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 تمهيد

حين تتقدم أية أمة في التاريخ لتنازع على احتالل مرتبة الدولة العظمى فإن هذا يعني 
أنها قد حسمت بالفعل أمرها حيال مجموعتين من العوامل. األولى تجسدها عوامل القوة الخارجية 

ديولوجية قادرة على غسل القلوب واألدمغة من اقتصاد معافى، وقوة عسكرية قاهرة، ورسالة أي
وشحنها بحزمة من اآلمال والتطلعات. وال تصبح لهذه العوامل فاعلية إال بعد أن تكون الدولة قد 
أمسكت بزمام المجموعة الثانية من العوامل والتي تمثلها مصادر القوة الداخلية، وفي مقدمتها 

المواد الخام، وقوة ديموغرافية متجددة تتألف من رقعة جغرافية واسعة تضم تنوعا من الثروات و 
ة التجانس العرقي والديني ليست هناك أمة في العالم كاملو  .جماعات بشرية طموحة ومتجانسة

واللغوي، فاألمم "النقية" وهم كبير في خريطة العالم السياسية، ولم تنشأ مثل هذه األمم حتى 
وفي  .بجهود مجرمي الحرب ممن اخترعوا المحارق والمقابر الجماعية والتطهيرالعرقي واإلبادة

ات". وتعاني هذه األقليات، عبر كثير من األمم ثمة جماعات بشرية يشار إليها دوما باسم "األقلي
قارات العالم الست، من تاريخ مضطرب، وحاضر قلق، ومستقبل غامض. وليست حالة األقلية 

 .المسلمة في الهند استثناء

مصطلح األقلية شائك للغاية، وهو مرفوض من لدن أية جماعة توصف به، والمسلمون 
جمالي السكان( لكن التاريخ يشهد بأنهم % من إ 14في الهند قد يكونون أقلية من حيث العدد )

قد وصلوا مبكرا إلى الهند من ناحية إقليم السند )باكستان اليوم( في أواخر القرن األول الهجري 
كان  .الذي بدأ فيه فتح األندلس  )مطلع القرن الثامن الميالدي( أي تقريبا في ذات الوقت

سنوات اإلسالم األولى عبر مدخل كيرال في اإلسالم قد وصل قبل ذلك بطرق تجارية ودعوية منذ 
جنوب غرب الهند، التي كانت مقصدا للتجارة العربية قبل اإلسالم والتي تحمال اسما محورا عن 

األصل العربي )خير هللا( في داللة بالغة على تباين البيئة الصحراوية المعدمة واألرض 
 .الموسمية المليئة بالخيرات

الهند مثلها مثل إسبانيا، تحتفظ بتراث إسالمي لغوي وسياسي وسياحي يمثل جزءا من 
هويتها الثقافية على المستوى العالمي. لم يأت المسلمون إلى الهند ليعيشوا على أطراف البالد أو 
ليعبروا مع العابرين. ففي القرن العاشر الميالدي تمكن محمود غزنوي من االنطالق من 

ليضم إقليم البنجاب لدولته الكبرى، وكانت فتوحاته المهيبة في غرب الهند تمهيدا أفغانستان 
 .لسيطرة الحكم اإلسالمي في القرن الثاني عشر الميالدي
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ستة قرون تلت ذلك التاريخ خضعت فيها الهند لحكم إسالمي في معظم فترات تلك 
الحقبة )من نهاية القرن الحادي عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر( وتشكلت صورة الهند 

والخلجيين وآل تغلق والمغول، الذين لم يتركوا الساحة عالميا عبر حكامها المسلمين من الغوريين 
 .لالحتالل البريطاني إال في منتصف القرن التاسع عشر

خالل تلك القرون الطويلة سميت الهند في كتب الرحالت واألسفار بـ "قرص عسل النحل" 
تنوع داخل المتشابك في حلقاته الثقافية ؛ موطن للتعدد الديني والعرقي واللغوي، ومثال حي لل

الوحدة. كانت الهند دولة "عش ودع غيرك يعش" ووطنا رفع شعار "تقبل اآلخر كي يتقبلك"، كما 
تم تصويرها كأرض أنتجت حكما وتجارب في التعايش، وفي مقدمتها تلك الحكمة القائلة "إذا 

 ."كنت تعيش في سكينة وأمن فصل لربك كي ينعم جارك بما تنعم به

ند" يعكس جواهر الل نهرو موقف الهندي المعتدل من الحكام في كتابه "اكتشاف اله
المسلمين حين يقول "في التاريخ الهندي أبطال سعوا إلى توحيد الهند وحمايتها، وفي مقدمتهم 

جالل الدين أكبر مثله   "أشوكا، كبير، جورو ناناك، األمير خسرو، جالل الدين أكبر، وغاندي".
طل قومي أحدهما مسلم واآلخر هندوسي. أما أورانكزيب، فقد مثل غاندي لدى نهرو، فكالهما ب

 ."رآه نهرو "حاكما متعصبا أدت سياساته إلى إدارة عقارب الساعة إلى الخلف

هناك عدة أماكن في الهند بوسعها اختزال تاريخ طويل من التطور الثقافي والسياسي 
مار البريطاني دون أن تمر على الذي تركه اإلسالم في الهند. هل يمكنك فهم بانوراما االستع

مومباي؟ هل بوسعك إدراك قوة السلطة المركزية لدى أمراء الهند دون التنقل بين قصور وقالع 
راجستان وجايبور؟ وبالمثل، هل تفهم الهند سياسيا وثقافيا و"دمويا" إذا لم تزر معبد السيخ الذهبي 

لوج إلى قصة اإلسالم في الهند دون في أمريتسار؟ وحتى إن فاتك كل ما مضى، هل يمكنك الو 
 أن تشرع من نقطة البداية في تاج محل؟

يقع تاج محل على نهر صغير ينساب وينعطف بهدوء ويعرف باسم يامونا، على ضفتي 
يامونا تخليد لذكرى شخصيتين بارزتين في تاريخ الهند، فالتاج يخلد حاكم الهند األشهر 

قلعة حمراء تضم سجنا صغيرا آل إليه مصير شاهجهان  شاهجهان وعلى الضفة المقابلة تترامى
بعد أن انقلب عليه ابنه أورانكزيب وانتزع الحكم منه ثم أودعه السجن قبل أن يصفى إخوته 

   .المتنازعين معه على سلطنة دلهي

بين ضفتي نهر يامونا يتوزع حب الهندوس وكراهيتهم للحكام المسلمين، ضريح جالل 
هجهان يحظيان بتقدير الهندوس كرمزين للتسامح والتقارب بين المسلمين الدين أكبر، وتاج شا
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الذي يراه المؤرخون السلفيون ورعا تقيا - والهندوس، بينما ال يستحضر الهندوس اسم أورانكزيب
 .إال مرفقا باللعن والهجاء -نصر الدين وذب عنه الهرطقات الهندوسية

الهند تعرضت لمحنة بالغة حين بدأ تقسيم الهند التركة التاريخية التي تركها المسلمون في 
شب صراع دموي على "الجغرافية المقدسة" للبالد، وذلك بعد ان   . في ذلك العام1947في عام 

أفضى االستقالل إلى تكوين دولة إسالمية في فضاء جغرافي يسميه القوميون في الهند بـ"التراب 
ية آنذاك( في ذات األرض التي جاءت منها الهندوسي المقدس"، حيث قامت باكستان )الغرب

أو أرض  (Saptasindhus) واستقرت فيها قبائل الفيدا الهندوسية التي استعمرت السبتا سند
 .األنهار السبعة

لم يكن التقسيم طالقا سعيدا بال مناوشات على نحو ما شهدته سلوفاكيا وتشيكيا، بل كان 
سي. ومنذ ذلك العام تبلور خطاب تحريضي في انفصاال قائما على "تدنيس" المقدس الهندو 

المدارس الدينية الهندوسية والتجمعات القومية وعدد كبير من المؤسسات السياسية واإلعالمية 
الهندية محذرا من المخاطر التي تهدد األمن القومي الهندي بعد زرع تلك الخلية "السرطانية" التي 

ان" والتي اقامها أحفاد المستعمرين من سالطين الهند تمثلها دولة إسالمية متطرفة اسمها "باكست
في سلبهم ونهبهم واستعبادهم عن الحقيهم من  -بحسب هذا الخطاب- الذين ال يختلفون 

  .البريطانيين

لم تكتف  -يمضي الطرح الهندوسي- بل إن هذه الدولة االستعمارية المسماة باكستان
سعى ليل نهار لتأليب المسلمين الذي بقوا في باقتطاع جزء غاٍل من جسد الهند فحسب، بل وت

الهند، بعد التقسيم، ضد دولتهم؛ وتعمل على استغاللهم كطابور خامس لتفكيك وحدة األراضي 
 .الهندية

األهيمسا )الالعنف( إلى ساحة حرب   هكذا تحولت الهند من فضاء شهد ميالد ثقافة
طائفية بين الهندوس والمسلمين، وتمت المبالغة في الوزن الديموغرافي والجغرافي للمسلمين حتى 
بدوا وكأنهم يهددون ثاني أكبر دول العالم سكانا. ووجد المسلمون أنفسهم تحت رحمة التيارين 

  .ن الرئيسيين في البالد: العلماني والقوميالسياسيي

وظللت منشغال بالهند قراءة  2004جواء سافرت إلى الهند في عام في ظل هذه األ
بعض من أهم ما كتبته وصدر في   ةتاليال. وفي الصفحات 2009وكتابة ومتابعة حتى عام 

 بعض وسائل اإلعالم العربية. 
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 الكتاب: أن تكون هنديا -

 المؤلف: بافان فارما -

 238عدد الصفحات:  -

 الناشر: بينغوين بوكس -

 2005الطبعة: األولى/  -

 تكون هنديا أن 
31/12/2005 

فـــي معالجـــة سلســـة وشـــيقة يهـــدف كتـــاب "أن تكـــون هنـــديا" للدبلوماســـي الهنـــدي 
بافــان فارمــا إلــى اإلبحــار فــي الشخصــية الهنديــة، فمقابلــة الفــرد بالجماعــة والفقــر بــالثراء 

 هذا الكتاب.والواقع باألمل تمثل األفكار األساسية التي تسري بين دفتي 
ال يغرقنــا الكتــاب فــي المشــكالت السياســية أو القضــايا اإلقليميــة، كمــا ال يخــدعنا 
باالحتفاء بالصورة الجمالية ألكبر ديمقراطية في العـالم، فالهـدف األساسـي لـه تفصـيص 
المجتمع من الداخل لدرجة تكاد تنبعث معها رائحـة الهنـد الشـهية التـي نشـتمبها مبهـورين 

 المعابد والميادين. في األسواق و 
 من الصورة للواقع 

يســـتهل الكتـــاب رحلتـــه بمقارنـــة الصـــورة التـــي يعرفهـــا النـــاس عـــن 
اإلنســـان الهنـــدي بـــالواقع الـــذي يعيشـــه هـــذا اإلنســـان. ويتفـــق المؤلـــف مـــع 
إدوارد سعيد في كتابه "االستشراق" في أن الصورة التـي يعرفهـا العـالم عـن 

 .  الهندي هي صورة استعمارية مغلوطة
تطورت صـورة الهنـدي عبـر التـاريخ لـدى سـكان العـالم مـن الهنـدي 
"الحكـــيم" أو "الفيلســـوف" إلــــى الهنـــدي "المتعبــــد الـــورع" لتصــــل فـــي العهــــد 

 االستعماري إلى "الكسول البليد" و"الخادم األمين".
وفــي حــاالت كثيــرة زاوجــت الصــورة االستشــراقية بــين الهنــدي الغــارق فــي خرافــات الجــن وأســاطير 

 لهة وبين الهندي البارع الحاذق، أو بين الهندي الخانع والهندي الثائر. اآل
وفــي آخــر أيــام االســتعمار البريطــاني فــي الهنــد أضــاف غانــدي بعــدا جديــدا للصــورة النمطيــة عــن 
الهندي بنشره سياسة الالعنف، حينـذاك سـافرت صـورة الهنـدي عبـر المحيطـات لـتعلن مـيالد قـوة جديـدة ال 

 لتضحية والتحمل. نظير لها في ا
ن سـاعدت أخيـرا فـي تحقيـق الهنـد اسـتقاللها، إال أنهـا كانـت  يعترف الكتاب بأن سياسـة الالعنـف وا 

من إخضـاعها بسـهولة عبـر األلـف سـنة الماضـية،  -كل الغزاة–قد جلبت كوارث متوالية حين تمكن الغزاة 
 بداية بسيوف المسلمين وانتهاء ببارود اإلنجليز. 

 
الالعنــف التــي يتســم بهــا الهنــدي كثيــرا بــامتالك بــالده الســالح النــووي الــرادع للغــزاة  لــم تتغيــر صــفة

كمرئيــة تقتــرب ألوانهــا مــن  -ينصــحنا المؤلــف-واالنفصــاليين. علينــا فــي المحصــلة أن نــرى صــورة الهنــدي 
 التنوع والثراء أكثر ما تدنو من االرتباك والتشوش.
ذا أدركنـــا هـــذا التنـــوع ربمـــا نقتنـــع بأنـــه  ال يوجـــد فـــي الهنـــد مـــا يمكـــن تســـميته بمجتمـــع "األغلبيـــة"، وا 

فـــالوطن الهنـــدي ملـــيء بمجموعـــات األقليـــات التـــي تجمعهـــا ظاهريـــا الثقافـــة الهندوســـية. ويـــتم فـــرز هـــذه 
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األقليات إما على أساس الطبقة أو المهنة، الثراء والغني، المسـتوى التعليمـي، أو الطائفـة والعـرق، وهـو مـا 
ن بدت متالصقة وسكنت متجاورة. يجعل ذلك البلد محي  طا هائال من الهويات شبه المنفصلة وا 

 الطبقة واآللهة
ال تكتمــل صــورة التناقضــات فــي حيــاة الهنــدي إال حــين يشــبع الكتــاب نظــام الطبقــات الهندوســي مــا 

يش لـذع مــن النقــد. فهنــا نجابــه أسـوأ نظــام للتفرقــة الطبقيــة عرفتــه الـديانات، فتحــت دعــوى القــدر اإللهــي يعــ
ماليـــين البشـــر فـــي فئـــة المنبـــوذين فـــي الـــدرك األســـفل مـــن المجتمـــع. ويتســـاءل المؤلـــف: عـــن أي تســـامح 

 وتحمل نتحدث؟ 
لقــد تــرك تــاريخ التفرقــة الطبقيــة آثــاره علــى البنــاء الهرمــي للمجتمــع، فغــدت شخصــية الهنــدي منــذ 

قيقيـة أو وهميـة، بأحـد مـن التاريخ غير مستعدة لقبول التهميش فحسب، بل ومتفاخرة إن كـان لهـا صـلة، ح
 أبناء الطبقات األعلى. هكذا ترك الهندي نفسه منساقا، في تناغم قدري، مع هذا الترتيب العنصري.

تاحــة  ويبــدو أن المؤلــف لــم يقتنــع بعــد بجديــة الجهــود التــي تبــذلها الدولــة إلعــادة تأهيــل المنبــوذين وا 
 والوظائف الحكومية.  الفرصة لهم في المجتمع، بحجز مقاعد مخصصة في الجامعات

م تلــك البــرام ، ولــم يــأت حتــى علــى ذكرهــا، واســتمر فــي كيــل الثقيــل مــن النقــد متجــاوزا  فهــو لــم يقــوب
مرحلة جلد الذات إلى تشخيص األزمات النفسية التي عاناهـا اإلنسـان الهنـدي. ومـن هـامش تلـك األزمـات 

 ينتخب المؤلف مشكلة االستهواء الديني. 
باالستشهاد بأشهر ما قدمه التلفاز الهندي مـن أعمـال فنيـة ذات بعـد دينـي،  ويدعم المؤلف فرضيته

 حين عرض مسلسال طويال يتناول ملحمة "المهابهاراتا". 
وألن بطل الملحمة هو اإلله "كريشنا" فقد تعلق المشاهدون بالممثل الـذي شـخص صـورة ذلـك اإللـه 

الــذي لــم يجــرب السياســة يومــا، عضــوا فــي  بشــكل مهــووس. لــم تكــن مفاجــأة إذن أن ينتخــب ذلــك الممثــل،
 البرلمان في أول انتخابات تشريعية أعقبت عرض المسلسل. 

بهـذه الحادثــة ذات الداللـة يلــ  الكتــاب إلـى الديانــة الهندوســية التـي تشــغل مســاحة مهيمنـة فــي حيــاة 
 اتهم المالية.الهندي، الكثيرون يتعبدون ورعين، والبعض ينتخبون من الدين ما يوافق هواهم وطموح

ويركز الكتاب على إله شهير فـي حيـاة الهنـدي هـو اإللـه "جـانيش" الـذي يصـور فـي المعابـد بصـنم 
 له جسم إنسان ورأس فيل. ليس هناك من عمل يقوم به الهندي إال وجانيش حاضر فيه. 

ي البيـوت وألنه إله الثروة والرزق، تقدم القرابين إليه قبيل أي مشروع تجاري، كما توضع أصـنامه فـ
 والمحال التجارية، وتلصق صوره على عجالت الريكشا التي يجرها المعدمون أمال في زبائن أسخياء.

ينصحنا المؤلف أن نفهم العالقة بين اإلنسان الهندي وجانيش كعالقـة براغماتيـة وليسـت شـكال مـن 
لمناسـبات والطقـوس، فيقـف أشكال نفاق اآللهة. وال يتركنا لخيالنا قبل أن يمضي بنا في صور ملونة مـن ا

 بنا هنيهة في معبد تيريوباثي لنحصي معه عوائد النذور والتبرعات التي تفوق مائة مليون دوالر سنويا. 
من تيريوباثي يغادر بنـا الكتـاب إلـى طقـوس عيـد األنـوار الـذي يحـرص فيـه ماليـين الهنـدوس علـى 

إلهــة -يفتحــوا الطريــق أمــام اإللهــة "الكشــمي"  تــرك نوافــذ وأبــواب بيــوتهم مفتوحــة طــوال اليــوم والليلــة حتــى
 عساها تل  من أي منها فتجود على عبادها بسعة العطاء. -الرزق والبركة أيضا
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 بين العوز والثراء 
الصــورة المتدينــة للهنــدي تخفــي وراءهــا كثيــرا مــن صــور الفســاد التــي تجتــاح المجتمــع. هنــا يتهــرب 

أن يحاســبهم أحــد، كمــا تمضــي تعــامالت األمــوال  أصــحاب الشــركات مــن دفــع الضــرائب دون خــوف مــن
 % من اقتصاد الدولة وتضخها في جيوب الناهبين. 40السوداء تستنزف 

وبحميــة وطنيــة، وربمـــا بحماســة دينيــة تســـعى إلــى الخــالص مـــن الــذنوب، يقــع المؤلـــف فــي شـــرك 
علـــى شـــهادات التعميمـــات فيصـــور لنـــا الطـــالب فـــي المـــدارس والجامعـــات يشـــترون االختبـــارات ليحصـــلوا 

علمية ال يستحقونها، ويتجول بين مواقع على اإلنترنت تعرض فـي وضـح النهـار اسـتعدادها لتقـديم رسـائل 
الماجســتير والــدكتوراه لمــن يــدفع، فنخــرج مــن بــين الســطور وقــد تجســدت الهنــد أمامنــا مجتمعــا غــرق فــي 

 الفساد حتى أذنيه. 
هد بمـــا قدمتـــه المنظمـــات العالميـــة التـــي وحـــين يشـــعر المؤلـــف أننـــا قـــد ال نصـــدق تعميماتـــه يستشـــ

 وضعت الهند في ذيل قائمة الدول ذات الشفافية االقتصادية. وكأنه يقول أال تصدقوني؟ 
ويستشهد المؤلـف بمقـال فـي صـحيفة تـايمز الهنديـة تسـاءلت فيـه "عمـا إذا كـان شـيء مـا ينبـت فـي 

 الفساد".تربة الهند الخصبة يدس في عروق اإلنسان حيل الغش وأساليب 
مــن الفســاد علــى مســتوى الدولــة إلــى الفســاد علــى مســتوى الواليــة يضــع الكتــاب عدســة مكبــرة علــى 

 % من السكان تأمين وجبتين في اليوم ألطفالهم. 55حيث ال يستطيع  -أفقر واليات الهند-والية بيهار 
يقة عــن أنــاس وألن الهنـد بلــد العجائـب بقــدر مـا هــي بلـد المتناقضــات، يـروي لنــا الكتـاب قصصــا شـ

عاديين يعملون في جمع القمامة وفرزها، وعن أولئك المشـبوهين الـذين كـانوا بـاألمس مجهـولين فـي زحمـة 
شوارع مومباي ودلهي ال يمتلكـون إال القليـل ليصـبحوا اليـوم علـى قائمـة أغنـى أغنيـاء الهنـد مشـكلين العـالم 

 السري للنخبة الثرية.
الغة التـرف علـى حسـاب األغلبيـة المسـروقة مـن الشـعب، وهـى تعيش النخبة الثرية في الهند حياة ب

حيــاة ال يجــد المؤلــف خيــرا مــن التعبيــر عــن حالهــا ممــا قالــه المفكــر األميركــي نعــوم تشومســكي حــين زار 
فــأعرب متــأثرا "لقــد رأيــت مــن ثــراء النخبــة فــي الهنــد مــا ال عينــي رأت فــي أي مكــان فــي  1996الهنــد فــي 
 الدنيا".

 نديةثروة العقول اله
مــن الثـــروات المهـــدرة والمنهوبـــة إلـــى التوقـــف مليــا عنـــد ثـــروة الهنـــدي العقليـــة، والمهـــارات الحســـابية 

 والهندسية منها بصفة خاصة. 
الثـــورة الصـــامتة فـــي الهنـــد يصـــنعها اليـــوم أبناؤهـــا ذوو العقـــول المـــاهرة الـــذين يحركـــون آلـــة العمـــل 

فتتحت لها فروعا في الهند، كما يدفع تلك النهضـة شركة حاسوبية عالمية ا 400اإللكترونية في أكثر من 
ـــات المتحـــدة والغـــرب األوروبـــي  ـــة فـــي الوالي ـــات الشـــركات العالمي ـــذين ســـافروا إلـــى كبري ـــاء ال أولئـــك األذكي

 لإلسهام في تقنيات البرمجة التي تتطور من ساعة ألخرى. 
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علـى أراضـيها؟ فلننتظـر هل نعلم كم تجني الهند من عائـدات المشـروعات اإللكترونيـة التـي أقيمـت 
مليـــار دوالر لنـــدرك أن عوائـــد هـــذه التقنيـــة تعـــادل إجمـــالي  50حـــين يصـــل الـــرقم إلـــى  2010إلـــى عـــام 

 صادرات الهند من كافة السلع. 
إن المواهـــب الهنديـــة الحاســـوبية ســـتنقل الهنـــد إلـــى مرتبـــة اقتصـــادية بـــنفس الدرجـــة التـــي نقلـــت بهـــا 

عاشــة االقتصــادية الكبــرى، بــل وســتتخطى النقلــة التــي شــكلها الــنف  صــناعة المنســوجات بريطانيــا إلــى االنت
 في اقتصاديات دول الخلي  العربية. 

وال يتوقـــــف الكتـــــاب كثيـــــرا أمـــــام التفاصـــــيل التقنيـــــة لكيفيـــــة ازدهـــــار صـــــناعة الحواســـــيب والشـــــرائح 
مثل بانجـالور التـي ال  اإللكترونية في الهند، وقد يعطينا بعضا من األمثلة العابرة، ولكنها معبرة، عن مدن

يعرفهــا أغلــب ســكان العــالم، وبفضــل المصــانع اإللكترونيــة فــي هــذه المدينــة ال تطــرح شــركة نوكيــا العالميــة 
 أية جواالت في السوق العالمي دون شريحة بانجالور.

األكثر أهمية لدى الكتاب الرجوع إلى الجذور التاريخية للتفوق الهندي في الحسـاب والهندسـة، وهـو 
لل علــى أن للهنــد الفضــل األكبــر فــي تطــور علــوم الرياضــيات الحديثــة التــي وصــلت إلــى أوروبــا عــن يــد

 طريق العرب الذين عرفت لغتهم كلمة "الهندسة" نحتا من اسم "الهند".
طفــرة تقنيــة المعلومــات لــدى العقــول الهنديــة اليــوم ليســت مبتــورة عــن جــذورها التاريخيــة، هــي فقــ  

ة التحـرر مـن االسـتعمار فأخرجـت القـدرات الهائلـة التـي ستضـمن للهنـد مسـتقبال ظلت كامنة انتظـارا للحظـ
 واعدا وعائدا ماليا هائال.

 الهندوسية واإلسالم 
ـــرا، عـــابرا أو مقيمـــا،  ـــة مـــن اســـتيعاب كـــل مـــن جـــاء عليهـــا محـــتال أو زائ تمكنـــت الشخصـــية الهندي

كتابـه بـأن الهندوسـية كمميـز حضـاري  فصهرت الجميع في بوتقة واحدة. بهذا التقرير يطمئن المؤلـف قـراء
 تصالحت بدرجة أو بأخرى مع كل من جاؤوا على أرضها باختالف دياناتهم. 

مــا زالــت الهندوســية تحيــا تحــت جلــد البوذيــة وفــي عــروق الســيخية، وهمــا ديانتــان تشــكلتا كحركتــي 
تــوا إليهــا وأخــذت مــنهم اعتــراض بروتســتانتي علــى الهندوســية، كمــا اســتوعبت تلــك الديانــة المســلمين الــذين أ

 وأضافت إليهم. 
ـرون، إن هـي إال  الهندوسية إذن، يمضي الكتاب، ليست في خطر يشنه عليها المسلمون أو المنصب
فكـــرة روج لهـــا مجـــانين العظمـــة مـــن األصـــوليين الهنـــدوس والمحتـــرفين السياســـيين الطـــامعين فـــي أصـــوات 

 الناخبين. 
حالـــة المســـلمين فـــي الهنـــد، وكيـــف أنهـــم دون مســـتوى وال يخـــتم المؤلـــف كتابـــه قبـــل أن يعـــرج علـــى 

 التمثيل السياسي، ودون حصتهم الوظيفية في الدوائر الحكومية، ويشكلون أكثر الفقراء في الهند. 
ال يعفى قادة هذه األقلية ومفكروها من تهمة البقاء في خندق األقلية، وعدم اغتنام فرصـة العلمانيـة 

لحيــاة المتســارع. علــيهم إذن أن يطــوروا تعلــيمهم، ويعــدلوا مــن منــاهجهم فــي الدولــة والمشــاركة فــي مســار ا
 التي يدرسونها في جامعاتهم ومدارسهم لصالح مواد أكثر عصرية ودنيوية. 
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"أن تكــون هنــديا" عــرض بــانورامي يمــازج بــين الفلســفة والــدين واألنثروبولوجيــا، وهــو كتــاب ال يثقــل 
لتفســيرية، بــل يأخــذ يــده بخفــة ورشــاقة إلــى داخــل الهنــد، بلــد األلــف قارئــه بــالمراجع والهــوامش والشــروحات ا

 وجه.
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 الهند التي نحلم بها 
8/9/2005 

 
حـــدى دور النشـــر العتيقـــة فـــي مدينـــة مومبـــاي، نصـــحنى الشـــاب الـــذى فـــي إ

يتابع زبائنـه بـين األرفـف أن أقتنـي هـذا الكتـاب. كانـت قائمـة المحتويـات فـي صـدر 
كومــال  –الكتــاب مبشــرة بقــراءة شــهية، وحــين راجعــت الســيرة الذاتيــة لمؤلــف الكتــاب 

اد مــــن ثـــــورة وجدتــــه مهنـــــدس اليكترونيــــات ورجـــــل أعمــــال هنــــدي اســـــتف –أغــــراوال 
رؤاه  2004االتصــاالت التجاريــة وتنقــل بــين الشــرق والغــرب ليضــع فــي نهايــة عــام 

حــول المشــكالت الرئيســية التــي تقــف فــي طريــق نهضــة االنســان الهنــدي بمرجعيــة 
وطنية علمانية. وألن الكتاب كان قـد حقـق المرتبـة السادسـة بـين أكثـر الكتـب مبيعـا 

 اجعته. في الهند، فقد عزمت على قراءته ومر 
يتألف كتاب "تشكيل الهند التي نحلم بهـا" مـن أربعـة أجـزاء تحمـل عناوينهـا األسـئلة البدهيـة لهويـة  

 األمة: من نكون؟ لماذا نحن هكذا؟ ماذا يجب أن نفعل؟ كيف نفعل ؟ 
 هذا هو الشعب الهندي

قـر ، % مـن الشـعب الهنـدي يعـيش دون خـ  الف 85قبل طـرح األسـئلة يقـرر المؤلـف أن أكثـر مـن 
% من السكان يعيشون حياة يصفها المؤلف باألقرب إلى معيشة الحيوانات في المرعـي، تأكـل  68بل إن 

% من الشعب تعـاني صـحته  25العشب وجذور النباتات ولباب المانجو أو تنهي حياتها منتحرة. كما أن 
 % منه متسولين. 10العجز و 

يعـدها الكاتـب اتفـاق تـم بموجبـه تخويـل الجهلـة حـق أما الديموقراطية التي تفتخر بها حكومة الهند ف
انتخاب جهلة آخرين ليقوم هؤالء بقيادة الدولة بشكل جاهل! ما يقال عـن أن الديمقراطيـة تحكـم الهنـد لـيس 
إال وهــم، إن هــى إال مراوغــات سياســية تحقــق مــن خاللهــا طبقــة السياســيين مصــالحها حــين تتــاجر بقضــايا 

 ية اإلنسان.الفقر والمعاناة ووعود رفاه
علـى طريقـة جلـد الــذات، يسـتهل المؤلـف اإلجابـة علــى سـؤال مـن نحـن بــالتقرير بأننـا شـعب جبــان، 

 ترك نفسه لكل من أتى من الخارج ليحكمه، يسيبره بعصا وسيف ، يأمره متى يصحو ومتى يغفو. 
ع لـــم يكـــن لـــديها شـــعب شـــجا -تلـــك التـــي عرفـــت علـــى الـــدوام باســـم "الطـــاووس الـــذهبي"  –الهنـــد 

ليحميها. وألنه لم تكن هنـاك قـدرة علـى حمايـة الثـروة، فـإن مجموعـة مـن النهـابين اسـتمروا فـي سـلب الهنـد 
 ميالدية حتى اليوم وأشهرهم على الترتيب التاريخي: 1000ثروتها وتركوا شعبها جائعا منذ عام 

لعاشــر بعــض الحكــام المســلمين، والغــزاة المغــول، الــذين ســرقوا الهنــد فيمــا بــين القــرنين ا -
 والثامن عشر .

