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حصــل الســفير تلميــذ أحمــد علــى وســام الملــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة األولــى  تقديــرًا لمســاهمته فــي تعزيــز 
Ram فــي  Sathe العالقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والهنــد، وهــو يشــغل اآلن كرســي أســتاذية
الدراســات الدوليــة بجامعــة سيمبيوســيس الدوليــة فــي مدينــة بونــه بالهنــد. وألَّــف الســفير تلميــذ أحمــد 
ــة فــي  ــد مــن الكتــب، ويلقــي محاضــرات وينشــر مقــاالت بانتظــام عــن الشــؤون السياســية واالقتصادي العدي

الشــرق األوســط وأوراســيا والمحيــط الهنــدي وأمــن الطاقــة.

ملخص تنفيذي
◊ تعرض هذه النظرة التحليلية وجهة نظر أحد العاملين في مجال 
الدبلوماسية عن التفاوض إلطالق سراح رهائن في العراق، والتي يسرد 
فيها تجربته المباشرة عن األحداث التي وقعت في 2004، واألسباب 

جت بالنجاح في إطالق سراح الرهائن.  التي تقف وراء القرارات التي ُتوِّ

◊  تتحدث دراسة الحالة عن إنقاذ سبع رهائن، وهم ثالثة هنود، وثالثة 
كينيين، ومواطن مصري، والذين كانوا قد اخُتِطفوا في العراق في 
2004. وتعرض بالتفصيل التحديات التي واجهها المفاوضون بقيادة 
التفاوض  فترة  مدار  على  نشأت  التي  المحددة  والمشكالت  المؤلف، 
الرهائن، والمهارات الدبلوماسية التي كانت  لمدة شهر مع خاطفي 

ضروريًة لتحقيق النجاح في إطالق سراح الرهائن.

الشخصية  والمالحظات  والتحليالت  التجربة  من  الرئيس  الهدف  ◊
التي ترد في هذه الورقة البحثية هو إثراء التدريب الدبلوماسي.

تلميذ أحمد 
سفير الهند إلى المملكة العربية السعودية، وُعمان، ودولة اإلمارات العربية المتحدة سابقًا. 

العالقات الدبلوماسية الهندية على أرض الواقع: التفاوض إلطالق سراح الرهائن في العراق
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تفاصيل الموضوع
فــي نهايــة يوليــو 2004، تعــرَّض ســبعة ســائقين يعملــون فــي شــركة 
رابطــة الكويــت والخليــج للنقــل "كــي جــي إل" لالختطــاف علــى أيــدي 
جماعــات متمــردة بالقــرب مــن الفلوجــة، وذلــك أثنــاء نقلهــم لمعــدات 
عســكرية مــن الكويــت إلــى القــوات األمريكيــة فــي العــراق. والســائقون 
هــم ثالثــة هنــود، وثالثــة كينييــن، ومواطــن مصــري واحــد. فــي الهنــد، 
حدثــت ضجــة إعالميــة فــورًا للمطالبــة بإعادتهــم إلــى أرض الوطــن، 
لإلفــراج عنهــم،  نــداءات قويــة  المكلومــة عــدة  األســرة  أفــراد  ووّجــه 

وانضــّم السياســيون إليهــم للضغــط علــى الحكومــة.

فــي نيودلهــي، وجــد حــزب المؤتمــر، والــذي كان قــد عــاد لتــوه إلــى 
الســلطة بعــد غيــاب لمــدة ثمانــي ســنوات، نفســه يواجــه هــذه األزمــة. 
بغــداد؛  إلــى  الدبلوماســيين  مــن  فريقــًا  الحكومــة  أرســلت  ولذلــك، 
للمســاعدة فــي إطــالق ســراح الرهائــن. وكنــت فــي هــذه الفتــرة ســفيرًا 
فــي ُعمــان، وُقــدت الفريــق والــذي تألّــف مــن ســفير الهنــد لــدى العــراق 

ودبلوماســي آخــر يتحــدث اللغــة العربيــة بطالقــة.

