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املقدمة.
اٟتمد الذي الذي ىدانا لإلٯتاف ،وزكانا بنور القرآف ،وجنبنا سبل الشرؾ والكفراف ،ومسالك الباطل وخطوات الشيطاف ،من علينا
با٢تدى ،وجنبنا سبل الردى ،ووقانا شر العدا.
وأصلي وأسلم أفضل صالة وأًب سالـ على سيد ولد عدناف ،من أخرجنا اهلل بو من عبادة األوثاف ،إىل عبادة ا١تلك الدياف ،ومن
جور األدياف ،إىل ٝتاحة اإلسالـ واإلٯتاف ،ومن ذؿ العبودية للطاغوت ،إىل عبادة اٟتي الذي ال ٯتوت.
ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ األعراف٣٤ :

حقاً إف عجب اإلنساف ال ينقضي ،حُت يرى تلك العقوؿ اليت بلغت من علم الدنيا مبلغها ،وشيدت على الًتاب حضارهتا،
وبنت عليو قصورىا ومآثرىاٚ ،تعت اٞتيوش القوية ،وحازت الرؤوس النووية ،وبلغت ُب التقنية شأوا ،بر٣تت (ا٢تو٘تيل وا١تاسينجر)
والذي ذىلت منو (مايكروسوفت) حىت اشًتتو بباىض األٙتاف.
ٍب.
يفاجأ بتلك العقوؿ ،وىي تعبد األبقار! وتسجد للفار!! وتصلي لألحجار!!!
فال ٯتلك الفرد إال أف يرفع أكف الضراعة للملك اٞتبار ،ىادي األبرار ،ويقوؿ :اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
ويا مصرؼ القلوب اصرؼ قلوبنا إىل طاعتك ،واجعلنا من ا١تؤمنُت الذي قلت فيهم :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ إبراهيم٧٢ :

ربنا

ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ آل عمران٨ :

وصدؽ اهلل إذ يقوؿ ألزكى خلقو ،وأكملهم عقالً :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ اإلسراء٢٧ – ٢٤ :

برئت إليك يا رٛتن
ومن فعلي ومن قويل
ومن زالت أفكاري
ألوذ بكم وأستهدي

من حويل ومن طويل.
ومن علمي ،ومن جهلي.
ومن بعضي ..ومن كلي
دثاري غػ ػ ػ ػاية الذؿ

ثم أما بعد
ففي ىذه الورقات وقفات عابرات ،مع واحدة من أشرس األصوليات ،وأعىت ا١تنظمات اإلرىابيات ،أال وىي األصولية ا٢تندوسية
ا١تعاصرة.
ال زلت أكتب سطورىا ،والعقل ذاىل ُب حَتتو ،والبدف مرٕتف ُب قشعريرتو.
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ذىوؿ ُب العقل ٦تا يراه من العقائد الفاسدة ،حيث ينحط العقل إىل أدىن دركاتو ،وأحقر ٗتريفاتو ،حُت يكفر باهلل
ا٠تالق العالـ ،ويعبد األبقار والفئراف واألصناـ.
وقشعريرة ُب اٞتلد من تلك األصولية اإلرىابية الدموية ،اليت ال تعرؼ معٌت للرٛتة أو لإلنسانية ،تلك ااجمازر اليت م
يشهد التاريخ مثلها ،ولوال ما رأتو العُت من صورىا ،ونقل بالتواتر من خربىا ،لتوقف النظر ُب قبو٢تا ،ذبح لألطفاؿ أماـ أمهاهتم،
واغتصاب للحرائر ومن ٍب قياـ ْترقهن ،مآس وفظائع عجزت واهلل عن إيراد أكثرىا ،فإنا هلل وإنا إليو راجعوف ،إال أف ىذا ىو
واقعنا ،وتلك ىي أحواؿ إخواننا ،فإف م نكلف أنفسنا ولو باالطالع على مأساهتم ،واستشعار حا٢تم –و٨تن ُب غرفنا ا١تكيفة،
وأماـ موائدنا ا١تصفصفة -فهل سيبقى فينا من أخوة اإلسالـ شيئاً.
وإف بكى مؤمن ُب الصُت أبكاين
إذا اشتكى مسلم ُب ا٢تند أرقٍت
أستغفر اهلل من الكذب والنفاؽ.
وقد أعرضت ُب ىذا العرض عن الكالـ ُب كثَت ٦تا كتب عن الديانة ا٢تندوسية ،خصوصاً ما يتعلق باألنظمة االجتماعية،
واألحكاـ الفقهية ،والعادات والتقاليد ،والرياضات التابعة ٢تا ،كاليوجا ،وكذلك فيما يتعلق بكثَت من تفاصيل اٞتانب التارٮتي
لقدومهم للهند ،وصراعاهتم التارٮتية ،بل أعرضت عن ذكر الفرؽ الدينية القدٯتة ُب ىذه الديانة ،واليت م يكن ٢تا تأثَت مباشر ُب
(ٔ)

الفرؽ األصولية ا١تعاصرة ،فإف مثل ىذا البحث العابر ال يتحمل تلك التفصيالت .
كما أنٍت م أتعرض ُب عامة ما ذكرتو للرد عليو ،ألف ا١تقصود األوؿ من البحث ىو الكشف عن مدى اإلرىاب والغلو
ا٢تندوسي ،وأما العقائد ا١تذكورة فقد جاء ذكرىا عرضاً ال أصالة ُب البحث ،فضالً عن كوف عامتها بينة البطالف ،وألنو قد ًب
بياف االعتقاد دوف أدلتو وشبهو ،وعموماً فإف الرد على تلك االعتقادات والكتب وبياف هتافتها وتناقضها يستدعي ْتثاً بل رسائل
مستقلة.
أىمية الموضوع.
أ٫تية ىذا ا١توضوع تربز من خالؿ أمور ،من أ٫تها:
ٔ-االطالع على أحواؿ إخواننا ا١تسلمُت ،وما يالقونو من ويالت ىذه األصولية اإلرىابية٦ ،تا ٭تث ا١تسلمُت على دعمهم ٔتا
يستطاع من قبل الفرد أو اٞتماعة ،ا١تواطن و الدولة ،بالدعم ا١تايل أو السياسي ،وأعظم من ذلك نصرهتم بالدعاء.
ٕ-أف نكشف للعام ٥تازي الديانات الشركية الباطلة ،وندفع التهمة اليت ٖتصر اإلرىاب –زوراً وهبتاناُ -ب اإلسالـُ ،ب حُت أف
السفك للدماء م يعرؼ إال على يد أعداء اإلسالـ ،من أتباع األصوليات الصهيونية واإل٧تيلية وا٢تندوسية و٨توىا ،وقد كاف
ا١تسلموف ألصحاب تلك الديانات أرحم من أصحاهبا بعضهم لبعض.
ٖ-بل إف ُب إبرازىا لفضحاً للهيئات العا١تية ٟتقوؽ اإلنساف ،وىيئة األمم ا١تتحدة ،و٣تلس األمن ،وغَتىا من ا٢تيئات اليت ظلت
مكتوفة األيدي وىي ترى ىذه ا١تذابح ،وغاية ما عندىا التلويح من بعدُ ،ب حُت تقوـ قائمتها إذا كاف من وقع عليو االعتداء
كلب صهيوين أو أمريكي.
ٗ-أف ُب دراسة معام األصولية ا٢تندوسية سبيالً لدعوة أتباع تلك الديانة إىل دين اهلل اٟتق ،اإلسالـ ،فإف نفور النفس من تلك
الوحشية ا٢تندوسية أمر فطري ُب النفس ،خصوصاً مع ما يدعيو أصحاب الديانة ا٢تندوسية من دعوهتم للخَت والروحانيات ،فإذا

(ٔ)ينظر ُب تفصيل ذلك :دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي ،ٖ٘ٔ( ،وما بعدىا)
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ما أبرزت ٢تم تلك اٞترائم ،واحتج عليهم هبا ،وردوا إىل ما ُب فطرىم من ااجمانبة لتلك الطرؽ الوحشية ،كاف ُب
ذلك كشفاً ١تن يريد ا٢تداية بصدؽ منهم.
٘-ومن جانب مقارب فإف ُب استغالؿ ما تضمنتو تلك األصوليات من تفرقة عنصرية بُت أتباع الديانة ا٢تندوسية
نفسها سبيالً لدعوة أصحاب الطبقات ا١تتدنية منهم للخروج عن تلك الديانة الشركية ،فإف الظلم ُب تلك الطبقية أمر بُت ،وال
يرضاه ذو نفس حرة ،وقد ٧تح ىذا األسلوب ُب دعوة القوـ أٯتا ٧تاح.
-ٙأف ُب ٕتلية تلك األصولية اإلرىابية وزيادة الطرؽ عليها بالبحوث واإلعالـ طريقاً إىل التقليل منها ،وفضح أصحاهبا ٔتا (قد)
يستدعي ٗتفيفهم من وطئتها خوفاً من تبعاهتا ،كما أف فيو إحراجاً للهيئات العا١تية علها تصدر ما من شأنو أف ٮتفف الوطء
على ا١تضطهدين.
أىداف البحث
وأما أىداؼ ىذا البحث :فتنحصر ٔتا يلي:
عرض ٣تمل للديانة ا٢تندوسية ،وأبرز عقائدىا ،خصوصاً تلك اليت كاف ٢تا أثر ُب نشوء األصولية ا٢تندوسية.
ٌٔ -
ٕ-عرض ألىم ا١تنظمات واألحزاب األصولية ا٢تندوسية ُب الوقت اٟتاضر ،مع بياف معلومات عابرة عن أبرز تلك ا١تنظمات.
ٖ-بياف ألبرز معام األصولية ا٢تندوسية ا١تعاصرة ،ضمن نقاط ٤تددة ،تندرج ٖتتها بعض الوقائع الشاىدة ٢تا.
وأما عن الدراسات السابقة :فبعد البحث ا١تضٌت م أجد من أفردىا بدراسة مستقلة ،وإ٪تا غاية ا١توجود بعض ا١تقاالت أو
التقارير ا١تختصرة ُب بعض ااجمالت أو ا١تواقع ا١تعتمدة ،وبعض ا١تعلومات ُب قليل من الكتب اليت تكلمت عن ا٢تندوسية ،واليت
سيأٌب ذكرىا ُب طيات ىذا البحث وضمن مراجعو.
صعوبات البحث
وإنٍت ألجد نفسي مضطراً ىههنا إىل بياف بعض الصعوبات اليت واجهت الباحث ُب ىذا البحث ،فقد كلفت بو منذ شهرين
تقريباً ،ومنذ ذلك اٟتُت وأنا ٣تتهد غاية اٞتهد ُب ٚتع أطرافو.
فقد قمت بالبحث ُب كشافات الكتب والرسائل عن أي عنواف يتعلق با١توضوع ،وزرت مكتبة اٞتامعة مراراً ،وْتثت ُب فهرسها
األلكًتوين ،وفهرس مكتبة ا١تلك فهد الوطنية ،فلم أعثر على أي موضوع يتكلم عن األصولية ا٢تندوسية ،بل م أجد إال عنوانُت
لرسالتُت قدٯتُت حوؿ ا٢تندوسية ،وم أ٘تكن من اٟتصوؿ عليهما ،حيث كانتا ُب جامعة اإلماـ ،وم تتوفر نسخهما ُب مكتبة
اٞتامعة ،وىذا على خالؼ بعض األصوليات األخرى اليت عثرت على عدة مراجع ٢تا أثناء ْتثيٍ ،ب علمت بعد ذلك ٔتعرض
الكتاب الدويل ُب الرياض ،وأف ضيف الشرؼ فيو ىي دولة ا٢تند ،فرجوت أف أجد فيو بغييت ،وتفاءلت خَتاً ،فقمت بزيارة
ا١تعرض ،وااللتقاء بقسم ضيف الشرؼ(دولة ا٢تند) ،وكلمت كل من قابلتو من ا١توظفُت فيو علي أجد شيئاً حوؿ ا١توضوع –ولو
باللغة ا٢تندية ،ولو عن الديانة ا٢تندوسية عموما -فلم أعثر علي شيءٍ ،ب جلت ُب ا١تعرض مراراً ،فلم أجد فيو إال كتابُت أو
ثالثة تتكلم(ُب صفحات منها فقط) عن الديانة ا٢تندوسية ،دوف إشارة إىل األصولية إال ُب مواضع قليلة جداً من أحدىا

(ٔ)

وحينها علمت أف ا١توضوع سيتطلب جهداً مضاعفاً ،فعكفت من حينها على شاشة اٟتاسب أماـ مواقع اإلنًتنت ،أْتث عن
كل ما ٯتكن أف يكوف لو صلة با١توضوع ولو من بعيد ،مستخدماً كافة الكلمات ا١تفتاحية ا١تمكنة ،مطلعاً على مئات –ورٔتا
(ٔ)وىو كتاب :على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،طبعة مكتبة العبيكاف.
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آالؼ -الصفحات ،طاوياً أكثرىا جانباً حيث ال أجد فيها البغية ا١تنشودة ،حىت ٕتمع يل ْ-تمد اهلل وتوفيقو -ما
أحسب أنو يقوـ بأدىن الواجب حوؿ ىذه األصولية ،وإ٪تا أذكر ىذا ليعذرين القارئ على ما يراه من التقصَت
وا٠تلل الواضح ُب البحث ،وعدـ األصالة ُب بعض مراجعو ،إذ عامتها من صفحات النت ،واهلل ويل التوفيق.
منهج البحث
وقد سكلت ُب البحث منهج العرض التارٮتي ،والتحليلي ،وم أتعرض للمنهج النقدي إال ُب مواطن معدودة.
أسأؿ ا١توىل أف ٬تعل ىذا العمل خالصاً لوجهو ،وأف ينفع بو قارئة وكاتبو.
واهلل ويل التوفيق.

خطة البخث.

يتكوف البحث من مقدمة و٘تهيد ،ومبحثُت وخا٘تة.
ا١تقدمة .وفيها بياف أ٫تية ا١توضوع وأىدافو ومنهج البحث
التمهيد .وفيو أربعة مطالب

ا١تطلب األوؿ :تعريف األصولية fundamentalism.

ا١تطلب الثاين :التعريف بالديانة ا٢تندوسية ،وبياف عقائدىا.
ا١تطلب الثالث :تاريخ اإلسالـ وا١تسلمُت ُب ا٢تند
ا١تطلب الرابع :االٕتاىات العامة الكربى ُب السياسة ا٢تندية حالياً.
ا١تبحث األوؿ:األحزاب وا١تنظمات األصولية ا٢تندوسية .و٦تا ذكر فيو:
ٔ -منظمة سوايامسيفاؾ سانج راشًتيا

ٕ -هباراتيا جاناتا«ْتارتيا جاناتا» Bharatiya Janata.