النهـــابون العظـــام الممثلـــين فـــي االحـــتالل البريطـــاني وشـــركة الهنـــد الشـــرقية ) مـــن عـــام  -
 م(. 1947إلى  1601
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 حتى اليوم. 1947حماة االستقالل الهندي الذين ينهبون من عام  -

 وهذه هي األسباب
التـي حملـت قتـاال بينيـا  ُيرجع المؤلف أسباب التقاعس لدى الشعب الهندي إلى تركـة التـاريخ الثقيلـة

ـــرة االســـتعمار  شـــتت الجهـــود وحالـــت دون تكـــوين دولـــة موحـــدة إال بســـياط المســـتعمرين. كمـــا أن طـــول فت
 الخارجي قد خلق آالف االجيال التي عاشت على القهر وترسبت في ذهنها عقيدة الخنوع.
ديانـــة الهندوســـية ويمـــس المؤلـــف ســـببا آخـــر للتقـــاعس حينمـــا ينـــاقش الجـــرم الكبيـــر الـــذى ارتكبتـــه ال

بتقسيم المجتمع إلى طبقات تبـدأ مـن البراهمـة فـي قمـة المجتمـع وتنتهـي إلـى المنبـوذين فـي قاعـه، وهـو مـا 
خلق شرائح اجتماعية اعتقدت ان وضعها المذري وحالتها المتخلفة قدر إلهـي ال يمكـن الفكـاك منـه ويجـب 

 الرضا به والتعايش معه إرضاء لحكمة الرب.
عب علــى اســتقالله غــرق حتــى أذنيــه فــي تــوفير القــوت اليــومي ووقــع أســيرا مــن وحينمــا حصــل الشــ

 جديد في دوامات مخادعة جعلته يقبل اإلعانات الحكومية باعتبارها مكرمات دون ان ينتفض. 
يحذر المؤلف قارئه أال تغرنه تلك التظاهرات التي تخرج في المـدن تطالـب بتحسـين خـدمات الميـاه 

ك بــأن أقصــى مــا يطمــح اليــه هــؤالء هــو الحصــول علــى الحــد االدنــى مــن الحقــوق. أو الكهربــاء معلــال ذلــ
وحتــى هــؤالء ال يشــكلون ســوى حصــة محــدودة مــن ســكان الدولــة، فاألغلبيــة الصــامتة التــي تشــكل ســكان 

 % من إجمالي السكان( ليست لديها الشجاعة للمطالبة بإصالح الحال. 73الريف )
تلـك الصـدمات فيؤكـد أنـه رغـم كـل مراحـل النهـب االسـتعماري  لكن الكتاب يعود فينتشل القارئ من

مــا زالــت لــدى الهنــد ثــروات زراعيــة فــي المقــام األول، وصــناعية فــي المقــام الثــاني وســياحية فــي المرتبــة 
 70الثالثة. ما تحتاجـه الهنـد هـو حسـن اسـتغالل هـذه المـوارد حتـى ال يتضـور النـاس جوعـا وعطشـا بينمـا 

تهي إلى البحر دون استغالل، وحتى ال يعيش الناس عـوزا  بينمـا مسـاحات شاسـعة % من مياه االنهار تن
 من الغابات والمستنقعات واألراضي المنخفضة قابلة لالستصالح واإلنتاج. 

أما ما تمتلكه الهند من مقومات صناعية فيسهل زيادتها بثالثة أمثال ما هي عليه في بضـع سـنين 
أن المقومات السياحية في الهند كفيلة بان تشكل المصـدر الرئيسـي للـدخل  إذا ما انتخبت إدارة واعية. كما

ــة يتــوق النــاس فــي العــالم ألن يــروا فيهــا متحفــا للتــاريخ والجغرافيــا واآلثــار وألــوان البشــر وفلســفات  فــي دول
 األديان.

وهـى ثـروة  بليون إنسان، 1.1الثروة الكبرى التي تملكها الهند هى قوتها الديموغرافية التي تزيد عن 
إن ُاحسن استغاللها ستواجه التردي االقتصادي بشـرط أن تقطـع أيـدي أولئـك المسـئولين عـن ضـخ كميـات 
ضخمة من األموال فـي االقتصـاد المـوازي أو تعـامالت الظـل المسـماة "بـاألموال السـوداء". تشـكل األمـوال 

الغــاطس مــن جبــل الــثل  مــن أمــوال الســوداء ،التــي يســلبها المــاكرون مــن األغلبيــة الســاذجة، الجــزء األكبــر 
 الشعب مقارنة بقمة ضئيلة طافية من التعامالت القانونية لالقتصاد القومي. 

 بين الهندوس والمسلمين
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عـائق آخـر أمـام تقـدم الشـعب الهنــدي  -طائفـة وديانــة 4635فـي بلـد يحـوي  –المشـكالت الطائفيـة 
 سيتين االسالم والهندوسية. نتيجة االشتباكات الدامية التي تقع بين ديانتيه الرئي

ن علــــى اســــتحياء، أن أحــــداث جوجــــارات ) ( التــــي راح ضــــحيتها آالف 2002يعتـــرف المؤلــــف ، وا 
المســلمين كانــت بمثابــة تأكيــد علــى فشــل األمــة الهنديــة فــي الــتعلم مــن دروس الماضــي القريــب حينمــا تــم 

( كــان ســببا فــي اشــعال 1992بري )تقســيم الهنــد وســق  آالف القتلــى. ويقــر المؤلــف أن تــدمير المســجد البــا
راقة دماء أكلت جذور األمة الهندية وشوهت صورتها كدولة تضم شعبا محبا للسالم.   كراهية وا 

يـذكر المؤلـف قرائـه مـن الهنـدوس أن المسـلمين اختـاروا البقـاء فـي الهنـد رغـم حريـة انضـمامهم إلــى 
، وكـان مـن الواجـب أن نقابـل ثقـتهم فينـا إيمانا بسالم الهندوس وحسن معاشرتهم  1947باكستان في عام 

بمعايشة حسنة كمـا توقعـوا منـا. ولـو أن بعـض الحكـام المسـلمين قـد قبـل بإقامـة مسـجد  -يؤكد المؤلف  –
مكان معبد هندوسي ، يفترض المؤلف ، فإن هذا كان مـن التـاريخ وانتهـي، ومـن الظلـم أن نحاسـبهم علـى 

اقتصــادية، يــرب  المؤلــف بــين حــوادث العنــف التــي تجتــاح قضــية مضــى عليهــا مئــات الســنين. ومــن زاويــة 
 الهند ومعدالت البطالة والفقر التي تمثل الوقود الذى يشعل الفتن الطائفية. 

 ال داعي لألبناء
فــي مجتمــع يعــيش ثالثــة أربــاع ســكانه فــي الريــف، كــان مــن المتوقــع أن تحتــل القريــة وحيــاة الريــف 

الت التــي يقــدمها الكتــاب للنهــوض بالقريــة تكــاد تتفــق مــع عديــد مــن بــؤرة اهتمــام الكتــاب، ورغــم أن التحلــي
كالحـديث عــن النهــوض بشـبكات الــري والصــرف  –الدراسـات الجغرافيــة التـي قــدمت فــي العقـدين الماضــيين

نتــاج بــذور محليــة قليلــة التكــاليف والرعايــة الصــحية للفالحــين ودعــم بــرامجهم  ومقاومــة آفــات المحاصــيل وا 
كثيــرا مــن األفكــار التــي وردت بالكتــاب بشــأن تطــوير الــنم  المعمــاري والحضــاري للقريــة إال أن  -الغذائيــة

 الهندية تبدو مثالية في بلد بحجم قارة.
أمــا المناقشــة العمليــة التــي يقــدمها المؤلــف فهــي تلــك التــي تخــص الحــد مــن المواليــد والــتحكم فــي 

لـن تسـتطيع أن تحمـل بعـد  –ية باإللهـة األم والمعروفة في الثقافة الهندوس –اإلنجاب. إن األرض الهندية 
اآلن مزيدا من االبناء. فماليين المعدمين الذين يهـاجرون مـن القـرى إلـى المـدن ويعسـكرون علـى قارعـات 

سيشـكلون فـي المسـتقبل  -لإلقامة العشـوائية والعمـل فـي آن  –الطرق والممرات بين األبنية وفى الطرقات 
 2.3يهـا مــا دامـت معــدالت االنجـاب ماضــية بمـا يرفــع عـدد الســكان بنســبة القنابـل التــي ال يمكـن الــتحكم ف

% كل عام. إن ما  تحتاجه الهند أن نكف عن شعار "تنظيم النسل" إلـى "الحـد مـن النسـل" ، أسـرة الطفـل 
الواحد هي الحل الوحيد لمخاطر المجاعة المقبلة، حتى يتساوى عدد الموالـد مـع عـدد الوفيـات ويثبـت نمـو 

عند الصفر. ونتيجة تفشي األنانية التي تعيشها األسر الحديثـة، يكـاد المؤلـف يقـول "ال داعـي لمزيـد الدولة 
 من األبناء ألنك حين تحتاجهم وقت العوز سيكونون مشغولين عنك". 
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 من بنغالديش إلى كشمير
يـة جـامو والية وسبع مناطق اتحادية تؤلف االتحاد الفيدرالي للهند يؤكـد المؤلـف أن وال 28من بين 

وكشمير، بحكم حظها الوفير في االعالم الغربي، تلقى اهتماما وكأنها المشكلة المعقدة االولى في الهنـد ، 
 لكن مشكلة اخرى أكثر صعوبة ترقد في واليات الشمال الشرقي.

تمثل الواليات الهندية التسع المحيطة بدولة بنغالديش أسوا مناطق الهند مـن حيـث تـدني مسـتويات 
، وارتفــاع معــدالت الفقــر وتــأخر الخــدمات، وهشاشـــة البنيــة التحتيــة ممــا يــؤدى إلــى تكــرار حـــوادث الحيــاة

 العنف واالضطرابات والمطالبة باالنفصال بتشكيل واليات جديدة أمال في ان تتحسن أحوالهم. 
 األمثلــة األكثــر حــدة تشــهدها واليــات آســام، ومــانيبور، وأرونتشــال بــراديش والتــى تحتــل ذيــل قائمــة
الواليات الهندية كـل عـام مـن حيـث مسـتوى المعيشـة والرعايـة الطبيـة والخـدمات التعليميـة. ورغـم مـا يوجـه 
مـــن دعــــم ســـنوي مــــن الحكومــــة المركزيـــة، فــــإن الحالــــة الســـيئة للســــكان مــــا زالـــت دون تحســــن والــــدعوات 

إنشاء منافـذ صـناعية االنفصالية ما زالت في أشدها. وهو أمر متوقع، فما تحتاجه هذه الواليات يتمثل في 
 تستوعب الماليين من العاطلين وليس فق  مجموعة من المنح واإلعانات السنوية.

ــــى أن العالقــــة المتعطلــــة بــــين الهنــــد  ينتهــــي الكتــــاب بعــــرض جــــذور القضــــية الكشــــميرية مشــــيرا إل
ي كــل شــيء ســببها أنهــم فــي الهنــد يــودون أن يتعــاونوا مــع باكســتان فــ –تجاريــا وثقافيــا وأمنيــا  –وباكســتان 

عدا كشمير بينما في اسالم آباد يريـدون أال يبـدءوا أي حـوار قبـل الحـديث عـن كشـمير. يـدعو المؤلـف أن 
تتنازل الهند عن موقفها المتصلب وتبدأ حل القضية بالحوار ومنح االقليم حريـة االختيـار ولـو حتـى كانـت 

 النتيجة االنضمام إلى باكستان حقنا للدماء حماية للمواطنين. 
يؤكد المؤلف أن المفاوضات والسالم في كشمير لـن يقـدم حـال إقليميـا لءجـزاء الشـمالية مـن الهنـد و 

فحسب، بل وستوقف نزيفا ضخما على التسليح واألمن والتنافس مـع الجـارة باكسـتان وهـو مـا سـيعود علـى 
 مواطني الهند بتحسين أحوالهم المعيشية.

ه بــين أبــوين، ويــرى أن الهنــد مــا دامــت غيــر قــادرة يشــبه المؤلــف  كشــمير بطفــل يتنــازع علــى رعايتــ
علــى رعايــة طفلهــا بمــا يــوفر لــه األمــن فلمــاذا ال تتركــه ألبيــه؟ يحــذر المؤلــف قرائــه أال يتســرعوا ويتهمــوه 

 بالخيانة وقلة الوطنية ويدعوهم إلى النظر للقضية بالعقل ال بالعاطفة.
الية وطموحات يعوزهـا االختبـار حـين تنتقـل رغم ما فيه من رؤى مث -وفي النهاية فإن هذا الكتاب 

إال انـــه يكشـــف عـــن قـــدر مهـــم مـــن الحقـــائق الخفيـــة لحيـــاة المـــواطن الهنـــدي   -مـــن النظريـــة إلـــى التطبيـــق
 ومعاناته وآالمه وطموحاته. وهو كتاب يستأهل ما تنفقه فيه من وقت وصبر على متابعة التفاصيل.
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 تاج محل.. مزار املحبين وملتقى املصلين
17/10/2005 

 
لــم تكــن الســاعات الــثالث التــي قطعتهــا 
الســيارة مــن نيــودلهي إلــى أجــرا طمعــا فــي بلــو  
تاج محل مجردة من المتعـة والشـوق، الصـباح 
البـــاكر علـــى الطريـــق الزراعـــي يـــذكرك بالســـفر 

قلــــــــب الــــــــدلتا المصــــــــرية، حقــــــــول األرز فــــــــي 
المغمــورة بالميــاه، األقــدام العاريــة التــي تغــوص 
مــــن بقعــــة ألخــــرى فــــي أرض ســــوداء المعــــة، 
الفتيـات بـزيهن المدرســي يسـرن فـي مجموعــات 
ضـــاحكة تبعــــدهن مســـافات شــــبه فاصـــلة عــــن 
مجموعـــات الفتيـــان، النشـــاط الـــذي يـــدفع أقـــدام 

بعيـدة  التالميذ يدلك على أن المدرسة مـا زالـت
 عن البصر. 

أمـا األنغـام الهنديـة التـي تنبعـث مـن السـيارة التــي أجلـس فيهـا، والقـبالت التـي يطبعهـا السـائق علــى 
صنم صغير لإللهة "مات دورغا" طالبا منها السالمة في الطريق والرزق في آخر اليوم، تعيد إليـك الـوعي 

 بأنك على طريق في الهند ولست في قلب الريف المصري.
 هي إلى أجرامن دل

لونلي بالنت هو الدليل السياحي الشهير الذي أمسك به، أراجع خرائطه فـأعرف أننـي تركـت حـدود 
نيــودلهي الكبــرى مغــادرا إلــى القســم الغربــي مــن واليــة أوتــار بــراديش، أكثــر واليــات الهنــد أهميــة للحضــور 

ـــة. هنـــا مكـــان مـــن أكثـــر المواقـــع الجغرافيـــة فـــي الهنـــد ازدحامـــا  اإلســـالمي والثقـــل الثقـــافي والمعـــالم األثري
علــى عكــس مــا يمكــن أن يســاورك فــي -بالمســلمين. يمكنــك فــي هــذه الواليــة أن تســأل بأمــان ودون قلــق 

 عن مسجد للصالة أو مسلمين للتعرف عليهم. -بعض واليات الغرب والشمال
نـا أال لم يتبق لي للوصول إلى تاج محل سوى ربع الساعة. عند مشـارف مدينـة أجـرا، لـم يكـن ممك

أتوقف عنـد مسـجد وقبـر "جـالل الـدين أكبـر" حـاكم الهنـد الشـهير. المكـان ال يمكـن أن تعبـر عنـه الكلمـات 
من حيث تنسيق الحدائق، ممرات التجـول، النـافورات والمسـابح المائيـة، القبـاب والبوابـات القوسـية، اإلتقـان 

ي داخــل الغــرف وفــي الردهــات فــي النحــت علــى صــخور الرخــام بتفاصــيل مدهشــة، تكييــف الهــواء الطبيعــ
 وعبر األروقة، صدى الصوت الذي يرتد إليك مرجفا في الردهات وفي حجرة جالل الدين.
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كـم هـم متواضـعون ملـوك هـذا الزمـان مقارنـة بمــا أوتـي "أكبـر". قبـل أن أطـرق الـرأس متـأثرا، كانــت 
رني بأنــه ســبحان مــن لــه اآليــات األولــى مــن ســورة تبــارك، وهــي ترصــع البوابــة الكبــرى لحجــرة أكبــر، تــذك

 الدوام، وتبارك الذي بيده الملك.
 20لـم أكــن قــد أفقــت بعــد مــن تلــك التــأمالت حتــى همــس الــدليل الســياحي فــي أذنــي بــأن أدفــع فقــ  

روبية التي يـدفعها السـائحون األجانـب.  800روبية رسما للدخول، مستفيدا من مالمحي الهندية، بدال من 
، ورغــم مــراودة نفســي بعــد أن ســألني الموظــف الروبيــات العشــرين، آثــرت ورغــم ثقتــي فــي مالمحــي الهنديــة

 األمانة ودفعت المبلغ السياحي لدخول أشهر المعالم اإلسالمية في آسيا.
 الدخول إلى التاج

إذا كنــت مثلــي مــن أولئــك الــذين يفتقــدون الحــس بالتفاصــيل، فلــن تلتفــت إلــى ذلــك التــدهور الطفيــف 
تأثرت بعوامل التلوث الهوائي المنبعث من المناطق الصـناعية بمدينـة أجـرا، على بعض جدران التاج التي 

 وما ينت  عنها من أمطار حمضية تحمل مذيبات تؤدي إلى تشويه الجدران واألسقف والقباب المرمرية.
ـــم التـــاريخي حظـــرت النشـــاط الصـــناعي فـــي دائـــرة نصـــف قطرهـــا  كيلـــومترات حـــول  10إدارة المعل

قف سيارات السائحين والزوار على بعد نحو كيلـومترين مـن التـاج وال يسـمح بالوصـول الموقع، كما أنها تو 
ال فعليـك بسـاقين قـويتين وانـدفع  إلى بوابة التاج إال بسيارات كهربائية أعدتها اإلدارة السياحية لمـن يـدفع، وا 

 نحو البوابة الرئيسية.
كى أن الملك شـاهجهان أصـدر أوامـره، عند البوابة الحمراء لم أستسلم لتلك القصص الليلية التي تح

بعد أن فر  البناءون من بناء األثر الخالد، بقطع أيديهم وسلبهم أبصارهم وفي مقـدمتهم المهنـدس العبقـري 
عيســي خـــان حتــى ال يبنـــوا ألحــد غيـــره بنــاء ممـــاثال! أيعقــل أن يســـع قلــب المحـــب مكانــا لحيـــل الجالديـــن 

 وأفاعيل المعتقالت السياسية؟!.
الحدائق البديعة، والتـأثر بدقـة البنـاء، واالسـتماع إلـى شـرح المرشـدين السـياحيين، ومراجعـة المرور ب

الكتــب الســياحية، كلهــا ال تســاوي أن تجلــس عنــد إحــدى الزوايــا الجانبيــة مــن التــاج تســتمتع ببــرودة المرمــر 
 األبيض وأمامك اآليات القرآنية تزين إطارات البوابات.

صــغير المعــروف بنهــر يامونــا هادئــا منعطفــا حــول التــاج، عبــر النهــر فــي األفــق يمتــد ذلــك النهــر ال
سـترى علــى ضـفته المقابلــة قلعـة حمــراء وفـي ركــن منهـا سيشــير إليـك العــارفون إلـى ســجن آل إليـه مصــير 
شاهجهان بعد أن انقلب عليه ابنه أورانكزيب واقتنص الحكم منـه، ثـم أكمـل تراجيـديا الصـراع علـى السـلطة 

إخوته بطرق ليس آخرها القتـل واالعتقـال. لكـن أورانكزيـب لـم يكـن مرعبـا إلـى النهايـة،  فصفى خالفاته مع
فبعد أن توفي شاهجهان في سجنه بالقلعة أعاد جثة أبيـه إلـى قبـر يقابـل قبـر زوجتـه ممتـاز، وكـال القبـرين 

 يقعان في غرفة تحتية في قلب التاج.
حــظ، دون عنــاء، احتفــاء الهنــدوس بـــ"جالل لــن تمــر علــى أســماء الحكــام المســلمين للهنــد دون أن تل

الــدين أكبــر" لدرجــة تصــل إلــى التــرحم عليــه والــدعاء لــه، ومقتــا لـــ "أورانكزيــب" لدرجــة تصــل إلــى التطــاول. 
ودون أن ترجـــع إلـــى كتـــب التـــاريخ، أو تغـــرق فـــي التفاصـــيل المربكـــة للديانـــة الهندوســـية وعالقتهـــا بـــالحكم 

لجالل الدين أكبر" تنبع من أنـه كـان يـزاوج بـين الهندوسـية واإلسـالم اإلسالمي للهند، ستعرف أن محبتهم "
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ويقدر عقيدة الهندوس ويشجعهم على بناء معابدهم ويتزوج من نسائهم، بينما كان حفيـده أورنكيزيـب يفعـل 
 العكس.

 هكذا يفعل المحبون 
طليقـا مـن مكـان  ال ترهق بالك بالرجوع إلى الشروحات التفسيرية لتاريخ التاج وقصـته، اتـرك نفسـك

آلخر، وحينما تشعر بالتعب اجلس في مكان ظليل وراجع تلك المعلومات السياحية التي سـتخبرك أنـه فـي 
ماتـت "ممتـاز محـل" الزوجـة الثانيـة إلمبراطـور الهنـد المسـلم شـاهجهان وهـي تلـد، فـأراد الــزوج  1631عـام 

 أن يخلد ذكراها ببناء يضم قبرها.
ها سـتكون مـؤثرة للغايـة، كتلـك التـي تقـول إن شـاهجهان قضـى ليلـة بعض المعلومـات التـي سـتراجع

وفاة زوجته في ألم وتـأثر حتـى اشـتعل رأسـه شـيبا دفعـة واحـدة. ورغـم أن بنـاء التـاج قـد شـرع فيـه فـي ذات 
 22العام الذي توفيت فيـه ممتـاز فـإن عشـرين ألفـا مـن العمـال والفنيـين تمكنـوا بالكـاد مـن إتمـام البنـاء بعـد 

 لة.سنة كام
المعلومة الطريفة التـي قـد تفيـدك أنـه إذا أردت أن تبنـي لزوجـك بنـاء كهـذا فلـن يكلفـك األمـر كثيـرا، 

ذا لم تكـن مسـتعدا هـذه األيـام، فيمكنـك أن تشـتري  60فق   مليون دوالر حسب آخر التقديرات الهندسية! وا 
ات المحــال التــي تحــي  دوالرا، وهــي الهديــة األكثــر شــهرة فــي مئــ 50نموذجــا مصــغرا مــن المرمــر بســعر 

ـــل تجربـــة ســـيئة بعـــد  بالتـــاج. ال تفعـــل مثلـــي وتشـــتري لزوجتـــك نموذجـــا صـــغيرا بخمســـة دوالرات، فقـــد تقاب
 عودتك.

 مسجد للصالة
في مكان ال يشغل بال السائحين كثيرا إلى الغرب من التاج يقع المسجد الذي بناه شـاهجهان، هـذه 

لونيــا مــع هيمنــة اللــون األبــيض الرمــادي للتــاج ومناراتــه  المــرة مــن الحجــر الرملــي األحمــر ليصــنع تباينــا
 األربع، لن يفوتك أن تصلي ركعتين في المسجد أو تؤدي فريضة فيه من مطلع الشمس حتى غروبها.

مكــان الوضــوء تمثلــه بحيــرة صــناعية مربعــة الشــكل بــين قاعــدة التــاج والمســجد، ال تبتــئس مــن لــون 
 راحتيـــك ســـتجدها صـــافية عذبـــة، قبـــل أن تقلـــق مـــن أن يلـــوث مياههـــا الضـــارب إلـــى الســـواد، فحـــين تمـــء

 وضوءك المياه ستجد تحت أقدامك قنوات صغيرة تصرف المياه خارج البحيرة.
إمـــام المســـجد وخادمـــه يقفـــان ببابـــه يرحبـــان بالمســـلمين للصـــالة ويرشـــدان الســـائحين بخلـــع نعـــالهم. 

لجامعــة دار العلــوم بشــمالي دلهــي، ومــا زال  حــدثني اإلمــام بعربيــة جيــدة أنــه تعلــم فــي معهــد إســالمي تــابع
يحلـم بالسـفر إلـى األزهــر. لـم يكـن هنـاك مــن داع لسـؤاله عـن معاشـه، فهندامــه ينطـق باإلنابـة عـن تواضــع 

 الحال.
 الصراع على التاج

 حــين يحــل الغــروب ال بــد للجميــع مــن االنصــراف، فهنــاك مخــاطر علــى المكــان، وآخــر المخــاطر
هندوسية متطرفة تسعى إلى االستحواذ على المكان مدعية أن المسـجد والتـاج القلق من اعتصام جماعات 
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أقيمـا علـى أنقـاض معبــد هندوسـي لإللـه شـيفا. ومــن ثـم يطـالبون أتبـاعهم بضــرورة هـدم تـاج محـل والبحــث 
 عن قواعد المعبد الكامنة أسفل المصطبة المرمرية الكبرى التي يقف عليها التاج.

ذابح التي وقعـت للمسـلمين علـى أيـدي الهنـدوس حينمـا هـدموا المسـجد هي حالة يمكن أن تكرر الم
وما تال ذلك مـن صـدامات ألحقـت بالمسـلمين خرابـا وقـتال فـي عـدة أمـاكن أشـهرها  1992البابري في عام 

 .2002ما سق  منهم من قتلى وجرحى باآلالف في والية جوجارات عام 
دال قضـائيا بـين هيئـة األوقـاف السـنية فـي واليـة القضية شديدة التشـابك، فالسـنوات األخيـرة تشـهد جـ

والحكومـة الهنديـة. حيـث تطالـب الهيئـة باعتبـار تـاج محـل "وقفـا  –التي يقـع بهـا تـاج محـل–أوتار براديش 
إسالميا" ألنه يحوي مسجدا ومقابر للمسلمين، ومن ثم فهي تـدعو إلـى اإلشـراف عليـه والسـماح لهـا بإقامـة 

يوميا، وكذلك اإلشراف على نسبة من عائدات تاج محـل للنهـوض ببـاقي  صالة الجماعة فيه خمس مرات
 األوقاف اإلسالمية.

الحكومــة الهنديــة تــرى فــي التــاج موروثــا تاريخيــا تبــع منــذ إنشــائه للحكومــة ولــم يخصــص لءوقــاف 
اإلسالمية. ومن ثم فهو معلم حضاري وسـياحي يعرفـه النـاس فـي العـالم كرمـز للحـب والوفـاء بـين زوجـين 

ال عالقــة لــه باألوقــاف اإلســالمية. كمــا أن األمــوال التــي تــدخل مــن عائــدات زيــارة الســائحين للتــاج هــي و 
 مستحقات حكومية للقطاع السياحي وال نصيب للمساجد أو األوقاف منها.

فــي بعــض الحــاالت اإلعالميــة يصــور األمــر وكأنــه طمــع مــن هيئــة األوقــاف فــي عائــدات التــاج 
يـدعي –ت كل ما يمكن لتيسير األمر على المسـلمين ألداء صـالتهم، بـل إنهـا الضخمة، وأن الحكومة فعل

بفــتح أبــواب  2003دللــت المســلمين فــي التــاج حــين صــدر قــرار فــي أكتــوبر عــام  -المتعصــبون الهنــدوس
 التاج لصالة التراويح في شهر رمضان بين الساعة السابعة والنصف إلى العاشرة مساء.

التاريخيـة، وأهمهـا أثـر تركـه المـؤر  عبـد الحميـد الالهـوري فـي تأريخـه  الجانبان يستشهدان بالوثائق
ميالديــة. ورغــم أن الــنص واحــد فــإن هنــاك  1658-1628لفتــرة حكــم الملــك شــاهجهان وخاصــة الفتــرة مــن 

ــــاف  نســــختين واحــــدة أرديــــة والثانيــــة هنديــــة، النســــخة الهنديــــة ال يوجــــد فيهــــا تخصــــيص تــــاج محــــل لءوق
لــى مبنــى ملحــق بــه يســتخدم لتــدريس القــرآن اإلســالمية، بينمــا الن ســخة األرديــة يشــار فيهــا إلــى المســجد وا 

وعلومــه. المبنــى المشــار إليــه لتــدريس القــرآن وعلومــه يوجــد فــي النســخة الهنديــة ولكنــه يحمــل صــفة "دار 
 للضيافة" وليس مركزا دينيا.