ولــم يكــن قــد مــر أكثــر مــن عــام بكثيــر علــى غــزو التحالــف الــذي 
تقــوده الواليــات المتحــدة األمريكيــة للعــراق. وتعرضــت الدولــة للدمــار؛ 
فقــد كانــت مؤسســات الحكــم غيــر موجــودة تقريبــًا، وظهــرت جماعات 
متمــردة ال ُتعــد وال تحصــى فــي أنحــاء مختلفــة مــن البــالد. وبعــض هذه 
عــي أنــه يقــاوم االحتــالل األجنبــي، والبعــض اآلخــر  الجماعــات كان يدَّ
كان علــى صلــة بالنظــام الســابق، وفريــق ثالــث لــه أجنــدة طائفيــة، 
وكان هنــاك أيضــًا العصابــات اإلجراميــة التــي كانــت تســتغل الموقــف 

لتنفيــذ عمليــات الخطــف واالعتــداء والقتــل.

عــن  الجماعــات  هــذه  تمييــز  الصعــب  مــن  كان  الوقــت،  ذلــك  فــي 
بعضهــا البعــض مــن حيــث خلفيتهــا أو تنظيمهــا أو دوافعهــا. يضــاف 
إلــى مــا ســبق أن األنشــطة التــي كانــت تقــوم بهــا الفئــات الثــالث لــم 
تكــن مقتصــرًة علــى مجــال واحــد؛ فالمجموعــة التــي تعــارض االحتــالل 
ــذ أيضــًا هجمــات طائفيــة وتختطــف مجموعــات أو  األجنبــي قــد تنفِّ

أشــخاصًا ضعفــاء طلبــًا للفديــة.

وُأبِلــغ الفريــق الهنــدي أن أحــد مشــايخ القبائــل مــن الفلوجــة يتفــاوض 
مــع الخاطفيــن، وأنــه مــن المحتمــل أن يتــم إطــالق ســراح الرهائــن 
إذا دفعــت الشــركة التــي يعملــون لديهــا فديــًة إلطــالق ســراحهم. 
وخشــيًة مــن إثــارة الخاطفيــن، صــدرت التعليمــات لفريــق التفــاوض 
الواليــات  تقودهــا  التــي  التحالــف  قــوات  مــع  التواصــل ســواء  بعــدم 

المتحــدة األمريكيــة أو مــع اإلدارة المؤقتــة فــي بغــداد.

إلــى بغــداد )عبــر عّمــان( فــي 1 أغســطس، ومكــث  ووصــل الفريــق 
فــي مقــر إقامــة الســفير الهنــدي لضمــان ســالمة أفــراده ولتســهيل 
المهمــة. وفــي حيــن أن كينيــا لــم يكــن لديهــا ســفارة فــي بغــداد، 
فإننــا كّنــا علــى تواصــل مــع الســفارة المصريــة، والتــي كان يرأســها 
ــَغ  حينــذاك مســؤول بدرجــة مستشــار وكان أيضــًا القائــم باألعمــال. وُأبلِّ
أن مهمتنــا هــي إطــالق ســراح جميــع الرهائــن، وليــس الهنــود فقــط.

أرض  علــى  واألمنيــة  السياســية  الحساســيات  مــع  التعامــل  بخــالف 
اإلعالمــي  االهتمــام  أيضــًا  يــدرك  كان  التفــاوض  فريــق  فــإن  الواقــع، 
الشــديد بالحــدث واإلثــارة اإلعالميــة التــي كانــت تحــدث علــى فتــرات 
متقطعــة، حيــث كانــت قنــوات التلفزيــون الهنديــة والعربيــة تغطــي 

الرئيســية. األخبــار  االختطــاف ضمــن  عمليــة 

التعامل مع األزمة
فــي االجتمــاع الداخلــي األول فــي مقــر الســفارة الهنديــة، اّتفــق الفريــق 

علــى المعاييــر التاليــة التــي تحكــم تصرفاتــه فــي التعامــل مــع األزمــة:

ــر التــي يرســلها رئيــس . 	 ســوف نعمــل كفريــق متكامــل، والتقاري
الفريــق إلــى الــوزارة ســيّطلع عليهــا كل أعضــاء الفريــق، وســيتم 

إدراج التعديــالت المقترحــة فــي التقاريــر.
لمــا كّنــا نــدرك أن هنــاك احتمــاالً كبيــرًا للفشــل فــي المهمــة، فقــد . 	

