن مشكلة كشمير، ( 17)
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زعؤؤؤؤيم حؤؤؤؤزب العمؤؤؤؤال  A. Bevanوهؤؤؤؤو مؤؤؤؤا أو ؤؤؤؤى بؤؤؤؤه أنيؤؤؤؤورين بيتؤؤؤؤان  

، ولكؤؤن باكلسؤؤؤتان رفضؤؤؤت 2497أبريؤؤؤل  21فؤؤي البريطؤؤنني عنؤؤؤد زيارتؤؤه لكراتشؤؤؤى 
 (11).هذق المتاوضات العتقادها بأنها لن تثمر في ظل تعنت الهند

 

 : إثارة حركة تحرير داخ  كشمير : الخيار الثالث 
فؤؤي كتيؤؤب لؤؤه أوضؤؤم فيؤؤه أن  (14)وهؤؤذا مؤؤا دعؤؤا إليؤؤه الجنؤؤرال أكبؤؤر رؤؤان، 

ة، أو بهجؤؤوم ملسؤؤلم، بالمتاوضؤؤات، أو بؤؤاألمم المتحؤؤد يحؤل مشؤؤكلة كشؤؤمير ال يؤؤأت
نمؤؤا بطريقؤؤة وحيؤؤدة هؤؤي إثؤؤارة حركؤؤة تحريؤؤر دارؤؤل الجؤؤز  الؤؤذ  تحتلؤؤه الهنؤؤد مؤؤن  وال

وبالتعؤؤل تألتؤؤت لجنؤؤة بالسؤؤم . الواليؤؤة، وتشؤؤجيع باكلسؤؤتان لهؤؤذق الحركؤؤة بكؤؤل الولسؤؤايل
بريالسؤة هؤذا الجنؤرالً وقؤد لسؤبب نشؤر الكتيؤب " لجنة العاملين على تحرير كشمير"

وقؤؤد يكؤؤون الهؤؤد  مؤؤن إ ؤؤدارق وتو ؤؤيله إلؤؤى  (40)الهنديؤؤة قلقؤؤا  بالغؤؤا  لؤؤدى الؤؤدواير
اللسلطات الهندية، هو دفعها لقبؤول الحلؤول المطروحؤة مؤن جانؤب األمؤم المتحؤدة، 
ال كؤؤان مؤؤن األفضؤؤل العمؤؤل لسؤؤرا  دون إعؤؤين، فكشؤؤ  األورا  يجعؤؤل اللسؤؤلطات  وال

 .الهندية تأرذ حذرها لمواجهة نشاط الحركة
 

 :لدو  العربية تدخ  جامعة ا: الخيار الرابع 
 27حيث تقدمت العرا  لألمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلؤب فؤي  

بؤؤندرا  قضؤؤية كشؤؤمير فؤؤي جؤؤدول أعمؤؤال الؤؤدورة الثامنؤؤة والعشؤؤرين،  2497أبريؤؤل 
زار لسؤؤؤتير باكلسؤؤؤتان فؤؤؤي م ؤؤؤر األمؤؤؤين العؤؤؤام لجامعؤؤؤة  2497أكتؤؤؤوبر  24وفؤؤؤي 

األعمؤؤؤال، وال ؤؤؤدار قؤؤؤرار  الؤؤؤدول العربيؤؤؤة ورجؤؤؤاق إدرا  ملسؤؤؤألة كشؤؤؤمير فؤؤؤي جؤؤؤدول

                                                        

رجية بالقاهرة بشأن زيارة الملستر بيتان الم در نتلسه، من لستير م ر في كراتشى إلى وكيل وزارة الرا( 11)
 .2497إبريل  24لباكلستان، 

يعد الجنرال أكبر ران علسكرى من طراز مرمو  في باكلستان، دبر مرامرة ليلستيي  على الحكم أثنا  ( 14)
حكومة على ران، كش  أمرها فحكم عليه باللسجن، وكان محاميه حلسين شهيد لسهروردى الذ  عين 

الم در نتلسه، مذكرة  2499عام ( بوجرا)د ذلا، ثم أفر  عنه في عهد وزارة محمد على رييلسا  للوزرا  بع
 .2479أغلسط   7لستير م ر بكراتشى، بشأن الجنرال أكبر ران وملسألة كشمير ، 

 الم در نتلسه( 40)
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وقؤؤؤد جؤؤؤا  طلؤؤؤب العؤؤؤرا  بنؤؤؤا   علؤؤؤى روابطؤؤؤه  (42)بحؤؤؤ  شؤؤؤعبها فؤؤؤي تقريؤؤؤر م ؤؤؤيرق،