يحتشـد النـاس مــن هكـذا يتعـرض تـاج محــل لتهديـدات متنوعـة، لكــن الثابـت أنـه فــي كـل يـوم جمعــة 
تلك األزقة الضيقة في مدينة أجرا وما حولها فيأتون إلى تاج محل يصلون صالة واحدة جامعة تنبهـر لهـا 

 األبصار.
تـاج محـل بهـذه الحـال أكبـر مـن مـزار ســياحي، هـو بـؤرة كامنـة للنـزاع الـديني ومكمـن للخطـر يمــس 

يفتعلـــون قضـــايا خالفيـــة فـــي المنافـــذ المســـلمين فـــي الهنـــد ســـواء مـــن قبـــل المتشـــددين الهنـــدوس أم ممـــن 
 اإلعالمية تصور المسلمين وكأنهم أوشكوا على إعادة بناء إمبراطوريتهم من جديد، ولهذا حديث آخر.
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 كشمير والصوفية.. صراع الوافد واألصيل
4/12/2005 

يـــة كــــوطن للنــــزاع، وموقــــع حـــبس الصــــراع السياســــي بــــين الهنـــد وباكســــتان صــــورة كشــــمير التقليد
للتنـــاحر؛ فغـــدت صـــورتها الذهنيـــة حـــائرة بـــين مقاومـــة الجماعـــات الكشـــميرية المســـلحة وممارســـات قـــوات 

 الجيش الهندي الشرسة في تعقب تلك الجماعات تحت األرض وفوقها. 
لكن بموازاة تلك الصور يعيش وادي كشمير ألوانا أخرى من الحياة الغائبـة عـن عدسـات اإلعـالم 

 قارير الصحفيين، ومن بين أهم صور تلك الحياة انتشار اإلسالم الشعبي. وت
 البدايات والطرق 

تعتبر الطرق الصوفية أحـد أهـم مظـاهر اإلسـالم الشـعبي فـي الهنـد، وال يتوقـف سـلطانها الشـعبي 
 عنــد حــدود الشــيو  األحيــاء بــل يمتــد إلــى قبــور وأضــرحة األمــوات. ويمثــل وادي كشــمير أحــد أبــرز منــاطق

 الهند تأثرا بالطرق الصوفية وزيارات األضرحة. 
وقد بدأ تاريخ الصوفية في الهند مع القرن الثالث عشـر المـيالدي حـين تـدفقت طـرق متعـددة مـن 
يــــران وأفغانســــتان. وأشــــهر هــــذه الطــــرق: الشيشــــتية والســــهروردية والفردوســــية والكبراويــــة  آســــيا الوســــطى وا 

 خيرة طريقة مميزة إلقليم كشمير. والقادرية والنقشبندية والريشية، واأل
(: الخانقـاه )وتنـاظر التكيـة فـي المجتمـع العربـي(، 1وقد مـرت الصـوفية فـي الهنـد بـثالث مراحـل)

والطريقــة، والطائفــة. وهنــاك فــرق بــين "البيــر" وهــو المعــال  لءمــراض العضــوية والنفســية، و"المرشــد" وهــو 
د يصبح الشيخ الصوفي بيرا ومرشـدا فـي آن واحـد، وفـى الموجه الروحي لءتباع. وفى كثير من األحيان ق

أحيان أخـرى قـد يسـتخدم المصـطلحان بطريقـة عكسـية، وغالبـا مـا يعطـى المرشـد درجـة تقديسـية أعلـى مـن 
 البير. 

وترصــع وادي كشــمير العديــد مــن أضــرحة ومقامــات الصــوفية التــي يتوجــه إليهــا المســلمون علــى 
مهم فــي ذلــك الهنــدوس والســيخ المغرمــون بشــيو  الصــوفية الــذين تمكنــوا مــدار العــام للزيــارة والتبــرك، ويــزاح

 من الوصول إلى الحكمة والمحبة والقدرات "األسطورية". 
 الصوفية نشرت اإلسالم 

وال بد من اإلقرار بما للطرق الصوفية من فضل في نشر اإلسالم عبر مختلـف منـاطق كشـمير، 
 فارات أو فتوحات إسالمية. والنائية منها بصفة خاصة، قبل أن تصلها س

وتنســب أولــى خطــوات الصــوفية فــي كشــمير إلــى شــيخ الطريقــة الســهروردية حضــرة ســيد شــرف 
قادمــا مـــن  1324الــدين عبــد الـــرحمن المشــهور باســم حضـــرة "بلبــل شــاه"، الـــذي وصــل كشــمير فـــي عــام 

 التركستان في آسيا الوسطى. 
صــلت كشــمير مــع جيــوش الســلطان "محمــود وعلــى الــرغم مــن أن اإلشــارات األولــى لإلســالم قــد و 

غزنوي" في القرن الحـادي عشـر المـيالدي، فـإن اإلسـالم انتشـر بـين السـكان علـى أيـدي الـدعوة الصـوفية، 
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وكانـت النقلـة النوعيـة هـي مـا نجــح فيـه الشـيخ الصـوفي بلبـل شـاه حــين أقنـع األميـر التبتـي "رينشـانا" بتــرك 
 ثيرون في مطلع القرن الرابع عشر. البوذية واعتناق اإلسالم، وتبعه أناس ك

لــى جانــب ضــريح بلبــل شــاه تنتشــر أضــرحة عــدة لبــاقي الطــرق الصــوفية، أهمهــا: ضــريح شــاه  وا 
الحمــداني مــن الطريقــة الكبراويــة التــي نجحــت فــي االنتشــار فــي كشــمير منــذ القــرن الرابــع عشــر، وضــريح 

قــب بــين أتباعــه بشــيخ العــالم وفقيــه ( المل1440-1635حضــرة نــور الــدين نــوراني عــن الطريقــة الريشــية )
 الدنيا. 

 الصوفية الريشية 
الشيخ غالم بانداي في شرفة ضريح حضرة بـال يمسـك بشـعرة الرسـول المزعومـة أمـام المحتفلـين 

 بالمولد النبوي 
وعلــى الــرغم مــن أن أولئــك الشــيو  الــذين أتــوا مــن إيــران وأفغانســتان وآســيا الوســطى قــد غرســوا  

شــمير فــي وقــت مبكــر للغايــة، فــإن هنــاك طريقــة صــوفية محليــة تولــت عمليــة نشـــر بــذور اإلســالم فــي ك
-1356اإلســالم فــي أغلــب وادي كشــمير، وهــي الطريقــة الريشــية التــي أرســاها حضــرة نــور الــدين نــوراني )

 (، وظلت األكثر نشاطا في اإلقليم بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر. 1440
يشية هي اسمها؛ فالريشي )وتعني الكـاهن أو الحكـيم( مسـمى كـان نقطة االلتباس في الطريقة الر 

ســائدا فــي كشــمير داخــل الديانــة الهندوســية، وعرفتــه المنطقــة علــى يــد الزهــاد والنســاك الزرادشــتيين الفــرس 
 والدرافديين الهندوس. 

يشـية وقد اتخذ هؤالء الزهاد مـن كهـوف الجبـال والغابـات مـوئال للتـدبر والتأمـل قبـل أن تتحـول الر 
إلــى حركــة مقاومــة علــى يــد البــوذيين )الشــعبة الريشــية مــن البوذيــة( الــذين رفضــوا العنصــرية فــي الديانــة 
الهندوســية، كمــا تطــورت الريشــية علــى يــد شــعبة هندوســية ســعت إلــى توحيــد اآللهــة وعــدم تجســيدهم، وهــي 

اءت مــــع التصــــوف األفكــــار التــــي يعتقــــد الــــبعض أنهــــا مهــــدت الطريــــق أمــــام الريشــــية التوحيديــــة التــــي جــــ
 اإلسالمي. 

الريشيون المسـلمون فـي كشـمير يفنـدون اآلراء السـابقة، ويـدللون علـى أن الطريقـة الريشـية ليسـت 
نمــا هــي طريقــة إســالمية صــرفة تســتمد اســمها مــن اللغــة الفارســية  امتــدادا للريشــية البوذيــة أو الهندوســية، وا 

هــا اصــطالحا الزاهــد الــذي جــرح قلبــه مــن العشــق التــي تعنــي فيهــا كلمــة ريــش اإلنســان "الجــريح"، ويقصــد ب
 اإللهي. 

كمـا أن لهـا معنـى آخــر فـي الفارسـية يقصــد بـه الجنـاح، والريشـي إذن مــن امتلـك أجنحـة و"طــار" 
 في العشق حتى وصل إلى هللا. 

وهناك تفسيرات لدى متصوفة الريشية في كشمير من أن الكلمـة ذات أصـل عربـي ولكنهـا تحمـل 
فالريشي هو مـن نـزع ريشـه )شـهواته( واعتـزل رغبـات الـدنيا، كمـا يـروج الـبعض أنهـا ال معنى اصطالحيا؛ 

 (.  2تتعدى معناها الحرفي؛ فالريشي هو كالريشة في مهب رياح العشق تأخذه حيثما شاءت)
ال تتوقــف االلتباســات عنــد جــذور الكلمــة، وبحســب الباحــث الهنــدي "يوجينــدر ســيكاند" فــإن هنــاك 

لتصـوف بـين الريشـية اإلسـالمية والريشـية الهندوسـية والبوذيـة؛ فكلهـا تؤكـد علـى أن مشتركات في طقـوس ا
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الطريق إلى معرفة اإلله ال بد أن يمـر عبـر معرفـة الـذات، ولكـي تتحقـق المعرفـة الذاتيـة ال بـد مـن اعتـزال 
وم أفعـــال العـــوام واالنتقـــال إلـــى حيـــاة الخـــواص، وهجـــر النســـاء، والعـــزوف عـــن الـــزواج، وتحـــريم أكـــل لحـــ

 الكائنات الحية. 
وعلى المستوى االجتماعي أخذت الريشية جانب الفقراء والمهمشـين ونـادت بإسـقاط نظـام الفصـل 
ل شــيو  الطريقـة بيــوتهم إلـى تكايــا إلطعـام الجيــاع والـدراويش، وفقــراء  العنصـري بــين طبقـات الشــعب، وحـو 

ي ريف وادي كشمير الـذي يغيـب عنـه الهندوس والسيخ، وهو ما عب د طريقهم إلى قلوب السكان وخاصة ف
 العلماء والشيو  من التيار السلفي. 

ن حملــوا فكــرا إســالميا وافــدا فــإنهم  يبقــى فــي البعــد الجغرافــي أيضــا أن شــيو  الطريقــة الريشــية وا 
كـانوا مــن األبنــاء األصـليين لكشــمير، وليســوا مـن أبنــاء األشــراف أو األسـياد الــذين يمــدون نسـبهم إلــى شــبه 

العربية. كما جاء انتشار الريشية الكشميرية الواسـع بسـبب تحـدثها اللغـة الكشـميرية المحليـة مقارنـة الجزيرة 
 بالوافدين المتحدثين باألردية أو الفارسية أو التركية والعربية. 

 حضرة بال وشعرة الرسول 
ال تتوقـــف مكانـــة اإلســـالم الشـــعبي فـــي كشـــمير عنـــد موروثـــات الصـــوفية ومـــا تركتـــه خلفهـــا مـــن 
أضــرحة ومــزارات؛ فــاألمر يمتــد فــي كشــمير بشــكل فريــد ليشــمل آثــار الرســول صــلى هللا عليــه وســلم. فعلــى 
مدار العام يتدفق نحو مائة ألف مسلم في وادي كشمير لمشاهدة إمام مسـجد حضـرة بـال يخـرج مـن شـرفة 

نهــا مــن لحيــة ممســكا فــي يــده بشــعرة يــدعي أ -خاصــة فــي ذكــرى المولــد النبــوي واإلســراء والمعــراج-عاليــة 
(. الحنــاجر التــي تهتــف وصــيحات الشــوق واللهفــة ال تــدع مجــاال لقبــول التشــكيك الــذي تــروج لــه 3الرســول)

 الجماعات اإلسالمية السلفية من انتقاد ودحض مقولة إن الشعرة تخص الرسول. 
تعـــود قصـــة الشــــعرة إلـــى الخوجــــة نـــور الــــدين إشـــباري التــــاجر الكشـــميري الــــذي اشـــترى الشــــعرة 

 وبة للرسول من تاجر هندي زعم أنه أحضرها من المدينة المنورة. المنس
 

( 1701-1698وكتعبيــر عــن تقــديره لمشــاعر شــعبه قــام فاضــل خــان الحــاكم المغــولي لكشــمير )
بإيــداع الشــعرة فــي خزانــة بمســجد بــا  صــديق آبـــاد علــى الضــفة الغربيــة لبحيــرة دال فــي مدينــة ســـرينجار 

منــذ ذلــك الوقــت باســم حضــرة بــال، وتعنــي بــال المســكن، ومــن ثــم  عاصــمة وادي كشــمير. وعــرف المكــان
تحــول اســم المســجد إلــى "حضــرة بــال" أي مســجد حضــرة الرســول )نســبة لشــعرة الرســول(. وهــو مــا جعــل 

 سرينجار تعرف منذ ذلك الوقت باسم المدينة الثانية )بعد المدينة المنورة(. 
المتعلقــين بــأي أثــر لرســولهم يقــرب لهــم -التمســك الشــديد بشــعرة الرســول المزعومــة جعــل النــاس 

يفجرون الوادي هياجا حينما تعرضت الشعرة تـارة للسـرقة وتـارة  -المسافات البعيدة في شبه الجزيرة العربية
نما تخص قديسا هندوسيا.   أخرى الدعاء الهندوس أنها ال تخص الرسول وا 
حــاد الســوفيتي الســابق كانــت وليســت هــذه هــي الشــعرة األولــى التــي تنســب إلــى الرســول، ففــي االت

اإلدارة الدينيـة لمســلمي ســيبيريا والقطــاع اآلسـيوي مــن روســيا تحــوي صـندوقا بداخلــه شــعرة تنســب للرســول، 
 وتمثل هذه الشعرة أهمية كبرى في االحتفاالت الدينية والمناسبات الشعبية والمؤتمرات العلمية. 



21 

 

لــك المنـاطق النائيـة مــن خريطـة العــالم وقـد يبـدو التمســك بأضـرحة الصـوفية وشــعرة الرسـول فـي ت
اإلسالمي تحايال على البعـد الجغرافـي للمشـاعر المقدسـة فـي مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، وهـو مـا روج 
لمفــاهيم خاطئــة فــي تلــك المنــاطق تــدعو المســلمين إلــى أن زيــارة األمــاكن المقدســة "المحليــة" عشــر مــرات 

 تعادل الح  إلى مكة المكرمة. 
 اض على مقامات الصوفية االعتر 

على الرغم من أن االعتراض على زيارات األضـرحة فـي كشـمير ومـا يجـري خاللهـا مـن طقـوس 
غيــر توحيديــة قــد بــدأ منــذ العصــور الوســطى، فــإن النقلــة الحقيقيــة فــي هــذا االعتــراض قــد بــدأت فــي نهايــة 

 رونها وزوارها. القرن التاسع عشر على يد يحيى شاه الذي شن حملة على األضرحة ومن يدي
وبينما أطلق يحيى شاه علـى القـائمين علـى إدارة األضـرحة بالمبتـدعين بـل رمـاهم بالشـرك اتهمـه 
خصومه بالمتطرف الساعي إلى إيقاع الفتنة وتدمير أسس التعايش اآلمن في اإلقليم. ولقيت حركـة يحيـى 

لــدعوة والصــالة الجماعيـــة شــاه اعتراضــا شــديدا مــن قبــل حكومــة كشــمير التـــي أصــدرت أمــرا بمنعــه مــن ا
 بالناس في وادي كشمير. 

انتقلت األخبار من كشمير إلـى بـاقي أراضـي الهنـد فصـورت األحـداث الداخليـة علـى أنهـا صـراع 
على العوائد المالية التي تـدخل علـى األضـرحة مـن التبرعـات مـن قبـل "الحاسـدين" مـن التيـار السـني، كمـا 

اع بــــين الصــــوفي والســــلفي مــــا هــــو إال صــــراع بــــين العــــائالت روجــــت حكومــــة الهنــــد البريطانيــــة أن الصــــر 
 الكشميرية على النفوذ والشهرة في اإلقليم. 

ومنذ مطلع القرن العشرين أصبحت جماعـة "أهـل الحـديث" متزعمـة للهجـوم الفقهـي علـى طقـوس 
الــدين  الزيــارة والتقــرب إلــى األضــرحة. وكانــت جماعــة أهــل الحــديث الســلفية قــد شــكلت تحالفــات مــع علمــاء

الســنة فــي الــوادي لمواجهــة طقــوس التعبــد فــي األضــرحة، واســتخدمت فــي ذلــك ســبل الــدعوة الســلمية التــي 
صــدار الكتـب والنشـرات؛ بــل تطـوع عــدد مـن الشـعراء المنتمــين إلـى نفــس  تفاوتـت بـين الخطــب الجماعيـة وا 

 التيار بالهجوم باألبيات الشعرية على األضرحة. 
تلـك التــي كتبهــا محمـود غــامي بعنــوان "يـاك حكايــات" أو القصــة،  ولعـل أشــهر قصـائد تلــك الفتــرة

ويتحــدث فيهــا عــن عــذاب أمــة محمــد فــي النــار بســبب البــدع التــي أصــابت حيــاتهم، مســتمدا معظــم أبيــات 
القصــيدة مــن آيــات أو أجــزاء مــن اآليــات القرآنيــة، ولــم يســلم هــؤالء الشــعراء مــن رد شــعراء التيــار الصــوفي 

 (.  4تحدث عن أن أهل الحديث ليسوا إال "أهل هوى")الذين كتبوا قصائد ت
وفي منتصف القرن العشـرين دخـل بعـض زعمـاء التيـار الصـوفي حلبـة السياسـة؛ وخاصـة حينمـا 
تــزعم الشــيخ محمــد عبــد هللا إمــام مســجد حضــرة تســيير الجمــاهير الكشــميرية للتحــالف مــع نهــرو وغانــدي، 

 وأعاق انضمام كشمير إلى باكستان. 
لصــراع فــي بعــض فتراتــه إلــى مســتوى التصــادم بــين فريــق اتخــذ طريقــه لنشــر أفكــاره وقــد وصــل ا

اإلسالمية عن طريـق التسـاهل مـع مـا كـان موروثـا مـن تقاليـد وأعـراف، وفريـق تحمـل مسـئولية تنقيـة الـدين 
مــــن الشــــوائب التــــي دخلــــت عليــــه بــــامتزاج العبــــادات اإلســــالمية بعبــــادات هندوســــية، ومزاوجتهــــا بفلســــفات 
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ة وبوذيــة، وهــي حالــة ال تعانيهــا كشــمير فقــ  بــل يعــاني منهــا اإلســالم فــي كثيــر مــن منــاطق الهنــد هندوســي
 وآسيا الوسطى، وهي ظاهرة تكاد تتبعثر في أرجاء خريطة اإلسالم في آسيا بشكل عام. 
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 شميريةالعنف في الهند.. النوبات الهندوسية والك
22/11/2005 

فــي روايتـــه الصـــادرة قبــل شـــهرين "شـــاليمار المهــرج" يعـــرض الكاتـــب المثيــر للجـــدل ســـلمان رشـــدي 
حكاية فتى كشميري حولته الجماعات الجهادية من العب أكروبات يعشـق راقصـة هندوسـية إلـى "إرهـابي" 

 يقتل األبرياء بدم بارد.
اختـــزاال للحيـــاة  -جنـــة األرض-فـــي الروايـــة الكثيـــر مـــن الصـــور المتداخلـــة التـــي تـــرى فـــي كشـــمير 
 اآلمنة بين المسلمين والهندوس قبل أن يحولها العنف الديني إلى جحيم.

يهــدف المقــال الحــالي إلــى البحــث فــي المشــاهد الخلفيــة للتفجيــرات التــي شــهدتها العاصــمة الهنديــة 
دراســـة  نهايــة شــهر أكتـــوبر/ تشــرين األول الماضـــي وتســببت فـــي قتــل وجــرح العشـــرات، وذلــك مـــن خــالل

 مصادر العنف وارتباطه بالورطة الهندية في كشمير.
 مصادر العنف

ضــرام النيــران فــي الممتلكــات، وتجميــع  تتفــاوت أشــكال العنــف فــي الهنــد بــين التفجيــر عــن بعــد، وا 
شــعال النيــران فــيهم أحيــاء، أو تقطــيعهم إربـا، أو قــتلهم بتفجيــر منــازلهم باســطوانات الغــاز  كمــا ال  األفـراد وا 

 القائمون بالعنف عن التمثيل بجثث أعدائهم. يتورع 
ويتفـــاوت العنـــف فـــى توزيعـــه الجغرافـــي بـــين نقـــاط ســـاخنة تشـــملها بعـــض أحيـــاء العاصـــمة والمـــدن 
الكبرى إلـى واليـات بحجـم دول متوسـطة المسـاحة، ويسـق  علـى أثـره قتلـى تقـدر أعـدادهم بعشـرات األلـوف 

 وجرحى ومشردين بأعداد تقدر بمئات األلوف.
ر واليــات غــوجرات ومهراشــترا وُأتــار بــراديش وجــامو وكشــمير قائمــة المنــاطق األكثــر تعرضــا تتصــد

للعنف في الهنـد ، ورغـم أن العاصـمة نيـودلهي تشـهد بـين الحـين واآلخـر بعـض نوبـات العنـف يسـق  فيهـا 
كثــر عنفــا عشــرات القتلــى والجرحــى إال أنهــا مقارنــة ببــاقي الواليــات ال تــأتى إال فــي ذيــل قائمــة المنــاطق األ

 من حيث تكرارية الحوادث، وأعداد القتلى والجرحى، والخسائر في الممتلكات.
وهنـــاك أربعـــة مصـــادر رئيســـية ســـاهمت فـــي أن يبقـــى ملـــف العنـــف فـــي الهنـــد مفتوحـــا منـــذ لحظـــة 

 إلى اليوم، وهي:  1947االستقالل في العام 
قدســة، تلــك األرض التــي تمثــل الجــار المســلم الباكســتاني الــذي ســلخ دولتــه عــن أرض الهنــد الم -1

لدى الهندوس آلهة ُتعبد، ولم يتهم هذا الجار بالتسبب في حـروب علـى الحـدود فـي كشـمير والبنجـاب فقـ  
بل ونسـبت مئـات حـوادث العنـف التـى شـهدتها األراضـي الهنديـة إلـى أذرعـه الطويلـة الممتـدة داخـل العمـق 

 لمي الهند أو من المتسللين من باكستان. الهندي فيما يسمى بالطابور الخامس لباكستان من مس
 
اليمــين الهندوســي المتطــرف الــذي رفــع شــعار إنقــاذ المقدســات الدينيــة مــن الــدنس، ويعنــي إنقــاذ  -2

 المقدسات هدم آالف المساجد التي يدعي الهندوس أنها كانت معابد قبل الحكم اإلسالمي للهند. 
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كخطــوة  1992مســجد البــابري الشــهير فــي العــام وقـد تمكــن المتطرفــون الهنــدوس بالفعــل مــن هــدم ال
تمهيدية لرفع أعمدة معبد اإلله راما على أنقاض المسجد. بل وانتهكـت حرمـة كثيـر مـن المسـاجد منـذ ذلـك 
التـــاريخ فـــي حـــوادث ســـجلها ناشـــطون فـــي منظمـــات حقـــوق اإلنســـان الهنديـــة قـــدموا شـــهادات عـــن اقتحـــام 

 هة الهندوسية على جدرانها وفى مداخلها.الهندوس للمساجد وتنصيب تماثيل وصور اآلل
بــل إن تيســتا ســيتالفاد، وهــي إحــدى الناشــطات فــي منظمــة محليــة للمــرأة، تمكنــت مــن زيــارة مســجد 
بابــان شــاه فــي إحــدى قــرى غــوجرات التــي شــهدت آخــر نوبــة للعنــف الهندوســي ضــد المســلمين فــي العــام 

ـــدى المتطـــرفين فكتبـــت تقـــول " لـــم يتعـــرض القـــرآن لتمزيـــق صـــفحاته وده 2002 ـــل كـــان ل ســـه فحســـب، ب
 الهندوس الوقت الكافي للتغوط عليه!"

. األحزاب السياسـية التـي تزايـد علـى قضـايا وطنيـة فتشـعل الفـتن بـين طوائـف الشـعب. ويحضـرنا 3
حـين كـان يـدافع عـن حكومتـه أمـام انتقـاد حـزب المـؤتمر -هنا موقف وزير الدفاع الهنـدي جـورج فيرنانـدز 

بقولـه " لقـد سـئمنا تلـك البكائيـات ، وكـأن هـذه هـي  -تي ذبح فيها الهندوس ألفـي مسـلمألحداث غوجرات ال
المــرة األولــى التــي تقتــل أم، أو ينتــزع جنــين مــن بطــن أمــه، أو تغتصــب ابنــة أمــام أبيهــا، أو يقتــل أحــدهم 

 ؟ " . 1984حرقا..ألم يحدث ذلك للسيخ في دلهي تحت حكم حزب المؤتمر في عام 
السياســـة والمتـــاجرة بمشـــاعر النـــاس وتهيـــيجهم دينيـــا شـــكل اليمـــين الهندوســـي  ومـــن خـــالل اللعبـــة

المتعصــب بزعامــة الل كيشــان أدفــاني مصــدرا مهمــا للعنــف خــالل الخمســة عشــر ســنة الماضــية، وهــو مــا 
 خلق من التوترات الطائفيه ما لم تندمل جراحه إلى اليوم.

لجـيش األيرلنـدي والمقـاتلين الشيشـان فنقلـت . الحركات الكشميرية المسلحة التي قلدت ما قام بـه ا4
 ضرباتها الموجعة من المنطقة محل النزاع إلى قلب العاصمة النابض. 

 وألن المصدر األخير من العنف هو حديث الساعة فالبد من عرضه بشكل أكثر تفصيال. 
 الحركات الكشميرية المسلحة

ــ حركــة  130ة بالعشــرات )عــدد الــبعض تقــدر الجماعــات الكشــميرية التــي تشــتبك مــع القــوات الهندي
وجماعة( أشهرها حركة المجاهدين وجبهة تحريـر كشـمير وحركـة األنصـار وعسـكر طيبـة وجـيش محمـد ، 

 واألخيرتان مدرجتان على الئحة اإلرهاب األميركية.
لم تكن تفجيرات نيودلهي قبيل عيد األنوار نهاية شهر أكتوبر/ تشرين األول الماضـي المـرة األولـى 

تـــي تـــتهم فيهـــا حركـــات كشـــميرية بعمليـــات عنـــف ضـــد المـــدنين الهنـــدوس. فعلـــى مـــدى الســـنوات العشـــر ال
الماضــية اتهمــت الحكومــة الهنديــة حركــات كشــميرية بــالهجوم علــى أهــدف هندوســية داخــل المــدن الهنديــة 

علــى معبــد اإللــه الهندوســي  2001كــان أشــهرها الهجــوم الــذي شــنته حركــة "جــيش محمــد" فــي صــيف عــام 
مـــا فـــي مدينـــة أيـــودا حينمـــا كـــان المتعصـــبون الهنـــدوس يمهـــدون إلقامـــة معبـــدهم المزعـــوم علـــى أنقـــاض را

 المسجد البابري الذي هدموه سلفا.
يؤكد من تعاملوا مـع الحركـات الكشـميرية المسـلحة تـدريبها العسـكري العـالي واتقانهـا ألنـواع مختلفـة 

علـى التعامـل بأسـلوب حـرب العصـابات وذلـك بعـد  من األسلحة وفى مقدمتها الصواريخ المتحركة وقـدرتها
 حوادث شهيرة كبدت فيها القوات الهندية خسائر فادحة.
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تتفــاوت األســاليب التــي تســخدمها الجماعــات الكشــميرية المســلحة بــين الهجــوم علــى مراكــز الشــرطة 
طــف الســائحين وتــدبير المفخخــات المتحركــة والثابتــة واغتيــال الشخصــيات السياســية والقــادة العســكريين وخ

ـــد الهندوســـية واســـتهداف الهنـــدوس فـــي أعيـــادهم  ـــى المعاب واحتجـــاز مجموعـــات مـــن المـــدنيين والهجـــوم عل
 الدينية. 

وبحسب اإلحصاءات التي عاد إليها تيوركيا أتاووف في كتابه "كشمير وجيرانها ..الحكايـة والرعـب 
ة المســلحة فــي جــامو وكشــمير خــالل والهدنــة" فــإن إجمــالي العمليــات التــي قامــت بهــا الجماعــات الكشــميري

 21000عملية ، وقد سق  خالل هـذه الحـوادث  46000بلغ نحو  2000إلى  1990السنوات العشر من 
 قتيل، ثلثا هذا الرقم من الهندوس سواء كانوا مسلحين أو مدنيين.