تــم االتفــاق علــى أن يتــم تدويــن مالحظــات شــخصية تفصيليــة 
لنسترشــد بهــا فــي حالــة مثولنــا أمــام لجنــة تحقيــق فيمــا بعــد.

مــع التنويــه إلــى أنــه لــم يكــن لدينــا خبــرة ســابقة فــي التعامــل . 	
مــع تلــك التحديــات، فقــد اتفقنــا علــى تجميع معرفتنا الشــخصية 
ومواردنــا معــًا وأن نبــذل قصــارى الجهــود الممكنــة إلطــالق ســراح 

الرهائــن.
اتفقنــا أيضــًا علــى أنــه بمــا أننا على أرض الميدان، فال داٍع للســعي . 	

وقررنــا  الرئيــس،  المقــر  مــن  تعليمــات  علــى  للحصــول  الدائــم 
بــدالً مــن ذلــك أن نتصــرف علــى أســاس تقديرنــا الشــخصي، مــع 
إبقــاء المســؤولين فــي نيودلهــي علــى ِعلــم بآخــر المســتجدات. 
وانطالقــًا مــن هــذه النقطــة، اتفــق الفريــق أن يتحمــل متضامنــًا 

كل المســؤولية عــن تبعــات تصرفاتــه.

ــق العقبــة  ــى بغــداد، واجــه الفري فــي غضــون أســبوع مــن الوصــول إل
األولــى. فشــيخ القبيلــة الــذي كان يتفــاوض مــع الخاطفيــن أعلــن علــى 
قنــاة "العربيــة" أن مفاوضاتــه قــد فشــلت، وأنــه يعلــن انســحابه مــن 

هــذه المســألة.

فــي صبــاح اليــوم التالــي، وبينمــا كنــا نفكــر فــي الخطــوات التاليــة، 
حضــر إلــى الســفارة زائــر لــم نكــن نتوقعــه إلى الســفارة: أســتاذ جامعي 
عراقــي ُيــدرِّس العلــوم السياســية فــي إحــدى الجامعــات المحليــة، وقــد 
ض مــن الخاطفيــن للتفــاوض نيابــة عنهــم. وكّنــا نتحــدث  قــال إنــه مفــوَّ

معــه كل يــوم تقريبــًا علــى مــدار األســابيع الثالثــة التاليــة.

انقسمت المفاوضات إلى ثالثة أجزاء.
)i( الجانب السياسي.

)ii( االتفاق على مبلغ الفدية.
)iii( تسليم الفدية وإطالق سراح الرهائن.

الجانب السياسي
الســفارتين  ممثــال  ُيدلــي  أن  هــو  للخاطفيــن  األول  المطلــب  كان 
الهنديــة والمصريــة ببيانيــن رســميين منفصليــن علــى قنــاة العربيــة، 

يؤكــدان فيهمــا علــى مــا يلــي: 

إدانة الغزو األمريكي.. 	
 المطالبة بإنهاء االحتالل األمريكي فورًا.. 	
التأكيد على أن مواطني دولتيهما لن يعمال في العراق.. 	

وقــد أعطانــا الخاطفــون مهلــًة لمــدة أربعــة أو خمســة أيــام لــإلدالء 
بالبيــان علــى التلفزيــون، وبعدهــا تتــم الجولــة التاليــة من المناقشــات.

اّتخذ الفريق الهندي قرارين:
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إلــى . 	 دته  مســوَّ إرســال  دون  بغــداد،  فــي  بيــان  صياغــة  يتــم   
دة  المســوَّ علــى  التدقيــق  أن  نخشــى  كنــا  فقــد  نيودلهــي؛ 

للفشــل. المهمــة  يعــرِّض  وربمــا  تأخيــر  فــي  سيتســبب 
 لكــي نظــل علــى أقــرب مســافة ممكنــة مــن موقــف الحكومــة، . 	