 .الوثيقة بباكلستان عن طري  حل  بغداد
 

أمؤؤؤؤؤا بالنلسؤؤؤؤؤبة لموقؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤر، فقؤؤؤؤؤؤد عملؤؤؤؤؤت علؤؤؤؤؤى الحيلولؤؤؤؤؤة دون نظؤؤؤؤؤؤر  
الموضؤؤو  أمؤؤام مجلؤؤ  جامعؤؤؤة الؤؤدول العربيؤؤة، ودفؤؤع وفؤؤؤد م ؤؤر بكؤؤون الجامعؤؤؤة 

ال، وأوضؤؤم وزيؤؤر الرارجيؤؤة الم ؤؤر  بالنيابؤؤة أنؤؤه إذا كؤؤان ليلسؤؤت جهؤؤة ارت ؤؤ
من ح  مجل  الجامعؤة نظؤر الملسؤايل الرارجيؤة لكؤان مؤن األولؤى إدرا  مشؤرو  
أيزنهؤؤاور، وحلؤؤؤ  بغؤؤداد، والقواعؤؤؤد العلسؤؤكرية األجنبيؤؤؤة فؤؤي الؤؤؤدول العربيؤؤة، والتؤؤؤي 

ب فؤؤي تهؤؤدد األمؤؤاكن المقدلسؤؤة، وبعؤؤد جؤؤدل تقؤؤدم لسؤؤتير باكلسؤؤتان فؤؤي القؤؤاهرة بكتؤؤا
شكر فيه الجامعؤة وطلؤب عؤدم إثؤارة قضؤية كشؤمير ألنهؤا قيؤد  2497أكتوبر  12

البحؤؤؤث فؤؤؤي مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن، ثؤؤؤم أدرجؤؤؤت القضؤؤؤية مؤؤؤن جديؤؤؤد فؤؤؤي الؤؤؤدورة التالسؤؤؤعة 
والعشؤؤرين لكؤؤن م ؤؤر أ ؤؤرت علؤؤى موقتهؤؤا، ولمؤؤا احتجؤؤت العؤؤرا  بؤؤأن الجامعؤؤة 

ريؤؤان الغربيؤؤؤة، أشؤؤؤار وفؤؤؤد م ؤؤؤر  يلسؤؤب  لهؤؤؤا أن ناقشؤؤؤت قضؤؤؤيت إلؤؤؤى أن قبؤؤؤرل وال
القضؤؤية األولؤؤى كانؤؤت ملسؤؤتعمرة تهؤؤدد السؤؤتقيل الؤؤدول العربيؤؤة، والثانيؤؤة كؤؤان تأييؤؤدا  
لحؤؤ  أندونيلسؤؤيا فؤؤي إيريؤؤان الغربيؤؤة مؤؤن منطلؤؤ  مناهضؤؤة االلسؤؤتعمار، أمؤؤا مشؤؤكلة 
كشؤؤمير فهؤؤي ال تتعلؤؤ  بأطمؤؤا  السؤؤتعمارية، وأن م ؤؤر لؤؤم تترؤؤل عؤؤن حؤؤ  تقريؤؤر 

لألمؤؤم المتحؤؤدة التؤؤي تتؤؤولى نظؤؤر  الم ؤؤير، ولكؤؤن غايؤؤة األمؤؤر هؤؤو إفلسؤؤاا المجؤؤال
 (41).القضية

 

م للنظؤر فؤي قضؤية كشؤمير، 2497نؤوفمبر  21وعاد مجلؤ  األمؤن فؤي  
بمشؤؤؤرو  قؤؤؤرار مقؤؤؤدم مؤؤؤن عؤؤؤدة دول، منهؤؤؤا السؤؤؤتراليا والواليؤؤؤات المتحؤؤؤدة، بؤؤؤأن يقؤؤؤوم 
ريؤي  المجلؤ  بزيؤارة أرؤرى للهنؤد وباكلسؤتان وتقؤديم التو ؤيات اليزمؤة للطؤؤرفين، 

فؤؤي متاوضؤؤات للو ؤؤول إلؤؤى اتتؤؤا  بشؤؤأن ترتؤؤيض القؤؤوات علؤؤى والؤؤدرول معهمؤؤا 
جؤؤؤانبى رؤؤؤط الهدنؤؤؤة، ويطلؤؤؤب مؤؤؤن حكؤؤؤومتي البلؤؤؤدين التعؤؤؤاون الكامؤؤؤل مؤؤؤع ممثلؤؤؤى 