مــا يجــب ذكــره هنــا أن الجــيش الهنــدي حتــى يــتمكن مــن مجابهــة شراســة الحركــات الكشــميرية قــام 
 تسليح اآلالف من المدنيين في كشمير ليقوموا بدور الجيش الشعبي في المنطقة. ب

وللداللة على حجم تسليح هذه الجماعات فإن ما جمعته القوات الهنديـة فـي عملياتهـا الناجحـة ضـد 
قطعـــة ســـالح خــالل الســـنوات العشـــر المـــذكورة وتراوحـــت أنـــواع هـــذه  80000هــذه الجماعـــات قـــد زاد عـــن 

 القنابل والصواريخ والمدافع الرشاشة واأللغام األرضية. األسلحة بين
وهنــاك مــن المعلومــات مــا يفيــد قيـــام الحكومــة الهنديــة باالتصــال بالجماعــات الكشــميرية المســـلحة 
إليقاف العنف، لكن غياب جبهة موحدة للجماعات الكشميرية يفسد علـى الهنـد إبـرام اتفـاق نهـائي ولـو فـي 

اقبين الغربيين فشل الهند في األزمة الكشميرية إلـى عـدم قـدرتها علـى الوقيعـة الخفاء. وقد عزى بعض المر 
 بين الجماعات الكشميرية وهى السياسة التي نجحت فيها بريطانيا سلفا في المنطقة.

 مواجهة العنف بالعنف
الحركات المسلحة في كشمير لديها من القوة وحرية الحركة والدعم ما يمكنها من إيصـال ضـرباتها 

لموجعة إلى أي منطقة في الهند ، وهو ما دفع راغيش قاديان في كتابه "الورطة الكشميرية" إلى الوصـول ا
إلــى نتيجــة مفادهــا أن الحــل األمثــل للهنــد هــو ســحق التمــردات الكشــميرية فــي عقــر دارهــا باســتخدام أقســى 

 أنواع العنف حتى لو وصل األمر إلى تسوية األرض بمن عليها.
قــوات الهنديــة جهــدا فــي حمــالت التمشــي  التــي تجــرى فــي كشــمير علــى مــدار ولكــن هــل تــدخر ال

الساعة؟ المعلومات المتوفرة عن نشاط الجـيش الهنـدي فـي كشـمير تؤكـد أن أسـاليبه المختلفـة وصـلت إلـى 
السقف الذي ال يمكن تخطيه في عمليـات القمـع، ولـو كـان مزيـد مـن القمـع سـيجلب الحسـم ألتبـع منـذ أمـد 

 طويل. 
من فـيض المعلومـات التـي سـجلتها منظمـات حقـوق اإلنسـان الدوليـة والهنديـة مـا يؤكـد تزايـد  وهناك

ما ترتكبه القوات الهندية في كشمير من اعتقال وتعذيب ومداهمات، تؤدى بعضـها دورا عكسـيا حـين تـدفع 
 بالمحايدين إلى معسكر الجماعات المسلحة.

وهــي ال تــدخر جهــدا فــي االســتعانة بالبعيــد  ولــيس هنــاك مــن ســر تخفيــه القــوات الهنديــة فــي ذلــك،
والقريــب لطلــب الخبــرة والمســاعدة. فقــد عــرض التلفــاز الروســي مــؤخرا تغطيــة عســكرية لءســلحة الروســية 
العاملة في كشمير التـي اسـتعان بهـا الجـيش الهنـدي. لمـاذا األسـلحة الروسـية بالتحديـد؟ السـبب يعبـر عنـه 
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ولى الروسية بقوله: " لـدينا أمـل كبيـر فـي أن تحقـق األسـلحة الروسـية أحد الضباط الهنود لمراسل القناة األ
 في كشمير ما حققته في الشيشان".

وكما أن األسلحة الروسية التي تصل إلى كشمير لم تحسم صراعا، فـإن الخبـرة اإلسـرائيلية المقدمـة 
 إلى الهند لمطاردة اإلسالميين في كشمير لم تنقذ الهند من مأزقها الكبير.

بـديل األفضــل لسياســة مواجهـة العنــف بــالعنف يقترحـه شــميت جــانغلي، فـي دراســته "أزمــة كشــمير ال
بــين طبــول الحــرب وآمــال الســالم" حــين يــرى أن إغــراق الشــطر الهنــدي مــن كشــمير بفــيض مــن الســكان 
ـــات إرهـــاب  ـــدوس هـــو الحـــل األفضـــل لطـــرد المســـلمين مـــن وادي كشـــمير إلـــى باكســـتان، ســـواء بعلمي الهن

 فعهم إلى الحدود، أو بعمليات ترحيل جماعي تلقى بهم على خ  الهدنة مع باكستان.عسكرية تد
ذا أخــذت الهنــد بفكــرة اإلغــراق الهندوســي لكشــمير فعليهــا أن تســق  مــن دســتورها المــادة ) ( 370وا 

التــي تمنــع غيــر الكشــميريين تملــك األراضــي والمنشــئات فــي تلــك الواليــة، كمــا أن هــذه المــادة تحظــر علــى 
لكشــــميريين اإلقامــــة فيهــــا. وهــــي خطــــوة ليســــت ســــهلة فــــي دولــــة تكتســــب ســــمعة دوليــــة فــــي بنائهــــا غيــــر ا

 الديموقراطي.
 تشابك األدوار

الحــل الـــذي يقترحـــه الكثيـــرون هـــذه األيـــام إليقـــاف منـــابع العنـــف الكشـــميري أن تعتـــرف الهنـــد بعـــدم 
يـراه النـائم حتـى أن الكاتـب جدوى السيطرة على وادي كشمير فتتخلى عنه لباكستان. وهـو حـل أشـبه بحلـم 

الهندي كومال أغراوال حين اقترحه في كتابه "الهنـد التـي نحلـم بهـا" توقـع أن يتهمـه القـراء بالخيانـة ونقـص 
 االنتماء.

مــن أن تحكــم الســيطرة علــى  -يمضــي المتفــائلون  -ســتتمكن الهنــد حــين تنســحب مــن وادي كشــمير
ية في كل من جامو وكارغل وليـه. وسـتوفر لنفسـها ميزانيـة باقي المناطق ذات األغلبية الهندوسية في الوال

ضــخمة مــن اإلنفــاق العســكري الــذي تبــدده علــى الصــدامات المســلحة فــي وادي كشــمير، وستتحســن ســمعة 
التــي شــوهت بعــد أن طــال العنــف الكشــميري الســياح الغــربيين بــين –الهنــد فــي خريطــة الســياحية العالميــة 

قــات التجاريــة مــع باكســتان وتتفــر ، وهــو األهــم  لمشــكالت التنميــة وســتتخطى حــواجز االتفا -خطــف وقتــل
 المحلية.

لكن هذا الحل على بساطته سيجلب علـى الحـزب السياسـي الـذي يتبنـاه المـوت والعـار وسـيكتب لـه 
الخــروج بــال عــودة مــن الحلبــة السياســية حتــى لــو أوقــف منــابع العنــف الكشــميري. وســيؤدى مــن جديــد إلــى 

 وسي المتطرف الذي خبت نجومه اآلن بعد صعود حزب المؤتمر .صعود اليمين الهند
كمــا أنــه لــيس مــن المســتبعد أن يتبــع إيقــاف العنــف الكشــميري، بانســحاب الهنــد مــن وادي كشــمير، 
إلى إشعال حرب أهلية وحملة انتقام شرسة يشنها الهندوس المتعصبون على المسلمين في الـداخل الهنـدي 

 م في كشمير.كرد فعل على انكسار كبريائه
هكــذا ال تبــدو االختالفــات الظاهريــة فــي منــابع العنــف فــي الهنــد قــادرة علــى إخفــاء تــداخل األدوار 
وتشابك الالعبين فـي منطقـة مـا زالـت تعـاني تفشـي ميـراث الكراهيـة وانعـدام الثقـة، وهـو مـا يزيـد مـن عمـق 

 وم.الشر  ويجعل من الهواجس والدماء المالمح األكثر حضورا في الهند الي
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 القوميات املتدينة والفردوس املفقود
 17/1/2006بتاريخ 

تعرف األمة بأنها مجموع العناصر المشتركة من اللغة والجنس والـدين والتـاريخ والوحـدة الجغرافيـة  
 التي تميزها عما يجاورها من أمم.

ياسـي لـه طموحـات وتنافسـات مـع األمـم المجـاورة، يتحـول وحينما تترجم هذه المشتركات في بناء س
بمعنــى االنتقــال مــن جســم ســاكن إلــى قــوة  nationalismإلــى األمميــة أو القوميــة  nationمفهــوم األمــة 

 متحركة متمددة. 
فــي موقــع وســ  بــين المســتوى األدنــى الــذي تمثلــه القبائــل والعشــائر الــذي قــد  nationوتقــف األمــة 
عــرق فتؤلــف األعــراق أمــة، والمســتوى األعلــى الــذي تمثلــه الحضــارة والتــي تتــألف مــن يرقــى إلــى مســتوى ال

 عدة أمم.
وللقوميــة أنــواع، أكثرهــا هــدوءا القوميــة المدنيــة التــي ال تتعــاطف مــع التوجهــات العرقيــة أو الدينيــة، 

العضـوية  وتنظر بمسـاواة إلـى مختلـف شـرائح المـواطنين فـي ظـل حقـوق المواطنـة. وأقربهـا للخطـر القوميـة
التــي تســتمد فيهــا الدولــة شــرعيتها مــن انتمائهــا العضــوي لجــنس بعينــه وتهــدف إلــى مثاليــة الســيادة والوحــدة 

 والتفوق. 
أخطــر أنــواع القوميــات، وهــي حركــة يمينيــة  religious nationalismوتعتبــر القوميــة المتدينــة 

تحولهــا فــي كثيـر مــن الحــاالت إلــى تـزاوج بــين التعصــب القـومي واالســتعالء الــديني، وتكمــن خطورتهـا فــي 
 حركة عنصرية تستهدف األقليات الدينية والعرقية وبصفة خاصة حين تتحول إلى حركات مسلحة. 

والبــد مــن اإلقــرار بــأن ظهــور القوميــات المتدينــة يــأتي انعكاســا لعوامــل متعــددة أهمهــا أزمــة الهويــة، 
المتيازات التي قد تحصل عليهـا األقليـات، والغـزو والصراع مع علمانية الدولة، ومقارنة أوضاع األغلبية با

الفكــري الخــارجي، وطموحــات منــاطق األطــراف فــي صــراعها مــع المركــز، والمشــروعات االنفصــالية عــن 
 وحدة الدولة. 

 الرقعة الجغرافية
تعــد منطقــة الشــرق األوســ  واحــدة مــن المنــاطق التــي ســال حبــر كثيــر فــي مراكــز األبحــاث الغربيــة 

 تها القومية المتدينة. لدراسة توجها
فمـــن صـــدام الصـــهيونية مـــع القوميـــة العربيـــة اإلســـالمية إلـــى صـــدام القوميـــة الفارســـية الشـــيعية مـــع 
القومية العربية السنية، وصوال إلى ما يسمونه هضم القوميـة العربيـة اإلسـالمية فـي شـمال السـودان حقـوق 

 ب.القومية األفريقية الوثنية والمسيحية في الجنوب والغر 
وفي مثل تلك الدراسـات يسـتمر التـداخل وااللتبـاس، فتصـنف جبهـة اإلنقـاذ الجزائريـة كحركـة قوميـة 
ـــة  ـــة القبطي ـــدين يهـــدد األقلي إســـالمية، كمـــا يصـــنف اإلخـــوان المســـلمون فـــي مصـــر كـــأهم خطـــر قـــومي مت

لعربـي المسيحية، مع تلغيم مصطلح القبطي هنا حين يقصد به "المصـري المسـيحي األصـيل" فـي مقابـل "ا
 المسلم الغازي". 



28 

 

لكــن الخريطــة أكبــر مــن ذلــك، فبعــدد الــديانات الكبــرى فــي العــالم ســنجد قوميــات متدينــة، كالقوميــة 
 المسيحية، والقومية البوذية، والقومية الهندوسية، وقومية الشنتو في اليابان.

والمفهـوم  nationيـة أما القومية اإلسالمية فيخلطون في تناولها بين مفهوم األمـة فـي دالالتـه الغرب
الذي يتجاوز القوميات ويحتضن العجم والعرب ويؤاخي بـين البـيض والسـود )  Ummahاإلسالمي لءمة 

 وال يجب أن نأخذ مثالية الفكرة بخطايا التطبيق(. 
وفـــي الفضـــاء األوراســـي كانـــت الشـــيوعية قـــد تمكنـــت مـــن إخمـــاد المطـــامح القوميـــة لســـبعة عقـــود، 

وهـام، ومجتمعـات متخيلـة تسـتند إلـى أسـاطير ملفقـة ورمـوز مختلقـة. واسـتخدمت فاعتبرت القومية محض أ
 في سبيل ذلك ألوانا مختلفة من القمع والقهر.

جـــاءت مـــن دول البلطيـــق ومـــن شـــرق أوروبـــا،  -رغـــم الحديـــد والنـــار–لكـــن صـــحوة الفكـــر القـــومي 
فاحــا متصــال للحفــا  علــى وخاضــت هاتــان المنطقتــان فــي العقــود الثالثــة األخيــرة مــن عمــر الســوفياتية ك

الهوية القومية من الذوبان، فأبقـت علـى جـذوة النـار متقـدة حتـى تمكنـت مـن تفكيـك االتحـاد السـوفياتي مـن 
 أطرافه الغربية. 

ســـتونيا( نجحـــت فـــي تبنـــي نمـــوذج علمـــاني مـــن  غيـــر أن دول البلطيـــق الـــثالث )ليتوانيـــا والتفيـــا وا 
لناتو واالتحاد األوروبي. وقد حقق ذلك لتلك الدول اسـتقرارا فـي القومية، وأقرت مسارا ديمقراطيا بدعم من ا

 البناء االجتماعي والنظام السياسي. 
كما خيبت هذه الـدول توقعـات القـوميين الـروس الـذين انتظـروا أن تنـتقم القوميـة البلطيقيـة الصـاعدة 

 من األقلية الروسية، والتي كانت قد اختارت البقاء في تلك الدول.
ا الوســطى لــم تصـل أفكــار الحركــات القوميــة بدرجــة كافيـة، فالوجــدان كــان منشــغال بالــدين وفـي آســي

منــــذ العصــــور –اإلســــالمي أكبــــر مــــن انشــــغاله بالقوميــــة، كمــــا أن الميــــراث الســــلطوي العتيــــد فــــي اإلقلــــيم 
 كان يرفض الثورة والتغيير، وما زال.  -الوسطى

نــذ لحظــة انهيــار البنــاء الســوفياتي مــن تــزوي  وفــي القوقــاز الشــمالي تمكنــت الحركــات االنفصــالية م
القومية بالدين، وبلغت نموذجها الكامل في الصراع الشيشاني لنيل االستقالل، والذي فشل فشـال داميـا بعـد 

 .2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
لعــالم وفــي القوقــاز الجنــوبي تنامــت القوميــة المتدينــة علــى مــدى عقــد التســعينيات حتــى ســمع بهــا ا

األعـالم التـي تزينهـا  -2003فـي ثـورة الـورود الشـهيرة فـي نهايـة –حينما رفع الثـوار القوميـون فـي جورجيـا 
 الصلبان، مذكرين بالمجد المسيحي الذي عرفته القومية الجورجية في القوقاز الجنوبي. 

تضــامن  كمــا ظلــت الحركــات القوميــة فــي أوروبــا الشــرقية فــي الصــعود التــدريجي حتــى رأى العــالم
كرمـز  -2004الـذي قـاد الثـورة البرتقاليـة فـي نهايـة –الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية مع فيكتور يوتشـينكو 

لوحــدة الــدين مــع القوميــة األوكرانيــة الســاعية إلــى التحــرر مــن التســل  القــومي الروســي علــى شــرق ووســ  
 البالد.
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ك اتحـاد آخـر هـو االتحـاد اليوغسـالفي لكن الصورة األكثر دموية كنا قـد عرفناهـا قبـل ذلـك مـع تفكـ
الــذي اتخــذت فيــه القوميــة الصــربية األرثوذكســية أشــكاال متطرفــة، وســلكت دربــا عنصــريا عبدتــه بالمقــابر 

 الجماعية والتطهير العرقي للبوسنين واأللبان المسلمين.
 السالفية والكنيسة 

" الكنيسـة األرثوذكسـية. وهـو تيـار بدوره يـزاوج التيـار القـومي الروسـي بـين العـرق السـالفي و"رسـالية
 يعاني الخروج من مرحلة التجمد التي عاشها قسرا خالل القرن العشرين.

كانت روسيا ما قبـل الشـيوعية فـي أوج قمتهـا تـزاوج بـين السـالفية وكنيسـتها المسـماة "رومـا الثالثـة". 
عثمـانيين فـي القـرن الخـامس ولقد عرف التاريخ مصطلح رومـا الثالثـة منـذ سـقوط القسـطنطينية فـي أيـدي ال

عشر الميالدي. واستمرت الكنيسـة الروسـية تحتـل مكانـة بالغـة األهميـة فـي العـالم حتـى عطلتهـا الشـيوعية 
 مطلع القرن العشرين.

اآلن تجــري المحــاوالت الجــادة إلعــادة الكنيســة الروســية إلــى مكانتهــا الســابقة كمميــز ثقــافي للشــعب 
ذه الكنيســـة ومزاوجتهـــا بـــالفكر القـــومي، تـــارة بـــالظهور فـــي االحتفـــاالت الســـالفي. وتتنـــوع أســـاليب إعـــادة هـــ

القوميــــة والمناســــبات الرســــمية وتــــارة بــــإقرار نظــــام تعليمــــي جديــــد يعيــــد المقــــررات المســــيحية إلــــى طــــالب 
المدارس، وتارة ثالثة بالخدمات االجتماعيـة التـي لـوال الحصـة الضـعيفة للكنيسـة فـي ميزانيـة الدولـة لحققـت 

 تقدمة.نتائ  م
وهناك عـدة أسـباب ستضـمن للتيـار القـومي الروسـي تصـاهره مـع الكنيسـة وتضـخمه فـي المسـتقبل، 
أهمها التناقص في أعداد المواليـد مـن أصـل سـالفي، وهجـرة الرجـال إلـى الواليـات المتحـدة والغـرب، ووقـوع 

المحليـة وتـروي  سـلعها فـي عدد متزايد من الفتيات والنساء الروسيات لمغريات منظمـات الـدعارة العالميـة و 
ســبانيا، وهــو مــا يــؤدي فــي مجموعــه إلــى انكمــاش  ــي  العربــي ومصــر وتركيــا وا  الــدول اإلســكندينافية والخل

 القدرات اإلنجابية للحفا  على العرق السالفي. 
ما يزيد الطين بلة للقوميين المتدينين في روسـيا هـو تنـامي أعـداد الشـعوب غيـر السـالفية والمسـلمة 

فة خاصــــة، وارتفــــاع معــــدالت هجــــرة المســــلمين مــــن دول آســــيا الوســــطى وبصــــفة خاصــــة مــــن منهــــا بصــــ
 أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان. 

صحيح أن المغازالت التي تتم اآلن بين القومية والكنيسة في روسيا لم تصل بعد إلـى الدرجـة التـي 
)ولـــيس العلمـــاني( فـــي الدولـــة  تشـــكل قوميـــة متدينـــة كاملـــة المالمـــح، بســـبب عـــدم ســـماح النظـــام الشـــمولي

 بظهور قوى منافسة في الشارع الروسي. 
ذا مـا نجـح البنـاء الـديمقراطي خـالل العقـدين  لكن القومية المتدينة فـي روسـيا تنتظـر شـبابا وفتـوة، وا 
المقبلين، يتوقع أن تنجح الكنيسة في الوصول إلى الشارع مـع حصـولها علـى حقهـا فـي الميزانيـة الضـخمة 

تغاللها، وربما تتالقى مع القوميين الروس بعد أن تنض  رؤاهم وتتنوع قيادتهم فال تقتصـر علـى المساء اس
 مرحلة المراهقة التي يقودها اآلن فالديمير جيرينوفسكي.
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أن تــتمكن  –حــين تحصــل علــى حصــة مــن الميزانيــة–كمــا أن بوســع الكنيســة الروســية األرثوذكســية 
لبروتســتانتية( التــي تعمــل بحريــة فــي األراضــي الروســية، وبصــفة مــن مواجهــة نشــاط الكنيســة اإلنجيليــة )ا

 خاصة في منطقة سيبيريا متوغلة بين أبناء القرية ومغرية إياهم بسطوة الدوالر.
 الهندوتفا وقبرستان

كعــادة الفكــر القــومي المتــدين فــي تصــنيفه المــواطنين، تصــنف القوميــة الهندوســية ســكان الهنــد إلــى 
الهندوس عرقا وثقافة ودينا وهـم أبنـاء الهنـد األصـليون. والثانيـة تشـمل المنشـقين  ثالث فئات: األولى تضم

 عن الديانة الهندوسية ويمثلهم أبناء الطائفة السيخية. 
أما الثالثة فتجمع أبناء "المحتلـين الغـزاة" الـذين تخلفـوا حينمـا رحـل المسـتعمرون أو سـقطوا، ويمـثلهم 

نتهم من الهنـدوس ، وهـؤالء هـم األعـداء الحقيقيـون لءمـة الهندوسـية المسلمون والمسيحيون ومن اعتنق ديا
 بوصفهم أذناب االستعمار.

مركـب متكامـل مــن  Hindutvaتتبنـى القوميـة الهندوسـية أيدولوجيــة "الهنـدوتفا". ويقصـد بالهنــدوتفا 
تســود فيــه قــيم  المشــتركات الدينيــة والثقافيــة واالنتمــاء ألرض واحــدة ومالمــح اجتماعيــة متشــابهة ومســتقبل

ــديانات، وتســترد مجــدها القــديم الــذي "دنســه" المســلمون والمســيحيون  الديانــة الهندوســية علــى غيرهــا مــن ال
 والسيخ.

األهــداف التــي تســعى لهــا الهنــدوتفا تمضــي علــى مســتويين: كســب األتبــاع يومــا بعــد يــوم، وبصــفة 
فكـر العلمـاني الناقـد للتعصـب القــومي خاصـة علـى مسـتوى القريـة والمجتمـع الريفـي البعيــد عـن "ملوثـات" ال

رهــاب  المتــدين. والثــاني اســتهداف األقليــات الدينيــة مــن المســلمين والمســيحيين وحملهــم علــى هجــرة الــبالد وا 
 من يفكر في اعتناق دينهم من الهندوس.

يعود عمـر الهنـدوتفا إلـى أكثـر مـن قـرن مـن الزمـان، لكنهـا اكتسـبت زخمـا فـي زمـن االسـتقالل عـن 
ا فــي منتصــف القــرن العشــرين، واســتمدت شــرعيتها مــن انفصــال المســلمين فــي باكســتان، وواصــلت بريطانيــ

مســيرتها القويــة بتشــكيل أكبــر أغلبيــة فــي البرلمــان فــي عقــد التســعينيات، فترجمــت أهــدافها العنصــرية بقتــل 
حـاالت قليلـة آالف المسلمين واغتيال نفر من المنصرين، كما هدم مريـدوها المسـاجد ودنسـوها واعتـدوا فـي 

 على بعض الكنائس والمتنصرين.
الـذين يقتــرب عــددهم –الشـعار الــذي ترفعـه الهنــدوتفا هــو "باكسـتان يــا قبرسـتان" أي علــى المســلمين 

أن يرحلــوا غيــر مأســوف علــيهم إلــى باكســتان أو فليحفــروا قبــرهم فــي  -مليــون نســمة 170فــي الهنــد مــن 
 الهند. 

وبحكومـــة يقودهـــا الســـيخي  2004لـــى الحكـــم منـــذ عـــام قـــد تفلـــح عـــودة علمانيـــة حـــزب المـــؤتمر إ
فــي إطفــاء النيــران التــي تشــعلها الهنــدوتفا،  -الــذي عــانى وطائفتــه مــن تطــرف الهندوســية-مانموهــان ســينغ 

 من خالل دعم النموذج العلماني الذي كان قد أرساه جواهر الل نهرو قبل نصف قرن. 
 الفردوس المفقود

مــة" اإلســالمية يجعلهــا تتــرك األقليــات المنتميــة إليهــا لقمــة ســائغة الواقــع المشــتت الــذي تعيشــه "األ
 للتطرف القومي المتدين في أغلب دول العالم. 
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وأبعــد مــا ينــادي بــه مفكــرو األمــة اإلســالمية هــو مناجــأة حكومــات الــدول القوميــة فــي روســيا والهنــد 
 وفرنسا والصين وغيرها بأن يتبنوا النموذج العلماني.

مــع هــذا مـــا يتبنــاه اإلســالميون "المســتنيرون" فـــي خطــابهم حــين يســتبدلون مفهـــوم ويتماشــى تمامــا 
بمفهـــوم آخـــر هـــو  -الـــذي يمكـــن أن تســـتنفر بـــه الشـــعوب اإلســـالمية طاقتهـــا لمســـاعدة األقليـــات-األمـــة 

 التعايش.
ويقصــد بخطــاب التعــايش أن ترتــب األقليــات اإلســالمية أوضــاعها فــي كــل قطــر علــى حــدة بحيــث 

 لمكتوب وتصارع بمفردها لنيل الحد األدنى مما تجود به الدولة القومية المتدينة.ترضى بقدرها ا
 
 

أن تبحـــث عـــن فردوســـها المفقـــود بمبايعـــة  -حيثمـــا كـــان موقعهـــا–علـــى األقليـــات اإلســـالمية إذن 
األحزاب العلمانية، ولهـا فـي الهنـد أسـوة حسـنة حيـث تمكنـت أصـواتهم مـن تشـكيل حصـة مهمـة مـن الفـوز 

 حزب المؤتمر العلماني ثانية إلى الحكم. الذي أعاد
ولعــل المســميات التــي نطلقهــا اليــوم علــى األقليــات خيــر دليــل علــى التحــول مــن خطــاب األمــة إلــى 

 خطاب التعايش القطري، فصرنا نقول مسلمو فرنسا ومسلمو روسيا، ومسلمو الصين، ومسلمو الهند. 
العلمانيـة فـي مجتمعاتنـا المحليـة ويزفـون إليهـا وعلينا أن نغفـر لعلمـاء الـدين تناقضـهم حـين يلعنـون 

 المديح في مجتمعات األقليات اآلسيوية والغربية، فهل بوسعهم أكثر من هذا؟ 
 



32 

 

 العنوان: األضرحة اإلسالمية في الهند  -
 ترولالمحرر: كريستيان  -

 327الصفحات:  -

 2004الطبعة: الثانية  -

 برسالناشر: أكسفورد يونيفيرستي  -

 

 

  اإلسالمية في الهند األضرحة 
9/11/2005 

ه قبل صدور الكتاب الذي بين أيدينا بنحو ستة قـرون خـتم اإلمـام ابـن تيميـة كتابـ
"قاعدة جليلة فـي التوسـل والوسـيلة" بتنبيـه المسـلمين إلـى خطـر التوسـل باألضـرحة بقولـه 
"واألعظم من سؤال الميـت تلبيـة الحاجـات أن يـرى المـرء السـفر إلـى الضـريح مـن جـنس 
الح  حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعدل حجة، وغالتهـم يقولـون: إن الزيـارة إليـه مـرة 

 متعددة". أفضل من ح  البيت مرات
وتمثـــل زيـــارة األضـــرحة أو رحلـــة "الحـــ " إلـــى القبـــور الموضـــوع األساســـي لهـــذا 

الكتـاب الـذي يعتبـره البـاحثون عالمــة طريـق مهمـة فـي دراسـات اإلســالم 
الشعبي، ليس فق  في الهند بل وفي آسيا الجنوبية ككـل بمـا تشـمله مـن 

 باكستان وبنغالديش ونيبال وسريالنكا.
 البداية واالنتشار

يعتبــر القــرن الثالــث عشــر المــيالدي بدايــة تقــديس األضــرحة فــي 
 غربي الهند وشمالها، ويعد شيو  السلسلة الشيشتية أصحاب األضرحة األكثر شهرة في ربوع الهند. 

وقـــد هـــاجر أغلـــب شـــيو  هـــذه السلســـلة مـــن آســـيا الوســـطى بهـــدف نشـــر الـــدعوة اإلســـالمية، وفـــي 
هر ضـريح يؤمـه الماليـين فــي آسـيا الجنوبيـة والواقـع فـي مدينــة مقـدمتهم معـين الـدين الشيشـتي صــاحب أشـ

 أجمر فيما يعرف اليوم بوالية راجستان في الهند الغربية. 
مــن اســتقطاب  -بحيــاة الزهــد ومــا روي عــنهم مــن "كرامــات"-وقــد تمكــن شــيو  الطريقــة الشيشــتية 

دي، وفــي حــاالت قليلــة كــان مريــدو األتبــاع مــن الفقــراء والمعــدمين والزاهــدين والمهمشــين فــي المجتمــع الهنــ
 هذه األضرحة من القادة العسكريين واألمراء والملوك والسالطين.

وتعتبـر الواليــات الشـمالية والشــمالية الغربيـة مــن الهنـد المنــاطق األكثـر وفــرة فـي أضــرحة الصــوفية، 
ن كانـت المنـاطق التـي تمثلهــا اليـوم واليـات مهراشــترا وكـوجرات وراجسـتان وُأوتــار  بـراديش صـاحبة العــدد وا 
 األكبر من األضرحة وبصفة خاصة في مدن دلهي وأجمر ومومباي وأحمد آباد. 