علــى  بإعدادهــا  قمنــا  التــي  البيــان  دة  مســوَّ اعتمــدْت  فقــد 
مداخــالت الــوزراء فــي البرلمــان الهنــدي أثنــاء الحديــث عــن الغــزو 

ِخــذت باإلجمــاع فــي البرلمــان. األمريكــي والقــرارات التــي اتُّ

وقــد انتقــدت القــرارات البرلمانيــة الغــزو األمريكــي بشــدة، وطلبــت 
اإلنهــاء الفــوري لالحتــالل. وكانــت الحكومــة قــد حظــرت أيضــًا إرســال 
كل أنــواع العمالــة إلــى العــراق. ولهــذا لــم نجــد صعوبــًة فــي تلبيــة 

الخاطفيــن. طلبــات 

مــا لــم نكــن نتوقعــه أن زميلنــا المصــري كانــت تواجهــه مشــكلة. 
المتحــدة  والواليــات  مصــر  بيــن  العالقــات  ضــوء  فــي  إنــه  قــال  فقــد 
ــه الغــزو  ــن في ــًا رســميًا يدي ــة فليــس باإلمــكان أن ُيصــِدر بيان األمريكي
األمريكيــة. وأضــاف أن  التحالــف  لقــوات  الفــوري  االنســحاب  أو يطلــب 
أكثــر مــن 150,000 مصــري يعملــون فــي العــراق، ومعظمهــم فــي 
ــك يتنقــل هــؤالء  الزراعــة، والكثيــر منهــم متــزوج مــن عراقيــات. ولذل
ال  شــيء  وهــو  للعمــل،  والعــراق  مصــر  بيــن  بانتظــام  المصريــون 

حظــره. المصريــة  الحكومــة  تســتطيع 

وتفهمــًا لهــذا المــأزق، أجرينــا نقاشــًا طويــاًل مــع الشــخص الــذي يتفــاوق 
ــة عــن الجماعــة المتمــردة؛ إلقناعــه بعــدم إنهــاء النقــاش بســبب  نياب
ــل  مخــاوف مصــر. واقترحنــا أن يتــم النظــر إلــى البيــان الهنــدي بأنــه ُيمثِّ
وافــق  وقــد  الرهائــن.  إليهــا  ينتمــي  التــي  الثــالث  الــدول  حكومــات 
ــم  ــذي ت ــان ال ــك. والبي ــك بعدهــا بيــوم أو نحــو ذل الخاطفــون علــى ذل
إعــداده علــى هــذا األســاس ألقــاه بعــد ذلــك عضــو الفريــق الــذي يتحــدث 

اللغــة العربيــة علــى قنــاة العربيــة.

تحديد مبلغ الفدية

الخطــوة التاليــة كانــت تحديــد مبلــغ الفديــة. ومــن هــذه النقطــة، لــم 
تعــد المناقشــات ثنائيــة بيــن الفريــق الهنــدي وممثــل الخاطفيــن. فقد 
أصبحــت الحكومــة الكويتيــة طرفــًا نشــطًا فيهــا؛ ألن الســائقين كانــوا 
يعملــون فــي شــركة كويتيــة، وهــي شــركة رابطــة الكويــت والخليــج 
للنقــل. وقــد اّتفقنــا علــى أن ننقــل تفاصيــل محادثاتنــا هاتفيــًا كل 
يــوم إلــى الســفير الهنــدي فــي الكويــت، والــذي كان علــى اتصــال دائــم 
بــوزارة الخارجيــة الكويتيــة وشــركة رابطــة الكويــت والخليــج للنقــل. ُثمَّ 

كّنــا ننقــل وجهــات نظــر الشــركة إلــى ممثــل الخاطفيــن فــي بغــداد.

وال يثيــر الدهشــة أن المناقشــات كانــت ممتــدًة وصعبــًة. فالخاطفــون 
كانــوا يظهــرون عــداًء شــديدًا تجــاه الكويــت لدعمهــا للتحالــف الــذي 
قادتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وكانــوا يريــدون توقيــع أشــد جــزاء 
علــى شــركة رابطــة الكويــت والخليــج. وقــد طلــب الخاطفــون فــي 
البدايــة مبلغــًا وقــدره 20 مليــون دوالر أمريكــي. وبعــد النقــاش مــع 
الفريــق الهنــدي، تــم تخفيــض المبلــغ عــدة مــرات علــى مــدار األيــام 
القليلــة التاليــة إلــى 10 مليــون ثــم 5 مليــون وأخيــرًا واحــد مليــون 
ــر شــركة رابطــة  ــم ُتغّي ــات، ل دوالر أمريكــي. وعلــى مــدار هــذه المحادث
الكويــت والخليــج للنقــل موقفهــا، وظلــت علــى نفــس العــرض وهــو 

350,000 ألــف دوالر )50,000 دوالر لــكل ســائق(.