مؤرة أرؤرى، ( فيتؤو)األمم المتحدة، لكن االتحاد اللسوفيتى الستردم ح  االعتؤراض 
                                                        

، مذكرة مدير اإدارة العربية بوزارة الرارجية بشأن ملسألة كشمير  1جؤ 17/91/1الم در نتلسه ، مل  ( 42)
 .2491فبراير  17

الوثاي   2491يوليو  29 – 2497يوليو  26تقرير مجل  األمن إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من ( 41)
 72-61الترعين الثالث والرابع، ل ل  2491للجمعية العامة نيويورا  21الرلسمية، دورة 
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محتجؤا  بؤؤأن القؤرار يرؤؤدم م ؤالم الغؤؤرب فؤي باكلسؤؤتان، ولسؤرر مندوبؤؤه مؤن تجريؤؤد 

هؤؤؤل يتضؤؤؤمن المشؤؤؤرو  وقؤؤؤ  الملسؤؤؤاعدات : لمنطقؤؤؤة مؤؤؤن اللسؤؤؤيا متهكمؤؤؤا  بقولؤؤؤه ا
األمريكية لباكلستان وحكومة أزاد كشمير التي تحولت المناط  الراضعة لهؤا إلؤى 

وطالؤؤؤب بؤؤؤأال ! منطقؤؤؤة السؤؤؤتراتيجية لألحؤؤؤي  الغربيؤؤؤة المناويؤؤؤة ليتحؤؤؤاد اللسؤؤؤوفيتىخ
يون البلؤؤؤؤدان تلسؤؤؤؤتغل قضؤؤؤؤية كشؤؤؤؤمير فؤؤؤؤي مجلؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤن ذريعؤؤؤؤة للتؤؤؤؤدرل فؤؤؤؤي شؤؤؤؤ

 (41).األلسيوية
 

م أ ؤؤؤدر مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن قؤؤؤرارا  بنرلسؤؤؤال 2497وفؤؤؤي الثؤؤؤاني مؤؤؤن ديلسؤؤؤمبر  
رييلسؤؤه منؤؤدوبا  إلؤؤى الهنؤؤد وباكلسؤؤتان لعمؤؤل التو ؤؤيات اليزمؤؤة لتنتيؤؤذ قؤؤرارات األمؤؤم 

عؤؤؤن الت ؤؤؤويت بعؤؤؤد هؤؤؤذا  يالمتحؤؤؤدة ال ؤؤؤادرة مؤؤؤن قبؤؤؤل، وامتنؤؤؤع االتحؤؤؤاد اللسؤؤؤوفيت
فبرايؤؤؤؤؤر  29ينؤؤؤؤاير حتؤؤؤؤى  21ل التتؤؤؤؤرة مؤؤؤؤؤن والسؤؤؤؤتمرت المحادثؤؤؤؤؤات طؤؤؤؤوا. التعؤؤؤؤديل
رارجيؤؤة الهنؤد وباكلسؤؤتان، ثؤم أوضؤؤم   م بؤين منؤؤدوب مجلؤ  األمؤؤن ووزيؤر 2491

منؤؤؤدوب مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن أن الحؤؤؤل األمثؤؤؤل هؤؤؤو السؤؤؤتينا  المحادثؤؤؤات المباشؤؤؤرة بؤؤؤين 
الطؤؤرفين تحؤؤت إشؤؤرا  األمؤؤم المتحؤؤدة، بؤؤدال  مؤؤن تبؤؤادل وجهؤؤات النظؤؤر عؤؤن بعؤؤد 

وأشؤؤؤؤار إلؤؤؤؤى ضؤؤؤؤرورة تؤؤؤؤوفر الرغبؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤادقة لتلسؤؤؤؤوية  عبؤؤؤؤر شؤؤؤؤبه القؤؤؤؤارة الهنديؤؤؤؤة،
المشؤكلة، مركؤؤدا  أن هؤذق الريفؤؤات تلسؤتنز  مؤؤوارد الشؤعبين وتنرؤؤر فؤي برامجهمؤؤا 
الثقافيؤؤة وال ؤؤحية واإنتاجيؤؤة، وعؤؤن البرنؤؤام  المقتؤؤرا أكؤؤد منؤؤدوب مجلؤؤ  األمؤؤن 
علؤؤؤى احتؤؤؤرام رؤؤؤط الهدنؤؤؤة، ثؤؤؤم إجؤؤؤرا  مباحثؤؤؤات تحؤؤؤت إشؤؤؤرافه عؤؤؤن كيتيؤؤؤة إرؤؤؤي  

حؤيل قؤوات دوليؤة فؤي المنطقؤة ودارؤل القوا ت الباكلسؤتانية لمنطقؤة أزاد كشؤمير، وال
 (49).أراضى باكلستان المواجهة للحدود ضمانا  لللسيم في المنطقة