وتجتذب األضرحة الماليين من النساء والرجال، وعند بوابتها تتزاحم خطى المسـلمين مـع الهنـدوس 
أمــراض  وبعــض مــن الســيخ وقليــل مــن المســيحيين، الكــل تدفعــه الرغبــة فــي "الشــفاعة" والتوســل للشــفاء مــن

 الدنيا ونكبات الزمان، بعضهم جاء ليشفى من نزلة برد، وبعضهم حل ليجد عالجا ألورام السرطان. 
والمئات من هؤالء يجلسون في الضريح لشهور متتالية ال يـأكلون وال يشـربون، قـوتهم الوحيـد أوراق 

 النبات المبعثرة في الضريح علها تحمل في مسامها أمصال الشفاء. 
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األضرحة وعلى عتبات القبور يقابلنـا المخبولـون مكبلـين بالسالسـل يطوفـون حـول القبـر عند أبواب 
أمــال فــي الشــفاء، كمــا نعثــر فــي زوايــا هــذه األضــرحة علــى نســاء عــاقرات منشــغالت بالــدعاء والتوســل، أو 

 يأملن في إنجاب الذكور في مجتمع لم يتخلص بعد من عادة وأد اإلناث. 
 ألثرياء يقصدون األضرحة أمال في تجارة ال تبور وأموال ال تنقطع. هنا أيضا يقابلك التجار ا

البعض يأتي ليفرق الطعام على الفقراء بعـدما اسـتجيب دعـاؤه، ونسـاء أخريـات أتـين لتقـديم العطايـا 
والشـــكر بعـــد أن تركـــت الجـــن أجســـادهن، وآخـــرون يرجـــون فـــي التمســـح بـــالقبر شـــفاء ألبنـــائهم مـــن ســـطوة 

 المخدرات.
الكتــاب بــين هــذه الصــور المدهشــة فينتقــل بنــا مــن غــرب الهنــد إلــى شــمالها ليصــل إلــى يمضــي بنــا 

ضريح الغازي مسعود في واليـة ُأوتـار بـراديش ليطلعنـا علـى مئـات االلتماسـات الورقيـة المعلقـة فـي حـوائ  
 المقبرة تسأل الغازي تلبية الحاجات، ومن لم يستطع المجيء أرسل مسألته مع من تمكن من الوصول.

وفـى أيــام االثنـين والجمــع يـتم غســل قبـر الغــازي مســعود قبيـل صــالة الفجـر، ويــتم دفـع ميــاه الغســل 
عبــر قنــاة تنتهــي فــي مســبح عنــد شــجرة صــندل، الشــجرة للتبــرك والتمســح، والميــاه ليغتــرف منهــا "الحجــاج" 

 ى ذويهم ومحبيهم. فيغسلوا أعينهم ومواطن آالمهم، كما يملؤون منها القوارير ويحملونها أمياال بعيدة إل
 بين الديني والسياسي

ـــين شـــيو  الصـــوفية وأضـــرحتهم والســـلطة بمراحـــل  ـــر القـــرون الســـبعة الماضـــية مـــرت العالقـــة ب عب
ن ساد أغلبها التوافق واالنسجام.   متفاوتة، وا 

وقــد بــدأ هــذا االنســجام منــذ زمــن الســلطان محمــود تغلــق فــي منتصــف القــرن الرابــع عشــر المــيالدي 
 زيارة ضريح الشيشتي في أجمر وذلك بعدما أخمد تمردا في اإلقليم المحي  به. حين حرص على 

وقـــد بـــدا جليـــا حينهـــا أن الزيـــارات المتكـــررة للســـلطان محمـــود تهـــدف إلـــى تعزيـــز شـــعبيته السياســـية 
 وليست ألهداف دينية كما كان يظن عوام الناس.

( اإلمبراطور المغـولي 1605-556وقد ظهرت تلك العالقة بوضوح خالل عهد جالل الدين أكبر )
الذي اعتبر ضريح الشيشتي حاميا لءسرة المغولية، إذ لم يكـن يـداوم علـى زيـارة الضـريح ألسـباب سياسـية 

نمـــا ألن الرجـــل كـــان مؤمنـــا  بعظـــم تـــأثير الشيشـــتي النفســـي، فخصـــص  -حســـبما يـــرى الكتـــاب–فحســـب وا 
ج فيهــا للغــزو أو حــين يتجــه خصيصــا للضــريح زيــارتين أو ثالثــة كــل عــام، وذلــك فــي كــل مــرة كــان يخــر 

 للتوسل لدى الضريح بأن يرزقه هللا الذكور.
وبعـــد جـــالل الـــدين أكبـــر اســـتمر الســـالطين فـــي إظهـــار احتـــرامهم لءضـــرحة فأضـــافوا العديـــد مـــن 
 المباني الجديدة وأهدوا القدور النحاسية الضخمة لطهي الطعام للفقراء، كما أقاموا المساجد في األضرحة.

بعــض حكــام الهنــد المســلمين كــان لــه موقــف رافــض لطقــوس زيــارة األضــرحة ومــا يجــري  غيــر أن
 خاللها من تجاوزات تمس أسس التوحيد، ومن ثم لم يكترثوا بأن يستمدوا شعبيتهم من ورائها. 

( الــذي غــدت األضــرحة فــي عهــده 1707-1669وهكــذا فعــل إمبراطــور الهنــد الشــهير أورانزيــب )
نـــات البريـــة بعـــدما أمـــر بـــأال تقـــام فيهـــا الصـــلوات وأوقـــف التبـــرك بهـــا وحـــال دون أخربـــة تســـرح فيهـــا الحيوا

 مشتبهات الشرك والبدع التي جعلته يرى المسلمين متشبهين بالهندوس في عبادتهم لءصنام.



34 

 

وفي العصر الحديث استمرت األضرحة تستغل سياسيا، فقد دعمها االسـتعمار البريطـاني فـي إقلـيم 
ان بقاء نفوذه في ذلك اإلقليم، ثم جاء زعماء االنفصـال اإلسـالمي السـاعين لتشـكيل السند )باكستان( لضم

 باكستان وتعاونوا مع رعاة األضرحة )الخدم( لدعم حركتهم واالستفادة من نفوذهم على الجماهير. 
كمـــا غـــدت األضـــرحة فـــي الســـنوات األخيـــرة نموذجـــا للتعـــايش بـــين الهنـــدوس والمســـلمين، حتـــى إن 

يقول إن الحفا  على دورها سيشكل السور الخارجي الذي سيوقف تسلل األفكار الوهابيـة مـن  الكتاب يكاد
 شبه الجزيرة العربية إلى شبه الجزيرة الهندية.

 النزاع على الموارد
تتــدفق علــى مئــات األضــرحة عشــرات الماليــين مــن الروبيــات كــل عــام، بعضــها ينفــق علــى صــيانة 

فــــي الوجبــــات المجانيــــة، وكثيــــر منهــــا يصــــب فــــي جيــــوب ســــدنة  األضـــرحة وبعضــــها يعــــود علــــى الفقــــراء
 األضرحة ممن يسمون أنفسهم خدام الشيخ والمحتكرين لهذه المهنة عبر القرون السبعة الماضية.

ويحتــل خــدم الضــريح مكانــة بالغــة األهميــة لــيس فقــ  لــتحكمهم فــي المــوارد الماليــة التــي تــأتي مــن 
يمثلــــون فــــي ذات الوقــــت حلقــــة الوصــــل "الروحيــــة" بــــين الــــزوار  العطايــــا والهبــــات والنــــذور، ولكــــن ألنهــــم

والضــريح، ودونهــم تقــع طبقــة الخــدم الفعليــين الــذين يقومــون علــى نظافــة األضــرحة وســقاية الميــاه وعــزف 
 الموسيقى. 

يجــد الكتــاب فــي األضــرحة عالمــا مصــغرا للترتيــب الطبقــي الــذي يعرفــه المجتمــع الهندوســي، فهنــا 
الهندوسية طبقة األشراف اإلسـالمية )الـذين يمـدون نسـبهم إلـى الرسـول عليـه الصـالة  تناظر طبقة البراهمة

 والسالم( ويقومون على إدارة الضريح من ساللة الشيخ الولي. 
أمــا طبقــة الخــدم الوســيطة بــين الــزوار والضــريح فتنــاظر طبقــة مــالك األراضــي الثريــة فــي المجتمــع 

ون على نظافة الضريح وخدمة السقاية كمقابل لطبقـة المنبـوذين الهندوسي. وفي أدنى الطبقات يأتي القائم
 في المجتمع الهندوسي.

وال يــزال الكتــاب يطــوف بنــا فــي ذلــك العــالم الســري لءضــرحة فيقــدم لنــا أمثلــة عديــدة علــى النــزاع 
الــدائر بــين هيئــات الوقــف اإلســالمية والقــائمين علــى إدارة األضــرحة، فمجلــس األوقــاف فــي أوتــار بــراديش 

 -يغمـز الكتـاب-رغم ما يعلنه من تحفظ على ما يجري من طقوس غير توحيدية في األضرحة، ال يتورع 
 بأن ينازع القائمين علي األضرحة مواردهم باعتبار األضرحة من الوقف اإلسالمي.

وال تشمل الموارد المالية فقـ  تبرعـات الزائـرين وأربـاح بيـع الزهـور واألغطيـة الحريريـة التـي يضـعها 
زائرون على القبـور ويعـاد بيعهـا بعـد انصـراف الـزوار، بـل وآالف الهكتـارات مـن األراضـي الزراعيـة التـي ال

 أوقفت لءضرحة في عصور سابقة من الحكم اإلسالمي للهند وتدر دخال هائال من اإليجار السنوي.
 أين هي شعرة الرسول؟

ة بــال" الــذي يحــوي شــعرة علــى ضــفاف بحيــرة دال فــي مدينــة ســرينغار بكشــمير يقــع ضــريح "حضــر 
يدعى أنها للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم اشتراها تـاجر كشـميري مـن حـاج هنـدي جـاء بهـا مـن المدينـة 

 .1699المنورة عام 
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منذ ذلك التاريخ اعتبرت الشعرة دليال على تحول كشمير إلى وطن جديـد للرسـول بـل ومدينـة منـورة 
كشــمير لتكبــد مشــقة الســفر الطويــل إلــى المدينــة األولــى فــي  ثانيــة. وهكــذا لــم يعــد هنــاك مبــرر للــبعض فــي

 صحراء شبه الجزيرة العربية، فالح  هنا أقرب مكانا وأقل مشقة وأدنى تكلفة!
ســــرقت الشــــعرة مــــن الضــــريح واشــــتعل وادي كشــــمير هياجــــا،  1963فــــي ديســــمبر/ كــــانون األول 

ة بمـا فيهـا جماعـة أهـل الحـديث رغـم وشاركت في االضطرابات كافة األطياف الغاضبة على حادثـة السـرق
 تشكيكها سلفا في أن الشعرة المذكورة تخص الرسول حقا، كما شارك شيعة الوادي بحماسة شديدة.

وحينمـا باتـت المنطقـة علـى شـفا االنفجـار توجــه جـواهر الل نهـرو بخطـاب إلـى أهـل كشـمير ســائال 
حضـار الشـعرة، وهـو مـا تحقـق إياهم ضب  النفس وناشد القوات الخاصة سـرعة القـبض علـى اللصـ وص وا 

 .  1964بالفعل وأعادت القوات الخاصة الشعرة في ظروف غامضة في يناير/ كانون الثاني 
 إنهم يقلدون الهندوس

 هنــاك جــذور قديمــة للــتحفظ علــى الطقــوس غيــر التوحيديــة التــي تجــري فــي األضــرحة، لكــن الموجــة
الثــامن عشـــر علــى يـــد الشــيخ شـــاه ولــي الـــدين  الحديثــة مـــن هــذه االعتراضـــات تعــود إلـــى منتصــف القـــرن 

( الــذي أســس مدرســة فكريــة تمكنــت فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر مــن إخــراج مطبوعـــة 1703-1762)
 سميت "البال  المبين" تنتقد ما أسمته محاكاة المسلمين لعبادة األصنام الهندوسية.

قــديم، كمــا أن التضــرع وتقبيــل فتغطيــة قبــور األضــرحة بــالحرير واألقمشــة المطــرزة تقليــد هندوســي 
العتبات ورفع األعالم الملونة حين الزيارة ال يختلف عما يحدث من الهندوس حين يتضـرعون ألصـنامهم، 
كما انتقدت "البال  المبين" تقديم الزهور والحلوى في األضرحة باعتباره تقليدا حرفيا لما يجـرى فـي المعابـد 

 الهندوسية.
مــام علــي رضــي هللا عنــه ينــاظر احتفــال الهنــدوس بمولــد اإللــه كريشــنا، كمــا أن االحتفــال بمولــد اإل

وكذلك فإن الهندوس حين ينادون علـى اإللـه رامـا بقـولهم "العـون يـا رامـا " يأخـذ منهـا بعـض مسـلمي الهنـد 
 نداءهم "مدد يا علي". 

الــذي وتكتمــل صــورة المحاكــاة والتشــابه مــع الموروثــات التعبديــة بعــزف الموســيقى فــي األضــرحة و 
 يناظر ذات التقليد في معابد األصنام الهندوسية.

حتـى إن الواحـد مــنهم مسـتعد لتجـرع كــأس مـن الســم -أمـا انصـياع الــزوار للقـائمين علـى األضــرحة 
فما هو إال نسخ لما يجري من امتثال زوار المعابد الهندوسـية للوسـطاء بيـنهم  –قرير العين بحسب الكتاب

 وبين أصنام اآللهة.
يساقون إلى تعاطي الحشـيش كسـبيل  -يدلل الكتاب–ما جعل بعضا من زوار األضرحة  ولعل هذا

 للوصول إلى لذة العشق وغاية التوحد والتخلص من اآلالم.
ال يتبقــى فــي المحاكــاة إال تأكيــد "الــبال  المبــين" فــي الهنــد بــأن الطــواف حــول األضــرحة يــتم مــع 

س عكــس عقــارب الســاعة كمــا هــي الحالــة اإلســالمية عقــارب الســاعة علــى طريقــة المعابــد الهندوســية ولــي
 حين يطوف المسلمون حول الكعبة مثال. 
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وفى النهايـة فـإن الكتـاب الـذي بـين أيـدينا يبـدو محايـدا فـي رحلتـه المثيـرة فـي عـالم األضـرحة، وهـو 
يدانيـة مـع يعود بنا إلى التاريخ ليستلهم النماذج ويتتبع مسارات األفكار، كما يستقي من الحاضر لقاءات م

 حجاج القبور. 
لكن يجـب التنويـه إلـى أنـه بـين السـطور يمتـزج العلـم بالخرافـة واألسـاطير بـالطقوس، فيخـرج القـارئ 
وقــد صــار أكثــر تعاطفــا مــع ذلــك العــالم الكرنفــالي الغــارق فــي طقــوس األبخــرة والتمــائم، والمحــاط مــن كــل 

 صوب بألوان من البشر مختلفي الديانة واألعراق.
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 البنجاب 
 

 قصة البنجاب
22/9/2005 

كان الهندوس في إقلـيم البنجـاب علـى الحـدود الباكسـتانية  1984في صيف عام 
والقضــاء يوزعــون الحلــوى ابتهاجــا بقيــام الجــيش الحكــومي بتــدمير المعبــد الــذهبي للســيخ 
 على الحركة االنفصالية التي سعت إلى سلخ دولة سيخية عن الجسد الهندي.

انقلبــت اآليــة بعــد أشــهر قليلــة وصــار الســيخ يوزعــون الحلــوى فــي اإلقلــيم بعــد أن 
تمكـن اثنــان مــن الســيخ مــن الحــرس الشخصــي لرئيســة الــوزراء أنــديرا غانــدي مــن تمزيــق 

 لمقدس.جسدها بالرصاص انتقاما ألحداث المعبد ا
ــــي العاصــــمة  ــــتقم الهنــــدوس مــــن الســــيخ، وف اشــــتعلت الهنــــد، وان
ــــل  ــــاجر وقت ــــت المت ــــة نهب ــــة الســــيخية الثري ــــث تعــــيش األقلي نيــــودلهي حي
األطفال والنساء، أما الرجـال فكـانوا يسـاقون زمـرا إلـى محـارق جماعيـة، 

 وتم توقيف القطارات وانتزع السيخ منها للقتل والتنكيل.
جيدية التي ينطلق منهـا الكتـاب الـذي بـين هذه هي الخلفيات الترا

ــــة عــــام  ــــك األحــــداث الدامي ــــاب تل أيــــدينا، ورغــــم صــــدوره األول فــــي أعق
، أعيــــدت طباعتــــه فــــي ذكــــرى مــــرور عقــــدين مــــن الزمــــان علــــى 1984

الفاجعة، ليعيد قـراءة األحـداث ويجعـل مـن البنجـاب، ذلـك المكـان اإلسـتراتيجي الـذي تقطعـت أوصـاله بـين 
 وطنا لالضطراب ومكانا يجوس الخوف بين جنباته.الهند وباكستان، 

 سيخ وهندوس ومسلمون 
مــن رحــم الهندوســية خرجــت العقيــدة الســيخية كحركــة إصــالحية فــي مطلــع القــرن الســادس عشــر. 

"وتعني األتباع" الذين آمنوا بـالمعلم "نانـاك" ومـن  Shishyasوتعود كلمة السيخ إلى اسم الفالحين الشيش 
 لعشرة الذين تنتسب إليهم الديانة.تاله من المعلمين ا

تمــــايز الســــيخ عــــن الهنــــدوس بتراتيــــل جديــــدة بلغــــة بنجابيــــة محليــــة، وبتــــرك عبــــادة أصــــنام اآللهــــة 
الهندوســية إلـــى إلـــه واحــد ال شـــبيه لـــه، وبجلســات الطعـــام الواســـعة التــي يجلـــس فيهـــا الوضــيع إلـــى جانـــب 

 الشريف في ثورة على نظام الطبقات الهندوسي. 
لــى اآلن ينكــر الســيخ أن ديــانتهم إصــالحا للهندوســية، كمــا ينكــرون ومنــذ أن بــ دأت تلــك الطقــوس وا 

 أنها استعارت أهم مبادئ اإلسالم خاصة التوحيد وعدم تمييز الناس على أساس عرق أو لون.
( أرســيت مبــادئ الجنديــة والتســليح ووضــعت قاعــدة االستشــهاد 1644-1595مــع المعلــم الســادس )

 ي عرش اإلله الخالد في قلب المعبد الكبير في مدينة أمريتسار.في سبيل الدين، وبن
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ويؤكــد الكتــاب أن التمــايز الــذي اتخذتــه الطائفــة الســيخية جــاء بســبب النــزاع مــع المســلمين قبــل أن 
لمقاومتـه نشـر الحكــام  Tegh Bahadurيكـون نزاعـا مـع الهنـدوس، فقـد أعــدم المعلـم التاسـع تيـغ بهـادور 

 اإلقليم.المسلمين دينهم في 
( فقـــد أضـــاف اللمســـات النهائيـــة علـــى 1708-1666أمـــا المعلـــم العاشـــر واألخيـــر غوبينـــد ســـينغ )

التــي تهــدف إلــى إقامــة كيــان مســتقل يعــيش فيــه  Khalsaصــياغة الطائفــة الســيخية بتنظــيم حركــة خالصــا 
 السيخ وحدهم وبسيادتهم وقوانينهم الدينية مستقلين عن الحكم اإلسالمي للهند.

حركــة خالصــا مــن تكــوين جــيش شــرس أوقــع الهزيمــة بجــيش حكــام دلهــي المســلمين فــي وتمكنــت 
مطلع القرن الثامن عشر، لكن ذلك لم يكن سوى معركة في حرب، سرعان ما سقطت حركة خالصـا أمـام 

 جيش المسلمين وأعدم قادتها.
لـيهم مشـايعون لم تزد الهزيمة المتحمسين السيخ إال إصـرارا علـى مقاومـة الحكـم اإلسـالمي وانضـم إ

 من الهندوس فانتظموا في تعاليم خالصا العسكرية، وأطلقوا لحاهم وشعورهم على الطريقة السيخية. 
وتمكن السـيخ فـي النهايـة مـن إقامـة مملكـة ألول مـرة، لكنهـا لـم تعمـر أكثـر مـن خمسـين سـنة حـين 

 ، هذه المرة أمام الغزو البريطاني للهند.1849سقطت عام 
   أالعيب االستعمار

وجد البريطانيون السيَخ والهندوس وقد توحدوا في مقاومة المسلمين، كانت الوحدة قادرة علـى تهديـد 
 سيطرتهم في غربي الهند، لذا عمد اإلنجليز إلى التفرقة بين الهندوس والسيخ.

وكانــت الوســيلة الناجحــة تمييــز الســيخ اقتصــاديا عــن الهنــدوس ومــنحهم فرصــا أكبــر فــي الوظــائف 
الجيش واإلدارة، ومن ثـم عـادت بـذور الحسـد والغيـرة تـدب فـي نفـوس الهنـدوس، ومعهـا عـادت  ومراتب في

آمال االنفصال عن الهند تجري في دماء السيخ، وفي المقابـل شـجع اإلنجليـز الحركـات الدينيـة الهندوسـية 
 التي جاءت إلى البنجاب إلعادة المرتدين الهندوس من السيخية.

تــأرجح بــين طموحــات الســيخ وتــوجس الهنــدوس وتالعــب اإلنجليــز اســتمرت أوضــاع البنجــاب فــي 
حينمـا تشـكلت حركـة أكـالي )أتبـاع اإللـه الخالـد(  1920حتى اكتسـبت النزعـة االنفصـالية دفعـة كبيـرة عـام 

السياسية، ثم قدم اإلنجليز هدية جديدة للسيخ بتمييزهم عن المسلمين والهندوس بتخصـيص مقاعـد حجـزت 
 .1925وظائف والجيش منذ العام لهم في البرلمان وال

تحقـــق اســـتقالل الهنـــد عـــن بريطانيـــا ولـــم يفقـــد الســـيخ  1947لـــم تـــدم األوضـــاع طـــويال، ففـــي العـــام 
 مزاياهم التفضيلية فحسب، بل وتسبب انفصال باكستان عن الهند إلى شطر البنجاب بين الدولتين.

  
بة والثـروات التـي أنفقـوا العمـر فـي وكان السيخ قد تركوا فـي البنجـاب الغربيـة األرض األكثـر خصـو 

تكوينها، بينما كان مسلمو البنجاب المعدمون الذين هاجروا من الشطر الهندي إلى الشـطر الباكسـتاني قـد 
 تلقوا ثروة سقطت عليهم من السماء حينما حصلوا على أراضي السيخ الغنية.

ســيخ أمــام المســلمين قبــل مــع تقســيم البنجــاب تعرضــت الوحــدة الظاهريــة التــي جمعــت الهنــدوس وال
التقســيم لشــر  جديــد، ســببه هــذه المــرة االخــتالل الــديموغرافي، فنســبة الســيخ فــي البنجــاب الموحــد قبــل قيــام 
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% من إجمالي سكان اإلقليم وها هي نسبتهم ترتفع بعـد أن هـاجر المسـلمون 13باكستان لم تكن تزيد عن 
 %.60ربية إلى الشرقية لتصل إلى من البنجاب الشرقية إلى الغربية وأتى السيخ من الغ

"حـين رسـمت واليــة البنجـاب علـى أسـس لغويــة لتصـبح واليـة ناطقــة  1965تمكـن السـيخ بعـد العــام 
بالبنجابيــة وبأغلبيــة ســيخية" مــن أن يرفعــوا مــن تســاؤلهم: لقــد حصــل الهنــدوس علــى هندوســتان واقتــنص 

 المسلمون باكستان، لماذا نحرم من تشكيل سيخستان؟
 لى سيخستانالطريق إ

فـــي الســـتينيات تمكـــن الســـيخ مـــن تحويـــل البنجـــاب إلـــى نمـــوذج فريـــد فـــي الهنـــد، فاإلنتـــاج الزراعـــي 
تضاعف إلى ثالث مرات، الفالحون تدربوا على إدخال الميكنـة الزراعيـة، الصـناعات الغذائيـة فـي أوجهـا، 

يخ المهـاجرين إلـى أوربـا شبكات الري والصرف في كل شبر مـن أرض الواليـة، أمـا التحـويالت الماليـة للسـ
 وأميركا الشمالية فقد تدفقت على الوالية لتزيد من انتعاشها.

هكــذا حــول الســيخ واليــتهم إلــى مكــان مــن العــالم المتقــدم ال عالقــة لــه بالتــأخر الــذي تعيشــه بــاقي 
 الواليات الهندية.

ار القمــح بهــا كــان منطقيــا أن تظهــر البنجــاب كــأهم منطقــة زراعيــة فــي الهنــد، فاقــت إنتاجيــة هكتــ
نظيرتهــا فــي الواليــات المتحــدة وروســيا وكنــدا وباكســتان، وتخطــت إنتاجيــة حقــول األرز فيهــا مثيلتهــا فــي 

 الصين واليابان. 
% مــن إجمــالي إنتــاج الهنــد مــن األرز 56وعلـى المســتوي القــومي كانــت تلــك الواليــة الصـغيرة تقــدم 

أن  –لـــوال قلـــة نظافتهـــا–كـــادت البنجـــاب % مـــن إجمـــالي إنتاجهـــا مـــن القمـــح، وفـــي مجمـــل صـــورتها 63و
 تحاكي ألمانيا الغربية.

أتـــت نتـــائ  هـــذا االزدهـــار االقتصـــادي متوقعـــة: مزيـــد مـــن تـــدعيم الرغبـــة فـــي الفكـــاك مـــن ســـيطرة 
المركـــز، وتنـــامي الجهـــود لفصـــل النظـــام البنكـــي والمـــالي عـــن رقابـــة الدولـــة وربطـــه باالســـتثمارات الغربيـــة، 

 صال.واألهم تدشين مشاعر االنف
  

هكـــذا كانـــت الصـــورة مهيـــأة للمطالبـــة باعتبـــار الســـيخ أمـــة مســـتقلة داخـــل الكيـــان الهنـــدي، ورفعـــت 
 مطالبات للحكومة المركزية بضم أراضي جديدة للبنجاب من واليات مجاورة لوجود أقليات سيخية بها.

لنــت معهــا لــم يتوقــف االســتقواء الســيخي عنــد هــذا الحــد، فحينمــا تعرضــت الــبالد ألزمــة سياســية وأع
لــم تمتثــل القــوى السياســية البنجابيــة  1975رئيسـة الــوزراء أنــديرا غانــدي حالــة الطــوارئ فــي يونيــو/ حزيــران 

 للوضع األمني العام في البالد واصطدمت بالحكومة بآالف المتظاهرين الذين أودعوا السجون.
هنــد مــن دون قصــد لــم يكــن يــنقص هــذا التميــز الســيخي ســوى برميــل مــن البــارود، وهــو مــا فعلتــه ال

بتسليح سكان المناطق الحدوديـة مـع باكسـتان ومـن بينهـا البنجـاب، وهكـذا صـارت  1960حين قامت عام 
البنجــاب مركــزا للســالح وصــارت تجارتــه غيــر القانونيــة تــدر أرباحــا خياليــة، فأصــبح المنــا  مناســبا للغايــة 

للمطالبــة  -المتعصــب بهنــدرانواليتزعمهــا الســيخي –لصــعود جماعــات مســلحة متطرفــة فــي واليــة البنجــاب 
 بإقامة خالستان )سيخستان(.
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تمكــــن بهنــــدرانوال مــــن تجيــــيش الشــــباب الســــيخي العاطــــل عــــن العمــــل، والمتحمســــين مــــن طــــالب 
المــدارس والجامعــات، وقــام هــؤالء باغتيــال عديــد مــن الشخصــيات الهندوســية فــي البنجــاب مــن سياســيين 

 ن، كما قاموا بتدنيس عدة معابد هندوسية.وموظفين حكوميين ومثقفين وصحفيين ومواطني
وال ينسى الكتاب أن ينبه القارئ إلى أن هذه الجماعات المتطرفـة كانـت علـى صـلة بباكسـتان وأن  

عناصر من المخابرات الباكستانية ولصوصا مأجورين وقتلة محتـرفين اندسـوا بـين الصـفوف، كمـا لـم يـنس 
 هؤالء جاءت من وراء الحدود مع باكستان.أن يؤكد أن بعضا من األسلحة التي امتلكها 

وحينمــا بــدا أن الحكومــة الهنديــة تضــيق الخنــاق علــى هــذه المجموعــة المتطرفــة، تحصــنت األخيــرة 
بأقــــدس معبــــد لــــدى الســــيخ وهــــو المعبــــد الــــذهبي فــــي مدينــــة أمريتســــار عاصــــمة البنجــــاب، حيــــث تســــلح 

دبابات، وصــار مؤكــدا أن حربــا حتميــة المعتصــمون بأحــدث المعــدات، ومــن بينهــا الصــواريخ المضــادة للــ
 ستشهدها الهند ألول مرة دون أن يكون المسلمون طرفا فيها.

وال يفوت الكتاب أن يسرد آراء شعبية في البنجاب روجت أن الحكومة الهندية تركت هـذه الجماعـة 
التـي تقــتحم المتطرفـة تنمـو وتقـوى تحـت أعينهـا "إن لــم تكـن قـد سـاهمت فـي اســتفحالها" حتـى تجـد الذريعـة 

 بها البنجاب بجيش جرار ترعب به السيخ وتردعهم عن مطالب االنفصال.
كمــا لـــم يهمـــل تلـــك اآلراء التـــي اعتبـــرت أن حــزب "أكـــالي دال" الســـيخي المعـــارض لحكومـــة حـــزب 
المــؤتمر الحــاكم هــو الــذي دعــم المتطــرفين، وأن زعــيم المتطــرفين "بهنــدرانوال" لــيس إال فرانكشــتين خلقتــه 

 السيخية لتخوف به الحزب الحاكم فانقلب عليها وحشا داميا زاحمها السيادة في اإلقليم. المعارضة
  

العسكرية التي تمكنت بهـا دبابـات  Bluestarأيا كان العمالء والسادة، فقد اكتملت عملية بلوستار 
  أكثـر مـن ليسـق 1984الجيش الهندي المدعومة بالمروحيات من اقتحام المعبد الذهبي في يونيو/حزيران 

 ألفي قتيل ومئات الجرحى من العسكريين واالنفصاليين.
 