ٖ -جي دؿ.
ٗ -ااجملس ا٢تندوسي العا١تي.
٘ -حزب شيف سينا « شيوا سينا » :
 -ٙويشوا ىندوسي بريشارد (أؼ .اتش .يب)
-ٚأهبيناؼ بارات.
 -ٛبرجرانغ داؿ.
 -ٜآريا ٝتاج.أو :حركة العودة إىل الفيدا
ٓٔ -حركة شودىي .
ٔٔ -حركة سا٧تاثاف.
ٕٔ-دورغا فاىيٍت .
ٖٔ-راشًتيا سواياـ سواؾ.
ٗٔ-جاي فاند ماتراـ جُت كالياف سامييت.
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٘ٔ -راكشا سامييت.
 -ٔٙمناين ىندوسي.
 -ٔٚسنت سامييت.
 -ٔٛمنظمة ماىاساهبا.
ّ -ٜٔترانك دؿ .
ٕٓ -ىندو جاغرف منش.
ا١تبحث الثاين :مظاىر األصولية ا٢تندوسية .حيث ًب حصرىا ٔتا يلي:
ٔ -تكوين األحزاب وا١تنظمات األصولية اإلرىابية.
ٕ-األعماؿ اإلرىابية ،وااجمازر الدموية.
٣تازر جوجارات( مقتل ٕٓٓ٘ مسلم ،إحراؽ ٓٓ٘ مسلم وىم أحياء ،واغتصاب ٓٓٗ مسلمة ،تشريد ٓٓٔألف مسلم)
٣تازر متجددة ُب جوجارات.
٣تزرة مالياف
أحداث أخرى دموية ،وسعي المتالؾ قدرات إرىابية ،من قبل ٚتاعات ىندوسية.
ٖ-ىدـ ا١تساجد.
ىدـ ا١تسجد البابري
ىدـ مسجد سواي هبوج
ٗ -القومية ا٢تندوسية ،وأيديولوجية (ا٢تندوقا).
٘-األطماع التوسعية لألصولية ا٢تندوسية -والبالغة إىل اٞتزيرة العربية.-
السعي لتجنيس العمالة ا٢تندية ُب دوؿ ا٠تليج ،وذلك ١تد النفوذ السياسي
-ٙاألصولية ا٢تندوسية و السياسة(.التعاوف ا٢تندوسي اليهودي ،كرافد من روافد األصولية ا٢تندوسية)
-ٚاألصولية ا٢تندوسية ُب التعليم ،وا١تناصب اٟتساسة من الدولة ا٢تندية.
-ٛاألصولية ا٢تندوسية ُب كشمَت.
-ٜإرىاب ىندوسي ضد النصارى.
ا٠تا٘تة
ثبت ا١تراجع
الفهرس
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التنويد.
وفيو أربعة مطالب.

املطلب األول :تعريف األصولية .fundamentalism
تاريخ المصطلح ومعناه:
استخدـ مصطلح األصولية ألوؿ مرة بُت عامي ٓٔ ٜٔوٜ٘ٔٔـ نشر مؤلفوف ٣تهولوف مسيحيوف پروتستانتيوف ُب الواليات
ا١تتحدة ٕٔ كتيبًا بعنواف األصوؿ ،تضم تسعُت مقالة ،حاوؿ ا١تؤلفوف تفنيد كل ا١تبادئ األساسية للنصرانية اليت ٬تب التسليم هبا
دوف تشكيك  ،وأخذت األصولية اٝتها من ىذه الكتيبات(ٔ).
وقد بلورت ىذه الكتيبات أربع (حقائق أساسية) ٝتيت باألصوؿ ( .)Fundamentalesومنها العصمة اٟترفية لإل٧تيل،

واليقُت غَت القابل للشك بعدـ إمكانية احتواء اإل٧تيل على أي خطأ ،كما ورأت أف أي خروج عن ذلك ىو خروج عن ا١تسيحية
عموما.

وتشَت ا١توسوعة ا٠تاصة بتاريخ اللغة الفرنسية إىل أف كلمة fundamentalism
يلتزـ بالتفسَت اٟترُب للنصوص اإل٧تيلية أي أنو يتمسك باألساس نفسو وىي كلمة .)ٕ( fundamental

اشتقت عاـ ٕٓ ٜٔو٘تثل تياراً دينياً

وأما عن ظهور ىذا ا١تصطلح ُب ا١تعاجم :فقد بُت روجيو جارودي أف أوؿ ظهور ٢تذا ا١تصطلح قد كاف ُب قاموس " الروس
الصغَت" لسنة  ٜٔٙٙـ حيث عرؼ بكيفية عامة جدا:
(ٖ)
" ىي موقف أولئك الذين يرفضوف تكييف عقيدة مع الظروؼ اٞتديدة"
أما ُب سنة  ٜٜٔٚفنجد نفس القاموس لكن من النوع الصغَت " الروس اٞتيب" يعرؼ ا١تصطلح واصفا بو تيار الكاثوليك:
(ٗ)
" ىي استعداد فكري لدى بعض الكاثوليكيُت الذين يكرىوف التكيف مع ظروؼ اٟتياة اٟتديثة"
أما ُب سنة ٗ ٜٔٛـ فقد ظهر "الروس الكبَت" و الذي ًب من خاللو ٖتديد معٌت ا١تصطلح بأكثر دقة و وضوح إذ عرفها بقولو:
" أنو داخل حركة دينية -األصولية -ىي موقف ٚتود و تصلب معارض لكل ٪تو أو لكل تطور"(٘).
و ُب عصر اٟتداثة ،و بعد مؤ٘تر الفاتيكاف الثاين  ،يشهد ا١تصطلح تطورا كبَتا حيث انتقل من ٣تاؿ الدراسات الدينية
()ٙ
الكاثوليكية إىل ٣تاؿ السياسة ،و االجتماع حيث أريد بو " :ا١تذىب احملافظ و ا١تتصلب ُب موضوع ا١تعتقد السياسي"
و بالتايل و من خالؿ كل ىذه التعاريف ٯتكن القوؿ بأف مصطلح األصولية يرتكز على ثالث ٤تددات:
ٔ) -اٞتمود ُب وجو كل تطور.
(ٔ) موسوعة اٞتياش ./ٕٕٓٚٓhttp://mosoa.aljayyash.net/encyclopedia-
(ٕ)أزمة ا١تصطلحات وسجالنا الفكري :األصولية والليربالية-د.فهد العربي
http://www.burnews.com/articles.php?action=show&id=ٖٖٓٛ
االنتفاضة على العلمانية وظهور األصوليات الدينية٤ -تمد عامر
(ٖ)رجاء غارودي" ،األصوليات ا١تعاصرة أسباهبا و مظاىرىا" ،باريس  :دار عاـ ألفُت ، ٕٓٓٓ ،ص ٖٔ
(ٗ) ا١ترجع نفسو(ٖٔ)
(٘).ٖٜٗDictionnaire Larousse, France :Edition Manry-Malekerbes, p
()ٙرجاء غارودي ،ا١ترجع السابق الذكر ،ص ٖٔ
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ٗتلصا من بعض ا١تعتقدات أو أنواع
ٕ) -العودة و االنتساب للماضي(األصوؿ أو األسس لدين أو مذىب معُت ً
السلوؾ اليت استحدث ُب ذلك الدين أو ا١تذىب).
( ٖ) -االنغالؽ و التصلب و بالتايل عدـ التسامح(ٔ).
وقد بُت بعض العلمانيُت العرب –وىو مراد وىبو -مقصده باألصولية بقولو" :اقصد عدـ إعماؿ العقل ُب النص الديٍت ،ومنع
العقل من أف يفكر ُب النص الديٍت .معناه أف نأخذ النص الديٍت ْترفيتو وبال حوار .واذا حاولت أف تُ ِ
عم َل العقل أو تفهم النص
الديٍت ،فأنت ُب نظر األصويل كافر وزنديق وتستحق القتل....
من ىنا ارتبطت األصوليات الدينية على ٥تتلف أنواعها بظاىرة اإلرىاب ا١توجودة ُب األصولية اليهودية وا١تسيحية واإلسالمية
والكنفوسيوشية
ٍب بُت أف ٚتيع األصوليات معادية للعلمانية ،وسبب ذلك ُب نظره ":ألف العلمانية ىي التفكَت ُب النسيبٔ ،تا ىو نسيب وليس ٔتا
ىو مطلق ،أي أف العلماين يرفض التفكَت با١تطلق ولكنو يستهويو التفكَت بالنسيب؛ ألف العلمانية ُب تقديري تأسست علميا ُب
ٖٗ٘ٔ بصدور كتاب كوبرنيكوس ا١تعنوف "حركات األفالؾ".
ُب ىذا الكتاب قاؿ كوبرانيكوس إف األرض ىي اليت تدور وليس الشمس ،واف الشمس ىي ا١تركز وليس األرض .واذا م تعد
األرض مركزاً للكوف سيصبح اإلنساف ايضا ليس مركزاً للكوف .وعندما تنتفي مركزية اإلنساف ُب الكوف ،معٌت ذلك أف اإلنساف
غَت قادر على الوصوؿ إىل اٟتقيقة ا١تطلقة .إذا كاف ىو مركز الكوف يستطيع أف يصل إىل اٟتقيقة ا١تطلقة ،ولكن إذا كاف غَت
ذلك فال يستطيع .وبالتايل فاألصويل الذي يعتقد انو ٯتلك اٟتقيقة ا١تطلقة يعادي العلمانية ألهنا هتدده .لذلك أرى أف الصراع ىو
ُب حقيقة األمر بُت األصولية الدينية والعلمانية ،واعتقد أف أية مبادرات تطرح ١تواجهة اإلرىاب واألصولية الدينية بدوف النص
على ضرورة تغيَت ذىنية اإلرىايب من ذىنية أصولية إىل ذىنية علمانية ستواجو عدـ االستمرارية و٤تكوـ عليها بالفشل (ٕ).

(ٔ)٤تمد السيد اٞتليند ،األصولية و اٟتوار مع اآلخر ،القاىرة :دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ٜٜٜٔ ،ـ ،ص ٖٔ ،بواسطة رسالة:
األصولية السياسية ا١تعاصرة من خالؿ الرؤية الصهيونية -كرٯتة بلخضر-رسالة ماجستَت من جامعة اٞتزائر صٕٕ.
(ٕ) حوار مع د مراد وىبة
http://www.metransparent.com/old/texts/muradwahba_interviewٔ.htm
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املطلب الجاني :التعريف بالديانة اهلهدوسية ،وبيان عقائدها.
-1التعريف.

 )ह दىي ديانة تعترب من أقدـ الديانات ا١تعاصرة وبأتباع يربوف على ا١تليار نسمة.،
ديفانيجاريिं :
ا٢تندوسية (با٢تندية
ु
كلمة "ىْن ُدو" (بكسر ا٢تاء) ىي كلمة فارسية األصل وم تستخدـ ىذه الكلمة لتصف الديانة ا٢تندوسية بل استخدمها الفرس
وعرفت
ليشَتوا للقوـ الذين يسكنوف ما وراء هنر السند .وأطلق ا١تصطلح ُب البداية على تلك ا١تفاىيم الدينية ا٢تالمية للهندوس ُ
تلك ا١تفاىيم بالتايل با٢تندوسية  -ديانة ا٢تندوس(ٔ).
واالسم اٟتقيقي ٢تذه الديانة ىوَ :ويْ ِدؾ دىرـ ،أو  :آريا دىرـ ،وٝتيت باسم (ا٢تندوكية) ،مع أف ىذا االسم مستحدث م
يستعمل ُب الكتب القدٯتة ،فقد كاف دين أىل ا٢تند يسمى ُب ا١تاضي بكلمة(الدين اآلري).
وأما كلمة(:ىندوسية) فهي مكونة ُب أصلها من(ىندو) و(استهاف)
فأما(ىندو)فإهنا مشتقة من كلمة(سند) ،ألف أىل فارس واليوناف كانوا يتجولوف على سواحل (سند) ويغَتوف حرؼ السُت إىل
ا٢تاء(ىند)
وأما(استه اف) فمعناىا (ا١تقر) ،فحذفت ا٢تاء ٗتفيفا ،فصارت(استاف) ،فقالوا( :ىندوستاف) ،أي مقر أىل ا٢تند ،وإىل ذلك نسبوا
(ٕ)

دينهم ،فقالوا :ا٢تندوسية ،أو ا٢تندوكية .
وقد مرت ا٢تندوسية بأطوار ثالثة:
الطور األوؿ :كانت فيو ىندية خالصة ،وانتهى ىذا الطور ُب القرف الثالث قبل ا١تيالد.
الطور الثاين :وىو طور التأثر بالعقائد األخرى ،وكاف بعد دخوؿ اإلسكندر للهند ،واختالط ا٢تنود ّتنوده الذين كانوا خليطاً من
من اليونانيُت ،وا١تصريُت ،واآلراميُت ،والكلدانيُت ،والفرس ،وغَتىم.
(ٖ)

الطور الثالث :وقد بدأ بالفتح اإلسالمي ُب القرف السابع ا١تيالدي(األوؿ ا٢تجري) .
التعداد (ٗ).
يصل عدد ا٢تندوس ُب العام إىل ما يزيد على ا١تليار نسمةُ ،ب ا٢تند منهم ما يقارب ٜٛٓ :مليوف نسمةٔ ،تا ٯتثل ٖ% ٛٔ.من
سكاف ا٢تند .
القارة ا٢تندية ذات الػ  %ٜٙمن تعداد
فهي أقدـ ديانات ا٢تند وأكربىا من حيث عدد معتنقيها .وقد نشأت ا٢تندوسية ُب شبو ّ
ا٢تندوس ُب العام ،وتعود نشأهتا إىل القرف ا٠تامس عشر قبل ا١تيالد.
الهندوس خارج الهند:

(ٔ) ويكيبيديا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%DٜٝٛٚٝDٜٝٛٙٝDٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝBٖٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ

(ٕ)انظر :دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي.)ٖٖ٘-ٖٕ٘( ،
(ٖ) انظر :مدخل إىل دراسة األدياف ،د مسعود حايفي(ٖٔٔ)
(ٗ) الصراع ا٢تندي الباكستاين ،موقع ا١تقاتل

ألاصولية الهندوسية
توجد ا٢تندوسية ُب أماكن بعيدة جغرافياً عن ا٢تند ،ورٔتا يعزي السبب ٢تجرة ا٢تنود ٢تذه الدوؿ٧ .تد ا٢تندوسية ُب
جنوب أفريقيا (ٕ ٔ.مليوف) ،ا١تملكة ا١تتّحدة (ٕ ٔ.مليوف) ،كندا ( ٓ.ٚمليوف) ،ىولندا (ٗ ٓ.مليوف) ،سوريناـ
(أمريكا الالتينية ٕ ٓ.مليوف)ٚ ،تهورية جويانا (أمريكا الالتينية (ٗ ٓ.مليوف).
وأما عن تعداد بقية الديانات في الهند:

فيوجد حوايل ٘ % ٔٗ.يدينوف باإلسالـ خاصة من بُت سكاف اٟتضر ،وٖ % ٕ.مسيحيوف ،وٕ ِ %سيخ ،وٗ  %بوذيوف،
باإلضافة إىل أقليات تدين بديانات أخرى .وعلى الرغم من تعدد األدياف فإف ا٢تند دولة علمانية كما جاء ُب مقدمة الدستور،
ومع ذلك فإف ا٢تندوس يسيطروف على ٚتيع مناحي اٟتياة السياسية واالقتصادية منذ استقالؿ ا٢تند عن بريطانيا ُب ٘ٔ أغسطس
ٜٔٗٚـ (ٔ).