 

وقؤؤد وافقؤؤت حكومؤؤة باكلسؤؤتان علؤؤى جميؤؤع التو ؤؤيات التؤؤي قؤؤدمها منؤؤدوب  
مجلؤؤ  األمؤؤن مؤؤن حيؤؤث المبؤؤدأ، بينمؤؤا أعلنؤؤت الهنؤؤد عؤؤدم السؤؤتطاعتها قبؤؤول هؤؤذق 

لتو ؤؤؤيات بحجؤؤؤة أنهؤؤؤا تلسؤؤؤوى بؤؤؤين الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان، فتجمؤؤؤع المعتؤؤؤدى والمعتؤؤؤدى ا
ؤؤب مؤؤن نتلسؤؤه حكمؤؤا  فؤؤي  عليؤؤه علؤؤى مايؤؤدة واحؤؤدة، وأن منؤؤدوب مجلؤؤ  األمؤؤن ن  

                                                        

 ر بكراتشى إلى وكيل وزارة ، من لستير م1جؤ 17/91/1، مل  2917وثاي  وزارة الرارجية، محتظة ( 41)
 .2491إبريل  27الرارجية، لسرى بشأن تقرير مبحوث األمم المتحدة، 

، ل ل 2491يوليو  29 -2497يوليو  26تقرير مجل  األمن إلى الجمعية العامة عن المدة من ( 49)
79-77 
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القضؤؤؤية، وأن الهنؤؤؤد ال تقبؤؤؤل مبؤؤؤدأ التحكؤؤؤيم، ومؤؤؤع ذلؤؤؤا أعلنؤؤؤت الهنؤؤؤد أنهؤؤؤا شؤؤؤديدة 

ل لسؤؤلمى لقضؤؤية الرغبؤؤة فؤؤي إقامؤؤة عيقؤؤات لسؤؤلمية مؤؤع باكلسؤؤتان والتو ؤؤل إلؤؤى حؤؤ
كشؤؤؤؤؤؤمير، األمؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤذ  جعؤؤؤؤؤؤل جؤؤؤؤؤؤارن  يأمؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤي أن تعيؤؤؤؤؤؤد الهنؤؤؤؤؤؤد النظؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤي 

وبذلا كلسبت باكلستان هؤذق الجولؤة لسيالسؤيا  لكنهؤا لؤم تحقؤ  أ  تقؤدم  (49)مقترحاته،
 .على طري  حل المشكلة

 

أما عن ررية لستارة م ر في كراتشى للموق  بعد فشؤل مبعؤوث مجلؤ   
جؤؤوهرى علؤؤى مشؤؤكلة كشؤؤمير نتيجؤؤة للملسؤؤاعى  لؤؤم يطؤؤرأ أ  تغييؤؤر: "األمؤؤن فتقؤؤول

التؤي بؤؤذلها جؤارن  فمازالؤؤت المشؤؤكلة قايمؤة، وترجمؤؤع مرتلؤؤ  األولسؤاط علؤؤى تعنؤؤت 
الهنؤؤد، بمؤؤا فيهؤؤا األولسؤؤاط المواليؤؤة لهؤؤا، فعلؤؤى الؤؤرغم مؤؤن أن هؤؤذق األولسؤؤاط حانقؤؤة 
علؤؤى باكلسؤؤتان، الرتمايهؤؤا فؤؤي أحضؤؤان الغؤؤرب، لكنهؤؤا ال تنكؤؤر لسؤؤيمة موقتهؤؤا فؤؤي 

ويعتقؤؤؤد أن الهنؤؤؤد لؤؤؤم تروفؤؤؤ  فؤؤؤي إرتؤؤؤا  تعنتهؤؤؤا هؤؤؤذق المؤؤؤرة، بمؤؤؤا يضؤؤؤع   القضؤؤؤية،
موقتها في الملستقبل، وتنمو في باكلستان بين مرتلؤ  الطبقؤات الرلسؤمية والشؤعبية 
مظؤؤاهر االلسؤؤتبداد مؤؤن الغؤؤرب لعؤؤدم قدرتؤؤه علؤؤى ممارلسؤؤة لسيالسؤؤة ضؤؤاغطة علؤؤؤى 