إلــى طريــق مســدود عندمــا أصــّر الخاطفــون وأصــّرت  ووصــل األمــر 

األوقــات،  بعــض  وفــي  الموقــف.  نفــس  علــى  إل  جــي  كــي  شــركة 
كانــت النقاشــات فــي بغــداد مشــحونًة لدرجــة أن ممثــل الخاطفيــن 
كان ينقــل لنــا رســائل بــأن الرهائــن ســيتم قتلهــم إذا لــم يتــم تلبيــة 
الطلــب. واقتــرح ممثــل الخاطفيــن أيضــًا أن تدفــع الحكومــة الهنديــة 
مقبــول  غيــر  ذلــك  وكان  دوالر.  ألــف   650,000 وقــدره  المبلــغ  فــرق 
للهنــد. فحتــى فكــرة أن مســؤولين هنــود يتفاوضــون مــع الخاطفيــن 

لــم تكــن معروفــة فــي المجــال العــام.

ــل الفريــق الهنــدي إلــى أن الخاطفيــن لــن يعدمــوا  وبعــد تفكيــر، توصَّ
الرهائــن بنــاء علــى النقــاط التاليــة:

فــي . 	 بالدعــم  يتمتعــون  أنهــم  العراقيــون  الخاطفــون  اعتقــد 
للقــوات  مقاومتهــم  بســبب  العربــي  والعالــم  وأفريقيــا  آســيا 
األمريكيــة فــي العــراق. ويمكــن القــول بأنهــم إذا أعدمــوا الرهائــن 
بســبب الخــالف حــول مبلــغ صغيــر مــن المــال، فإنهــم ســرعان 
مــا يخســرون ذلــك الدعــم ويخاطــرون بــأن يتــم النظــر إليهــم 

إجراميــة وحســب. كعناصــر 
الســبب الــذي جعــل الحكومــة الهنديــة لــم تدفــع أي جــزء مــن . 	

الفديــة بســيط للغايــة وهــو: هنــاك أكثــر مــن 0	 مليــون شــخص 
هنــدي يعيشــون فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، وبمجرد انتشــار 
الخبــر بــأن الحكومــة دفعــت فديــة بنحــو مليــون دوالر أمريكــي 
إلطــالق ســراح مواطنيهــا، فلــن يشــعر أي مواطــن هنــدي فــي 
أي منطقــة فــي العالــم باألمــان. وال توجــد حكومــة تريــد أن تضــع 

نفســها أو مواطنيهــا فــي مثــل ذلــك الموقــف. 

الــذي  الفديــة  مبلــغ  علــى  الخاطفــون  وافــق  طويــل،  نقــاش  وبعــد 
أمريكــي. دوالر  ألــف   350,000 وقــدره  إل  جــي  كــي  شــركة  عرضتــه 

دفع الفدية وإطالق سراح الرهائن

ُنِقلــت رســالة قبــول الفديــة فــي وقــت متأخــر مــن المســاء، ولذلــك 
لــم تســتطع ترتيــب طائــرة خاصــة لنقــل  فــإن شــركة كــي جــي إل 
ــى أن  ــم االتفــاق عل ــة إال بعدهــا بيــوم. وبعــد مشــاورات، ت ــغ الفدي مبل
والتــي كانــت  المصريــة،  الســفارة  فــي مقــر  الفديــة ســيتم دفعهــا 
أقــرب للمطــار مــن الســفارة الهنديــة. وقــال ممثــل الخاطفيــن أنــه بعــد 
تســليم الفديــة، ســيتم إطــالق ســراح كل الرهائــن فــي محيــط نصــف 

كيلومتــر مــن الســفارة المصريــة.