-2الكتب املكدشة:

للهندوسية عدد ىائل من الكتب عسَتة الفهم غريبة اللغة وقد أُلّفت كتب كثَتة لشرحها وأخرى الختصار تلك الشروح ،وكلها
مقدسة وأ٫تها:
ٔ -الفيدا  :vedaوىي كلمة سنسكريتية معناىا اٟتكمة وا١تعرفة ،وتصور حياة اآلريُت ،ومدارج االرتقاء للحياة العقلية من

السذاجة إىل الشعور الفلسفي ،وفيو أدعية تنتهي بالشك واالرتياب كما أف فيو تأليهاً يرتقي إىل وحدة الوجود ،وىي تتألف من
أربعة كتب ىي:
ٔ -رج فيدا أو راجا فندا (أي الفيدا ا١تلكية) وترجع إىل ٖٓٓٓ سنة قبل ا١تيالد ،فيها ذكر إللو اآل٢تة (إنذار) ٍب إللو النار
(أغٍت) ٍب اإللو (فارونا) ٍب اإللو سوريو (إلو الشمس) ،وقد بلغ تعداد األ٢تة ا١توجودة ُب ىذا الكتاب لوحدة(ٓ٘ٔ) إ٢تا!!(سبحاف
اهلل وتعاىل عما يشركوف) .
ٕ٬ -تور فيدا  Yajur vedaيتلوىا الرىباف عند تقدًن القرابُت.

ٖ -سم فيدا  :Sama vedaينشدوف أناشيده أثناء إقامة الصلوات واألدعية.

ٗ -أثروا فيدا  :Atharva vedaعبارة عن مقاالت من الرقي والتمائم لدفع السحر والتوىم وا٠ترافة واألساطَت
والشياطُت .وكل واحد من ىذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء ىي- :

ٝ -iتَْ ِهتا٘ :تثل مذىب الفطرة ،وأدعيتو كاف يقدمها سكاف ا٢تند األقدموف آل٢تتهم قبل زحف اآلريُت.
 -iiالربا٫تن :يقدمها الربا٫تة للمقيمُت ُب بالدىم مبينة أنواع القرابُت.

-iiiآرانياؾ :وىي الصلوات واألدعية اليت يتقدـ هبا الشيوخ أثناء إقامتهم ُب الكهوؼ وا١تغاور وبُت األحراش والغابات.
(ٔ)مسلمو ا٢تند ..ا١تنقذوف ..ا١تضطهدوف -أٛتد الشجاع – موقع عودة ودعوة:
http://www.awda-dawa.com/Pages/Articles/Default.aspx?id=ٜٚٙ
و:ويكيبيديا:
ٛٙ%ٜD%ٛٚ%ٜ:%DٜA%ٛD%ٛA%ٛD%ٚA%ٛD%ٛٛ%ٜD%ٛA%ٛhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D
ٜA%ٛA%Dٛ%ٜD%ٖB%ٛD%ٛٛ%ٜAF%D%ٛD%
الصراع ا٢تندي الباكستاين ،موقع ا١تقاتل
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 -ivآبا نيشادات :وىي األسرار وا١تشاىدات النفسية للعرفاء من الصوفية.

ويعتقد ا٢تندوس أف الفيدا أزيل وقدًن كقدـ العام ،أ٢تمو رجل يسمونو :منو ،وقد ٚتعت فيو شىت العلوـ الروحانية،
وفيو األناشيد الدينية للعبادة
ٕ -قوانُت منو :وضعت ُب القرف الثالث قبل ا١تيالد ُب العصر الويدي الثاين ،عصر انتصار ا٢تندوسية على اإلٟتاد الذي ٘تثل ُب
(اٞتينية والبوذية)  .وىذه القوانُت عبارة عن شرح للويدات بُت معام ا٢تندوسية ومبادئها وأسسها.
ٖ -كتب أخرى:
أ  -مها هبارتا :ملحمة ىندية تشبو اإللياذة واألوديسة عند اليوناف ومؤلفها (وياس) ابن العارؼ (بوسرا) الذي وضعها سنة
ٓ٘ ٜؽ .ـ وىي تصف حرباً بُت أمراء من األسر ا١تالكة ،وقد اشًتكت اآل٢تة ُب ىذه اٟترب.
ب  -كيتا :تصف حرباً بُت أمراء من أسرة ملكية واحدة ،وينسب إىل كرشنا فيها نظرات فلسفية واجتماعية.
ت  -يوجا وأسستهاٖ :تتوي على أربعة وستُت ألف بيت ،ألفت إبتداء من القرف السادس عرب مرحلة طويلة على أيدي ٣تموعة
من الناس ،فيها أمور فلسفية والىوتية.
ث  -رامايانا :يعتٍت ىذا الكتاب باألفكار السياسية والدستورية وفيو خطب ١تلك أٝتو (راما)
ج-الفيدانت ،وىو من الكتب الفلسفية واألخالقية ،وىو أصغر الكتب ا٢تندوسية حجما ،إال أنو أكربىا تأثَتاً ُب الفكر ا٢تندي
الفلسفي والصوُب ،يبُت فيها عبادات الربا٫تة ،ويقرر عقيدة وحدة الوجود ،والردعلى ا١تبادئ اٞتينية والبوذية ،ويقرر مبدأ الفيض،
وجزاء ااجمتهد ُب العبادة ،ويقرر أزلية الروح ،وقدمها.
ح -اليوجا فاسثتا ،من أمهات كتب ا٢تندوسية ،مؤلفو ٣تهوؿ ،فيو تقرير وحدة الوجود ،وبعض الروحانيات.
(ٔ)

خ-دىرـ شاسًت ،كتب فقهية للهندوس ،ضاع أكثرىا وم يبق إال  ٔٙكتاباً .
-3العكائد.

إف ٦تا يالحظو الدارس للديانة ا٢تندوسية أهنا ديانة خالية من العقائد الرئيسية اٞتامعة ،وىذا ٦تا يقر بو علماؤىا.
يقوؿ الزعيم ا٢تندي :غاندي" :ومن حظ الديانة ا٢تندوسية أهنا ليست ٢تا عقيدة رئيسية ،فإذا سئلت عنها فأقوؿ :إف عقيدهتا
ىي عدـ التعصب ،والبحث عن اٟتق بطرؽ حسنة ،وأما االعتقاد بوجود خالق وعدمو فكال٫تا سواء ،وال يلزـ ألي رجل من
الرجاؿ ا٢تندوس أف يؤمن با٠تالق ،فهو ىندوسي ،سواء آمن أـ م يؤمن".
ويقوؿ كذلك" :ومن حظ الديانة ا٢تندوسية أهنا ٗتلت عن كل عقيدة ،ولكنها ٤تيطة ّتميع العقائد الرئيسية ،واٞتواىر األساسية
لألدياف األخرى"
ويالحظ على ا٢تندوس تقديسهم لكل جديد ،واعتبارىم لكل مصلح :رسوالً ،وإ٢تا بصورة بشر ،وىذا ما حدا بعض الباحثُت أف
(ٕ)

يعرؼ ا٢تندوسي بأنو :الذي ولد بُت أبوين ىندوسيُت ،بغض النظر عن العادات والتقاليد والعبادات .
ومع ىذا فإف للديانة ا٢تندوسية مبادى وعقائد عامة ،ذكرىا عامة من كتب عنهم ،ويكادوف ٬تمعوف عليها ومن أبرزىا:
(ٔ)انظر :ا١توسوعة ا١تيسرة ُب األدياف وا١تذاىب واألحزاب ا١تعاصرة(ٕ ،)ٕٚٙ-ٕٚ٘/دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد
الرٛتن األعظمي ،)٘ٙٚ-ٖٖ٘( ،أدياف ا٢تند الكربى – د أٛتد شليب(ٔٗ)ٗٗ-
(ٕ)دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي(ٖٔ٘.)ٖٕ٘-
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أوالً :الوثنية :
ا٢تندوسية ديانة وثنية  ،ومنشأ الوثنية فيها يعود إىل كوف معتنقيها يعبدوف القوى ا١تشاىدة ا١تؤثرة ُب الكوف حسب
زعمهم ٍ ،ب جسدوا تلك القوى واعتقدوا حلو٢تا ُب بعض األجساـ  ،ومن ىنا وجدت عبادة األصناـ ٟ ،تلوؿ تلك القوى فيها
 ،حىت وصلت آ٢تتهم إىلٖٖ مليونا ٍ ،ب حصروىا ُب ثالث:
ٔ -بَػَر ْا٫تَا ،أو بر٫تن.
اإللو ا٠تالق ا١تانح للحياة  ،والقوى الذي صدرت عنو ٚتيع األشياء فَتجى لطفو  ،وينسبوف إليو الشمس اليت هبا الدؼء وٕتري
عن طريقها اٟتياة ُب األجساـ  ،فهي مظهره احملسوس .
ِٕ -سْيػ َفا أو ِسْيػ َوا
اإللو ا١تخرب ا١ت ْف ٍِت  ،الذي يصفر األوراؽ ويهرـ الشباب  ،وينسبوف إليو النار اليت ال تبقى وال تذر  ،فهي مظهره احملسوس .
ُ
ِٖ -ويْشنُو أو بِ َشن
يعتقد ا٢تندوس أف اإللو ويشنو حل ُب ا١تخلوقات ليقي العام الفناء التاـ.
وىذه اآل٢تة الثالثة أقانيم ( أجزاء ) إللو واحد  ،واإللو الواحد ىو الروح العظمى ويسموهنا(آ٘تا).
ودوف ىذه اآل٢تة الثالثة آ٢تة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولكن علماء دينهم (الربا٫تة) يرجعوهنا إىل اآل٢تة الثالثة .
ومن مظاىر الوثنية ا٢تندوسية:
عبادة األبقار:
فقد حظيت البقرة ُب الديانة ا٢تندوسية بأٝتى مكانة ،وأرفع درجة ،ألهنا كانت من أغلى ثروات اآلريُت ،وكانت تدر عليهم فوائد
كثَتة ،فوضعوا ُب كتاهبم ا١تقدس أبياتا لتمجيدىا ،ووصفوىا بأهنا(ابنة اإللو ،ومركز اٟتياة ،وىي مصدر العلم عندىم(تأمل!!)
ولذا فإف ا٢تندوس يعبدوهنا ويقدسوف روثها ،وأحب الصدقات عند ا٢تندوس الصدقة للبقرة.
يذكر إدوارد لوس أنو ُب ا٠تامس من أكتوبر عاـ(ٕٕٓٓ) ُشنق ٜتسة من رجاؿ الداليت على أيدي ٣تموعة كبَتة من الغوغاء
ا٢تندوس من الطبقة العليا ُب بلدة جاجار ا٢تندوسية قرب نيود٢تي ،حيث قُبِض على الرجاؿ ا٠تمسة وىم ٭تملوف جثة بقرة ميتة
اشًتوىا من قرية ٣تاورة ،ومع أف ذلك يعد جزءاً من مهنتهم ا١توروثة –بوصفهم من طبقة كامار الفرعية(الطبقة الرابعة) -إال أف
أحد الغوغاء زعم أهنم قتلوا البقرة قبل العمل على جلدىا ،ولذلك ُشنِقوا ،وتُِركت جثثهم معلقة تتأرجح أماـ أنظار حشد كبَت
(ٔ)

من الناس ،رغم إصرار السكاف احملليُت على أف البقرة كانت ميتة .

ثانياً :خلق الكائنات في الفكر الهندوسي:

تقرر كت ب ا٢تندوس أف آ٢تتهم (برميشور)(اإللو األكرب عندىم) ظهر ٔتادة التكوين ،وخلق ا١تاء ،وألقى فيو النطفة ،فأصبحت
بيضة ،وخرج منها اإللو(بر٫تا) ،وكسر البيضة نصفُت ،فخلق من أحد٫تا اٞتنة ،ومن الثاين :السماء واألرض  ،وما بينهما،
واٞتهات الثمانية ،والبحور ا١تتموجةٍ ،ب أخرج من فمو طائفة (الربا٫تة) ،ومن عضده طائفة الكشًتي ،ومن فخذه
طائفة(الويشيا) ،ومن رجلو طائفة الشودرا ،فما داـ برىاما مستيقضاً فالدنيا باقية ،فإذا أخذه النوـ تقع القيامة.

(ٔ)على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص()ٜٔٚ
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(ٔ)

و٢تم ُب قصة ا٠تلق روايات و(خزعبالت) أخرى عديدة ترويها كتبهم ا١تقدسة ،بينها الدكتور األعظمي  ،وكشف
عما بينها من تناقضات ،ويالحظ على ىذه الروايات أهنا دائرة بُت اعتقاد التمثيل والتجسيم ،واعتقاد التعطيل التاـ
الذي يؤوؿ إىل إنكار وجود ا٠تالق ،وليس ىذا ٣تاؿ التفصيل.

ثالثاً:الحلول ووحدة الوجود.
اٟتلوؿ :يعتقد ا٢تندوس أف بعض آ٢تتهم حلت ُب إنساف اٝتو كرشنو  ،فالتقى فيو اإللو باإلنساف أو حل الالىوت ُب الناسوت ،
وأف كرشنو ىذا ىو البطل الوديع وأنو قدـ شخصو فداء للخليقة عن ذنبها األوؿ  ،وأف األعماؿ اليت يأٌب هبا ال يستطيع غَته
اإلتياف بعشر معشارىا.
وقد ولد كرشنو من عذراء اٝتها ِديْػ َفاكِى  ،وينسبوف إىل والدتو األساطَت من أف األرض سبّحت وظهر ٧تم ُب السماء  ،وأف وجو
أمو أصبح يرسل نوراً لوالدتو  ،وأف اإللو ويشنو االبن قد حل فيو.
وعند ا١تقارنة بُت ما يقولو ا١تسيحيوف ُب ا١تسيح وا٢تندوس ُب الكرشنو ٧تد تقارباً شديداً كادا أف يتطابقا  ،فإف كانت الرب٫تية
أسبق ُب الوجود ُعلِم اآلخذ من ا١تأخوذ منو  ،وأصبح الفرؽ واضحاً بُت األصل وما تفرع منو.
وحدة الوجود :التجريد الفلسفي ارتقى با٢تنادكة إىل أف اإلنساف يستطيع خلق األفكار واألنظمة وا١تؤسسات كما يستطيع
احملافظة عليها أو تدمَتىا ،وهبذا يتحد اإلنساف مع اآل٢تة وتصَت النفس ىي عُت القوة ا٠تالقة.
أ  -الروح كاآل٢تة أزلية سرمدية ،مستمرة ،غَت ٥تلوقة.
ب  -العالقة بُت اإلنساف وبُت اآل٢تة كالعالقة بُت شرارة النار والنار ذاهتا ،وكالعالقة بُت البذرة وبُت الشجرة.
ت  -ىذا الكوف كلو ليس إال ظهوراً للوجود اٟتقيقي ،والروح اإلنسانية جزء من الروح العليا .وللهندوس عقيدة تسمى :أفتار،
ٔتعٌت (النزوؿ) ،يراد هبا أف الرب ينزؿ إىل األرض إلصالح الناس بصورة البشر ،كما جاء ُب كتاهبم ا١تقدس(كيتا)

رابعاً:خلود النفس وتناسخ األرواح(أواكمن):