 (46)".الهند
 

روز رؤؤان ريؤؤي  وعنؤؤدما رفؤؤع جؤؤارن  تقريؤؤرق إلؤؤى مجلؤؤ  األمؤؤن ألسؤؤر  فيؤؤ 
وزرا  باكلسؤؤتان يطلؤؤب مؤؤن لسؤؤتارة م ؤؤر فؤؤي كراتشؤؤى أن يلسؤؤتردم الؤؤريي  جمؤؤال 
عبؤؤد النا ؤؤر نتؤؤوذق لؤؤدى حكومؤؤة االتحؤؤاد اللسؤؤوفيتى حتؤؤى ال تلسؤؤتردم حؤؤ  التيتؤؤو 
عنؤد نظؤر مشؤكلة كشؤمير، واللسؤيما إذا اترؤذ المجلؤ  قؤرارا  بندانؤة الهنؤد، فجؤؤا  رد 

ا ، وبشؤؤكل لسؤؤرى إلؤؤى لسؤؤتير م ؤؤر الرارجيؤؤة الم ؤؤرية بتو ؤؤية مؤؤن ريؤؤي  الؤؤوزر 
 .في كراتشى حامي  وجهة نظر م ر إزا  المشؤكلة بؤأن تقؤ  موقتؤا  حياديؤا  لسؤلبيا  

(47) 
 

                                                        

ية بوزارة الرارجية، مذكرة مدير اإدارة العرب 1جؤ 17/91/1وثاي  وزارة الرارجية، مل   2917محتظة ( 49)
 م2491فبراير  17بشأن ملسألة كشمير، 

مذكرة مدير اإدارة العربية بوزارة الرارجية،  1جؤ 17/91/1وثاي  وزارة الرارجية، مل   2917محتظة ( 46)
 م2491فبراير  17بشأن ملسألة كشمير، 

مايو  17لسرى للغاية، الم در نتلسه، من وكيل وزارة الرارجية بالقاهرة إلى لستير م ر بكراتشى، ( 47)
 م2491



 

 33………………………………………………………موقف مصر من قضية كشمير
ويرجؤؤؤؤع موقؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤر اللسؤؤؤؤال  مؤؤؤؤن وجهؤؤؤؤة نظؤؤؤؤر الجهؤؤؤؤات المعنيؤؤؤؤة فؤؤؤؤي  

 : الرارجية الم رية إلى االعتبارات التالية 
يالسؤؤؤؤة م ؤؤؤر فؤؤؤؤي أال تغضؤؤؤب الهنؤؤؤد التؤؤؤؤي تتتؤؤؤ  لسيالسؤؤؤؤتها الرارجيؤؤؤة مؤؤؤع لس: أولا 

الرطؤؤؤؤوط العريضؤؤؤؤة، وتعاونهؤؤؤؤا التؤؤؤؤام فؤؤؤؤي المجؤؤؤؤال الؤؤؤؤدولى، ر و ؤؤؤؤا  وأن 
 .الهند قد وقتت إلى جانب م ر في مشكلة تأميم القناة

ـــاا  أال تظهؤؤؤر م ؤؤؤر فؤؤؤي  ؤؤؤورة المتهؤؤؤاون فؤؤؤي الؤؤؤدفا  عؤؤؤن م ؤؤؤالم العؤؤؤالم : ثاني
 .اإلسيمي

غؤؤؤرب، بمؤؤؤؤا اتبؤؤؤا  باكلسؤؤؤؤتان للسيالسؤؤؤة األحؤؤؤي  واالرتمؤؤؤا  فؤؤؤؤي أحضؤؤؤان ال: ثالثـــاا 
يرؤؤؤؤال  مبؤؤؤؤادش اللسيالسؤؤؤؤة الم ؤؤؤؤرية، األمؤؤؤؤر الؤؤؤؤذ  يلسؤؤؤؤتلزم انتهؤؤؤؤا  لسيالسؤؤؤؤة 

 .الحياد اللسلبى، وعدم االلتتات لرجا  ريي  وزرا  باكلستان
الباكلسؤتانية فؤنن اإدارة األلسؤيوية  -أما ملسألة تحلسؤين العيقؤات الم ؤرية : رابعاا 

ن أعمؤؤال بؤوزارة الرارجيؤؤة تؤؤرى أن يتوقؤؤ  هؤؤذا علؤؤى مؤؤا تبديؤؤه باكلسؤؤتان مؤؤ
 (41) .تثبت هذا االتجاق

 

أضؤؤؤ  إلؤؤؤى ذلؤؤؤا أن الحيؤؤؤاد اإيجؤؤؤابى مؤؤؤن جانؤؤؤب م ؤؤؤر لؤؤؤم يكؤؤؤن ليقؤؤؤدم  
لباكلسؤؤتان شؤؤييا  ألن الهنؤؤد لؤؤم تعؤؤد تقبؤؤل أ  وجهؤؤة نظؤؤر ترؤؤال  رأيهؤؤا فؤؤي قضؤؤية 
كشؤؤمير، ولؤؤم تعؤؤد تقبؤؤل أيؤؤة ولسؤؤاطة تؤؤردى إلؤؤى غيؤؤر ذلؤؤا، فعنؤؤدما عؤؤرض الؤؤريي  