وفــي ذلــك اليــوم، وفــي تطــور ليــس لــه عالقــة بهــذه األحــداث، فــإن 
قبلهــا  اخُتِطفــوا  قــد  كانــوا  والذيــن  نيبــال،  مــن  شــخصًا   20 نحــو 
بأســبوعين، قــد تــم إعدامهــم فــي مــكان آخــر فــي العــراق. وهــذا 
التطــور المأســاوي، والــذي حظــي بتغطيــة واســعة فــي وســائل اإلعــالم 

المحليــة، جعلنــا أكثــر خوفــًا علــى مصيــر الرهائــن.

رتبتهــا  التــي  الخاصــة  الطائــرة  التالــي، هبطــت  اليــوم  وفــي صبــاح 
شــركة كــي جــي إل فــي مطــار بغــداد، مــع مســؤول مــن الشــركة ومعــه 
مبلــغ الفديــة. وبــدا أن الحكومــة الكويتيــة وضعــت الترتيبــات لتأميــن 
كانــت  التــي  الشــركة  خــالل  مــن  الفديــة  ومبلــغ  المرافــق  الشــخص 
تتولــى إدارة أمــن المطــار. ومــن المحتمــل أيضــًا أن الحكومــة الكويتيــة 
قــد تكــون تواصلــت مــع الســلطات األمريكيــة وطلبــت منهــا أال تواجــه 
أو تهاجــم الخاطفيــن أو ممثليهــم، وأن تســمح لعمليــات دفــع المــال 

وإطــالق ســراح الرهائــن أن تســير بسالســة.
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 ووصــل مســؤول شــركة كــي جــي إل ومبلــغ الفديــة برفقتــه إلــى مقــر 
الســفارة المصريــة، ومعــه العديــد مــن المســؤولين عــن أمــن المطــار. 
وتــم تســليم مبلــغ الفديــة إلــى ممثــل الخاطفيــن والــذي انــزوى ســريعًا 

وســط الحشــود الكبيــرة التــي تجمعــت خــارج الســفارة.

وبعــد ذلــك بحــث أعضــاء الفريــق الهنــدي عــن الرهائــن الســبع فــي 
محيــط النصــف كيلــو متــر المتفــق عليهــا، ووجدوهــم يقفــون معــًا 
ُنِقلــوا  وقــد  المصريــة.  الســفارة  عــن  كثيــرًا  تبعــد  ال  مجموعــة  فــي 

جميعــًا إلــى مقــر إقامــة الســفير الهنــدي.

وبعــد الغــداء، رافقهــم مســؤوالن هنديــان إلــى الكويــت علــى متــن 
طائــرة خاصــة وســلموهم إلــى شــركة كــي جــي إل. وبعدهــا بثالثــة 

أيــام، عــاد الســائقون الهنــود إلــى الهنــد.

السمات الخاصة لألزمة

الفريــدة  الخصائــص  ببعــض  الرهائــن  الختطــاف  األزمــة  هــذه  تتميــز 
والتــي حــددت نهــج المفاوضيــن الهنــود، وربمــا حددت نتيجــة المهمة.

األزمــة حدثــت فــي دولــة تحــت االحتــالل العســكري األجنبــي وال . 	
الجهــد  فــإن كل  ولــذا  تقــوم بمهامهــا.  يوجــد فيهــا حكومــة 
الهنــدي كان مرتكــزًا علــى شــخص واحــد  للفريــق  التفاوضــي 
ــل خاطفيــن غيــر معروفيــن. وفــي حيــن أن كل االحتمــاالت  ُيمثِّ
األمريكيــة كانــت علــى درايــة  المتحــدة  الواليــات  أن  إلــى  تشــير 
الحكومــة  المســألة.  فــي  تتدخــل  لــم  فإنهــا  بالمفاوضــات، 
ــن علــى مــدار  ــة بوضــوح لســالمة الرهائ الكويتيــة أعطــت األولوي

األزمــة.
ممثليــن . 	 وجــود  عــدم  الهنــدي  الفريــق  جهــود  فــي  ســاعد 

كان  فلــو  بغــداد.  فــي  األرض  علــى  الهنديــة  اإلعــالم  لوســائل 
هنــاك ممثلــون لوســائل اإلعــالم فــي بغــداد، فمــن المحتمــل أن 
التكهنــات والتطفــل والضغــط المتواصــل علــى المســؤولين قــد 
الثالثــة للخطــر. األســابيع  مــدار  المفاوضــات علــى  كان ســيعرض 