النفس ُب نظر الربا٫تة جوىر ٍ
صاؼ خالد عام مدرؾ تاـ العلم  ،ما داـ منفصالً عن اٞتسد  ،فإذا فاض على اٞتسد واتصل بو
ٌ
اعتكر صفاؤه  ،ونقص علمو.
فالنفس خالدة باقية ال يتطرؽ إليها الفناء وال تبلى  ،ولذا يقوؿ ب ِ
اسْي ِديُو آل ِرْ٬تَن ػ وكال٫تا إلو ػ و ٭ترضو على القتاؿ و٫تا بُت
َ
الصفُت(:إف كنت بالقضاء السابق مؤمناً  ،فاعلم أهنم ليسوا ٔتوتى  ،كما أنا لسنا ذاىبُت ذىابا ال رجوع بعده  ،ألف األرواح غَت
ميتة وال متغَتة  ،وإ٪تا تًتد ُب األبداف مع درجات اٟتياة ُب اإلنساف  ،من الطفولة إىل الشباب إىل الكهولة ٍب الشيخوخة  ،اليت
يعقبها موت البدف ٍب العودة إىل بدف آخر).
فالنفس أبدية الوجود ال عن والدة  ،وال تنتهي إىل تلف أو عدـ ،بل ىي ثابتة دائمة  ،ال سيف يقطعها وال نار ٖترقها وال ماء
لباسو ٍ
بلباس آخر.
يَػغُصها وال ريح تنثرىا ،بل تنتقل من بدف إىل بدف آخر ،فهي أشبو ما تكوف باستبداؿ اإلنساف َ

(ٔ)دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي)ٙٔٗ-ٙٓٛ( ،
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يتضح ٦تا سبق عقيدهتم ُب تناسخ األرواح الذي امتازت بو الديانة الرب٫تية  ،فتظل الروح تنتقل من جسم إىل جسم
آخر  ،وترتقي  ،حىت تصل إىل الكماؿ ا١تطلق  ،وتلتحم با١تالئكة وتتصرؼ ُب شؤوف الكوف كما تشاء  ،وكما
تريد  ،وتلك ىي األرواح الصاٟتة.
وإف كانت الروح قد ارتكبت خطايا أثناء حلو٢تا ُب أحد األجساـ  ،ترتكس إىل حيواف لتكفر عن خطاياىا  ،وتطهر من
سيئاهتا ،وإف م تستطع هتبط وهتوى درجةً درجة حىت تدخل جهنم .
فالروح ال ٗتتص ّتسم واحد  ،بل رٔتا دخلت تلك الروح مئات األجساـ قبل ىذا اٞتسم .
و٦تا يتعلق بعقيدة التناسخ عند ا٢تندوس:
عقيدة النِرفانا ،وقد تسمى باالنطالق.
فلقد غلبت نزعة التشاؤـ على اٟتياة ا٢تندوسية ،فاحتاج علماؤىم إىل عقيدة النرفانا للتخلص من ىذا التشاؤـ ،ومعٌت(:نرفانا):
النجاة ،وىي حالة الروح اليت بقيت صاٟتة ُب دورات تناسخية متعاقبة ،فقضى صاحبها على شهواتو اٟتيوانية ،ورغباتو ا١تادية
واٞتسدية ،وم تعد ٖتتاج إىل تناسخ جديد ،فيحصل لو النرفانا(النجاة) من اٞتوالف ،وتتحد الروح با٠تالق.
ومن ٙترات النرفانا :فناء الشخصية ،واالٖتاد باٞتوىر الذاٌب ،ومن ىنا جاء إحراؽ ا١توتى ٗتلصاً من اٞتسم ا١تادي ،لتعلو الروح إىل
العام العلوي ،فإف النار ىي إحدى مظاىر األلوىية ،وىي بدورىا تقرب إىل الذات العليا

خامساً :عقيدة حرق الموتى والحياة اآلخرة:
يعتقد أتباع الديانة الرب٫تية أف األجساـ عند حرقها بالنار  ،تعلو شعلتها فتتجو إىل األعلى  ،وبذا تصعد الروح إىل ا١تلكوت ،
وتتخلص من غالؼ اٞتسم  ،وال يتم ذلك إال بإحراؽ آخر جزء من أجزاء اٞتسم.
فإذا ٗتلصت الروح باٟترؽ كاف أمامها عوام ثالث:
ٔ -عام ا١تالئكة.
ٕ -عام الناس.
ٖ -عام جهنم.
فالبعث موضع اتفاؽ بُت أتباع الديانة الرب٫تية وإنو لألرواح ال األجساد(ٔ) .

(ٔ)انظر :ا١توسوعة ا١تيسرة(ٕ ،)ٕٚٙ/دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي ،)ٖٖٙ-ٜ٘ٛ( ،مدخل إىل دراسة
األدياف ،د مسعود حايفي(.)ٜٔٔ-ٔٔٚ
ال ػبػػرى ػم ػيػػة (ا٢تندوسية) وديانتهم العجيبة ،مقاؿ للدكتور :خادـ حسُت إ٢تي ٓتش
ٕhttp://www.ٔٔemam.com/vb/showthread.php?t=ٜ٘ٛ

العنف الطائفي ُب ا٢تند حصيلة تراكمات م ٖتسم-موقع البياف
ٖhttp://www.albayan.ae/one-world/ٕٕٓٓ-ٖٓ-ٔ٘-ٔ.ٖٔٔٔٓٙ
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 -4ىظاو الطبكات يف الدياىة الربٍنية:

يتكوف ااجمتمع ا٢تندوسي من أربع طبقات رئيسية ،واستُحدثت طبقة خامسة سببت اإلزعاج للحكومة ا٢تندية
وقامت اٟتكومة ا٢تندية رٝتياً بإلغاء ىذه الطبقة ُب عاـ ٓ٘ .ٜٔونذكر ىذه الطبقات إبتداءً من األعلى ونزوالً إىل
أوطاىا حسب التقسيم الطبقي ا٢تندوسي:
ٔ -الطبقة البيضاء وىي طبقة البَػَر ِا٫تَة  :وتنحصر ُب رجاؿ الدين الرب٫تي الذين يبينوف أحكامو ويذكروف الناس بقضاياه  ،وإف
الربا٫تة ُخلقوا من رأس اإللو برا٫تا  ،لذلك ىم أعلى الناس  ،وخالصة اٞتنس البشري وعقلو ا١تفكر ،ألف الرأس عنواف ذلك كلو.
ٕ -الطبقة اٟتمراء «الكاشًتي» أو َكه ْش ًَت :ػ طبقة اٞتند ػ وىم القوة واٟتماة والغزاة  ،و يَػلُوف مرتبة الربا٫تة مباشرًة وإهنم خلقوا
من مناكب اإللو برا٫تا ويديو.
ِ
(الويْش)  :وىم طبقة الزراع والتجار ،وإهنم خلقوا من ركبيت اإللو برا٫تا  ،وإهنم اقرب
ٖ -الطبقة الصفراء «الفيزية» أو طبقة بْيش َ
إىل الطبقة الرابعة  ،من الثانية اليت تعلوىم.
ٗ -الطبقة السوداء طبقة َى ِرْ٬تَن وتشمل «السودرا» أو (ال ُشوَدر)ػ ػ وىم طبقة ا٠تدـ واألسرى والعبيد  ،وقد خلقوا من قدمي
اإللو برا٫تا.
٘ -طبقة احملرومُت ػ أو أوالد الفحشاء ػ ويسموف :األ٧تاس ،وتشمل أىل اٟترؼ ا١تتدنّية من وجهة نظر ا٢تندوسية ،وتتكوف ىذه
اٟترؼ من ح ّفارين القبور ،وعماؿ نظافة دورات ا١تياه وخالفو(ٔ).
ويضم بعض الكتاب الطبقة ا٠تامسة إىل الرابعة  ،لعدـ التفريق بُت الطبقتُت ُب التعامل لدى الديانة الرب٫تية .
وعند إلقاء نظرة فاحصة ٧تد التقسيم الطبقي بٍُِت على النَ َسب وعلى اٟتَِرؼ .
ولكل طبقة عبادهتا ا٠تاصة هبا  ،ال ٭تق لغَتىا من الطبقات أف تتناو٢تا  ،فللرب٫تي عبادتو ا٠تاصة بو  ،كما أف للكهشًتي عبادتو
ا٠تاصة بو  ،كما كاف ٢تذا النظاـ أثر ُب العالقات االجتماعية ،ومسائل الزواج ،فال يتزوج الرجل امرأة من طبقة أعلى من طبقتو،
لكن ٬توز لو أف يتزوج من طبقة ىي دوف طبقتو ،على أال تكوف من الطبقة الرابعة(الشودر) ،بل قد أثر ىذا النظاـ على أٝتاء
األطفاؿ ،فالرب٫تي ٮتتار لو اسم داؿ على البهجة السرور ،والكشًتي لو اسم داؿ على القوة ،والويشي لو اسم داؿ على الغٌت
والثروة ،بينما الشودري لو اسم يدؿ على الذؿ وا١تهانة.
وا١تصدر األساسي ٢تذا النظاـ الطبقي ىو كتاهبم ا١تقدس(ريج فيدا)ٍ ،ب تلى ذلك شريعة(منو) لوضع التفاصيل الدقيقة ،وتوزيع
وظائف كل طبقة.
وال شك أف ىذا النظاـ الطبقي يعد أساساً ١تا يالقيو ا١تسلموف وغَتىم من اضطهاد ىندوسي ،فإف العقلية ا٢تندوسية تعترب كل
من سوى ا٢تندوس ،بل كل من سوى الطبقات الثالث العليا من ا٢تندوس قذراً وغَت نظيف فتعاليم العقيدة ا٢تندوسية تفيض
حقدا وكراىية للبشرية عامة.
ً

(ٔ)انظر :دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي ،)٘ٙٚ( ،أدياف ا٢تند الكربى – د أٛتد شليب(ٗ٘)
مسلمو ا٢تند ..ا١تنقذوف ..ا١تضطهدوف -أٛتد الشجاع – موقع عودة ودعوة:
http://www.awda-dawa.com/Pages/Articles/Default.aspx?id=ٜٚٙ

ويكيبيديا.
http://ar.wikipedia.org/wiki/%DٜٝٛٚٝDٜٝٛٙٝDٛٝAF%DٜٝٛٛٝDٛٝBٖٝDٜٝٛA%DٛٝAٜ
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ا١تؤرخ والعام الكبَت البَتوين ذكر ُب مؤلفو الشهَت «ا٢تند» الذي كتبو قبل ألف عاـ عندما زار ا٢تند إباف عهد
السلطاف ٤تمود الغزنوي لتعلم اللغة السنسكريتية ..ذكر أف تعصب ا٢تندوس موجو إىل كل من ال ينتمي ٢تم أيًا
كاف ،فهم يسمونو مالشهاس أي العرؽ غَت النقي و٭ترموف إقامة عالقة معو واألكل معو أو ٣تالستو أو ٥تالطتو
وذلك العتقادىم دينيًا باف ذلك سوؼ يدنسهم.
وهبذا فإف بياف ىذه الطبقات وكشف معتقدات ا٢تندوس فيها من أىم ما يفعلو الدارس ٢تذه الديانة ،وذلك مفيد من جهتُت:
األوىل :أف يتبُت للعام مدى العنصرية العميقة ٢تذه الديانة الشركية ،ومدى احتقارىا لفئاـ من اٞتنس البشري(طبقة الشودر
يزيدوف على مائيت مليوف ُب ا٢تند ،فضالً عمن سواىم من غَت ا٢تندوس) ،وعدىم إياىم دوف مرتبة اٟتيواف٦ ،تا يبُت عوار ىذه
الديانة ،ومدى بطالهناُ ،ب حُت أف اإلسالـ م يفرؽ بُت البشر باعتبار اٞتنس أو األصل ،وال اٟتسب وال النسب ،بل كاف

ا١تيزاف :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
(ٔ)
ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ الحجرات((ٖٔ :إف اللَّو َال يػْنظُر إىل أ ِ
ص َوِرُك ْم َولَ ِك ْن يَػْنظُُر إىل قُػلُوبِ ُك ْم)) .
ْ
َج َساد ُك ْم وال إىل ُ
َ َ ُ
لقد رفع اإلسالـ سلماف ٍ
النسيب أبا ٢تب
الكفر
فارس
َ
وقد وضع ُ
الثاين :أف الضرب على وتر ىذا التفريق العنصري من أىم الوسائل اليت يتوجو استعما٢تا عند دعوة تلك الطبقات ا١تتدنية من
ا٢تندوس إىل اإلسالـ ،فال أحد يرضى أف يكوف ٤تتقراً با٠تلقة ،وأف يكوف طريق العزة والكرامة مسدوداً عليو ،فإذا ما بُت لو عدؿ
اإلسالـ –ُب ىذه ا١تسألة خصوصاً -وجور ديانتو ا٢تندوسية الشركية ،كاف ذلك سبيالً إىل دعوتو ،وقد كاف ٢تذا التفرقة العنصرية
أثر كبَت ُب دخوؿ الكثَت من ا٢تنودوس الشودر لإلسالـ ،بل حدا برئيسهم أف يقوؿ ٢تم :إف ااجمتمع ا٢تندوسي يراكم أنتم عدواً
(ٕ)

لدودا لو ،وأنتم إذؿ من األنعاـ...وقاؿ :إنو ال يوجد على وجو اإلرض دين أفضل من اإلسالـ"