ولسؤؤاطته الحلسؤؤنة فؤؤي هؤؤذا النؤؤزا  ( 2460أبريؤؤل  21فؤؤي )عبؤؤد النا ؤؤر بعؤؤد ذلؤؤا 
 (44) .، تجاهلت الهند العرض ولم تبد أية ميحظة في رطاب ألقاق في بومبا

 

ولؤؤؤم تكتؤؤؤ  الهنؤؤؤد بؤؤؤرفض تو ؤؤؤؤيات مبعؤؤؤوث مجلؤؤؤ  األمؤؤؤن، بؤؤؤل قامؤؤؤؤت  
اهلل  بحركة اعتقال ضد زعما  كشؤمير وعلؤى رألسؤهم الؤزعيم الكشؤمير  محمؤد عبؤد

بحجؤؤؤة أنؤؤؤه غؤؤؤدا رطؤؤؤرا  علؤؤؤى أمؤؤؤن الدولؤؤؤة، بعؤؤؤد أربعؤؤؤة أشؤؤؤهر مؤؤؤن اإفؤؤؤرا  عنؤؤؤه، 
والمعؤؤؤؤرو  أن الشؤؤؤؤي  المؤؤؤؤذكور يتؤؤؤؤزعم حركؤؤؤؤة تنؤؤؤؤادى بؤؤؤؤنجرا  السؤؤؤؤتتتا  حؤؤؤؤر فؤؤؤؤي 

فعؤؤؤم اللسؤؤؤتيا  جميؤؤؤع األولسؤؤؤاط الباكلسؤؤؤتانية، وتبؤؤؤادل الطرفؤؤؤان االتهامؤؤؤات  كشؤؤؤميرً

                                                        

 .2491مايو  16الم در نتلسه، مذكرة مرفوعة من وكيل وزارة الرارجية للشيون الشرقية واأللسيوية، ( 41)
 22لستارة باكلستان بيروت، قضية كشمير وتقلب اللسيالسة الهندية، ل ( 44)
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طؤؤي  التهديؤؤدات ورفعؤؤؤت باكلسؤؤتان شؤؤؤكواها إلؤؤى مجلؤؤ  األمؤؤؤن احتجاجؤؤا  علؤؤؤى  وال

 (200) .اهلل دون محاكمة اعتقال الشي  محمد عبد
 

ومؤؤؤع فشؤؤؤل المنظمؤؤؤؤة الدوليؤؤؤة تؤؤؤؤدهورت األوضؤؤؤا  علؤؤؤؤى الحؤؤؤدود، فبؤؤؤؤدأت  
تلسؤؤؤببت فؤؤؤي ( بؤؤؤنجيديي)لسللسؤؤؤلة مؤؤؤن االشؤؤؤتباكات بؤؤؤين الهنؤؤؤد وباكلسؤؤؤتان الشؤؤؤرقية 

ؤؤل بالتقؤؤا  ملسؤؤيول م، 2491الجؤؤانبين فؤؤي يونيؤؤو  يرلسؤؤاير كبيؤؤرة، األمؤؤر الؤؤذ  ع ج 
الحدوديؤؤة بؤؤين الهنؤؤد وباكلسؤؤتان وألسؤؤترت المتاوضؤؤات عؤؤن حؤؤل معظؤؤم المشؤؤكيت 

تقؤؤدم بالنلسؤؤبة لمشؤؤكلة كشؤؤمير، واتتؤؤ  الجانبؤؤان   الشؤؤرقية، لكنهؤؤا لؤؤم تلسؤؤتر عؤؤن أ
علؤؤؤى الحتؤؤؤاظ علؤؤؤى الوضؤؤؤع الؤؤؤراهن وعؤؤؤدم اللجؤؤؤو  إلؤؤؤى القؤؤؤوة، والستبشؤؤؤرت لسؤؤؤتارة 

 (202) .م ر في كراتشى بهذا االتتا  ريرا  
 

ة األمؤؤؤم أروقؤؤؤ فؤؤؤيإثؤؤؤارة القضؤؤؤية مؤؤؤرة أرؤؤؤرى  فؤؤؤيوبؤؤؤذلا نجحؤؤؤت باكلسؤؤؤتان  
بضؤؤم كشؤؤمير  يد ا ؤؤطنا  قؤؤرار مؤؤن المجلؤؤ  التألسيلسؤؤالمتحؤؤدة، إثؤؤر محاولؤؤة الهنؤؤ