كان مــن المفيــد أيضــًا أنــه فــي حيــن أن الدبلوماســيين الهنــود . 	
كانــوا يقــودون النقاشــات مــع الخاطفيــن، فــإن الهنــد نفســها 
لــم تكــن طرفــًا فــي التســوية الماليــة. فقــد كانــت المفاوضــات 
التــي يجريهــا المســؤولون الهنــود فــي العــراق تتــم فــي الواقــع 
ــة عــن الشــركة الكويتيــة. وكان علــى الفريــق الهنــدي أن  بالنياب
يضمــن فقــط أن النتيجــة النهائيــة ال تعتمــد علــى دفــع أي مبالــغ 

ــة. ماليــة مــن جانــب الحكومــة الهندي
مــرًة أخــرى، كان مــن المفيــد للغايــة أن الحكومــة الهنديــة لــم . 	

باألزمــة؛  الخاصــة  السياســية  الجوانــب  فــي  مباشــرًة  تشــترك 
فقــد كان الخــالف الرئيــس بيــن الخاطفيــن والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، وبالتبعيــة الكويــت. وممــا ســاعد فــي مهمتنــا أيضــًا 
أن البرلمــان الهنــدي قــد اتخــذ موقفــًا ينطلــق مــن مبادئــه بشــأن 
الغــزو، ممــا أتــاح للفريــق الهنــدي التجــاوب بســرعة مــع المطالــب 

للخاطفيــن. السياســية 
األخيــرة . 	 أن  إلــى  الهنــد والكويــت  بيــن  الوثيقــة  العالقــات   أدت 

أعطــت أقصــى اهتمامهــا لســالمة الرهائــن وربمــا ضمــان أال تتخــذ 
قــوات التحالــف أي إجــراء اســتباقي فــي بغــداد ضــد الخاطفيــن 
فــي أي مرحلــة مــن األزمــة، رغــم أن دفــع الفديــة معنــاه إثــراء جيــوب 

ــات المتحــدة األمريكيــة. أعــداء الوالي

مالحظات ختامية

إنَّ أبــرز العوامــل التــي ســاهمت فــي نجــاح هــذه المهمــة هــي . 	
العمــل الجماعــي للمســؤولين الهنــود فــي بغــداد، وتنســيقهم 
الوثيــق مــع الســفير الهنــدي فــي الكويــت، والقــرار المــدروس 
التــو  فــي  القــرارات  واتخــاذ  واحــد،  كفريــق  بالعمــل  للجميــع 
واللحظــة، وتحمــل المســؤولية الشــخصية عــن تداعيــات هــذه 

القــرارات.
الســائقين . 	 كل  مصالــح  لتمثيــل  الهنــدي  الفريــق  قــرار  نبــع   

المخطوفيــن، وليــس الهنــود فقــط، مــن اإلحســاس بالتضامــن 
األفريقــي اآلســيوي الــذي نشــأ مــن روح حركــة عــدم االنحيــاز، وهــي 

محفــورة فــي نفــوس الدبلوماســيين الهنــود.
العــراق . 	 بتاريــخ  تامــة  درايــة  علــى  الهنــدي  الفريــق  أعضــاء  كان 

وشــؤونه السياســية وثقافتــه، وكان يشــعرون بتعاطــف شــديد 
مــع معانــاة الشــعب العراقــي بســبب الصراعــات التــي امتــدت 
لعقــود عديــدة والغــزو الــذي قادتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
2003. وكانــت العالقــات السياســية واالقتصاديــة الوثيقــة  فــي 
واالنطبــاع  الســابقة  العقــود  مــدار  علــى  والعــراق  الهنــد  بيــن 
التــي  العوامــل  مــن  الهنــد  عــن  العراقييــن  لمعظــم  الحســن 

ســاهمت أيضــًا فــي مفاوضــات الفديــة.
الفريــق . 	 ناقــش  الخاطفيــن،  مــع ممثــل  االجتماعــات  أثنــاء  فــي   

ــر عــن  الهنــدي الوضــع السياســي والعســكري فــي البــالد وعبَّ
تعاطفــه مــع معانــاة الشــعب العراقــي، وربمــا يكــون ذلــك هــو مــا 

جعــل المنــاخ العــام أكثــر تهيئــًا لنتيجــة ناجحــة.
اختبــرت األزمــة بشــدة مهــارات التفــاوض للفريــق الهنــدي والــذي . 	