املطلب الجالح :تاريخ اإلسالم واملشلنني يف اهلهد
(المسلون في الهند ،من أكثرية إلى أقلية ،ومن الوالية والحكم إلى اإلقصاء األتم)
يعترب ا١تسلموف ُب ا٢تند أكرب أقلية إسالمية ُب العام ،وثاين أكرب ٕتمع إسالمي على وجو األرض ،وقد كانوا ٯتثلوف ربع السكاف
ُب شبو القارة ا٢تندية قبل االستقالؿ ،وتقسيمها إىل دوليت ا٢تند وباكستاف.
وقد وصل اإلسالـ إىل ا٢تند ُب وقت مبكر وبالتحديد عاـ ٕٜىػ على يد ٤تمد بن القاسم ُب أثناء الفتوحات ا١تعروفة ُب التاريخ
اإلسالمي بفتوحات السند أياـ عهد الدولة األموية ،ومشلت الفتوح إقليم السند وجنوب البنغاؿ ومشاؿ أراكاف ،وكذلك
بورما(ميا٪تار) و العديد من مناطق والبنجاب وقامت دوؿ إسالمية ُب حوض السند والبالد ا١تفتوحو ،وقد أصبحت بالد السند
بعد دخو٢تا ُب اإلسالـ أىم مركز حضاري ُب شبو القارة ا٢تندية ،حيث ترٚتت فيها الكتب ا٢تندية من السندية إىل العربية.
وظلت بالد ا٢تند خاضعة للحكم اإلسالمي إباف ا٠تالفتُت األموية والعباسية زىاء أكثر من ٜتس مئة سنة ،حىت غزاىا الفاتح
ا١تغويل ا١تسلم بابر العظيم عاـ ٕٔ٘ٙـ(ٕٖٜىػ) ،واستوىل عليها ليستمر اٟتكم ا١تغويل اإلسالمي حوايل ثالث مئة سنة أخرى،
وكانت ىذه اإلمرباطورية ا١تغولية اإلسالمية ٖتكم آسيا الوسطى وأفغانستاف ومشايل ا٢تند ،وعلى مدى قروف طويلة ظل ا١تسلموف
(ٔ) أخرجو مسلم(ٗ)ٕ٘ٙ
(ٕ) انظر :دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي.)٘ٚ٘( ،
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ُب شبو القارة ا٢تندية أمة واحدة ،وتكونت ُب شبو القارة ا٢تندية إمرباطورية إسالمية ،واجهت فيما بعد اٞتيوش
الربتغالية وا٢تولندية اليت غزت ا٢تند ،ولقيت ىزائم كبَتة على أيدي ا١تسلمُت الذين قضوا على ٕتارة الرقيق اليت كاف
ٯتارسها الربتغاليوف.
ٍب دخلت بريطانيا منافسا استعماريا يبغي السيطرة على ا٢تند ،وًب ٢تا ذلك ُب أوائل النصف الثاين من القرف التاسع عشر ،وقبل
ىذا االستعمار كاف ا١تسلموف ُب ا٢تند أغلبية ،ولذلك عمل الربيطانيوف على ٤تاصرة اإلسالـ ُب ا٢تند ،خاصة وأف ا١تسلمُت ىم
الذين بذلوا دماءىم ُب مقاومة الغزو األجنيب ا٢تولندي والربتغايل ٍب اإل٧تليزي ،فعند دخوؿ الربيطانيُت كاف اإلسالـ ىو القوة
السائدة ُب شبو القارة ،وم يتصد للدفاع عن ا٢تند إال ا١تسلموف.
وقد أعلن اٟتاكم الربيطاين "اللورد النربو" ُب بداية االستعمار :أف العنصر اإلسالمي ُب ا٢تند عدو بريطانيا اللدود ،وأف السياسة
الربيطانية ٬تب أف هتدؼ إىل تقريب العناصر ا٢تندوكية إليها لتستعُت هبم ُب القضاء على ا٠تطر الذي يتهدد بريطانيا ُب ىذه
البالد.
وما قالو اللورد كاف ٔتثابة دستور التزمت بو السياسة الربيطانية ُب ا٢تند ،حيث عادت اإلسالـ ،وشجعت غَت ا١تسلمُت ،وأخذوا
٭ترضوف ا٢تندوؾ على اإلسالـ ،وحرموا ا١تسلمُت من الوظائف ،ونشروا فكرة أف الدوؿ اإلسالمية ُب ا٢تند ليست دوال ىندية ،بل
ىي دوؿ غازية أو مستعمرة ،واتبعوا سياستهم االستعمارية ا١تشهورة "فرؽ تسد" ،فأوقعوا بُت ا١تسلمُت وا٢تندوس أبناء الوطن
الواحد ،برغم أف اإل٧تليز يعلموف أف ٓ %ٜمن مسلمي ا٢تند ،ىم ىنود اختاروا اإلسالـ ٔتحض إرادهتم ،ولكنهم سعوا لنشر
الفرقة واألحقاد بينهم ُب شبو القارة ا٢تندية ،حىت انتهى األمر إىل تقسيم ا٢تند.
فمع هناية االحتالؿ الربيطاين الذي استمر حوايل مئيت عاـ ،كاف ا١تسلموف أقلية نسبيا ،وانقسمت ا٢تند عاـ ٜٔٗٚـ(ٖٔٙٙىػ)
إىل دولتُت إحدا٫تا ىندوسية ىي ا٢تند ،والثانية مسلمة ىي باكستاف ،اليت كانت تضم آنذاؾ بنغالديش ،ونتيجة لذلك التقسيم
ظهرت على مسرح األحداث السياسية مشكلة إقليم "جامو وكشمَت" ا١تتنازع عليو بُت ا٢تند وباكستاف حىت اليوـ.
• سدس سكان العالم:
وا٢تند ٣تتمع متعدد األعراؽ واللغات ،ويعيش فيها أكثر من مليار نسمة ،ٯتثلوف سدس سكاف العام ،وتبلغ نسبة ا١تسلمُت فيها
ٗٔ %من ٣تموع السكاف ،أي حوايلٓٗٔ مليوف نسمة( ٔٚٙمليوف ُب آخر إحصائية) ،أكثر من نصفهم يعيش ُب ثالثة
واليات مشالية ىي (أوتربرادش) ووالية (هبار) ووالية (البنجاؿ) الغربية ،وطبقاً لذات اإلحصاء فإهنم ٯتثلوف األغلبية ُب ٘ٔ
مديرية ،والغالبية ُب منطقيت (جامو)( ،كشمَت) ،ويعمل ُب قطاع الزراعة منهم قرابة ٓ %ٚوالباقوف موزعوف على قطاعات
ا٠تدمات والتجارة والصناعة.
وينقسم مسلمو ا٢تند إىل قسمُت ٫تا :مسلمو الشماؿ ،ويتبعوف ا١تذىب اٟتنفي ويتكلموف اللغة األردية والبنغالية ،ومسلمو
اٞتنوب ،ويتبعوف ا١تذىب الشافعي ويتحدثوف اللغة التاميلية ،إضافة إىل وجود مسلمُت شيعة ُب بعض الواليات وباألخص ُب
حيدر أباد.
وبرغم كرب حجم األقلية ا١تسلمة ُب ا٢تند (ٗٔ ،)%فإف نسبة ٘تثيلهم ُب مؤسسات الدولة ال تتعدى ٖ ،%وحسب بعض
التقارير الرٝتية فإف األرقاـ تشَت إىل أف ٘تثيل ا١تسلمُت ُب الوظائف الرٝتية يتضاءؿ باستمرار.
وا١تالحظ أف ىناؾ مئات ا١تسلمُت اٞتدد ُب ا٢تند كل يوـ وىذا ما يشَت ُب بعض الدراسات إىل أف اإلسالـ قد يكوف الدين
األوؿ ُب ا٢تند ُب السنوات القليلة القادمة.
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• مجتمع مغلق:
وكأي أقلية ُب العام بدأ مسلمو ا٢تند ُب تنظيم شئوف ٣تتمعهم ا٠تاص -الذي حرصوا أف يكوف مغلقا قدر
استطاعتهم -وأنشؤوا ٢تذا الغرض عدة ٚتعيات هتتم بشؤوف ىذه األقلية أ٫تها "٣تلس ا١تشاورة" الذي يتوىل ْتث
القضايا اليت تتعلق هبم وعالقتهم بااجمتمع ا٢تندي ،وحل ا١تشاكل الداخلية بينهمٍ ،ب ىناؾ "اٞتماعة اإلسالمية ا٢تندية" ،وىي
ٚتاعة تقوـ بدور دعوي وتثقيفي ونضايل لتثبيت أقداـ الوجود اإلسالمي ُب ا٢تندٍ ،ب "ٚتعية علماء ا٢تند" اليت ترعى شئوف
العلماء ،وىناؾ كذلك "اٞتمعية التعليمية اإلسالمية لعموـ ا٢تند" ،وىي ترعى شئوف ا١تدارس اإلسالمية.
كما يوجد لدى األقلية ا١تسلمة ُب ا٢تند جامعات لتدريس العلوـ اإلسالمية وأخرى للعلوـ ا١تدنية ،ومن أ٫تها :جامعة ديوبند،
وندوة العلماء ُب لكنهؤ اليت خرجت عددا كبَتا من كبار العلماء أمثاؿ الشيخ أيب اٟتسن الندوي ،وجامعة مظاىر العلوـ،
ومدرسة اإلصالح ،والكلية اإلسالمية ُب فانيا آبادي ،واٞتامعة العثمانية ُب حيدر أباد ،واٞتامعة ا١تلية ُب دىلي .أما التعليم
مدارس ومكاتب منتشرة ُب أماكن وجود تلك األقلية ،ويعاين أغلبهم كثافة الفصوؿ وقلة ا١تتخصصُت.
األويل فتهتم بشؤونو
ُ
وعموما فيوجد ُب ا٢تند العديد من ا٢تيئات وا١تؤسسات اإلسالمية  ،بلغ عددىا حوايل ٓٓٗ ىيئة ومؤسسة وٚتعية  ،ولقد حرـ
ىذا ا١تسلمُت من مظلة ٖتميهم وٖتافظ على ىويتهم اإلسالمية
• أغلبية فقيرة:
وغالبية ا١تسلمُت ُب ا٢تند ىم عماؿ فقراء ،أو فالحوف ،أو حرفيوف ،وىم ال يتجهوف إىل التجارة والصناعة نتيجة عدـ حصو٢تم
على قروض من البنوؾ ،وىيئات التمويل الرٝتية ،ومنع السلطات قياـ مؤسسات مالية غَت ربوية .فاألكثرية الساحقة من ا١تسلمُت
ىم من الفقراء ،ولكن ىناؾ فئة ٤تدودة من ا١تسلمُت ا١تثقفُت اليت ظهرت خالؿ األربعُت سنة األخَتة ،وبعد أف ىاجرت النخبة
ا١تسلمة ا١تثقفة من البالد إىل باكستاف عقب التقسيم.
• فقدان القيادة الموحدة:
والتحدي الكبَت بالنسبة للمسلمُت ُب ا٢تند ىو فقداف القيادة ،فليست ٢تم قيادة واحدة وموحدة ،وىذه أكرب قضية منذ بداية
عهد االستقالؿ ألنو قبل االستقالؿ كانت ٢تم منظمات وأحزاب وحركات وشخصيات ،ولكن بعد التقسيم وظهور باكستاف،
وىجرة النخبة من ا٢تند إىل باكستاف خلت ىذه البالدٍ ،ب لسبب أو آلخر قرر بعض الوجهاء ا١تسلمُت ىناؾ حل التنظيمات
السياسية.
ىذا إىل جانب أف العوامل الداخلية وا٠تارجية جعلتهم ُب حاؿ دفاع مستمر عن أنفسهم ليظلوا دوماً طائفة فقَتة وأمية و٣تهدة
ال تقوى على اإلبداع ،فضالً عن تغيَت واقعها ،فماذا ٯتكن أف يكوف مستقبل ا١تسلمُت ُب ظل ىذا الواقع األليم الذي يعيشوف
فيو ،وُب ظل تنامي التيار ا٢تندوسي ا١تتطرؼ؟ ىذا التيار الذي يتبٍت أيديولوجية العداء لإلسالـ كمصدر مزعوـ لإلرىاب ،وتقوـ
أدبياهتا على اعتبار أف ا١تسلمُت ُب ا٢تند ىم ا١تسؤولوف عن كل مشاكلها ،وأف عليهم الرحيل عن البالد ،وأف للمسلم فقط
مكانُت باكستاف أو القرب ،وعلى ىذا األساس تواصل ٛتلتها ا١تتشددة ٕتاه ا١تسلمُت ،واستطاعت ىذه اٟتركة أف تستجلب
(ٔ)
الدعم ا١تادي من اٞتاليات ا٢تندية ُب ا٠تارج
(ٔ)ملف مسلمي ا٢تند ..جرح ما زاؿ ينزؼ-أٛتد أبو زيد
http://www.alukah.net/World_Muslims/ٓ/ٜٙٔ/

و:ا١توسوعة اٟترة ،ويكيبيديا ،بتصرؼ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٛٝA٘ٝDٛٝBٖٝDٜٝٛٗٝDٛٝAٚٝDٜٝٛ٘_%DٜٝٛٔٝDٜٝٛA_%DٛٝAٚٝDٜٝٛٗٝDٜٝٛٚٝDٜٝٛٙٝDٛٝAF
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املطلب الرابع :االجتاهات العامة الكربى يف الشياسة اهلهدية حالياً.
ُب ا٢تند إتاىاف سياسياف رئيسياف:
إتاه ٯتثلو ا٢تندوسية ا١تتطرفة.
واالٕتاه الثاين ٯتثلو العلمانيوف ،وأكثر األحزاب السياسية ىم من العلمانيُت.
إال أف اٟتزب ا٢تندوسي ا١تتطرؼ استطاع استقطاب بعض ىذه األحزاب العلمانية ،حىت يتمكن من الوصوؿ إىل السلطة
واٟتصوؿ على إغراءاهتا ،مع أف األحزاب العلمانية ا٠تالصة تتصدى ١تواقف اٟتزب ا٢تندوسي ،وتدعو إىل مبادئ العدالة وا١تساواة
وااللتزاـ ٔتبادئ الدستور ا٢تندي؛ حيث إف الدستور يتضمن مبادئ ا١تساواة واإلنصاؼ والعدؿ بُت ٚتيع األدياف.
وا١تسلموف ا٢تنود يسعوف إىل التنسيق مع ىذه االٕتاه العلماين ألنو أقرب إىل إنصافهم من ا٢تندوسية ا١تتطرفة ،وىم هبذا يقبلوف
ٔتبدأ أخف الضررين(ٔ).

و:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=ٕٕٜٜٜٔٙٗٗٛ٘٘ٔ&pagename
=Zone-Arabic-Newsٕ%FNWALayout

(ٔ) حوار مع الدكتور مويكاؿ أٛتد :أحد كبار علماء ا١تسلمُت با٢تند ،ووكيل اٞتامعة اإلسالمية بوالية كَتاال ا٢تندية
بعنواف :مسلمو ا٢تند ..بُت سنداف ا١تواطنة ومطرقة ا١تواجهة الباكستانية
http://live.onislam.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=qٗPEٙO
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املبحح األول:
األحزاب واملهظنات األصولية اهلهدوسية.
يوجد ُب ا٢تند اكرب عدد من االحزاب ُب العام فهناؾ ما يزيد على «ٓ٘٘» حزب سياسي.
واالحزاب متنوعة :ايديولوجية واقليمية وطبقية واجتماعية ودينية.
وىيئة االنتخابات توزع ىذه األحزاب اىل ثالثة قوائم:
احزاب قومية وعددىا (.)ٙ
واحزاب اقليمية وعددىا (ٓٗ).
واحزاب مسجلة وعددىا ( ٗٓ٘ ) احزاب.
ومن ابرز ىذه األحزاب :حزب ا١تؤ٘تر القومي .حزب هباراتيا جاناتا ػ اٟتزب الشيوعي ا١تاركسي ػ باىوجاف ٝتاج (حزب ا١تنبوذين) ػ
جاناتا داؿ ػ تيليجو د يساـ ػ راشًتيا جاناتا داؿ (اللو براساد) ػ ايو آي دى إـ كيو (جاي الليتا) ػ حزب ساماتا (جورج فرنانديز
وزير الدفاع) ػ اٟتزب الشيوعي ا٢تندي ػ شيو سينا ػ دى .ـ .كيو .ػ شَتوماىن أكاىل داؿ (حزب السيخ) ػ شاكيت ( ىيكديو)
(ٔ)
لوؾ
(ٕ)
ولقد زادت ا١تنظمات ا٢تندوسية ا١تتطرفة على ٕٓ منظمة  ،وفيما يلي بياف بأبرز األحزاب وا١تنظمات األصولية ا١تتشددة
ا٢تندوسية ،علماً أف التمايز بُت ىذه األحزاب وا١تنظمات ليس تاماً ،فبعضها يعد منبثقاً من البعض اآلخر ،أو جناحاً لو:

 -1ميظنة شوايامصيفاك شاىج راشرتيا

(واختصارىا:آر إس إس  ،R.S.Sوتمثل الحركة الهندوسية اليمينية في الهند)

وىي أشهر تلك ا١تنظمات وأكثرىا انتشاراً وتأثَتاً ُب ااجمتمع ا٢تندي ،حيث إف عدداً كبَتاً من قادة اٟتزب اٟتاكم (هبارتيا جاناتا)
ينتموف إليها.
التأسيس
تأسست ا١تنظمة ُب عاـ ٕٜ٘ٔـ على يد الدكتور كيثوراـ بلراـ ىيد كيوار الذي تقلد مناصب عدة ُب حزب ا١تؤ٘تر الوطٍت
ا٢تندي ُب وقت مبكر ،إال أنو شعر باإلحباط الشديد بعد انتهاء حركة سوراج ا٢تندوسية وا١تتطرفة ،وازداد شعوره ىذا حينما وصل
غاندي إىل رئاسة حزب ا١تؤ٘تر ،وازداد نشاط ا١تسلمُت ُب اٟتزب .عندئذ استقاؿ من ا١تؤ٘تر وأسس منظمة (آر .اس.اس) لرعاية
الشباب ا٢تندوس ،والنهوض بالدولة على أساس أف ا٢تند للهندوس دوف غَتىم من الديانات والثقافات.
وقد كاف أعضاء ىذه ا١تنظمة من الربا٫تة حصريا ُب سنواهتم التكوينية ،وكانوا من ا١تهتمُت بالعلم ،وإىل اليوـ تسيطر الطبقات
العليا على ا١تنظمة وعلى اٟتزب(هباريتا جاناتا) على حد سواء.
ويًتاوح عدد أتباعها بُت (مليونُت ،وستة ماليُت عضو) ،وذلك اعتماداً على مصدر ا١تعلومات ،فهذه ا١تنظمة ال تنشر بيانات
(ٔ)

مفصلة بعدد األعضاء ،وحىت الرقم األدىن ٬تعل ىذه ا١تنظمة ثاين أكرب حركة سياسية ُب العام ،بعد اٟتزب الشوعي الصيٍت .
(ٔ)العنف الطائفي ُب ا٢تند حصيلة تراكمات م ٖتسم-موقع البياف
ٖhttp://www.albayan.ae/one-world/ٕٕٓٓ-ٖٓ-ٔ٘-ٔ.ٖٔٔٔٓٙ
(ٕ)٣تلة ااجمتمع العدد رقمٜٔٔٗبتاريخ(ٕٕٓٓ/ٖ/ٜأخطر ا١تنظمات ا٢تندوسية اإلرىابية :منظمة (آر.إس .إس)
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سياسة ومبادئ اللوائح الخاصة بالمنظمة:
حق العضوية ُب ا١تنظمة يقتصر على الرجاؿ فقط دوف النساء.
ال تسمح ا١تنظمة للنساء بالتصويت ٖتت أي ظرؼ.
أحقية فئة "تشيب باداف" من الربا٫تة ُب قيادة ا١تنظمة.
استئصاؿ الشيوعية والسيخية وا١تسيحية واإلسالـ من ا٢تند.
٬تب أف ٭تكم ا٢تند اآلريوف (إحدى قبائل الربا٫تة).
٬تب على أعضاء ا١تنظمة نيل الًتبية العسكرية والتدريب على استعماؿ األسلحة ا١تتطورة والعمليات اإلرىابية.
إحراؽ أرملة ا١تتوَب مع جثة زوجها.
جعل اللغة السنسكرتية لغة رٝتية للبالد.
خلق اإلشاعات وغسل دماغ األعضاء الستخدامهم ُب ا١تذابح ا١تدمرة وا١تنظمة ضد غَت اآلريُت ُب أ٨تاء ا٢تند ا١تختلفة.
توحيد الشعب ا٢تندوسي على أساس ا١تعتقدات الدينية ،وىذا ا٢تدؼ ال يتحقق إال بإقامة ااجمتمع ا٢تندوسي ا١توحد والقوي.
لذلك فإف منظمة "آر اس اس" أخذت على عاتقها مهمة توحيد ا٢تندوس وٕتديد ا٢تندوسية لصاحل العام والبشرية ٚتعاء على
حد زعمهم.
مطامع المنظمة

أعلنت ا١تنظمة مراراً ،أهنا تنوي بناء معابد ىندوسية على أنقاض ألفي مسجد وثالٙتائة كنيسة وٜتس وثالثُت معبداً سيخياً،
وتطالب بإغالؽ ٨توٕ٘ ألف مدرسة دينية إسالمية ُب ا٢تند ،وتزعم أف ا١تعلمُت ُب ىذه ا١تدارس يفسدوف الطالب الدارسُت.
وىي بدورىا فتحت معاىد تأىيلية وتدريبية للمعلمُت ٗترج فيها ٨تو ٔٛألف مدرسٜ ،تسة آالؼ منهم حصلوا على وظائف
حكومية ُب مدارس رٝتية ،كما تنوي تدريب مليوين مدرس على أفكارىا.
أما عن مطامعها ا٠تارجية ،فيعلن قادة ا١تنظمة أف باكستاف ،وبنغالديش ،ونيباؿ ،وهبوتاف ،وبورما ،وسريالنكا ،ال بد أف تنضم
إىل ا٢تند ،وأف على ا٢تند أف تعمل وتستعد لذلك .ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ استأجرت الضباط ا١تتقاعدين لتدريب ٨تو ٓ٘ ألف
شاب ُب ٔٛإقليماً ىندياً .كما أف ا١تنظمة تورطت ُب كثَت من األعماؿ اإلرىابية ،وتفجَت القنابل ُب الدوؿ ااجماورة ،وخاصة ُب
باكستاف.
تعليمات "آر.إس.إس" لقادتها المحليين

تقوـ ىذه ا١تنظمة –كسائر ا١تنظمات األصولية ا٢تندوسية -بتوزيع اآلالؼ من ااجملدات واألوراؽ وا١تنشورات الداعية إىل الطائفية
والعنصرية ،ومن ا١تنشورات اليت وزعتها ىذه ا١تنظمة ُب أعقاب ىدـ ا١تسجد البابري كتيب يتضمن تعليمات خاصة ألعضائها
ومنتسبيها ،يتبُت من ىذه التعليمات مدى توغل ىذه ا١تنظمة ُب األصولية واإلرىاب.
ومما جاء في الكتيب:
ُب الظروؼ الراىنة نكلفكم ٔتهاـ إضافية جديدة ،مع أف ٚتيع النشاطات األخرى تستمر ،وٗتربوف ا١تتطوعُت والوطنيُت ،بإبالغ
ا١تكتب الرئيس عند حدوث أي رد فعل:
ٔ شراء القنابل اليدوية والسالح ا٠تفيف وتوزيعو على الوطنيُت.
(ٔ) على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص()ٔٙٗ ،ٔ٘ٚ

ٕٔ

ألاصولية الهندوسية
ٕ العمل لتقوية روابط الصداقة مع الطبقة ا١تتدينة ،وكسب تأييدىا حملاربة ا١تسلمُت.
ٖ اضطرابات وأحداث ٤تلية ٬تب أف تصور وتصبغ بالعنصرية ،حىت تبدأ اشتباكات عنصرية.
ٗ نشر أفكار ىندوسية ُب أوساط األطباء والصيادلة ،وإقناعهم ببيع األدوية "منتهية الصالحية" للمسلمُت،
وا٢تمس بكلمة "أوـ" و"يعيش شري راـ" إلو ا٢تندوس ا١تزعوـ ُب أذين مواليد ا١تسلمُت اٞتدد ،و٤تاولة إعطائهم حقن العقم
الدائم.
٘ نشر األفكار ا٢تندوسية ُب أوساط كبار ا١تسؤولُت والبيوروقراطيُت١ ،تواجهة األقليات بصفة عامة ،وا١تسلمُت بصفة خاصة.
 ٙمقاطعة اإلعالـ ا١ترئي والسمعي ا١تنادي با١تساواة.
 ٚحث وٖتريض كبار ا١تسؤولُت ُب الدولة على إصدار التصاريح لفتح ٤تالت ا٠تمور ،والسفور ،والدعارة ،وا١تخدراتُ ،ب مناطق
ا١تسلمُت ،وترغيب بنات ا١تسلمُت وا١تنبوذين ُب الدعارة والفساد.
 ٛإعداد وتدريب ا١تتطوعُت لبيع األطعمة الضارة والفاسدة خارج مدارس ا١تسلمُت ،ليتضرر أوالد ا١تسلمُت ذىنياً وجسمياً.
 ٜتنصيب األصناـ ُب ٚتيع األماكن ،وا١تساجد ،وا١تقابر ،والكنائس ،إلبراز مظهر ا٢تندوسية على سائر ا١تناطق.
ٓٔ يتدرب األعضاء وا١تتدربوف على مهاٚتة ا١تسلمُت فجأة ،ويُعطوف التعليمات :أال يرٛتوا ُب ذلك ،األصدقاء وا١تعروفُت لديهم
على حد سواء.
ٔٔ إشعاؿ نار اٟتقد والعداوة ُب قلوب الشرطة ورجاؿ اٞتيش ضد ا١تسلمُت.
ٕٔ ترغيب ا١تتطوعُت والطالب ا٢تندوس بأف يقوموا ببيع ونشر ا١تخدرات ُب أوساط الشباب ا١تسلمُت .
ٖٔ العمل علي تعزيز الشباب ا٢تندوس ،وا١تتطوعُت ،والطالب ،وإثارة الغريزة اٞتنسية ،ليتعرضوا للفتيات ا١تسلمات ُب األماكن
العامة ،وا١تكاتب ،والكليات ،واٞتامعات ،والتقاط صورىن.
ٗٔ ترغيب التجار ،وأصحاب البنوؾ ،على وضع سياسات ،واسًتاتيجيات ،الهنيار الوضع االقتصادي لغَت ا٢تندوس.
ا١تفصلة حوؿ نشاطاهتم
٘ٔ مراقبة وترصد غَت ا٢تندوس ،وتزويد ا١تركز الرئيس بالتقارير َّ
مخططات وتعليمات المنظمة للمناىج التعليمية:

ٔ االرتكاز على اللغة السنسكرتية عند وضع ا١تناىج.
ٕ إدراج مادة قراءة السنسكرتية ُب ا١تناىج.
ٖ إبراز التاريخ ا٢تندوسي.
ٗ الًتكيز على مبادئ سرسواٌب "إحدى آ٢تة ا٢تندوس" ا١تزعومة ،اليت تعترب إ٢تة العلم وا١تعرفة ُب ا١تعتقدات ا٢تندوسية.
وتعمل منظمة "وديا هبارٌب" فرع منظمة "آر .أس .أس" ُب ٣تاؿ وضع ا١تناىج ،وىي تسعى لًتسيخ القومية ا٢تندوسية ُب أذىاف
اٞتيل الناشيء ،فإذا ترىب الطفل على ىذه األفكار ا٢تدامة ،فإنو ٬تعل كل األقليات والديانات األخرى أعداء لو٬ ،تب ٤تاربتهم
واستئصا٢تم من ااجمتمع ا٢تندي.
نظام التربية العسكرية للمنظمة
إضافة للتدريب اٞتسدي ينبغي أف يتدرب األعضاء على استخداـ العصا الطويلة ،والسيف ا٠تشيب ،وألعاب كبدى ،وخوخو.
كما يًتكز التدريب على اٞتانب العقلي ،حيث يُعطى ا١تتدربوف دورات ُب التاريخ ،وا١تشكالت االجتماعية مع الًتكيز ا٠تاص
على القومية ا٢تندوسية ،وا٢تدؼ من ذلك ىو أف يصبح األعضاء ٥تلصُت لعملهم ،جاىدين لتحقيق األىداف المنشودة

لجعل الهند دولة ىندوسية.
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لقد أكمل ٨تو ٘ٗ ألف شاب الًتبية العسكرية ُب عاـ ٕٔٓٓـ.
كما وصل عدد األعضاء ا١تنتمُت إىل ا١تنظمة وا١تتخرجُت من دوراهتا التدريبية إىل أكثر من ( )ٕٓٚٔٛٓٙعضو.
الزي الرسمي ألعضاء المنظمة

يلزـ األعضاء ارتداء الزي الرٝتي ُب ا١تناسبات الرٝتية للمنظمة ،وذلك لنشر أفكارىا وتأثَتىا على أوساط ااجمتمع ،وىو عبارة عن
قميص أبيض ،وشورت قصَت أٝتر ،مع لبس قلنسوة غاندي سوداء ،وحذاء أسود.

شعار المنظمة :سو ستكار أي (فرقوا تسودوا).
عالقة حزب بهارتيا جاناتا الحاكم بها

إف العالقات الوطيدة بُت اٟتزب اٟتاكم "هبارتيا جاناتا" و"آر .أس .أس" ،ال ٗتفى على أحد ،حيث يعترب اٟتزب اٞتناح
السياسي ٢تا .وقد ظهر ذلك بوضوح شديد حينما انتخب "الؿ كرشنا أدفاين" ،الرئيس السابق للمنظمة وزيراً للداخلية ُب
اٟتكومة.
وإذا ما استعرضنا القيادات ا٢تندوسية البارزة ُب اٟتزب٧ ،تد أف معظم ىؤالء إما تدربوا ُب معسكرات ا١تنظمة أو تولوا مناصب
مهمة فيها.
كما أف كثَتاً من ا١تنظم ات ا٢تندوسية ا١تتطرفة ٖتالفت مع اٟتكومة ُب تشكيل اٟتكومة ،وىي من وقت آلخر تضغط على
اٟتكومة ا١تركزية لتحقيق مطالبها ،وتستغل موقعها ُب اٟتكومة لتحقيق أىدافها ضد ا١تسلمُت واألقليات األخرى .فعلى سبيل
ا١تثاؿ أعلنت منظمة فيشوا ىندو بريشاد (أؼ .اتش .يب) ُب ٕٕٔٔٓٓ-ٕ-ـ ،أنو ٬تب على اٟتكومة ا١تركزية أف تقدـ ٢تا
التسهيالت الالزمة لبناء معبد ىندوسي ُب أيودىيا مكاف ا١تسجد البابري ،وإال فإهنا ستبدأ بدورىا ببناء ا١تعبد ابتداء من
٘ٔمارس اٞتاري ويستقيل أعضاؤىا من اٟتكومة ا١تركزية ،ومن ىذا األسلوب ،الذي تتبعو أيضاً ٚتيع ا١تنظمات األخرى يتبُت
بصورة جلية ،أف اٟتكومة ا٢تندية أصبحت لعبة ُب أيدي ا١تتطرفُت الذين يسعوف الستئصاؿ الديانات واألقليات األخرى،
ليتمكنوا من إقامة دولة ىندوسية متطرفة .وألجل ذلك ومع سياسة الضغوط واالبتزاز تعمل ىذه ا١تنظمات سراً ُب الدوؿ
اإلسالمية األخرى ألجل نشر الثقافة ا٢تندوسية فيها.
ومن أىم النشاطات في ىذا المجال التي تبنتها منظمة "آر إس إس" عن طريق أعضائها:

ٔ تدريب رجاؿ االستخبارات ا٢تندية من ا٢تندوس والبوذيُت ،للعمل كأئمة مساجد وخطباء ُب بعض الدوؿ اإلسالمية ،وُب
بعض ا١تراكز اإلسالمية ُب الدوؿ الغربية هبدؼ تشويو صورة اإلسالـ ونشر الفساد واإلباحية وتفريق صف ا١تسلمُت.
ٕ توظيف عدد كبَت من العمالة ا٢تندوسية ُب البالد العربية والسيما الدوؿ ا٠تليجية منها ،ونشر ظاىرة ا٠تادمات ا٢تندوسيات
والالٌب يًتىب أوالد ا١تسلمُت على أيديهن.
ٖ نشر الثقافة ا٢تندوسية عن طريق األفالـ ا٢تندية ا١تنتشرة ُب البالد اإلسالمية.
ٗ العمل ّتد للقضاء على اٟتضارة اإلسالمية ُب ا٢تند عرب هتديد منظمة "آر إس .إس" ٚتيع األقليات ا١توجودة بأف تظهر
وٖتافظ على الثقافة ا٢تندوسية وتًتؾ معتقداهتا.
يقوؿ رئيس ا١تنظمة :على ا١تسلمُت والنصارى ُب ا٢تند ،أف يظهروا ٔتظاىر اٟتضارة والثقافة ا٢تندوسية ،فقد حاف الوقت ليختاروا
أحداً من أمرين :إما ترؾ مظاىر دينهم ،أو يعاملوا كأهنم أجانب على ااجمتمع ا٢تندي.
ويقوؿ وزير الًتبية والتعليم ٝتبورناند بإقليم اترابراديش خالؿ كلمة لو ُب إحدى ا١تناسبات الكبَتة" :كل من يروج للدين
اإلسالمي ُب ا١تدارس ،يلحق أضراراً با٢تند وا٢تندوسية .فعلينا أف نقضي على اإلسالـ ُب ا٢تند لضماف التقدـ إىل األماـ".
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ولعل من أسوأ اإلىانات اليت يتعرض ٢تا ا١تسلموف ُب ا٢تند ،إجبارىم على اختيار لفظ "كرشنا و راما" جزءاً من
أٝتاء أبنائهم ،حينما يقدموف أوراقهم للقبوؿ والتسجيل ُب ا١تدارس والكليات اٟتكومية ،مع أهنما اٝتاف الثنُت من
آ٢تة ا٢تندوس ا١تزعومة.
نماذج حية على بعض من جرائمها
تسببت ا١تنظمة ُب خلق التوتر والفوضى ُب ا٢تند ومارست عمليات قتل وإبادة منظمة لقادة الديانات واألقليات األخرى ومن
ذلك:
ٔ اغتياؿ مها٘تا غاندي على يد أحد نشطاء ا١تنظمة وىو "ناتواـ غوداس" من عائلة الربا٫تة الذي أفاد بأنو فعل ذلك بأمر من
بانديت هنرو ،وكاف ذنب غاندي أنو كاف يدعو إىل االنسجاـ وا١تساواة بُت ٚتيع فئات الشعب.
ٕ ٤تاولة اغتياؿ عديد من قادة ا٢تندوس من الطبقة الدنيا ،مثل :الدكتور امبيد كار ،وكاماراج نادار ،وكاربوري طاغور.
ٖ حسب التقديرات الرٝتية ،ارتكبت أكثر من ٙتانية اآلؼ ٣تزرة ضد ا١تسلمُت بُت عامي حىت عاـ ٜ٘ٔٛـ.
ٗ ُب ٜٜٕٔ-ٕٔ-ٙـ ارتكبت جرٯتة ىدـ ا١تسجد البابري التارٮتي ُب ايودىيا ٖتت رعاية ىذه ا١تنظمة.
٘ للمنظمة يد طوىل ُب الضغط على اٟتكومة ا٢تندية لبناء معبد ىندوسي مكاف ا١تسجد البابري.
 ٙو٢تا تاريخ حافل ُب إسقاط اٟتكومات اليت م تستجب ١تطالبها مثل حكومة ُب يب سنغ وغَتىا.
٘ ٚتكنت ا١تنظمة من الوصوؿ إىل اٟتكم بقيادة آتاؿ بيهاري فاجبائي رئيس الوزراء ا٢تندي  ،الذي اشتهر بأفكاره ا٢تندوسية
ا١تتطرفة ّتانب دعم ا١تنظمات والشخصيات ا٢تندوسية ا١تتطرفة األخرى مثل :مريل منوىر جوشى و"الؿ كرشنا ادفاين" وباؿ
ثاكري وغَتىم(ٔ).
ىدف المنظمة:
لقد كاف ا٢تدؼ الرئيس ٢تذه ا١تنظمة ىو إ٬تاد ٣تتمع ىندوسي قائم بذاتو ،وأف يذعن ٚتيع من على أرض ا٢تند للهند
ا١تقدسة(ا٢تندوسية) ،وتتبٌت الثقافة ا٢تندوسية ،وىذا يقصي ٚتيع أصحاب الديانات األخرى على أرض ا٢تندٔ ،تا فيهم ا١تسلموف.
فقد قاؿ الؿ كريشنا أدفاين –نائب رئيس الوزراء أثناء حكم حزب هباريتا جاناتا :إنو يوافق على وجود "مسلمُت ىندوس"،
و"مسيحيُت ىندوس" ،أي أؤلئك الذين يقبلوف بوجود سبل متعددة للوصوؿ إىل اهلل ،كما نظمت ىذه ا١تنظمة برنا٣تاً
بعنواف":أىالً بعودتكم إىل ا٢تندوسية" وىو برنامج موجو للمسلمُت وا١تسيحيُت الذين يرغبوف باالرتداد عن دينهم واعتناؽ
ا٢تندوسية.
كما أف من أىداؼ ا١تؤسسة :بناء معابد ىندوسية على أنقاض ألفي مسجد  ،كما تطالب بإغالؽ ٨تو ٕ٘ ألف مدرسة دينية
إسالمية.
ا١تنظمة تدعو أفرادىا للتسلح ومهاٚتة ا١تسلمُت ،وتعليماهتا تقوؿ :ال ترٛتوا حىت األصدقاء وا١تعارؼ.
وقد شن د٬تفيجاي سينج الزعيم البارز ُب حزب ا١تؤ٘تر ا٢تندي اٟتاكم ،ىجوما عنيفا على اٟتركة ا٢تندوسية اليمينية ُب ا٢تند
بسبب استهدافها ا١تسلمُت باإلرىاب والقتل بدعوى القومية٤ ،تذرا من خطورة ذلك على األمن القومي ا٢تندي.
وقاؿ سينج ،خالؿ كلمتو ُب ٣تلس الكو٧ترس ا٢تندي األحد " ٕٓٔٓ-ٕٔ-ٜٔإف منظمة سوايامسيفاؾ سانج راشًتيا،
تستهدؼ ا١تسلمُت بطريقة نازية ٖتت مسمى القومية من خالؿ عمليات القتل اإلجرامية اليت تنفذىا ضد ا١تسلمُت ُب ا٢تند".
(ٔ)مقاؿ بعنواف :أخطر ا١تنظمات ا٢تندوسية اإلرىابية٣ ،تلة ااجمتمع العدد رقمٜٔٔٗبتاريخٕٕٓٓ/ٖ/ٜ

ٕٗ

ٕ٘

ألاصولية الهندوسية
وأشار إىل أف "ٚتيع ا٢تندوس ا١تتورطُت ُب أنشطة إرىابية ضد ا١تسلمُت ىم أعضاء ُب منظمة آر إس إس اليت تبث
بذور الكراىية ُب اٞتيل اٞتديد من مسلمي ا٢تند ،وىذا ىو ا٠تطر األكرب على أمن وطننا" ،وفقا ١تا نقل موقع
ريليجيوسكوب عن موقع إينديا فيجُت ا٢تندي.
مشَتا ُب الوقت نفسو إىل ضلوع أعضاء منظمة آر إس إس ا٢تندوسية ُب تفجَتات مدينة ماليجاوف بوالية مهاراشًتا الواقعة بغرب
البالد ُب  ،ٕٓٓٙوتفجَت مسجد مكة التارٮتي ُب مدينة حيدر آباد جنوب ا٢تند ُب .)ٔ(ٕٓٓٚ

 -2بَاراتيا جاىاتا«حبارتيا جاىاتا» Janata

.Bharatiya

وىي اٞتناح الرب١تاين ؿ"سنغ  ("RSSمنظمة سوايامسيفاؾ سانج راشًتيا) وكثَتاً من األحياف يصطنع ىذا اٞتناح قناع
"االعتداؿ" ا١تزيف على وجهو ،بينما يشجع ويسمح لألجنحة وا١تنظمات األخرى سراً باالستمرار ُب عمليات اإلبادة اٞتماعية
وا١تذابح ا١تدبرة(ٕ).
(ٖ)

وقد قاد ىذا اٟتزب اٟتكومة االتالفية ُب ا٢تند بُت عامي(ٕٓٓٗ – ٜٜٔٛـ) .
كاف تدمَت مسجد بابري مؤشرا لدخوؿ ا٢تند مرحلة جديدة خطرة أسس ٢تا اليمينيوف ا١تتطرفوف ا٢تندوس بعد اف وجدت افكار
اٟتزب اليت تدعو اىل استعادة ا٢تند ٢تويتها التارٮتية والتخلص من كل ما ٯتت بصلة للحقبة االسالمية وبقاياىا قبوال واسعا خاصة
بُت ا١تثقفُت الذين سئموا سياسات حزب ا١تؤ٘تر الذي ترىل وبات غَت قادر على تطوير نفسو ،االمر الذي فتح ااجماؿ اماـ حزب
هبارتيا جناتا الذي اكتسح االنتخابات وعاد إىل تطبيق عقيدة ا٢تنودة أيٕ :تريد ااجمتمع ا٢تندي من كل ما ليس لو صلة
با٢تندوسية ،ويعٍت ذلك بالطبع الغاء القوانُت الشخصية لألقليات الدينية األخرى ،وطمس ثقافاهتا على اعتبار اهنا شكلت -وال
تزاؿ -مصدر خطر على الثقافة ا٢تندوسية(ٗ).

 -3جي دل.

اٞتناح ا٠تاص ؿ"سنغ "RSSا٠تاص الذي تأسس ضد السيخ ،وىدفو الوحيد استئصاؿ السيخ ،وكذلك بدأت عملياهتا
اإلرىابية ضد ا١تسيحيُت وا١تسلمُت..
(ٔ)على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص( ،)ٔٙٙاستنكار مسئوؿ ىندي الستهداؼ
ا١تسلمُت بطريقة نازية ٖتت مسمى القومية ،ضمن موقع:
http://www.camlya.com

دراسة منشأ اٟتركات االصولية وتداعياهتا -أ.د .خليل حسُت أستاذ العالقات وا١تنظمات الدولية ُب كلية اٟتقوؽ باٞتامعة اللبنانية -دراسة
مقدمة إىل اٞتيش اللبناين-مركز البحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ()RSSC
http://drkhalilhussein.blogspot.com/ٕٓٔٔ/ٓٗ/blog-post_ٖٗ٘ٗ.html
موسوعة تاريخ األدياف ،الكتاب الرابع-فراس السواح()ٜٔٔ
(ٕ)مقاؿ بعنواف :أخطر ا١تنظمات ا٢تندوسية اإلرىابية٣ ،تلة ااجمتمع العدد رقمٜٔٔٗبتاريخٕٕٓٓ/ٖ/ٜ

(ٖ)على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص()ٔ٘ٚ

(ٗ)دراسة منشأ اٟتركات االصولية وتداعياهتا -أ.د .خليل حسُت أستاذ العالقات وا١تنظمات الدولية ُب كلية اٟتقوؽ باٞتامعة اللبنانية -دراسة
مقدمة إىل اٞتيش اللبناين-مركز البحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ()RSSC
http://drkhalilhussein.blogspot.com/ٕٓٔٔ/ٓٗ/blog-post_ٖٗ٘ٗ.html
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 -4اجملمض اهليدوشي العاملي.

من أىم ما حققتو اٟتركة األصولية ا٢تندوسية ٧تاحها ُب إنشاء الرب١تاف الديٍت (دىارماسانساد) ُب عاـ ٜ٘ٔٛـ ،
الذي تفرع عنو ااجملس ا٢تندوسي العا١تي  .وىذا ااجملس يضم ٓٓ ٜمندوب ٯتثلوف كل طائفة وفرقة ىندوسية ،ؤتن
فيهم السيخ  .ويقف وراء اٟتركة عدد من ا١تيليشيات ا٢تندوسية اليت تطلق على نفسها اسم ٚتاعات الدفاع الذاٌب ،وىي تتكوف
عموما من الشباف العاطلُت وصغار التجار وأصحاب الدكاكُت الصغَتة  ،ورمز ىذه ااجمموعات ا١تسلحة ىو "تريشوؿ" أو الرمح
ً
الثالثي ا١تنسوب إىل اإللو "شيفا".
وتشارؾ ىذه ااجمموعات الغاضبة مشاركة فعالة ُب االضطرابات الطائفية اليت تقع ُب كل مكاف تشعلها فيو فيشوا ىندوباريشاد
فيقتلوف اآلالؼ من ا١تسلمُت ويدمروف ٦تتلكاهتم  ،وىو أمر معتاد ُب مشاؿ ا٢تند ُب السنوات األخَتة  ،ومن الشعارات ا١تفضلة
لدى الفيشوا ىندوباريشاد الشعار اآلٌب " :مسلمانوف كاد مي استهاف  :باكستاف أو ياقربستاف" (للمسلم مكاناف اثناف فقط :
باكستاف أو ا١تقابر) .
و٣ترد رفع ىذا الشعار جرٯتة واضحة ٖتت البند ٖ٘ٔ من قانوف العقوبات ا٢تندي  ،ولكن م يعرؼ بعد أف السلطات اٗتذت
أي إجراء ضد من رفعوه ُب أي مكاف(ٔ).

 -5حسب شيف شييا « شيوا شييا » :

أي "جيش شيواجي" يتمركز ُب مهاراشًت ويتبع التكتيكات الدموية لشيواجي .مقرىا الدائم مومباي ،ورئيسها ىو باؿ ثاكري،
وقد نظم ٛتالت اإلبادة ضد ا١تنبوذين وا١تسلمُت وا١تسيحيُت ُب مهاراشًتا (ٕ).
ومنذ أكثر من ٘ٔ عاماً ٭تكم حزب شيف سينا ا٢تندوسي اليميٍت ا١تتطرؼ ،أو ما يُسمى كذلك بػ"جيش اإللو شيفا" .ويعترب
حزب شيف سينا مسلمي ا٢تند ٔتثابة "الطابور ا٠تامس" لعدوه األوؿ باكستاف(ٖ).