ضؤؤتا  الشؤؤرعية عليؤؤه، وامتنعؤؤت م ؤؤر عؤؤن إبؤؤدا  رأيهؤؤا  القضؤؤؤية أو  فؤؤيإليهؤؤا، وال
التولسؤؤؤط فيهؤؤؤؤا، فاترؤؤؤذت موقتؤؤؤؤا  حياديؤؤؤا  لسؤؤؤؤلبيا  نظؤؤؤرا  لعيقاتهؤؤؤؤا الطيبؤؤؤة مؤؤؤؤع الهنؤؤؤؤد، 

 فؤيكما حالت م ر دون نظر القضؤية ومراعاة للروابط اإلسيمية مع باكلستان، 
وألسؤؤترت جهؤؤود األمؤؤم المتحؤؤدة  .جامعؤؤة الؤؤدول العربيؤؤة بؤؤدعوى عؤؤدم االرت ؤؤال

هذق المرحلة عن إظهار الهند بمظهؤر المتعنؤت، لكنهؤا لؤم تلسؤتر عؤن تغييؤرات  في
جوهريؤؤة، فأبقؤؤت الوضؤؤع علؤؤى مؤؤا هؤؤو عليؤؤه، وباتؤؤت المنظمؤؤة الدوليؤؤة عؤؤاجزة عؤؤن 

البؤاردة، وتجؤدر اإشؤارة هنؤا إلؤى أننؤا لؤم نجؤد  ؤدى ظؤل الحؤرب  فؤيحل القضية 
هؤؤؤؤؤذق التتؤؤؤؤؤرة، رغؤؤؤؤؤم اهتمؤؤؤؤؤام  فؤؤؤؤؤيال ؤؤؤؤؤح  الم ؤؤؤؤرية  فؤؤؤؤؤييؤؤؤؤذكر لقضؤؤؤؤؤية كشؤؤؤؤؤمير 

الدبلومالسؤؤؤية الم ؤؤؤرية البؤؤؤالم بهؤؤؤا، واقت ؤؤؤر األمؤؤؤر علؤؤؤى إشؤؤؤارات عؤؤؤابرة لقؤؤؤرارات 
مجلؤؤ  األمؤؤن الرا ؤؤة بالموضؤؤو ، وبؤؤذلا نؤؤأت ال ؤؤح  الم ؤؤرية بنتلسؤؤها عؤؤن 

 .نظرا  لحلسالسية موق  م ر منهاالقضية،  فيالروض 
 

                                                        

ى وكيل وزارة لستير م ر بكراتشى إل 1جؤ 17/91/1وثاي  وزارة الرارجية ، مل   2917محتظة ( 200)
 .2491مايو  26الرارجية بالقاهرة، بشأن قضية كشمير، 

الم در نتلسه، مذكرة مدير اإدارة الشرقية واأللسيوية بوزارة الرارجية إلى وكيل الوزارة الملساعد للشيون ( 202)
 2491أكتوبر  9الشرقية، 
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 : الخـاتمــة 

بدايتؤؤه، نظؤؤرا   فؤؤيحؤؤذرا   2491قبؤؤل يوليؤؤو  الم ؤؤر وهكؤؤذا جؤؤا  الموقؤؤ   
ارتبطؤؤؤت بؤؤنعين دولؤؤة باكلسؤؤتان، ثؤؤؤم مؤؤا لبثؤؤت الدبلومالسؤؤؤية  التؤؤيلل ؤؤبغة الدينيؤؤة 

الم ؤؤرية أن تتهمؤؤت األمؤؤر، فاترؤؤذت موقتؤؤا  حياديؤؤا  مشؤؤبعا  بؤؤالعط  علؤؤى قضؤؤية 
العؤؤؤالم  فؤؤؤيتجمؤؤؤع الشؤؤؤعبين  التؤؤؤيبؤؤؤع هؤؤؤذا العطؤؤؤ  مؤؤؤن دايؤؤؤرة االنتمؤؤؤا  كشؤؤؤمير، ن

شبه القارة الهنديؤة، لكؤن هؤذا العطؤ   في، وتتهم م ر لحقيقة الموق  لسيمياإ
الوقؤؤؤت ذاتؤؤؤه بقضؤؤؤية فللسؤؤؤطين، ال  فؤؤؤيلؤؤؤم يظهؤؤؤر بشؤؤؤكل مؤؤؤرثر، فانشؤؤؤغلت م ؤؤؤر 