وحينما اختلطت الدماء بالحلوى المقدسـة علـى األرض المرمريـة فـي المعبـد الـذهبي، تحولـت أقـدس 
بقعة لدى السيخ إلى ركام ورماد، وحرقت المكتبة التي تضـم المخطوطـات النـادرة للمعلمـين العشـرة، ودمـر 

 له".أكال تحت "عرش اإل
 المستقبل المتوتر 

لم تكد أحداث المعبد الـذهبي تنتهـي حتـى شـهدت الهنـد مزيـدا مـن االغتيـاالت وحمامـات دمـاء بـين 
 .1984الهندوس والسيخ حتى نهاية عام 

وبعد أن هدأت األمور، تجلى فصـل جديـد فـي تـاريخ قصـة البنجـاب يكتـب بحـروف بـارزة تقـول إن 
ن اإلصــرار علــى التمــايز والرغبــة فــي الشــر  بــين الهنــدوس والســيخ صــار أك بــر مــن أي وقــت مضــى، وا 

 االنفصال قد تخبو مع صفير الدبابات وهدير المروحيات، لكنها لن تموت. 
ال مفر من أن نقر، يؤكد الكتاب، أن التشاحن ما زال مستمرا، فالهندوس ال يرون فـي السـيخ أكثـر 

 ة".من "طائفة" بينما يصر السيخ على اعتبار أنفسهم "أم
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ومـــن ثـــم يصـــل الكتـــاب إلـــى مخـــرج وحيـــد حتـــى تنـــدمل الجـــراح ويكتـــب الفصـــل األخيـــر فـــي قصـــة 
 البنجاب وهو الرضا بحلول الوس .

على الهند إذن أن تمنح السيخ فـي البنجـاب أقصـى صـالحيات ممكنـة فـي البنـاء الفـدرالي، وبصـفة 
 خاصة عند المستويات االقتصادية واإلدارية.

جاب ضمن بناء الدولة فـتحفظ لمـن يعـيش فيهـا مـن األقليـة الهندوسـية الـدماء وفي المقابل تبقى البن
والمـال، وسيســاعد هــذا فــي أن تعــيش األقليــة الســيخية الثريــة خــارج البنجــاب فــي أمــن وســكينة دون أطمــاع 

 من األغلبية الفقيرة. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 نحيا معا منفصلين

13/9/2005 
ـــع قـــرن  مـــن الصـــدامات الهندوســـية اإلســـالمية التـــي أوقعـــت آالف بعـــد رب

القتلى ومئات اآلالف مـن المشـردين والجرحـى وأتخمـت المكتبـات الهنديـة بأعمـال 
تتــابع تحليــل المظــاهر والــدوافع، يبــدو أن الوقــت قــد حــان للبحــث فــي المخزونــات 

 الثقافية لقيم التعايش بين الطرفين. 
اليــد المشــتركة بــين الــديانتين اســتنادا ويحــاول هــذا الكتــاب الغــوص فــي التق

إلــى حقيقــة أن الهنــد كانــت الــوطن الــذي اختــرع حكمــة "عــش ودع غيــرك يعــيش" 
 و"تحمل اآلخر كي يقبلك". 

هكــذا تبــدو قضــية الكتــاب األولــى؛ نقــد حالــة االنفصــال التــي يعيشــها كــل  
وعـة، وهـي تحتـاج فقـ  لمـن من المسلمين والهندوس عن بعضهم بعضـا، فالمشـتركات الثقافيـة عميقـة ومتن

 يفتش عنها.
 بذور الفرقة ومكامن النزاع

اإلسـالمية ويرجعهـا -يستهل الكتاب أطروحته بالبحـث عـن الروافـد التـي غـذت الخالفـات الهندوسـية
 إلى أربعة عوامل:

ل التنـافس المقبـول بينهمـا  األول: االحتالل البريطاني الذي هز استقرار التعايش بـين الـديانتين وحـوب
 لى صدام وتناحر انتفع منه واستفاد من فرقة المتخاصمين. إ

الثاني: تنامي المطالب الثوريـة ذات الغطـاء الـديني، التـي تطـورت خـالل النصـف األول مـن القـرن 
العشـــرين وترجمـــت فـــي انفصـــال المســـلمين عـــن الهنـــد فـــي دولـــة باكســـتان، التـــي انقســـمت فيمـــا بعـــد إلـــى 

االنفصال أريقت دماء األبريـاء، وانتشـرت مشـاهد الـدمار التـي مـازال  باكستان وبنغالديش، وفى سبيل ذلك
 يحكيها اآلباء لءبناء إلى اليوم. 

الثالــث: صــعود الحركــة القوميــة الهندوســية ومطالبهــا بأحاديــة الوجــود والســيطرة، وقــد تبــدلت ســريعا 
 ات. لتصبح منذ ستينيات القرن العشرين ذات مشروع سياسي عدواني يهضم حقوق األقلي

الرابع: تفشي المفاهيم الطائفية في سبعينيات القرن العشـرين أمـام بـزو  متواضـع للمفـاهيم العلمانيـة 
ـــت المفـــاهيم والشـــعارات إلـــى ممارســـات،  ـــات وســـالم األغلبيـــة، ثـــم تحول التـــي تســـعى لحمايـــة حقـــوق األقلي

 ص.فخرجت الجماعات المسلحة الطائفية بصورة أسلمت معركة األفكار لطلقات الرصا
  

وكانــت هــذه العوامــل كمــا يؤكــد الكتــاب هــي التــي أوصــلت الهنــد فــي مطلــع التســعينيات إلــى حالــة 
"العــار القــومي" حينمــا وقــع الهجــوم العربيــد للهنــدوس علــى المســجد البــابري فــي أيودهيــا، وتــدميره فــي وقــت 

 اكتفت فيه األمة الهندوسية بمتابعة ما يجرى في خزي وذهول. 
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مــن صــفعة لمفهــوم التحمــل والتســامح الــذي افتخــرت بــه الهنــد عبــر التــاريخ، إن مــا جــرى لــيس أقــل 
 والبطل هنا كان حزب الشعب الهندوسي بأفكاره القومية المتطرفة.

 حزب الشعب الهندوسي
عبر عقود متتالية منذ االستقالل وتقسيم الهند وانفصال المسـلمين فـي دولتـي باكسـتان وبـنغالديش، 

دوســـي أعيـــنهم علــــى أدمغـــة وقلـــوب الناشـــئة، وتمكـــن الحـــزب مـــن إنشــــاء وضـــع قـــادة حـــزب الشـــعب الهن
مدرســة غــذى فيهــا أدمغــة الطــالب بأحاديــة الرؤيــة والتعصــب للقوميــة الهندوســية وتمجيــد الــذات  20.000

 وتحقير اآلخر المختلف عقديا.
 وأصــر الحــزب علــى اعتبــار كــل شــيء هنــدي بمثابــة معلــم هندوســي األصــل والديانــة، وروج لتابعيــه
أن األقليات الدينية الدخيلة علـى لحمـة األمـة الهنديـة "المسـلمين والمسـيحيين" غربـاء متطفلـون اسـتغالليون 

 دفعتهم األطماع السياسية ومغريات الهند االقتصادية. 
وهكــذا أنجبــت تلــك المــدارس اليــوم ماليــين األطفــال واليــافعين المملــوئين كراهيــة تجــاه األقليــات غيــر 

 الهندوسية.
الكتاب بأن جهودا موازية لكتاب هنود التزال تكافح لتفنـد أكاذيـب األحاديـة الثقافيـة وتقـف فـي ويقر 

مجموعــة أنثروبولجيــة غيـر هندوســية لهــا مــن الثقافــة والتــاريخ  4000طريـق المتطــرفين والغــالة، معتبــرا أن 
 ما جعلها تتعايش في هذا الوطن وتنتمي إليه دون مزايدة.

ــــي عــــام وبعــــد أن وقعــــت مــــذابح "غو  ــــة  2002جــــارات" بــــين الهنــــدوس والمســــلمين ف بــــدا أن القومي
 الهندوسية في أشد عافيتها، وأن البناء العلماني الذي يحكم الهند يتعرض لضربة قاصمة. 

هكــذا تــدخل الهنــد األلفيــة الثالثــة فــي حالــة مــن االضــطراب والقلــق، تخضــع الختبــار صــعب يقــيس 
 رر مدى بقائها كبناء ديمقراطي فدرالي.درجة تعايش ثقافاتها المختلفة، بل ويق

 اإلسالم الشعبي في الهند 
ــديانتين، ينقــب الكتــاب عــن مظــاهر  ــة للبحــث فــي الجــذور الثقافيــة لفكــر التعــايش بــين ال فــي محاول
التواصل بين الطقوس العبادية لإلسالم والهندوسية، فيستعين الكتـاب بأحـدث مسـح أنثروبولـوجي فـي الهنـد 

% مــن المالمــح الثقافيــة، وهــو مــا ال يجعــل 95لهنــدوس والمســلمين يشــتركون معــا فــي تقــول نتائجــه إن ا
 هناك من دليل لمن يحاول التمييز بينهما باعتبار هذا أصيل وذاك دخيل.

  
ويتفق الكتاب مع ذلك التمييز الذي يجريه الباحثون العلمانيون في الشؤون اإلسـالمية فيفرقـون بـين 

ســــالم الجمــــا نمــــا مــــن حيــــث تبــــاين إســـالم النخبــــة وا  هير، لــــيس فقــــ  للتمييــــز بـــين تفاصــــيل المعتقــــدات، وا 
الممارسات والطقوس، وهو تمييز يمضي على خ  مواٍز لتفرقة الكتاب بين ما يقرأه المسـلمون فـي "الـنص 

 المقدس" وما يمارسونه في حياتهم بالفعل. 
ة مـن المشـترك الثقـافي هكذا يحاول الكتاب أن يـتلمس طريقـا يصـل بـه إلـى أن هنـاك مسـاحة واسـع

ـــديانتين طقوســـا براغماتيـــة فحســـب، بـــل يعتبـــر أن اإلســـالم  بـــين الهندوســـية واإلســـالم، وهـــو ال يـــرى فـــي ال
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ر بهــا ذلــك الــدين نفســه ليتعــايش ويقبــل اآلخــر الــذي وفــد إليــه، بعــد أن اضــطر ألن  الشــعبي محاولــة حــوب
 العربية.يتحرر من األفكار الرصينة التي تركها خلفه في شبه الجزيرة 

لــم يكــن يــنقص اإلســالم الشــعبي فــي الهنــد ليصــبح مشــابها للهندوســية الشــعبية ســوى قلــة األعيــاد 
واالحتفاالت الدينية، بل إن األعياد اإلسـالمية مقارنـة بنظيرتهـا الهندوسـية تبـدو وقـورة أكثـر ممـا ينبغـي إن 

 لم تكن كئيبة بالفعل!
قوس الوثنية التي تسـللت إلـى اإلسـالم نتيجـة عمليـة ومرة ثانية يعود الكتاب ليقرر أن هناك من الط

التحول غير الناضجة من الهندوسية إلى اإلسالم لدى عديـد مـن الهنـود الـذين اعتنقـوا اإلسـالم إبـان الحكـم 
 اإلسالمي للهند وخاصة في العصور الوسطى. 

ــم يقبلــوه وهــم يحملــون أوعيــة عقديــة فارغــة، بــل قبلــ وا مــن اإلســالم فعنــدما قبــل الهنــدوس اإلســالم ل
 بعضا وأبقوا على بعض من الهندوسية، وكانت النتيجة إسالم نصف هندوسي!

وقد لعب هؤالء "أنصاف المسلمين" دور المبشرين في المجتمع اإلسالمي بالهند على مـدى القـرون 
حلــة الثالثـة الماضــية وأثـروا علــى المســلمين "كـاملي الديانــة" وســاهموا فـي تحــوير ســلوكياتهم لتصـل إلــى مر 

 "مهجنة" تسمى باإلسالم الشعبي. 
المشــكلة فــي قــراءة المعلومــات الســابقة أنهــا ال تصــلح ســوى لقــارئ يتــابع أخبــار الهنــد الثقافيــة عبــر 
المحي ، فحينما نختبر المعلومـات التـي يقـدمها هـذا الكتـاب خـالل زيارتنـا للمسـاجد والمـزارات والمعابـد فـي 

لهي وأغرا كمعاينة شخصية" نكتشـف أن مـا يقولـه الكتـاب ينطبـق الهند "على األقل في كل من مومباي ود
 على حالة بعينها وهي مزارات الصوفية. 

فهنا عند أضرحة "األولياء" ال نكاد نشعر بفـرق ملمـوس فـي الطقـوس والممارسـات عمـا نجـده علـى 
ة وبصــفة ســبيل المثــال فــي معابــد الهندوســية. غيــر أن ذلــك ال ينســحب علــى بــاقي الممارســات اإلســالمي

 خاصة لدى تيارها السني. 
  

الخبــــرة المباشــــرة بالحيــــاة فــــي الهنــــد تضــــع مــــا يطرحــــه الكتــــاب عــــن مفهــــوم اإلســــالم "الشــــعبي أو 
الجمــاهيري" موضــع نقــد وتحفــظ، خاصــة حينمــا يختــزل الكتــاب مســاحات واســعة مــن التيــارات اإلســالمية 

س ممارســـتها التعبديـــة مـــع أطروحـــات ويضـــمها معـــا إلـــى اإلســـالم الشـــعبي، وهـــي تيـــارات ال تتشـــابه طقـــو 
الكتاب حول مشتركات الطقوس بين الهندوسية واإلسالم، وفي ظني أنها موجهة لقارئ يعـيش خـارج الهنـد 

 وليس لذلك الذي يعيش بين زحمة مدنها وأزقة قراها.
 الصدام المسلح 

جمـاهيري إلـى جـذور في تنويع درامي، ينتقل بنـا الكتـاب مـن تعـايش الهندوسـية الشـعبية واإلسـالم ال
العداء بين المسلمين والهندوس، ويرى الكتاب أن القضاء على ذلك العداء رهـن بالقضـاء علـى الموروثـات 

 التالية: 
حــالل المســاجد  - تــروي  المتشــددين الهنــدوس لمــزاعم انتشــار اإلســالم تاريخيــا فــي الهنــد بالســيف وا 

دارية إ  ذا ما اعتنقوا اإلسالم. محل المعابد وا غراء الهندوس بمطامع مالية وا 
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العامل الخارجي الذي يهمه انشغال الهند والممثل فـي التـدخل الباكسـتاني لـيس فقـ  فـي كشـمير  -
 على المناطق الحدودية بل وفى قلب المدن الهندية.

الحـــوادث المتكـــررة لتعـــاطف الشـــرطة الهنديـــة مـــع الهنـــدوس فـــي صـــداماتهم مـــع المســـلمين، ممـــا  -
 تأمين للهندوس ويفتت في ذات الوقت الوحدة الوطنية للشعب الهندي. يعطى قوة دفع وعامل

-اللعبـــة السياســـية القـــذرة التـــي تجعـــل بعـــض األحـــزاب الهندوســـية تســـتغل االحتكـــاك الهندوســـي -
اإلسالمي لصالحها، هذا إذا لم تكن بعض األطراف السياسية تشعل الفتيـل لتحقيـق الشـهرة واالنتشـار، بـل 

بعضا من هذه األحزاب لديه مجوعات إجراميـة منظمـة "تحـت الطلـب" جـاهزة إلشـعال إن الكتاب يقرر أن 
 االضطرابات.

ــــة واتهــــام النظــــام الحــــاكم بتــــدليل األقليــــة  - ــــدة بعــــض األحــــزاب السياســــية علــــى قــــيم العلماني مزاي
 اإلسالمية.
غلبيـة النفاق اإلعالمي، بتغطية أحداث العنـف بـين المسـلمين والهنـدوس بتعـاطف واضـح مـع األ -

 الهندوسية التي تشتري الصحف وتشاهد التلفاز وتوجه إليها إعالنات التسوق واالستهالك.
 "أجمر" مدينة كل األديان 

مرة أخرى يصعد بنا الكتاب إلى قمة التل، فيصور لنا الفـردوس المفقـود فـي التعـايش بـين الـديانتين 
 في قبور األولياء وأضرحة الصوفية. 

  
األسطر التي يثبت فيها رفض التيـار السـني لطقـوس األضـرحة المشـتبهة صحيح أنه يعطي بعض 

مــع الطقــوس الهندوســية، بــل ورفــض بعــض فــرق الصــوفية لمــا يجــري فــي األضــرحة وعلــى عتباتهــا، لكنــه 
 يغمرنا بقصص ونماذج يستجدي منها منابع التوافق بين الديانتين.

راجسـتان فـي غربـي الهنـد، ففـي هـذه  فـي قلـب واليـة Ajmerويجد الكتاب ضالته في مدينـة أجمـر 
 المدينة مساجد ومعابد ومزارات لكافة الملل: إسالمية وهندوسية، مسيحية وسيخية، زرادشتية وبوذية.

ورغــم كــل هــذا التنــوع فــإن المدينــة لــم تشــهد عبــر األلــف ســنة الماضــية أي صــدامات بــين األديــان، 
مزيجـــا مـــن األديـــان أكثـــر ممـــا تعـــرف ثنائيـــة  ويبـــدو أن ذلـــك التنـــوع هـــو ســـر التعـــايش، فالمدينـــة تعـــرف

 إسالمية. -هندوسية
مدينة أجمر هي موطن ألشهر قبر لشيخ مسلم في كل آسيا الجنوبية، وفيها يرقد منذ أواخـر القـرن 
السادس عشر رفات الخواجة معـين الـدين الششـتي الفارسـي األصـل الـذي يـأتي لزيارتـه مئـات األلـوف مـن 

افة األديان طمعا فـي كراماتـه، حـاملين معهـم مؤونـة األسـابيع الطويلـة مـن الخبـز كافة أنحاء العالم ومن ك
ــدنيا عنــد قبــره المقــدس، بــل إن نســبة الهنــدوس تفــوق  % مــن 60الجــاف، أمــال فــي الخــالص مــن شــقاء ال

 إجمالي الزائرين أو "الحجاج" حسب التعبير المحلي. 
ا لفكـرة التـزاوج بـين األديـان، عـن مـزارات وفي أجمر يصـدمنا الكتـاب بمعلومـات ميدانيـة، ربمـا دعمـ

 نصف إسالمية ونصف هندوسية تمارس فيها طقوس شاذة ليس آخرها الجنس الجماعي!
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ومرة أخرى يعود ليضرب لنا أمثلة على تشابه التقاليد والمعتقدات بين الهندوس والمسلمين فـي هـذه 
ألسـاطير واألغنيـات التـي تجمـع بـين الفالحـين المدينة التي يكاد يسميها "مدينة األديان" من خـالل تشـابه ا

والفقــراء فــي ريــف المدينــة، وكــذلك عديــد مــن مشــتركات طقــوس الــزواج والمــيالد وبنــاء البيــوت الجديــدة، أو 
 االشتراك في حرف وصناعات مشتركة ال تميز بين دين وآخر.

 أوتار براديش.  مثال آخر للتعايش يضربه الكتاب بقبر الشيخ مسعود في مدينة أوده في والية
وحكاية الشيخ مسعود األسطورية تعود إلى القرن الحادي عشـر المـيالدي. البطـل فيهـا شـاب مسـلم 
 يقتل يوم زفافه بعد أن قاد معركة للدفاع عن أبقار القرية التي حاول الحاكم المسلم أن ينتزعها ليذبحها. 

بمقتـل الحسـين الـذي يبقـى فـي  -ذبحالذي أنقذ األبقار المقدسة من الـ-يصور الكتاب مقتل مسعود 
لهامـــا لـــروح المقاومــة، ومنبعـــا هــذه المـــرة، لضـــرورة  ذاكــرة النـــاس قرنــا بعـــد قـــرن رمــزا للفـــداء والتضــحية، وا 

 اإلسالمي في مواجهة الظلم.-التالحم الهندوسي
  

عشرات األمثلة التي يمكن أن نجدها بين دفتـي الكتـاب عـن قـادة ورمـوز التعـايش سـواء فـي الـوعي 
المبكــر للمشــروع الفكــري ألبــي الكــالم آزاد وضــرورة استحضــاره فــي الهنــد اليــوم، أو فــي الثقافــة اإلســالمية 

 المستنيرة لمحمد إقبال التي تعوز الشعب الهندي اليوم مسلما كان أو هندوسيا. 
لكـــن تلـــك األمثلـــة علـــى روعتهـــا قـــد ال تكـــون بالضـــرورة كفيلـــة لمواجهـــة ثقافـــة التشـــدد التـــي تغـــذيها 

وامــل اقتصــادية وعقائديــة واجتماعيــة، وهــى عوامــل أقــوى مــن أن تصــمد أمامهــا أســاطير وحكايــات، أو ع
 حتى نفحات قبور األولياء.

إن كتــاب "نحيــا معــا منفصــلين" محاولــة لرســم مســار جديــد فــي الثقافــة المطبوعــة فــي الهنــد اليــوم، 
مال فـي حقـن الـدماء وطمعـا فـي أن تقـف ثقافة ترجع إلى القرون الماضية فتأتي بنماذج التعايش واإلخاء أ

أمـــام طوفـــان التشـــدد والغلـــو أيـــا كـــان مصـــدره، وهـــو كتـــاب قـــد ال توافـــق علـــى حججـــه، أو تعجبـــك نظرتـــه 
 المتفائلة لواقع قلق متوتر، لكنه في كل حال جدير بالتأمل والمراجعة.
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  البوهرة في الهند  
ي جـورج بـوش شـهر أغسـطس حين أرسل الرئيس األمريك

خطاب تهنئـة يرحـب فيـه بالداعيـة المطلـق رئـيس طائفـة   2005
الـــــــذي كـــــــان يفتـــــــتح مســـــــجدا فـــــــي مدينـــــــة فريمونـــــــت -البـــــــوهرة 
تســاءل الكثيــرون عــن تلــك الطائفــة كيــف تشــكلت   -بكاليفورنيــا
 وأين تعيش.

كنــت قــد التقيــت بعــدد مــن أتبــاع الطائفــة مــرة فــي مدينــة 
مدينـــة مومبـــاي، غيـــر أن التكـــتم الـــذي الشـــارقة ومـــرة أخـــرى فـــي 

يحيطــون بــه تعــامالتهم مــع الغربــاء ، رغــم تالطفهــم وتــوددهم ، 
 حال دون تخطى مستوى المعلومات العامة.

الرجوع إلى المكتبة البحثية ال يشـبع الرغبـة المعرفيـة عـن 
ـــه. ولعـــل أهـــم  ـــة، فقليـــل مـــن الدراســـات يمكـــن العثـــور علي الطائف

ع إليهــا  تلــك الدراســة الميدانيــة التــي المصــادر التــي يمكــن الرجــو 
قام بها جوناه بالنك حين حصـل علـى فرصـة اسـتثنائية وعـاش بـين أبنـاء الطائفـة وخـرج بمعلومـات جديـدة 
ومهمة . وفيما يلي عرض للكتاب الذي يحمـل عنـوان "الماللـي علـى الحواسـيب الكبرى..اإلسـالم والحداثـة 

إال انـــه مـــا زال أكثـــر المصـــادر حداثـــة عـــن  2002صـــدر عـــام  بـــين البـــوهرة الداوديـــة" . ورغـــم أن الكتـــاب
 الموضوع.

ــــة  ــــى التفاصــــيل الداخلي ــــى التعــــرف عل ــــق كتــــاب بالنــــك مــــن رؤيــــة غيــــر استشــــراقية تــــدعو إل ينطل
 للمجتمعات اإلسالمية بعيدا عن القوالب االستعمارية الجاهزة التى روج لها عدد من األكاديمين الغربيين. 

 األصل والنشأة 
البــوهرة إلـى مجموعــات سـكانية هندوســية اعتنقـت اإلســالم قبـل نحــو ألـف ســنة، وتعنـي كلمــة  ينتمـي

بــوهرة "التــاجر" وهــو مــا يعكــس المهنــة التــي يعمــل فيهــا أغلــب أعضــاء الطائفــة عبــر كامــل تاريخهــا. ويبلــغ 
لهنـــد. عـــدد البهـــرة اليـــوم نحـــو ثالثـــة أربـــاع المليـــون، يتركـــزون فـــي واليتـــي مهراشـــترا وكجـــرات فـــي غربـــي ا
 1612ويسمي البوهرة بالداودية نسبة إلى داعيتهم السابع والعشرين داوود بن قطب شاه المتوفي في عام 

يفرد الكتـاب تفاصـيل متعـددة عمـا اسـماه معانـاة البـوهرة وغيـرهم مـن الشـيعة مـن اضـطهاد فـي ظـل 
عي بإظهـــار غيــر مـــا الحكــم الســني للهنـــد ممــا أدى إلـــى اتبــاعهم مبــدأ التقيـــة المعــروف فـــي المــذهب الشــي

 يبطنون. 
تعرضت الطائفة خالل القرن الخامس عشر النشقاق مذهبي بسبب مركزية السـلطة الروحيـة لـزعيم 

%  40إلــى  30الطائفــة ) المعــروف باســم قداســة الــداعي المطلــق( ممــا أدى إلــى خــروج نســبة تقــدر بنحــو 
 من الطائفة إلى المذهب السني.
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ي الطائفــة انشــقاق ظــاهري، فقــد اســتمرت العالقــات بــين جــانبي لكــن ســرعان مــا بــدا أن االنشــقاق فــ
البــوهرة الســنة والشــيعة متماســكة، واســتمر التــزاوج فيمــا بيــنهم. وقــد فضــل البــوهرة الســنة االســتقرار الزراعــي 

 على التجارة التي فضلها البوهرة الشيعة. 
لهـم بحريـة اكبـر لـم يعرفوهـا  وقد شكلت فترة االستعمار البريطاني للهند  فترة ازدهـار للطائفـة سـمح

مـن قبـل. ولعــب الـدعاة البــوهرة فـي القــرن العشـرين دورا مهمـا فــي تنظـيم الطائفــة وخاصـة علــى يـد الــداعي 
( الـــداعي الحـــادي والخمســـين للطائفـــة. والداعيـــة الحـــالي هـــو محمـــد 1965-1915طـــاهر ســـيف الـــدين ) 

 سالم الصحيح ومن ميراث الدولة الفاطمية. برهان الدين الذي يؤكد أن طائفته تستمد مفاهيمها من اإل
وتقـــوم األعمـــدة الســـبعة للبـــوهرة علـــى: الواليـــة ا والرســـول واإلمـــام والداعيـــة ، الطهـــارة ، الصـــالة 
،الزكاة ، الصوم ، الح ، والجهاد. وجزء مهم مـن طقـوس العبـادة لـدى البـوهرة الحـ  إلـى أضـرحة األوليـاء 

قدمة تلـك الزيـارات التوجـه لقبـر اإلمـام الحسـين فـي األيـام العشـر األولـى واآلباء الروحيين للطائفة ، وفي م
 من محرم من كل عام. 

 الطقوس..من الميالد إلى الممات 
ال يمكن اختيار اسم المولود إال بعـد الرجـوع إلـى "سـيدنا " األب الروحـي للطائفـة الـذي يحـدد االسـم 

يعة ال يختـارون أسـماء خلفـاء السـنة األشـهر أبـو بكـر المناسب له، ومن البدهي أن البوهرة مثلهم مثـل الشـ
 وعمر وعثمان. 

يغــوص الكتــاب فــي تفاصــيل طقــوس المــيالد متتبعــا تــالوة اآلذان فــي أذن الطفــل بمجــرد مــيالده ، 
ومشــاهد الختــان ، كمــا يقــدم وصــفا لطقــوس ســقاية المولــود شــرابا  تــذاب فيــه رواســب مــن تربــة كــربالء يــتم 

 ن البوهرة لزيارة العتبات الشيعية في العراق. جلبه كلما سافر أحد م
كما أن المالبس التي يلف فيها المولود في يومـه السـادس البـد أن تكـون مهـداة مـن الداعيـة األكبـر 

 للطائفة ، ومع هجرة البوهرة إلى األمريكتين وأوربا يقوم سيدنا بإرسالها بالبريد السريع عبر البحار .
ذا كمــا يجــب أن يقبــل الطفــل يــد  ســيدنا حــين اللقــاء ) وكــذلك يفعــل البــالغون مــن الرجــال والنســاء( وا 

كــان الطفــل أصــغر مــن أن يــتمكن مــن التقبيــل يوضــع إلــى األرض ليضــع ســيدنا قدمــه علــى وجهــه  برفــق 
 لتوصيل البركة إليه. 

ومــن الطقــوس المهمــة أخــذ الميثــاق مــن الصــبية والفتيــات علــى يــد ســيدنا، وذلــك عنــد ســن البلــو  
بعــدها الصــبي إلــى رجــل ويصــبح لزامــا عليــه أن يرتــدي "البــردة" وتتحــول الفتــاة بالميثــاق إلــى امــرأة  ليتحــول

 ويصبح موجبا عليه ارتداء "الرداء". 
وال يـــتم إعطـــاء الميثـــاق مـــن ســـيدنا للصـــبية والفتيـــات إال بعـــد اختبـــارات يســـأل فيهـــا المتقـــدمين عـــن 

ائفــة، وعــادة مــا يــتم ذلــك فــي المســجد المحلــي للقريــة أو المعــالم األساســية للتفقــه فــي عقائــد وممارســات الط
 الحي الذي يسكن فيه البوهرة أو في منازل خاصة. 