شــارك أعضــاؤه فــي تحــٍد ليــس لــه مثيــل. وأعطــت النقاشــات 
المبكــرة مــع ممثــل الخاطفيــن العراقــي االنطبــاع بــأن المجموعــة 
ــن لديهــم  التــي تقــف وراءه مؤلفــة مــن رمــوز سياســية ومفكري
مكتوبــة  مالحظــات  الخاطفيــن  ممثــل  أحضــر  فقــد  خبــرة. 
تفصيليــة فــي كل االجتماعــات ولــم يقــل أي شــيء بخــالف مــا 
هــو مكتــوب فــي المالحظــات. وقــد ُنِقلــت كل المطالــب شــفاهًة، 

ورفــض تســليم أي بيانــات مكتوبــة.
ــق الهنــدي أن يكــون حريصــًا فــي اللغــة . 	 كان يتعيــن علــى الفري

التــي يســتخدمها لنقــل وجهــات نظــره إلــى ممثــل الخاطفيــن، 
ــر أي شــيء علــى أنــه ينطــوي على إهانة أو اســتفزاز.  بحيــث ال ُيفسَّ
ورغبــًة فــي الحفــاظ علــى مصداقيتــه طــوال فتــرة المناقشــات، 
ــر عــن  فــإن الفريــق كان عليــه أن يضمــن أنــه فــي حيــن أنــه ُيعبِّ
آرائــه بوضــوح، فإنــه ال يدلــي بــأي تصريــح غيــر صحيــح أو مضلــل.

فــي إحــدى اللحظــات الحاســمة فــي المفاوضــات، حــاول الخاطفــون . 	
ــك عندمــا  أن يضغطــوا علينــا مــن الناحيــة النفســية. وحــدث ذل
وصلــت المحادثــات إلــى طريــق مســدود بشــأن مبلــغ الفديــة؛ فقــد 
ظــل الخاطفــون ثابتيــن علــى مبلــغ مليــون دوالر فــي حيــن ظلــت 
350,000 دوالر.  شــركة كــي جــي إل ثابتــة علــى عرضهــا وهــو 
وبعــد الموافقــة علــى مضــض علــى التشــاور مــع الخاطفيــن والــرد 
ــم يتصــل ممثــل الخاطفيــن  ــا فــي غضــون عــدة ســاعات، ل علين
بنــا لمــدة يوميــن تقريبــًا. وفــي هــذه الفتــرة الُمنِهكــة لألعصــاب، 
المصــادر  أعيــن  تحــت  وتصرفاتنــا  تحركاتنــا  أن  نعتقــد  كنــا 
المحليــة للخاطفيــن. وقــد تعمدنــا أال ُنظِهــر أي قلــق واضــح أثنــاء 
الخاطفيــن  أقنــع ذلــك  الخاطفيــن. وربمــا  اختفــاء ممثــل  فتــرة 
بأننــا لــن نغيــر موقفنــا بشــأن مبلــغ الفديــة، ومــن ثــم عــادوا إلــى 
المحادثــات، وَقِبلــوا فــي النهايــة المبلــغ الــذي عرضتــه شــركة كــي 

جــي إل.

إجمــاالً، كانــت أزمــة الرهائــن فــي 2004 اختبــارًا للدبلوماســية الهنديــة 
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فــي ظــروف خاصــة للغايــة. ولــم تكــن عــودة الرهائــن بأمان إلــى دولهم 
الثــالث لتتحقــق إال بالعمــل الجماعــي والتــزام المســؤولين بخلفياتهــم 
المتنوعــة، والذيــن بذلــوا قصــارى جهدهــم لحمايــة أرواح أنــاس ضعفــاء 

للغايــة وخدمــة مصالــح دولتهــم فــي أوقــات حرجــة.
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