رثر تؤؤ التؤؤيباعتبارهؤؤا قضؤؤية إلسؤؤيمية فحلسؤؤب، بؤؤل لكونهؤؤا واحؤؤدة مؤؤن دول الطؤؤو  
 فؤيأطاحؤت بهؤا  التؤيمشؤاكلها الدارليؤة  فيعلى أمن م ر، ثم انهمكت الملكية 

 .النهاية
فقؤؤؤد جؤؤؤا  محايؤؤؤدا   2491 -2491مؤؤؤن  الم ؤؤؤر وأمؤؤؤا بالنلسؤؤؤبة للموقؤؤؤ   

 فؤؤي اللسؤؤيمالسؤؤلبيته بعيقؤؤات عبؤؤد النا ؤؤر الوثيقؤؤة بنهؤؤرو،  فؤؤيحيؤؤادا  لسؤؤلبيا ، تؤؤأثر 
ان المرتبطؤؤة بؤؤالغرب، والمناويؤؤة أعقؤؤاب مؤؤرتمر بانؤؤدون ، كمؤؤا تؤؤأثر بلسيالسؤؤة باكلسؤؤت

للسيالسؤؤة م ؤؤر آنؤؤذاا، وقؤؤد حالؤؤت دايؤؤرة االنتمؤؤا  ل لسؤؤيم دون تأييؤؤد م ؤؤر للهنؤؤد 
قضؤؤية كشؤؤميرً فممؤؤا ال شؤؤا فيؤؤه أن تأييؤؤد م ؤؤر للهنؤؤد يظهرهؤؤا أمؤؤام العؤؤالم  فؤؤي
ثؤؤؤوب المترليؤؤة عؤؤؤن م ؤؤالم الملسؤؤلمين، ومؤؤؤن المعؤؤرو  أن دايؤؤؤرة  فؤؤي لسؤؤيمياإ

ؤؤؤا لسؤؤؤواهاً فامتنعؤؤؤت االنتمؤؤؤا  للقوميؤؤؤة العربيؤؤؤ م  ة كانؤؤؤت تتقؤؤؤدم عنؤؤؤد عبؤؤؤد النا ؤؤؤر ع 
أروقؤؤة  فؤيمناقشؤؤة القضؤية بشؤكل أو بؤآرر  فؤيم ؤر عؤن الولسؤاطة أو المشؤاركة 

جؤؤؤدول أعمؤؤؤال  فؤؤؤياألمؤؤؤم المتحؤؤؤدة، كمؤؤؤا ت ؤؤؤدت لمحاولؤؤؤة العؤؤؤرا  إدرا  القضؤؤؤية 
ولؤم يؤأت موقؤ  م ؤر هؤذا عؤابرا  أو بقؤرار فؤردى مؤن عبؤد  .جامعة الدول العربيؤة

نمؤؤؤؤؤؤا نتيجؤؤؤؤؤؤة لمباحثؤؤؤؤؤؤات ومؤؤؤؤؤؤداوالت جمؤؤؤؤؤؤة عبؤؤؤؤؤؤر قنؤؤؤؤؤؤوات الدبلومالسؤؤؤؤؤؤية النا  ؤؤؤؤؤؤر، وال
 .الم رية، فاكتظت بأوراقها وثاي  وزارة الرارجية

 

أن تلعؤب دورا  أكثؤر  فؤيلسيا  القضية ب تة عامؤة فشؤلت باكلسؤتان  فيو  
أما الهنؤد فقؤد لعبؤت دورهؤا باقتؤدار، منتهؤزة  .قضية كشمير منذ البداية فيإيجابية 

حليؤؤا  ودوليؤؤا ، كمؤؤا وضؤؤم تمامؤؤا  أن الحؤؤرب البؤؤاردة قؤؤد وقتؤؤت عايقؤؤا  كؤؤل التؤؤرل م
ملسؤؤؤاندة حليتتؤؤؤه  فؤؤؤيأمؤؤؤام محؤؤؤاوالت األمؤؤؤم المتحؤؤؤدة لحؤؤؤل القضؤؤؤية، فتشؤؤؤل الغؤؤؤرب 

نؤؤؤد، نظؤؤرا  لوقؤؤو  االتحؤؤؤاد باكلسؤؤتان بالست ؤؤدار قؤؤرار مؤؤؤن مجلؤؤ  األمؤؤن يؤؤدين اله
 فؤؤيكنؤؤت لنتلسؤؤها وبعؤؤد انتهؤؤا  الحؤؤرب البؤؤاردة كانؤؤت الهنؤؤد قؤؤد م .بجانبهؤؤا ياللسؤؤوفيت

 الجز  الواقع تحت لسيطرتها من كشمير