ويتشــابه الــزواج لــدى البــوهرة كثيــرا مــع نظيــره لــدى الســنة، وتخــالف البــوهرة عديــدا مــن فــرق الشــيعة 
يرهـــا مـــن المـــذاهب بعـــدم تطبيقهـــا لـــزواج المتعـــة مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل بـــاقي الطوائـــف اإلســـماعيلية. وكغ

 اإلسالمية يقبل البوهرة بتعدد الزوجات عند مستواه النظري ولكنه قليل الحدوث من الناحية العملية.
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وتتشــابه طقــوس الــدفن مــع غيرهــا لــدى بــاقي الطوائــف اإلســالمية الشــيعية والســنية. ويــتم الــدفن فــي 
علـى كـل فـرد لصـيانة المــدافن  مـدافن خاصـة بالطائفـة تشـرف عليهــا الـدعوة الروحيـة التـي تفـرض ضــرائب

جراءات الدفن.   وا 
وتشــير التقــديرات التــي يعــود إليهــا الكتــاب إلــى أن البــوهرة مــن أكثــر الطوائــف اإلســالمية فــي الهنــد 
حصوال على التعليم في مستوياته العليا. وتبدأ الدراسة للطائفة من الكتاب إلـى المدرسـة فالجامعـة. وتعتبـر 

ــــ ــــة الجامعــــة الســــيفية )نســــبة إل ــــيم للطائف ــــة ( أهــــم مراكــــز التعل ــــدين أحــــد زعمــــاء الطائف ى طــــاهر ســــيف ال
 اإلسماعيلية، وتقع في مدينة سرات في كجرات ولها فرع في مدينة كراتشي بباكستان افتتح قبل ربع قرن. 
وقـــد تطـــورت هـــذه الجامعـــة فـــي العقـــود األخيـــرة وأصـــبحت تجمـــع مـــا بـــين العلـــوم الشـــرعية وتعـــاليم 

، والعلــوم الغربيــة مــن ناحيــة ثانيــة. وهــو موضــوع افــرد لــه المؤلــف مســاحة مهمــة وعلــى الطائفــة مــن ناحيــة
 أساسه اختار مسمى الكتاب "الماللي على الحواسيب الكبرى"  

 سلطة الدعوة بين التحديات 
مرت سلطة الدعوة بتحـديات عبـر العصـور، سـواء فـي عالقاتهـا بأتبـاع الطائفـة أو عالقتهـا بـالحكم 

و الريطاني فيما بعد. وتتمثل أحدث التحديات التي واجهت إدارة الدعوة البوهريـة مـا وقـع فـي السنى للهند أ
عقـد الســبعينيات مـن القــرن العشـرين وذلــك فـي مدينــة أودايبـور فــي راجسـتان فــي غربـي الهنــد حيـث يعــيش 

 من أبناء الطائفة.  20.000نحو 
ئفـة وسـلطة البـوهرة الروحيـة. فقـد حـددت كان سبب االنشقاق صراع ببين التيـارات اليسـارية فـي الطا

رئاسة الطائفة أن يتم التصويت في االنتخابـات البرلمانيـة لمرشـح حـزب المـؤتمر وهـو مـا رفضـته المنظمـة 
الشباية اليسارية للبـوهرة التـي وجـدتها فرصـة إلظهـار تحـديها ورغبتهـا فـي تفكيـك السـلطة المركزيـة لزعامـة 

 بر للفرد في إدارة حياته.الطائفة الروحية وا عطاء مساحة اك
شـــاب مـــن ملـــة الطائفـــة ،  1000تـــم عقـــاب الشـــباب البـــوهري المنشـــق بـــالتبرء مـــنهم، وأخـــرج نحـــو 

وليضــــمن ســــيدنا الــــوالء قامــــت إدارة الطائفــــة بمــــنح األتبــــاع المــــوالين بطاقــــات هويــــة للتفرقــــة بيــــنهم وبــــين 
لمنظمــة الشــبابية فنشــبت  اشــتباكات المنشــقين. وحــدثت بعــض الصــدامات الداميــة بــين المــوالين لســيدنا وا
 عنيفة اضطرت معها اإلدارة المحلية للمدينة لفرض حظر التجوال. 

غيــر أن المتمــردين علــى ســلطة الزعامــة الروحيــة للطائفــة تمكنــوا مــن تســيير أمــورهم بعيــدا عــن يــد 
بــل وأمــر ســيدنا متحــدين تعطــل زواجهــم وطقوســهم الحياتيــة التــي رفــض أن يصــدق عليهــا الــداعي المطلــق 

بحرمــان موتــاهم مــن الــدفن فــي مــدافن الطائفــة، واســتمرت المشــكلة ســاخنة يــن أبنــاء الطائفــة خــالل عقــدي 
 السبعينيات والثمانينيات.

ولعل من ابرز الصور الحديثة للتمرد االجتماعي داخل الطائفة ،والتي لهـا دالالت مهمـة لـدى هـذا 
ن" وســيدنا "طــاهر ســيف الــدين" فــي المنــازل، وهــو مــا التيــار، عــدم تعليــق صــورة ســيدنا "محمــد برهــان الــدي

 تعتبره إدارة الطائفة دليال على عدم االنتماء والعصيان.
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كمــا ال يفضــل شــباب البــوهرة المعاصــرين ارتــداء الــزي الــديني للطائفــة ألنــه يمثــل عائقــا فــي وجــه 
لــه أهميــة أساســية وخاصـــة التعــامالت الماليــة المتنوعــة فــي المجتمــع الهنــدي الـــذي تمثــل الخلفيــة الدينيــة 

 موقف هذا المجتمع المتحفظ من المسلمين.
ونفـس الشــيء يمكــن قولــه علـى ارتــداء الفتيــات العصــريات للسـاري )زي المــرأة الهندوســية( بــدال مــن 

 الرداء البوهري، وحلق الشباب البوهري لحيته وتماهيه في المجتمع الهندي.
لفتــرة األخيــرة ثــورة اإلصــالحيين الــداعين إلخضــاع ومــن أخطــر القضــايا التــي تشــهدها الطائفــة فــي ا

األموال الضخمة التي يجمعها رئيس الطائفة مـن األتبـاع للمراجعـة والمحاسـبة. ويـدعو هـؤالء إلـى ضـرورة 
 تقديم معلومات عن المخزون الضخم من األموال التي تتعرض لحاالت متكررة من الفساد والنهب.  

تصــوير مجتمــع البــوهرة بــالمجتمع الكــاثوليكي الــذي  يتشــابه فيــه  يميــل الكتــاب الــذي بــين أيــدينا إلــى
دور ســيدنا مــع دور البابــا فــي الكنيســة. ومــن ثــم فــان االنشــقاقات الحديثــة التــي يقودهــا  الشــباب يعتبرهــا 

 الكتاب تطورا بروتستانتيا إيجابيا في الطائفة.
 االعتزال السياسي

 والدينيـة والطائفيـة. وقـد دفـع ذلـك بـإدارة الطائفـة ألن تحاشى البوهرة عبـر التـاريخ الثـورات السياسـية
تنــته  سياســية الموافقــة والتفــاهم مــع أيــة حكومــة هنديــة، فكــل مــن يصــل إلــى الحكــم يحظــى بتأييــد الطائفــة 
رغبة فـي التعـايش وتفاديـا أليـة اضـطرابات. ولـيس هنـاك مـن حـرج فقهـي لـدى الطائفـة فـي ذلـك،  فمـا دام  

لى زوال. اإلمام غائب فكل الحكو   مات مؤقتة وا 
هـــذا وقـــد حـــاول البـــوهرة علـــى مـــدى التـــاريخ تجنـــب الصـــدامات التـــي تحـــدث علـــى أســـس دينيـــة أو 
مذهبيــة، لكــن تلــك الصــدامات كانــت تطــالهم بــين الحــين واآلخــر. ففــي كــل مــرة تشــتعل الصــدامات التــى 

ده الغوغـاء ، هـذا يشنها المتعصبون الهندوس ضد المسـلمين يقـع بعضـهم ضـحية ضـمن الهجـوم الـذي يقـو 
علــى الــرغم مــن أن "المســتنيرين" مــن المتعصــبين الهنــدوس يعلمــون أن الطائفــة ال يجــب أن تنــدرج تحــت 

 المجتمع اإلسالمي السني الذي حكم الهند سلفا وحان وقت االنتقام منه!
 يؤكد الكتاب على أن هنـاك حـاالت فعليـة نجحـت فيهـا إدارة الطائفـة فـي مومبـاي حمايـة المنتسـبين
إليهــــا بــــدفع إتــــاوات للمجــــرمين الــــذين ينظمــــون االضــــطرابات لقتــــل المســــلمين أو تــــدفعها لرجــــال الشــــرطة 
المنخرطين كذلك في حوادث استهداف المسلمين. وقد أدى ذلك مـرة أخـرى إلـى فـرض مزيـد مـن التبرعـات 

 اإلجبارية للزعيم الروحي تحت مبرر حمايتهم من حوادث العنف.
الذي بين أيـدينا يقـدم مـن المعلومـات المتنوعـة مـا يسـتأهل القـراءة والتحليـل  وفي النهاية فإن الكتاب

وهو كتاب ، مع بعض من الحذر بشأن العالقة بين السنة والشيعة، يعد مصدرا مهمـا للمعرفـة عـن واحـدة 
 من الطوائف اإلسالمية في  تلك المنطقة المهمة من العالم.
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 الشيخ عبد هللا ) ميني ( مع هنرو

 

 الشيخ عبد هللا ..الرجل الخطير في تاريخ كشمير 
عشــرات الدراســات والمقــاالت التــي 
كتبـت عــن الصــراع فـي كشــمير منــذ العــام 

، أغلبها يضع التهمـة الرئيسـية فـي 1947
ضــياع كشــمير وعــدم تمكــن باكســتان مــن 
ضــمها فــي عنــق المهراجــا الهنــدي هــاري 

دلهـــــي انضـــــمام  ســـــينغ الـــــذي طلـــــب مـــــن
كشمير إلى الهند متجـاهال رغبـة األغلبيـة 
 اإلسالمية في االنضمام إلى باكستان. 

فـــــي العـــــامين الماضـــــيين ظهـــــرت 
مجموعـــة مـــن الدراســـات الهنديـــة والغربيـــة 
أزاحـت السـتار عـن شخصـية محوريـة فــي 
مصـــــير كشـــــمير ، رجـــــل تحـــــدث بلغـــــات 
ســــالمية  انتمـــاء مختلفـــة وطنيـــة وقوميـــة وا 

ان لـه فضـل كبيـر فـي إيقــا  واشـتراكية، كـ
الوعي القومي لسكان كشـمير، أجـاد التعامـل مـع مفـردات عصـره ولكنـه تسـبب فـي ذات الوقـت فـي تفويـت 
فرصــة تاريخيــة لباكســـتان بضــم كشـــمير إليهــا، كمـــا ســاهمت سياســته فـــي عرقلــة مشـــروع االســتقالل، إنـــه 

 الشيخ محمد عبد هللا.
 من الهندوسية إلى اإلسالم

انية الجذور اعتنقت اإلسالم في أواخر القرن الثامن عشـر واشـتهرت بتجـارة الشـاالت في أسرة براهم
في وقت كانت عائلته تفقـد مزاياهـا الماليـة بسـبب الضـرائب  1905الكشميرية، ولد محمد عبد هللا في عام 

 المرهقة التي فرضها حكام كشمير من أسرة الدوغرا. 
الصــوفي مبــارك شــاه تمكــن محمــد عبــد هللا مــن إكمــال  بعــد أن تلقــى تعليمــه الــديني علــى يــد الشــيخ

دراسته في جامعة عليكرة اإلسالمية بالهند. وبعد حصوله على درجة الماجستير عاد ليعمل مدرسـا للعلـوم 
 في المدرسة الثانوية العليا في مدينة سرينجار.   

تـردي األوضـاع  فـي حالـة مـن الهيـاج نتيجـة 1930كانت كشمير حينما عـاد إليهـا الشـيخ فـي عـام 
االقتصــادية والتحــوالت السياســية التــي تشــهدها الهنــد. انخــرط الشــيخ عبــد هللا فــي المســار السياســي وعــرف 

 كزعيم إسالمي من خالل خطبه المؤثرة في مسجد "حضرة بال" في مدينة سرينجار.
 كانــت نقطــة التحـــول فــي شــهرة الشـــيخ تزعمــه مظــاهرة احتجـــاج علــى تــدنيس احـــد الضــباط للقـــرآن

. وكانـت المظــاهرة مناسـبة لتفريــغ السـخ  والغضــب علــى 1931الكـريم فــي سـجن بمدينــة جـامو فــي يوليــو 
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سقاط القتلى والجرحى فـي يـوم اتخـذه الشـيخ مناسـبة لشـرارة الكفـاح  المهراجا الذي ردت قواته بفتح النيران وا 
 الكشميري وأسماه "يوم الشهداء".
 صراع الصوفي والسلفي 
 "المـــؤتمر اإلســالمي" للتعبيـــر عـــن رغبـــة األغلبيــة الســـكانية فـــي كشـــمير فـــي أســس الشـــيخ عبـــد هللا

 1939الحرية والعيش الكريم. انتقل الشيخ نقلة مهمة في توجهه إلى سـكان كشـمير حينمـا غيـر فـي عـام  
مسمى المؤتمر "اإلسالمي" إلى المؤتمر "القومي" لمغازلة باقي الديانات فـي كشـمير مـن الهنـدوس والسـيخ 

 سيحيين. وأعرب على المء قائال "عقيدتي مع جناح وقضيتي مع نهرو".والم
تسببت هذه الخطوة في انقسام بـين مسـلمي كشـمير وتمكـن فريـق مـن زعمـائهم مـن إحيـاء "المـؤتمر 
 اإلســـــــالمي" بعــــــــد عــــــــامين مـــــــن إلغائــــــــه. وبينمــــــــا كـــــــان مســــــــجد حضــــــــرة بـــــــال فــــــــي مدينــــــــة ســــــــرينجار 

إلــى الرســول صــلى هللا عليــه وســلم( مركــزا للشــيخ عبــد هللا ) بمــا يحتويــه مــن ضــريح يحــوى شــعرة تنســب 
واتباعـــه كـــان المســـجد الجـــامع فـــي نفـــس المدينـــة يمثـــل التيـــار الســـلفي فـــي كشـــمير ومركـــزا النتقـــاد تقـــديس 

 األضرحة.
كانــت النزعــة القوميــة أقــوى لــدي الشــيخ مــن النزعــة اإلســالمية، فقــد تــأثر بــالزعيمين غانــدي ونهــرو 

 يم محمد على جناح.أكثر ما تأثر بالزع
بــل إن الشــيخ عبــد هللا تــأثر فــي ذات الوقــت  باألفكــار االشــتراكية التــي تســربت فــي تلــك الفتــرة بعــد 
قيــام االتحــاد الســوفيتي. فاتخــذ لحــزب المــؤتمر القــومي علمــا أحمــر اللــون يتوســطه محــراث يــدوي أبــيض. 

 تمام الشيخ عبد هللا بمحاربة اإلقطاع.هكذا كانت للدالالت الرمزية لالشتراكية مكانة مهمة في تفسير اه
مــن "بيغــام أكبــر جيهــان" أبنــة أحــد  1933وفــي خطــوة ذات داللــة تــزوج الشــيخ عبــد هللا فــي عــام 

 المسيحيين األثرياء الذي كان قد اعتنق اإلسالم قبال. 
هكــذا حظــي الشــيخ عبــد هللا بســمعة الرجــل المســلم "القــومي" فلــم يتمســك بعبــاءة الخطيــب وعمامــة 

ل الــدين ،حتــى يســهل التــأثير علــى األغلبيــة المســلمة فــي كشــمير بســلطة الــدين فحســب، بــل قــاد تيــارا رجــ
إســالميا مهمــا تعرفــه كشــمير وهــو التيــار الصــوفي الســاعي إلــى التعــايش واإلصــالح االجتمــاعي أكثــر مــا 

 تعنيه فكرة الدولة اإلسالمية.
القـــومي" وأعـــادوا إحيـــاء "المـــؤتمر  فـــي المقابـــل تشـــكلت أمامـــه جبهـــة ممـــن انســـحبوا مـــن "المـــؤتمر

اإلسالمي" واعتبروا الزعيم محمد على جناح ملهمهم الروحي، لكن المهم لدى هذه الجبهـة انهـم لـم يطـالبوا 
باالنضـمام إلـى باكسـتان واالنفصـال عـن الهنـد ، فلـم يكـن يعـرف أحـد وقتهـا مـا هــي  – 1941فـي عـام  –

ي" علـــى هـــدف اكثـــر وضـــوحا وهـــو "تكـــوين دولـــة كشـــمير باكســتان ومـــا حـــدودها. ركـــز "المـــؤتمر اإلســـالم
اإلســالمية المســتقلة". كــان رد الشــيخ عبــد هللا أمــام الشــعب الكشــميري قاطعــا: " علــى تــراب الهنــد خلقنــا ، 

 وفي ترابها نموت"  
بــدعم مــالي مــن أثريــاء كشــمير الهنــدوس ودعــم أدبــي وا عالمــي مــن حــزب المــؤتمر الهنــدي  تمكــن  

 من التأثير الجماهيري على قطاع كبيـر مـن  سـكان وادي كشـمير فلـم يـأت منتصـف الشيخ محمد عبد هللا
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إال وقـــد أشـــعل الثـــورة ضـــد المهراجـــا فعمـــت الفوضـــى الـــبالد وتحولـــت ســـرينجار إلـــى "مدينـــة  1947عـــام 
 للموت" تتناثر فيها الجثث في كل مكان. ألقيت قوات المهراجا القبض على الشيخ وأودع السجن . 

ارة نهــرو إلــى كشــمير فــي إطــالق ســراح الشــيخ بــل واعتقــل المهراجــا نهــرو نفســه! وحــين لــم تفلــح زيــ
تمكن نهرو من العودة أمام ضغ  الجماهير الهندية توجه غاندي إلى سرينجار ولم يعـد إال بعـد أن أطلـق 

 سراح الشيخ عبد هللا.
 الشيخ وليس المهراجا

قيـــة انضــمام كشـــمير للهنـــد فــي صـــيف عـــام لــم يكـــن اللجـــوء إلــى المهراجـــا هـــاري ســينغ لتوقيـــع اتفا
ســوى عمــل شــكلي ال قيمــة لــه مــن الناحيــة الفعليــة ، فنهــرو والشــيخ عبــد هللا كانــا يعرفــان أن هــذا   1947

ــه أمــام الشــعب الكشــميري وأن  -بعــد نجــاح الثــورة الشــعبية وتقســيم الهنــد وباكســتان-المهراجــا  ال شــرعية ل
 عبد هللا.الزعيم الفعلي في وادي كشمير هو الشيخ 

بذل جناح كل ما في وسعة إلقناع الشيخ عبد هللا باالنضمام إلى باكستان لكن الشـيخ تمنـع. وكـان 
لـدعم مطالـب المسـلمين باالنضـمام إلـى  1944وعـام   1936جناح قد زار بنفسه كشـمير مـرتين فـي عـام 

ان قواتهــا لكشــمير لضــمها  الدولــة اإلســالمية حــين والدتهــا. وحينمــا انفصــلت الــدولتان بالفعــل أرســلت باكســت
 بناء على أسس التقسيم الذي يوجب على الواليات ذات األغلبية المسلمة االنضمام إلى باكستان. 

وحينمــــا اشــــتبكت القــــوات الهنديــــة مــــع نظيرتهــــا الباكســــتانية خــــرج الشــــيخ عبــــد هللا يقــــول لصــــحيفة 
 "."سنحفر لباكستان قبرا في كشمير 1947نوفمبر  5هندوستان تايمز في 

وبعدما أقرت الدولتان وقف إطالق النار أجريـت انتخابـات جديـدة فـي كشـمير فـاز فيهـا الشـيخ عبـد 
هللا وتياره، حينهـا وصـل نهـرو إلـى سـرينجار ليحتفـل مـع شـعب كشـمير بنتـائ  االنتخابـات وأعـرب للحشـود 

 قائال "لديكم قائد عظيم أسمه الشيخ عبد هللا".
ب كــان نهــرو يخطــ  ألن تبقــى كشــمير تحــت قبضــة دلهــي وبعيــدا عــن كلمــات الترحيــب واإلعجــا

بأقصــى درجــة ممكنــة ، بينمــا كــان الشــيخ عبــد هللا يبحــث عــن طريــق يــتخلص بهــا مــن ســيطرة دلهــي ســعيا 
 إلى شكل أو آخر من أشكال االستقالل. 

كــان الشــيخ عبــد هللا  يقلقــه تنــامي التيــار المتعصــب فــي حكومــة المــؤتمر وانكمــاش العلمانيــة التــي 
ن مــن الممكــن أن تحفــظ للمســلمين حقــوقهم مــن طغيــان التعصــب الهندوســي فــى الدولــة الجديــدة. هنــا كــا

تساءل الشيخ عبد هللا: من يضمن أال تقع كشمير في "عبودية" دلهي بعد أن أفلتت مـن الوقـوع فـي قبضـة 
 باكستان؟ 

اعــه فــي وادي حينمــا بــدأ الشــيخ يجــاهر بأفكــاره فــي خطــب الجمعــة وفــى اجتماعــه بــاآلالف مــن أتب
كشــمير، لــم تكــن عيــون نهــرو فــي اإلقلــيم تحتــاج لمــن يــذكرها بواجبهــا. فــي بضــع ليــال تــم تجهيــز التهمــة 

 للشيخ فتغير لقبه سريعا من بطل الهند وأسد كشمير إلى خائن الدولة. 
ال يغفل بعض الدارسـين دور األقليـة الهندوسـية فـي كشـمير فـي تشـويه صـورة الشـيخ نتيجـة ضـياع 

تهــا الزراعيــة بعــد أن قــام الرجــل بصــالحياته كــرئيس للــوزراء بإصــالحات زراعيــة وزع فيهــا أراضــي امتيازا
 األقلية الهندوسية الثرية على األغلبية المسلمة الفقيرة.
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كان متوقعا أن تؤدى تهم ملفقة مثـل "الطـائفي المتعصـب". و"عميـل باكسـتان" بالشـيخ عبـد هللا إلـى 
ذات الوقـت كـان اتبـاع "المـؤتمر اإلسـالمي" يالقـون مـن التهمـيش . وفـى 1953سجن جامو فـي أغسـطس 

ما لقيه أصحاب الفكر الشيوعي في كشمير على يد حزب المـؤتمر، أصـبحت كشـمير اآلن خاليـة مـن أيـة 
 جبهة سياسية.

 هكذا يتلونون 
والهنـد تخسـر حربهـا أمـام الصـين وتبـدو  )**(، الشـيخ عبـد هللا فـي السـجن1962نحن اآلن في عام 

في موقف ضعيف أمام جارتها باكستان التي تقاربـت عسـكريا مـع الصـين وتنازلـت لهـا عـن منطقـة حيويـة 
 في شمال كشمير. 

بدت باكستان ذات حليـف عسـكري قـادر علـى تقويـة شـوكتها أمـام الهنـد وغـدت قـوة عسـكرية كبـرى 
فـي كشـمير مسـتغلة  بما حصلت عليه من أسلحة غربية. توقعت الهند أن تقدم باكستان على حـرب جديـدة

 فقدان ثقة شعب كشمير في حزب المؤتمر.
اآلن يتحدث نهرو عن أن الشيخ عبـد هللا قـد ظلـم! خـرج الشـيخ مـن السـجن وقـد أدرك أن مشـروعه 
باستقالل كشمير أصعب من أن ينفـذ وابعـد مـن أن تقبلـه الهنـد التـي تتهـاوي فيهـا العلمانيـة والديموقراطيـة. 

ى مـن طموحـه وهـو إقامـة اتحـاد كونفـدرالي بـين الهنـد وباكسـتان وكشـمير يحـتفظ احتفظ الشـيخ بالحـد األدنـ
 لكل وحدة بسيادتها، كرره من جديد على مسامع نهرو.

قبل أن يتململ نهرو مجددا من فكرة الشيخ تلقى األخير دعوة مـن باكسـتان تـدعو الشـيخ للحضـور 
ن بدا مقتنعا بان شيئا من هذا لن يحدث. لمناقشة فكرة الكونفدرالية، هنا وافق نهرو على سفر الشيخ  وا 

صدقت توقعات نهرو، لـم يتوصـل الشـيخ عبـد هللا مـع القـادة فـي باكسـتان إلـى شـيء وقبـل أن تقلـع 
 .  1964مايو  27طائرته عائدة إلى الهند كان نهرو قد فارق الحياة في 

ومــة دلهــي الهندوســية رغـم مواقــف نهــرو السـيئة تجــاه الشــيخ، إال أن اآلتـي لكشــمير وللشــيخ مـن حك
 المتعصبة كان أكثر سوءا.

بعـد عـام مـن وفــاة نهـرو يسـافر الشـيخ عبــد هللا للحـ  فـي فتـرة كانــت العالقـات الصـينية الباكســتانية 
فــي أوج ازدهارهــا. أعلنــت الصــين صــراحة أنهــا تــدعم فكــرة الشــعب الكشــميري فــي االســتفتاء علــى تقريــر 

صـيني فـي خـالل رحلتـه للحـ  أعـرب عـن ترحيبـه بـه. وأعلنـت المصير. وحين سئل الشيخ عـن اإلعـالن ال
باكستان أن وزير الخارجية الصـيني يـدعو الشـيخ عبـد هللا لزيـارة الصـين لمناقشـة موضـوع اسـتفتاء كشـمير 

 لالستقالل عن الهند. 

                                                 
لكنه سرعان ما أعيد اعتقاله بعد أربعة اشهر بتهم إيواء تنظيم  1958لع عام كان قد افرج عن الشيخ في مط(**)

 سياسي مخالف للقانون )جبهة االستفتاء( والسعي إلى فصل كشمير عن الهند. 
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كــان رد فعــل دلهــي متوقعــا، اعتبــر الشــيخ خائنــا مــرة أخــرى. وحــين التقــى الشــيخ أثنــاء ســفره بــرئيس 
الصــين أصــدرت حكومــة دلهــي قــرارا بســحب جــواز ســفر الشــيخ والقــبض عليــه بمجــرد عودتــه. عــاد وزراء 

 الشيخ إلى الهند فتم اعتقاله وأودع تحت اإلقامة الجبرية بتهمة التآمر مع األعداء.
بقــي الشــيخ عبــد هللا رهــن اإلقامــة الجبريــة ســنتان ونصــف وحينمــا خــرج كانــت إنــديرا غانــدي رئيســة 

ســؤال أبيهــا مــن قبــل :    -ابنــة نهــرو –ة تبحــث عــن حــل للورطــة الكشــميرية، طرحـت إنــديرا الـوزراء الجديــد
 كيف نستفيد من الشيخ؟

أفرج عن الشيخ بعد سنتين ونصف من اعتقالـه وحـين عـاد إلـى كشـمير كانـت الحكومـة قـد حظـرت 
ات األمـــر أي نشـــاط ألنصـــار االســـتفتاء واعتقلـــت المئـــات مـــن زعمـــاء التوجـــه االنفصـــالي عـــن الهنـــد. بـــ

التــي نجحــت للتــو فـي فصــل بــنغالديش عــن باكســتان وشــعرت  –محسـوما، لــيس هنــاك مــن حــل مـع الهنــد 
 سوى التفاهم وتخفيض سقف األحالم إلى أدنى مستوى له.  -بلذة النصر

بعد أن أطيح مـن منصـبة قبـل  1975هنا فق  أعيد الشيخ عبد هللا لرئاسة وزراء كشمير في فبراير 
تعد دلهي تخشى الشـيخ بحركتـه  الثقيلـة  وانهيـار طاقتـه فـي المغـامرة بعـد طـول سـنوات  سنة. اآلن لم 21

تاركـا ابنـه  1982السجن. لم يحدث الشيخ عبد هللا تغيرا يذكر منذ عودته  حتـى فـارق الحيـاة فـي سـبتمبر 
 نتيجتها. فاروق عبد هللا يبدأ مرحلة جديدة في تاريخ كشمير ال تقل إثارة عن رحلة أبيه، وان تشابهت

إضافة إلى التلونات الكثيرة التي مر بها في  –الخالصة التي نصل إليها أن الشيخ عبد هللا 
لعب دورا مهما في إذكاء الروح القومية لدي المواطنين –تحالفاته بالنسبة لمستقبل الشعب الكشميري 

الل عن االحتالل الكشميريين سواء بمواجهة تسل  المهراجا هاري سينغ أو بالكفاح نحو االستق
البريطاني. غير أن النزعة القومية التي تحلى بها مشروعه حالت دون اصطفاف مسلمي كشمير في 
فريق واحد نحو االنضمام إلى باكستان أو المطالبة مباشرة باالستقالل كدولة إسالمية. وتكمن المعضلة 

ستفتاء في كشمير منذ البداية في عدم استثمار الشيخ لعالقته بغاندي ونهرو في تحديد مستقبل اال
 مستفيدا بورقة تأثيره على الجماهير.

في المقابل لم ين  الشيخ عبد هللا من أساليب التالعب التي مارسها ضده حكام دلهي الذين كانوا 
يستخدمونه لمصلحتهم في المقام األول، يرمونه في السجن حين يسبب قلقا لهم، ويخرجونه لمواجهة 

 ة الساعية إلى االنضمام إلى باكستان تارة أخرى. الحركات اإلسالمي
كما ساهمت المنافسات السياسية التي لعبها الشيخ عبد هللا ودوره في حزب المؤتمر القومي إلى 
إقصاء األطياف اإلسالمية األخرى من جانب وتشتيت الوعي لدى المسلمين الكشميريين بين مؤيد للهند 

 الل.ومؤيد لباكستان وطامح إلى االستق
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 جوجارات .. اإلرهاب في نسخته الهندوسية  
فـــي كثيـــر مـــن المـــرات التـــي يعـــرض فيهـــا اإلعـــالم اإلســـالمي للمشـــكالت التـــي تعانيهـــا األقليـــات 
اإلســالمية فــي رقــاع مختلفــة مــن األرض دومــا مــا توجــه إليــه اتهامــات التضــخيم والمبالغــة بــل والتضــليل 

 ف الجماهير وتغرير الشباب وزرع الكراهية في النفوس.أحيانا، كما يرمي باستدرار عط
وحتـى فـي تلـك المـرات القليلـة التـي يسـافر فيهـا صـحافيون وبـاحثون مسـلمون إلـى منـاطق األقليــات 
اإلســـالمية ويعـــودون بمعلومـــات ميدانيـــة ومقـــابالت لمســـوها بأيـــديهم عـــن حجـــم تلـــك المعانـــاة ســـرعان مـــا 

حياة وترك باقي جوانب الحقيقة، ومن ثـم فـإن شـهادتهم مجروحـة يتهمون بالتحيز واصطياد بعض صور ال
 بالتعبير القانوني. 

ولعــل هــذا مــا جعــل أغلــب مــا يكتــب عــن الكــوارث اإلنســانية التــي تعرضــت لهــا األقليــات اإلســالمية 
فــي روســيا والصــين وتايالنــد والبلقــان مجــرد ترجمــة لمقــاالت ودراســات لصــحافيين غــربيين. وحينمــا تتــرجم 

لمعلومــات إلــى اإلعــالم اإلســالمي يعــود االتهــام مجــددا بــأن هنــاك تصــرفا فــي الترجمــة وســوءا فــي هــذه ا
 الفهم.

عدت مؤخرا من زيارة إلى الهند تابعت فيهـا مـع عديـد ممـن التقيـت مـن المسـلمين والهنـدوس صـورا 
لتهمــة الشــهادة  مختلفــة مــن وقــائع الحيــاة التــي يعيشــها المســلمون فــي بلــد بحجــم قــارة. لكننــي، ربمــا تفاديــا

المجروحــة، لــن أطــرح مــا ســمعت ورأيــت اآلن، األوقــع أن أتــرك واحــدا وعشــرين باحثــا هنــديا يعرضــون مــا 
فيمـــا عـــرف باســـم مـــذابح  2002وقـــع فـــي أحـــدث الكـــوارث التـــي عاشـــها المســـلمون فـــي الهنـــد فـــي عـــام 

 جوجارات.
كارثـة التـي راح ضـحيتها "جوجارات ..صناعة المأسـاة" هـو اسـم الكتـاب الـذي صـدر مـؤخرا لتتبـع ال

آخــرين. حــرر الكتــاب ســيدهاراث فاراداراجــان نائــب  200.000ألفــي مســلم بــين القتــل والحــرق وشــرد مــنهم 
شــهرة فــي الهنــد. وقــد حقــق  واحــدة مــن  أكثــر الصــحف The Times of Indiaرئــيس تحريــر صــحيفة 

شــهود العيــانن ومــا قدمــه مــن  الكتــاب انتشــارا واســعا بمــا احتــواه مــن توثيــق معلومــاتي لمــا جــرى نقــال عــن
 صفحة.  460تحليالت من زاويا متباينة طرحها الكتاب على مدى واحد وعشرين فصال وضمتهم  

 القضية المفتعلة
كان القطار يتحرك بشكل متقطـع مـن محطـة غـودرا   2002في صباح السابع والعشرين من فبراير 

نــذ التقســيم. وبمجــرد أن غــادر القطــار المحطــة فــي المرحلــة األخيــرة مــن أكثــر الــرحالت رعبــا فــي الهنــد م
ـــه وتفحـــم  20هـــوجم بالحجـــارة مـــن تجمهـــر غاضـــب، وبعـــد  ـــة احترقـــت إحـــدى عربات مســـافرا مـــن  58دقيق

 الهندوس كانوا بداخلها. 
لــيس معروفــا علــى وجــه الدقــة مــن تســبب فــي هــذا الحريــق ، غيــر أن الســلطة الحكوميــة فــي واليــة 

سلمين في الوالية سـيتلقون درسـا لـن ينسـوه، وبسـرعة وقـع االنتقـام، وبـال جوجارات سرعان ما أعلنت أن الم
رحمة. ولم تمض سوى أيام قليلة حتى وقـع المسـلمون فـي الواليـة فـي مجـزرة شـاملة ، وسـيثبت التـاريخ أن 

 هذه المجزرة لن تمر مع مرور الزمن، وستبقى عالمة بارزة في تاريخ الهند.
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لقطار في هـذا الصـباح شـديد الهيـاج، وكـان مـن بيـنهم عـدد كبيـر لقد كان مزاج الركاب على متن ا
العنصـــرية عائـــدين للتـــو مـــن أيـــودا حيـــث تـــم احتفـــال  RSSمـــن المتعصـــبين الهنـــدوس مـــن أتبـــاع منظمـــة 

سياسي بهدف إقامة معبد اإلله راما فوق أنقاض المسجد البابري. كان هؤالء المتعسبين قد تمكنوا قبـل هـذ 
 ن هدم المسجد البابري ومطالبين بهدم مزيد من المساجد. التاريخ بعشر سنوات م

في محطة غودرا ضـرب المتعصـبون أحـد المسـلمين حتـى المـوت لرفضـه ترديـد شـعار "شـاي شـري 
رامــا" ) المجـــد لإللـــه رامـــا( ولـــنفس الســـبب ضـــربوا امـــرأة مســـلمة حتـــى شـــارفت علـــى المـــوت. وحينمـــا وجـــد 

ـــا فـــي المحطـــة اتخـــذ ســـائق القطـــا ـــالتحرك بالقطـــار، انـــدفعت الحجـــارة مـــن التجمـــع الموقـــف دامي ر قـــرارا ب
  S-6دقيقــة مـن تحركــه اشــتعلت النيــران فـي العربــة رقــم  20الغاضـب فــي المحطــة علــى القطـار، ثــم بعــد 

 واحترق من فيها. 
لـم تكـن أيــة أدلـة قــد جمعـت بعــد وأعلـن فـي جوجــارات أن المتسـبب فــي حـرق القطــار هـم المســلمين 

الباكستانية الذين يعملون على إثارة االضطراب والقلق في الهنـد؛ وأن المسـلمين فـي من عمالء المخابرات 
 الهند غير موالين لوطنهم الذي يعيشون فيه ويمثلون عمالء لدول أجنبية. 

وعلــى مــدى األيــام الثالثــة التــي تلــت حادثــة القطــار تــم تهيئــة المنــا  العــام فــي الواليــة والدولــة ضــد 
ذابح عالية التخطـي  لـم تعرفهـا الهنـد مـن قبـل، وأطلقـت لهـا حكومـة الواليـة العنـان. المسلمين، وتم تدبير م

كانت المذابح تتم بكامل األسلحة، وتنقل القتلـة بوسـائل المواصـالت الحكوميـة التـي حجزتهـا سـلطة الواليـة 
 لهـــم واخضـــعتها بالكامـــل لســـيطرتهم. وحينمـــا وصـــل الجـــيش الحكـــومي إلـــى الواليـــة كانـــت قـــد تمـــت اغلـــب

 .   200.000قتيل وشرد  2000عمليات القتل والحرق واالغتصاب ضد المسلمين، فسق  
 التمهيد للقتل

إذا ســألنا عــن ســبب تــرك المســلمين فــي جوجــارات يحرقــون فــان هنــاك ســببين رئيســيين، األول هــو 
نــادت  الطبيعــة العنصــرية للمنظمــات الهندوســية التــي وصــلت للحكــم عبــر االقتــراع والديموقراطيــة، بعــد أن

بشــعارات تصــفية األقليــات غيــر الهندوســية علــى الطريقــة الهتلريــة، والثــاني هــو طبيعــة النظــام الفــدرالي فــي 
الهنـد الــذي يخـول الســلطة فــي الواليـة صــالحيات واسـعة فــي إدارة شــئونها، مـع غــض الطـرف مــن الســلطة 

ارتكبتــه حكومــة الواليــة  عمــا -فــي تلــك الفتــرة وهــى حكومــة هندوســية متعصــبة برئاســة فاجبــايى-المركزيــة 
 والتي تتبنى نفس أفكار المنظمات الهندوسية المتطرفة. 

لقد سبقت مذابح جوجـارات عـدة تجـارب أوليـة، حينمـا قـام المتعصـبون الهنـدوس بتـدمير الممتلكـات 
، خاصــة فــي مدينــة 2000التجاريــة والعقاريــة للمســلمين فــي عديــد مــن مــدن الواليــة فــي أغســطس مــن عــام 

وســورات وفــادودارا ، كمــا اضــرمت النيــران وقتهــا فــي بعــض المســاجد مثــل مســجد حضــرة ســيد  أحمــد أبــاد
 ماسوم علي في أحمد اباد.  

كمــا ســبق ذلــك اعتــداءات علــى الكنــائس فــي جوجــارات، وقــد جــاء ذلــك بعــد أن غضــت الحكومــة 
المنصـرين مـع المركزية في دلهي الطرف عن قيام أعضاء في المنظمات الهندوسـية المتطرفـة بحـرق أحـد 

 ولديه في والية أوريسا.
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وهى أن حكومة الوالية كانت قـد كلفـت  2002كما يجب اإلشارة إلى نقطة مهمة قبل وقوع أحداث 
جهــاز األمـــن الـــداخلي والشـــرطة بجمـــع كافـــة المعلومــات الممكنـــة عـــن أمـــاكن المســـلمين ومنـــاطق تركـــزهم 

بحـوزتهم، وأسـماء التنظيمـات اإلسـالمية ، ومـن يرأسـها وتبعثرهم، وأرقام هواتفهم والممتلكات التجارية التـي 
وأبرز الناشطين، فيها وبيانات عن مساكنهم وأرقام هواتفهم، ونفس البيانـات عـن رجـال األعمـال المسـلمين 

 والمشروعات التجارية التى يديرونها سواء منفردين او بشراكة تجارية مع هندوس. 
 التصريح بالقتل

) وهــو االســم الــذي يســتخدمه الكتــاب لوصــف القتلــة الهنــدوس( فــي جماعــات تفاوتــت أعــداد البرابــرة 
تتـــراوح بـــين عـــدة مئـــات وعـــدة آالف. المشـــهد التقليـــدي الـــذي حملتـــه الصـــور فـــي الصـــفحات األولـــى مـــن 
صــحف الهنــد احتــوى علــى شــبان يربطــون رأســهم بعصــابات برتقاليــة ويمســكون بســيوف فــي أيــديهم. كــانوا 

)اقتلــوهم،  مـارو لوتـو كـابودة أو يتــدافعون بـزيهم البرتقـالي بالـدرجات الناريــة. ينـدفعون فـي جماعـات محتشـ
انهبــوهم ، قطعــوهم( هــي الصــيحات التــي تجمعهــم. إحــدى الصــور كانــت لصــبيين مســلمين يطوفــان حــول 
ة حلقة من النيران ينشدان قسرا "المجد لإلله راما " وحتى هذا لم يكن كافيا، فقد ألقوا مع ذويهـم فـي المحرقـ

 التي طافا حولها.
بعــض المســلمين رفــض أن ينشــد "المجــد لإللــه رامــا"، ومــن بيــنهم  الســيد إحســان جعفــري فــي مدينــة 
أحمــد أبــاد والســيد إســماعيل بهــي فــي مدينــة دلــول، وهمــا عضــوان ســابقان فــي البرلمــان الهنــدي عــن حــزب 

ء. حتــى العلمــاء المســلمين الــذين المــؤتمر، ولقــد لقيــا الجــزاء المنتظــر مــن البرابــرة وتــم حــرق الــرجلين أحيــا
شـارك بعضـهم فـي أبحـاث أثريــة الكتشـاف معابـد هندوسـية ) مثـل ناصــر غنـام( أو المتخصـص فـي اللغــة 
السنسيكريتية للديانة الهندوسية ) مثل محمـد إليـاس عثمـان( تـم حـرق منـازلهم وممتلكـاتهم ونجيـا مـن القتـل 

لمحكمــة العليــا تــم حــرقهم أحيــاء. حتــى تلــك المــرأة بمعجــزة. بــل إن ضــباط الشــرطة المســلمين وقضــاة فــي ا
الشــابة التـــي تحمـــل فـــي بطنهــا جنينـــا عمـــره خمســـة أشــهر ، لـــم يشـــفع لهـــا أن هتفــت مكرهـــة سابســـي بـــادا 

 هانومان ) هانومان هو اإلله األكبر ( حين تواتروا عليها باالغتصاب. 
لعســكرية أو مــداهمات الشــرطة ، لقــد كــانوا يتعــاملون بــالهواتف المحمولــة بطريقــة تشــبه العمليــات ا

التحــديث المعلومــاتي كــان يــتم عنــد كــل عــدوان أو حــرق أو قتــل، زعــيم كــل مجموعــة صــغيرة كــان يتصــل 
برئيســه األكبــر يبلغــه بــأخر األخبــار واعــداد القتلــى والمغتصــبات. اآلخــرون كــانوا يتهــاتفون ليبلغــوا بعضــهم 

 حمله.  بعضا أى األماكن أكثر ثراًء وأين ما غلى ثمنه وخف
 أدوات الجريمة

لقد كان البرابرة مستعدين جيدا ، األسلحة التي معهم تفاوتت في أشكالها. لمهـام القتـل كانـت هنـاك 
المسدســات، الســيوف والحــراب ؛ ولمهــام التشــويه كانــت المــذيبات الكيميائيــة واألحمــاض، ولحــرق الضــحايا 

جاجات الكحول لتقوية القلـوب فـي األيـدي هنـا كانت اسطوانات الغاز وزجاجات البنزين ، وبالطبع كانت ز 
وهناك قبل أن يندفعوا إلى السلب والنهب. الطريقة التي كـان يـتم بهـا إشـعال النـار فـي البيـوت باسـطوانات 

تقان عال.   الغاز تدل على تدريب مسبق وا 
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ــــاه أن الســــيف كــــان الســــالح األوفــــر انتشــــارا بــــين برابــــرة القــــرن الحــــادي والعشــــر  ين، الالفــــت لالنتب
المعلومــات المتــواترة أن هــذه الســيوف تــم توزيعهــا قبــل األحــداث بعــدة أشــهر، لــم يكــن الرجــل مــنهم يقتـــل 

هـو التمثيـل بالجثـث   -والذي سجلته منظمـة هيومـان رايـتس ووتـش-المسلم ويتركه، الشكل األكثر شيوعا 
 أو تقطيعها إربا قبل حرقها.  

ت إلـى رمـاد. تعمـد البرابـرة أن يتركـوا بعـض أفـراد كثير من الجثـث التـي عثـر عليهـا كانـت قـد تحولـ
األســـر المســـلمة دون قتـــل بعـــد أن يكونـــوا قـــد عـــاينوا مقتـــل ذويهـــم، فاألبنـــاء قـــد يتركـــوا بعـــد ذبـــح اآلبـــاء أو 
العكس. في قرية تارسالي ترك رجال مصعوقا فـي ابنـه بعـد أن قطعـوا رأسـه أمامـه، بعـد دقـائق قتـل الرجـل 

 نفسه.
تصلها السيوف واسطوانات الغاز ولم يكن هنـاك مـا يكفـي مـن المتطـرفين اتبعـت في القرى التي لم 

وسائل أقل دموية كتجويع المسلمين وعـدم بـيعهم أيـة منتجـات، العبـارة الشـهيرة كانـت "ال تبيعـوا خضـروات 
 لمسلم وال حليبا ألطفالهم "

كاسـحات الضـخمة تهـدم المسـجد وكأنهـا لم تن  المساجد واألضرحة من الحرق والهدم، لقـد كانـت ال
تـــؤدى عمـــال حكوميـــا لمبنـــى مخـــالف للقـــانون، كثيـــر مـــن المســـاجد اقتحمـــت ونصـــبت األصـــنام عليهـــا، أو 

 علقت عليها صورا لإللهة الهندوسية في الداخل والخارج.
تمكنــت تيســتا ســيتالفاد إحــدى الناشــطات فــي منظمــة محليــة للمــرأة مــن زيــارة مســجد بابــان شــاه فــي 

ية سوامي ناريانا شاوال أثناء أعمال العنف كتبت تقـول فـي تقريرهـا "لـم يتعـرض القـرآن لتمزيـق صـفحاته قر 
 ودهسه على األرض فحسب، بل كان لدى البرابرة الوقت الكافي للتغوط عليه ".

 شركاء الجريمة
فــي وقــت جــاء فيــه اغتصــاب النســاء المســلمات كارثــة لءســر المســلمة جــاء خطــاب وزيــر الــدفاع 
الهندي ، جـورج فيرنانـدز، فادحـا حـين تحـدث فـي البرلمـان عـن اغتصـاب المسـلمات فـي جوجـارات مـدافعا 

 : 2002ابريل  30عن حكومة فاجبايى فقال في 
" لقــد ســئمنا مــن تلــك البكائيــات ، وكــأن هــذه هــي المــرة األولــى التــي تقتــل أم، أو ينتــزع جنــين مــن 

تل احدهم حرقـا...ألم يحـدث ذلـك فـي دلهـي تحـت حكـم حـزب بطن أمه، أو تغتصب ابنه أمام أبيها، أو يق
 "  1984المؤتمر في عام 

ال يجد الكتاب تعلقا على تبرير وزيـر الـدفاع لكارثـة كهـذه انطالقـا مـن أن الحـزب الـذي ينتمـي إليـه 
لــيس أول مــن فعــل هــذا، فقــد فعلهــا حــزب المــؤتمر ضــد األقليــة الســيخية مــن قبــل حــين تــم اغتيــال إنــديرا 

على يد اثنين من السيخ من حرسها الشخصي بعـد أحـداث اقتحـام الجـيش الههنـدي للمعبـد الـذهبي غاندي 
 للسيخ فىى مدينة أمريتسار فى البنجاب . 

ولقـد ســجلت احــداث جوجــارات منعطفــا هامــا لــدور الشــرطة فــي المجتمــع الهنــدي، فقــد بــات معروفــا 
الق النــار علــى المســلمين أو بمــنعهم مــن ان جهــاز الشــرطة فــي الواليــة شــارك مــع المتطــرفين ســواء بــإط

 الخروج من القرى المحترقة أو بحبس بعضهم وضربه حتى الموت.
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" ويعنـي " سنفشـي "يه أندار كي بات هاي ، بوليس هماري سـاث هـايكما تعمد البرابرة رفع شعار 
ة. لقــد تفشــي لكــم ســرا ، الشــرطة بــين صــفوفنا " وهــو مــا كــان تفــاخرا متبجحــا فــي دولــة تــدعي الديموقراطيــ

ســرطان العنصــرية بــين صــفوف الشــرطة فــي واليــة جوجــارات. وبــدال مــن أن تــؤدى دورهــا فــي حفــظ أمــن 
وحيــاة مواطنيهــا ، ســاندت الشــرطة بعنصــرية جليــة بنــي جــدلتها مــن الهنــدوس ضــد األقليــة المســلمة. لقــد 

لدولـة مـن األحـزاب تركت الشرطة أعمالها وصارت مسيسة تميل مع ميل السياسـيين العنصـريين فـي قمـة ا
 الهندوسية التي حكمت الهند في تلك الفترة.  

وكجــزء مــن ذر الرمــاد فــي العيــون أمــام الصــحافة المحليــة والعالميــة، قامــت الشــرطة فــي جوجــارات 
أفـراد وتفرقـت فـي أمـاكن مختلفـة، ثـم ادعـت بعـدها أن  5إلـى  4بتقسيم نفسـها إلـى مجموعـات صـغيرة مـن 

قادرة على مواجهة اآلالف من المتعصبين الهندوس، ومن ثـم فقـد أعلنـت حكومـة أعدادها الصغيرة لم تكن 
 الوالية المتحيزة للبرابرة أن الشرطة "فعلت ما في وسعها".

وفـى مــرات كثيــرة اتخـذت الشــرطة موقفــا شــديدة الخطـورة ، ففــي مدينــة أحمــد أبـاد علــى ســيل المثــال 
قتـــيال، ولكـــن حينمـــا  40الحـــي وأســـقطت بالفعـــل كانـــت تفتعـــل أنهـــا تفـــرق الهنـــدوس الثـــائرين بالرصـــاص 

 روجعت الجثث وجد أنها جميعها لمسلمين. 
وفـــى مـــرات أخـــرى حينمـــا لجـــأ المســـلمون الفـــارين مـــن مطـــاردة البرابـــرة إلـــى أقســـام الشـــرطة أو إلـــى 
مكاتـب الهيئـات الحكوميــة، كـان رجــال الشـرطة يـدفعونهم إلــى الشـارع مــن جديـد مقـدمين إيــاهم هـدفا ســهال  

 قتل والحرق.  لل
كمـــا تمنعـــت الشـــرطة عـــن االســـتجابة إلـــى االتصـــاالت التليفونيـــة مـــن مختلـــف المـــدن واألحيـــاء أو 

مســلم إلـــى بيــت عضــو البرلمـــان المســلم إحســـان  65أهملــت فــي التعامـــل معهــا. وحينمـــا توجــه أكثــر مـــن 
رابـرة مـن قتلـه ومــن جعفـري ليتصـل بكبـار المسـئولين ورجـال الشـرطة إلنقـاذهم لـم يـرد عليـه احـد وتمكـن الب

 معه وحرق المنزل الذي كانوا يجتمعون فيه.  
حــين تــم  1998أمــا رجــال الشــرطة مــن الضــباط المســلمين فقــد تعرضــوا لعمليــة منظمــة منــذ عــام 

إقصائهم من مناصـبهم التنفيذيـة إلـى مناصـب إداريـة بعيـدة عـن التعامـل مـع الجمهـور بشـكل مباشـر، كمـا 
 بأوامر عليا من سلطة الوالية والسلطة الحكومية.  تم إيقاف ترقية العديد منهم 

بعض العائالت الهندوسية التـي عاشـرت المسـلمين عبـر األجيـال مـدت يـدها للعـون وفتحـت أبوابهـا 
للحمايــة فلقــت جزائهــا بالتهديــد بالقتــل والحــرق، بعــض الهنــدوس الــذين كــانوا يعيشــون فــي أوســاط المســلمين 

ـــازلهم عالمـــات مميـــزه ـــم يضـــعوا لمن ـــا أنهـــم  ول ـــوا وحرقـــوا ظن ـــة أو أصـــنام اآللهـــة ( قتل ) كـــاألعالم البرتقالي
 مسلمين. 

 دور اإلعالم
اعتمد االعالم الداخلي فى الوالية سياسة التعتـيم علـى حـوادث القتلـل والحـرق التـى تعـرض لهـا المسـلمون، 

فــى تلـــك  الـــذي يســيطر عليــه الحــزب الهندوســـي الحــاكم-فــى الوقــت الــذى تعـــاطى فيــه االعــالم الرســمي 
مــع القضــية بطريقـة "االغــراق والتضــليل". فقـد نشــرت تقــارير متنوعـة عــن حادثــة القطـار الــذي قتــل  -الفتـرة
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فيه الهندوس، مع قليل من المعلومات عن المذابح الجماعية التى ظلت ترتكب بحق المسلمين بعـد حادثـة 
 القطار.

عــد انقضــاءها باســبوع جــزءا مهمــا مــن وكــان اســتمرار نشــر الصــور والمعلومــات عــن حادثــة القطــار حتــى ب
سياسة التضلليل وصرف االنظاار عما يجري فى تلك االثناء من حرق وقتل للمسـلمين، فضـال عـن اقنـاع 
أغلبية القراء بأن ما يجرى للمسلمين جزاء وانتقام متوقـع. وحينمـا كانـت قنـاة سـتار نيـوز تعـرض جانبـا مـن 

 بمنع بث القناة فى الوالية، وكادت تنجح فى ذلك. الحقيقة اتخذت حكومة والية جوجارات قرارا
كــان تعــاطي أغلــب وســائل االعــالم فــى واليــة جوجــارات ،والــبعض علــى المســتوى القــومي، يهمــل بشــكل 
متعمد تناول الخلفيات التى ادت الى هذه القضـية، لـم يتحـدثوا عـن مسـار رحلـة هـذا القطـار، مـن أيـن أتـى 

، وكيــف كانــت رحلتــه مرعبــة للمســلمين علــى طــول الخــ  الــذي قطعــه ومــا عالقتــه بتــدمير المســجد البــابري 
 بين ايودا في والية اوتار براديش وحتى موقع االحاث فى مدينة غودرا في والية جوجارات.

 أي نوع من المساعدات؟
حينما وقع الهجوم العربيد على المسلمين فى القرى والمدن فى الوالية لم يكن أمامهم اال الفـرار فـى 

بــات والبرابــري ، قطــع بعضــهم مئــات الكيلــومترات ســـيرا علــى األقــدام طمعــا فــى الوصــول الــى مكـــان الغا
يختبئــون فيــه. تمكنــت بعــض هيئــات المســاعدة االنســانية المحليــة ) بعــض منهــا مــن قبــل األقليــة المســلمة( 

وا فـى هـذه والدولية من إقامة بعض معسكرات الالجئين ومن ثم تم توزيع أكثر من مائتي ألـف مسـلم هجـر 
 معسكر اغاثة.  146االحداث على نحو 

لــم تقــم حكومــة واليــة جوجــارات باقامــة أى معســكر لالجئــين وقطــوا أي أمــل علــى الــذين حــاولوا أن 
يبقــوا لعــدة أســابيع أمــال فــى العــودة إلــى منــازلهم حــين تهــدا األوضــاعز لقــد كــان جليــا انهــا عمليــة منظمــة 

 لطردهم من ديارهم.
 50ة التــى وعــدت بهــا الحكومــة ) بمعــدل نصــف كيلــو جــرام مــن الحبــوب و المخصصــات الغذائيــ 

جرام من الخضروات وبعض السكر والحليـب يوميـا( لـم يـتم توزيعهـا إال بشـكل متقطـع ممـا اضـطر الكثيـر 
مــن الالجئــين الــى الخــروج للبحــث عــن أيــة أعمــال قريبــة مــن منطقــة المعســكرات لتــأمين الحــد األدنــي مــن 

 الغذاء لذويهم.
نت هذه المعسكرت على درجة عالية من السوء، وبصفة خاصة فى تـردى سـبل الصـرف الصـحين وهـو كا

 ما جعلها مع مرور الوقت مواطن عششت فيها األمراض وانتشرت فيها األوبئة.
وليــت الكارثــة تقــف عنــد هــذا الحــد، فقــد تــم الهجــوم علــى معســكرات اإلغاثــة التــي قــدمتها منظمــات 

باكســتان يــا لشــعارات التــي يصــر  بهــا البرابــرة فــي هجــومهم علــى المعســكرات " المجتمــع المــدني. كانــت ا
 " أى فليذهب المسلمون إلى باكستان أو إلى المقبرة، وقد تحقق ما قالوه بالفعل في جوجارات.  قبرستان

 هكذا يقاطعون 
دوس فـى في وقت كانت جثث المئـات فـى الشـوارع واالالف فـى معسـكرات الالجئـين كـان العنصـريون الهنـ

واليـــة جوجـــارات يوزعـــون منشـــورات تنـــادي بمقاطعـــة المســـلمين إقتصـــاديا ، تقـــول احـــدى المنشـــورات التـــى 
 وزعت فى مدينة أحمد أباد إن الهندوسي الحق هو:



62 

 

 من ال يبيع مسلم شيئا وال يشترى منه .1

 ال يوفر له فرصة عمل وال يعمل معه فى مكان واحد .2

 على إقامة أى عمل يتكسب منه. ال يشاركه فى مشروع تجاري وال يسانده .3

 من ال يقيم فى فندق أو يستاجر منزال او متجرا من مسلم  .4

 من ال يبيت سيارته فى ساحة سيارات يمتلكها مسلم  .5

 من ال يشاهد فيلما به ممثل مسلم او قامت بانتاجه شركة يمتلكها أو يشارك فيها مسلمون. .6

 من ال يذهب للدراسة فى أي مكان به معلم مسلم .7

 يقطع أي صلة بين شاب وفتاة هندوسية ويحول دون زواجهما. من .8

وفي النهاية فإن هذا العرض لم ينقـل اال قلـيال ممـا احتـواه هـذا الكتـاب الـذي يعتبـر وثيقـة دقيقـة لمـا 
تعانيه األقلية اإلسالمية على يد التطرف الهندوسي الذى ينتشر بمرجعية قومية ودينية فـى واليـات متعـددة 

 وم. فى الهند الي
وهــو لــيس كتابــا وحيــدا يعــرض لمشــكلة طارئــة، بــل ان العديــد مــن المشــكالت التــى تعيشــها األقليــة 
االســالمية فــى الهنــد تــدرس بطريقــة منظمــة مــن قبــل بــاحثين هنــود وغــربيين، وعلــى اإلعــالم اإلســالمي أن 

 ينتببه إليها ويعرض لها ويتواصل مع كاتبيها.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