 -6ويشوا ٍيدوشي بريشارد (أف .اتش .بي)

ىذا ىو اٞتناح ا٠تارجي ا١تؤيد (لسنغ باريوار) ،ويعمل على قدـ وساؽ مع "آر .أس .اس" لنقل وغسل األمواؿ والفساد الدويل.
مقرىا الدائم نيود٢تي ،ورئيسها ىو :وشنو ىاري دا١تيا.
وىو ٔتثابة مؤ٘تر ىندوسي عا١تي
ظهرت إىل الوجود ُب عاـ ٜٗٔٙـ  ،وىي تعد جناح التعبئة اٞتماىَتية ألكرب ا١تنظمات ا٢تندوسية اليت تعرؼ باسم راشًتيا
سيوالو سانة (منظمة ا٠تدمة الوطنية) لكن دور فيشوا ىندوباريشاد برز على السطح ُب عاـ ٕٜٔٛـ  ،بعد إعالف دخوؿ
ا١تنبوذين ُب اإلسالـ ُب قرية ميناكشي يورـ  ،حيث شنت ا١تنظمة آنذاؾ ٛتلة إعادة ا١تسلمُت إىل حظَتة ا٢تندوسية  ،وتوجت
سرا جهود فيشوا ىندوباريشاد  ،رغبة منو ُب
جهودىا بتطهَت آالؼ من ا١تسلمُت ٔتدينة اٚتَت  .وُب حُت أيد حزب ا١تؤ٘تر اٟتاكم ً
اٟتصوؿ على مكتسبات سياسية

(ٔ)ماذا عن اإلرىاب ا٢تندوسي لًتويع مسلمي ا٢تند؟-مقاؿ :فهمي ىويدي"-ااجملة" عٕٕٓٓ/ٖٔٔ٘/
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=ٕٜٔٗٚ

(ٕ)مقاؿ بعنواف :أخطر ا١تنظمات ا٢تندوسية اإلرىابية٣ ،تلة ااجمتمع العدد رقمٜٔٔٗبتاريخٕٕٓٓ/ٖ/ٜ
(ٖ) مقاؿ بعنواف :ا١تدين بديالً للحرب ا١تقدسة-غَتىارد كالس-موقع قنطرة

ٕٙ

ألاصولية الهندوسية
وقد أعلنت ىذه ا١تنظمة ا٢تندوسية ا١تتطرفة أهنا ستقوـ بتجنيد ثالثة ماليُت شاب ىندوسي من كل أ٨تاء ا٢تند
١تواجهة من أٝتتهم بػ «الثوار األصوليُت» .وقاؿ أمُت عاـ ا١تنظمة لوكالة «برس ترست» ا٢تندية :إف أسلوب
مكافحة اإلسالميُت ُب كشمَت سيكوف من خالؿ تدريب ىذا العدد ١تواجهتهم.
(ٔ)
وقد بدأت ا١تنظمة بالفعل ُب تدريب ٖٓٓ ألف ىندوسي كمرحلة أوىل
-7أبَيياف بارات.

وىي منظمة متهمة بالعديد من األعماؿ اإلرىابية ،وقد وضعت ىذه ا١تنظمة  ،واٞتماعات األخرى التابعة ٢تا خطة «لالنتقاـ من
التفجَتات اليت نالت أضرحة ىندوسية» ،ونفذت بالفعل سلسلة من التفجَتات ترمي لتحقيق ىدؼ أكرب يتمثل ُب إقامة «دولة
ىندوسية منفصلة».
إال أف األىداؼ الكربى لػ«أهبيناؼ هبارات» طويلة األمد ٕتاوزت استهداؼ ا١تسلمُت بكثَت ،حيث يسعى أعضاء اٞتماعة
لإلطاحة بالدولة ا٢تندية واستبداؿ نظاـ ديٍت استبدادي هبا .وتتحدث «مسودة دستور» وضعتها اٞتماعة عن نظاـ يقوـ على
حزب واحد يًتأسو زعيم «٬تري اتباعو على ٚتيع ا١تستويات من دوف التشكيك ُب سلطتو».
ودعت ا١تسودة إىل إنشاء «أكادٯتية للتلقُت الفكري» ،أما التعليق ا٠تتامي الوارد ٔتسودة الدستور فكاف صادما «األفراد الذين
تضر أفكارىم هبندو راشًتا ينبغي قتلهم»(ٕ).

 -8برجراىؼ دال.

جناح الشباب بػ«فيشاؼ ىندو باريشاد» ،وتعٍت باإل٧تليزية «ا١تنظمة ا٢تندوسية الدولية»
وقد تأسست ىذه ا١تنظمة ُب ا٢تند عاـ ٜٗٔٙ
ًب توجيو أصابع االهتاـ إىل «فيشاؼ ىندو باريشاد» إىل جانب ا١تنظمات ا١تناصرة للقومية ا٢تندوسية ،فيما يتعلق بالعديد من
أعماؿ الشغب بالبالد .ومنذ تأسيس «برجرانغ داؿ»  ،للحماية ا١تزعومة لربنامج «فيشاؼ ىندو باريشاد» ا٠تاص «إليقاظ
ااجمتمع» ،اتضح أف سلسلة قيادة اٞتماعة غَت واضحة حىت اآلف .كما اُهتمت بالتورط ُب أعماؿ العنف الدينية األخَتة عاـ
 ،ٕٓٓٛوا١تتمثلة ُب ا٢تجوـ على الكنائس ا١تسيحية ُب أوريسا ،فضالً عن أعماؿ الشغب بُت ا٢تندوس وا١تسلمُت ُب غوجارات
عاـ ٕٕٓٓ.
أيضا ُب أف العاملُت ُب «برجرانغ داؿ» تدربوا على صناعة ا١تتفجرات .جدير بالذكر أنو ُب أغسطس
ويشتبو مسؤولو األمن ً
(آب)  ،ٕٓٓٛلقي اثناف من أعضاء «برجرانغ داؿ» مصرعهم ُب تفجَت غامض ُب كنبور .وصنفت وزارة ا٠تارجية األمَتكية ُب
تقريرىا الدويل عن اٟترية الدينية لعاـ ٕٓٓٓ ،وكذا منظمة «ىيوماف رايتس ووتش» ُب «التقرير العا١تي» من نفس العاـ ،ىذا
التنظيم على أنو تنظيم ىندوسي متطرؼ .كما وصف بوؿ براس ،أستاذ العلوـ السياسية ودراسات جنوب آسيا متفرغ ّتامعة
واشنطن« ،برجرانغ داؿ» على أهنا التنظيم ا٢تندي ا١تناظر لػ«ستارمابتيالنغ» األ١تاين النازي.
(ٔ)ماذا عن اإلرىاب ا٢تندوسي لًتويع مسلمي ا٢تند؟-مقاؿ :فهمي ىويدي"ااجملة" عٕٕٓٓ/ٖٔٔ٘/
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=ٕٜٔٗٚ
ؤٕٛ٘http://www.almuhands.org/forum/showthread.php?t= :
(ٕ)االرىاب ا٢تندوسي ُب حق ا١تسلمُت-جريدة الوحدة األليكًتونية-نشر يوـ ٕٜ :يوليوزٕٓٔٓ
ٕٔٗ=http://www.journalalwahda.com/Sujet.aspx?id

ٕٚ

ٕٛ
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ويقوؿ ا١توقع اإللكًتوين لػ«برجرانغ داؿ» ،إف من بُت أىداؼ التنظيم ُب ا٢تند ا١تعاصرة قلب غزوات الفاٖتُت
جهارا
ا١تسلمُت واإلمربيالية الربيطانية .وقد ٖتدث تنظيم «برجرانغ داؿ» ،إىل جانب «فيشاؼ ىندو باريشاد»ً ،
ضد اإلرىاب اإلسالمي ُب ا٢تند ،وأعلنا أهنما سيقوماف ْتمالت توعية ُب البالد ُب ىذا الصدد .وأوضحا أف
اإلرىابيُت اإلسالميُت يستًتوف ويتواروف بُت الشعب ا٢تندي ،وأهنم عازموف على كشفهم (ٔ).

 -9آريا مساج.أو :حركة العودة إىل الفيدا

حركة ىندوسية ُب ثوب جديد.
ومؤسس ىذه ا١تنظمة ىو :سوامي ديانند الرب٫تي(ٕٖٗٔٛٛ-ٔٛـ) ،وقد أسسها عاـ(٘ٔٛٚـ)ٔ ،تدينة ٔتباي ،إلحياء الدعوة
ا٢تندوسية من منابعها األساسية ،وىي الفيدات وشروحها.
وقد تقلب ىذا ا١تؤسس بُت عدة أطوار ُب حياتو ،من الثورة على عبادة شيفاٍ ،ب ا١ترور ٔترحلة وحدة الكوفٍ ،ب اإلٯتاف بالثنوية،
إىل أف عاد واقتنع بديانة الفيدا القدٯتة ،حيث وجدىا م تتأثر بالوثنية أو عبادة األصناـ ،كما وجدىا سا١تة من النظاـ الطبقي
اٞتائر.
يقدر عدد أتباع ىذه اٟتركة بنصف مليوف.
ومن أخطر أىداؼ ىذه ا١تنظمة :الدعوة إىل (شدى) يعٍت التطهَت ،ويعنوف بذلك إعادة ا١تسلمُت اٞتدد إىل ا٢تندوسية ،وأنو
بدخولو ُب اإلسالـ أو النصرانية قد تنجس ،فال بد من تطهَته.
وقد استطاع الشيخ :ثناء اهلل األمرتسًتي رئيس ٚتعية أىل اٟتديث ُب ا٢تند أف يقاوـ ىذه الدعوة ا٠تبيثة من ىذه ا١تنظمة ،و٘تكن
ا١تسلموف ْتمد اهلل من إٜتاد ىذه الفتنة.
(ٕ)

والكتاب األساسي ٢تذه ا١تنظمة أٝتو(ستيارهتا بركاش) ،ألفو ديانند نفسو .
نشرت صحيفة "بارتاب الىور" الناطقة باسم منظمة "أريا ٝتج" ُب عددىا الصادر ُب العاشر من يناير ٜٕٔٚـ مقاال جاء فيو:
"ُب ىذا البلد (ا٢تند) تػ َّ
شكل اٟتكومة وفقػًا لألرقاـ وىو ما ٬تعلنا نشعر بضرورة حركة "شودىي" وأهنا أصبحت مسألة حياة أو
ُ
موت ،فلقد ازداد عدد ا١تسلمُت إىل ٓ ٚمليوف نسمة ُ -ب الربع األوؿ من القرف العشرين  -وىو مؤشر خطَت على حياة
ا٢تندوس الذين يصل عددىم إىل ٕٕٓ مليوف نسمة ،إف ا٢تندوس يشعروف بصعوبة اٟتياة مع وجود ٓ ٚمليوف مسلم ،وإذا ما
ازداد عددىم فإف اآل٢تة وحدىا تعلم ماذا سيحدث للهندوس؟ وُب اٟتقيقة فإف حركة "شودىي" ٬تب أف ال نعطيها صفة
القدسية فحسب ،بل نعتربىا واجباً على كل ىندوسي ليجعل غَت ا٢تندوس يعتنقوف ا٢تندوسية .وإذا م يفعل ا٢تندوس ذلك فإهنم
٘تاما(ٖ).
سوؼ ينتهوف ً

(ٔ)اإلرىاب ..ا٢تندوسي ،براكرييت غوبتا ،جريدة الشرؽ األوسط ،اٞتمعػة ٖٕ ذو القعػدة  ٕٜٔٗىػ ٕٔ نوفمرب  ٕٓٓٛالعدد ٜٔ٘ٔٓ
ٔ٘http://www.aawsat.com/details.asp?section=ٗ٘&article=ٜٕٗ٘ٚ٘&issueno=ٜٔٓ
(ٕ)انظر :دراسات ُب اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند-عبد الرٛتن األعظمي(ٕٗ٘ ،)ٖ٘ٗ-موسوعة تاريخ األدياف ،الكتاب الرابع-فراس
السواح(ٓٔٔ)
(ٖ)ا٢تندوس ونظرهتم العنصرية إىل ا١تسلمُتٝ-تَت حسُت زعقوؽ-جنوب آسيا نيوز
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 -11حركة شودٍي .

وىي إحدى اٟتركات األصولية ا٢تندوسية ا١تتطرفة ،وحركة شودىي -اليت تعٌت التطهَت أو الطهارة -هتدؼ إىل إجبار
ا١تسلمُت على تبديل ديانتهم واعتناؽ ا٢تندوسية .وقادهتا يدعوف صراحة إىل استخداـ العنف من أجل ٖتقيق
مسلما بتبديل دينو إىل ا٢تندوسية إال إذا أظهرت لو قوة جسدؾ».
ا٢تدؼ ،من ذلك قوؿ أحدىم« :لن تستطيع أف تقنع ً
طعم اٞتواىر ا٠تمس :بوؿ البقرة وروثها وحليبها والزبدة ا١تصنوعة
وتعتقد أف من أراد اعتناؽ ا٢تندوسية من غَت ا٢تندوس عليو أف يَ َ
من حليبها واللنب ا١تخثر من حليبها!!
ويقوؿ األمَت "أمثي" أحد أمراء ا٢تندوسية :عندما يتحوؿ كل مسلمي ا٢تند إىل ا٢تندوسية عرب حركة "شودىي" فلن تستطيع أي
قوة أف تقف ُب وجو حريتنا ( د٢تي ُب ٕٜٕٓٔٙ/ٖ/ـ)
وُب قصيدة ىندوسية نػُشرت ُب ٖٜٕٔٔٚ/ٔ/ـ  :أيها ا٢تندوس إذا كاف ىناؾ مشاعر دينية باقية ُب قلوبكم فيجب عليكم أال

تًتكوا مسلماً واحداً ُب ىذا العام (ٔ).

 -11حركة شاجناثاٌ.

وىي حركة فاشية هتدؼ إىل توحيد ا١تنظمات ا٢تندوسية لتطهَت ااجمتمع ا٢تندوسي من ا١تسلمُت وغَتىم ،وىي تقوـ على مقولة
«إف بريطانيا للربيطانيُت وفرنسا للفرنسيُت وأ١تانيا لأل١تاف ،وأف ا٢تند للهندوسيُت» .ويقوؿ ىاردياؿ أحد قادهتا« :إف جنة الدولة
ا٢تندوسية لن تكتمل إال بتطهَت شبو القارة من اإلسالـ وأي ديانة أخرى غَت ا٢تندوسية ..وأي ىندوسي ال يؤمن هبذا ا١تبدأ يعترب

ابنػًا عاقػًا ٢تذه األرض ا١تقدسة»(ٕ).
-12دورغا فاٍيين .

جناح ا١ترأة ُب «برجرانغ داؿ»
وقد تأسس عاـ ٔ.ٜٜٔ

-13راشرتيا شواياو شواك.

اليت يعتقد أهنا استهدفت مساجد لالنتقاـ بعد وقوع تفجَتات سابقة على مواقع دينية ىندوسية نفذىا مسلحوف إسالميوف(ٖ).

-14جاي فاىد ماتراو جني كالياٌ شامييت.
 -15راكشا شامييت.

 -16مياىي ٍيدوشي.

ٚتاعة إرىابية ىندوسية متعصبة ،تتوىل مهمات اإلحراؽ والفوضى.
(ٔ)ا٢تندوس ونظرهتم العنصرية إىل ا١تسلمُتٝ-تَت حسُت زعقوؽ-جنوب آسيا نيوز
(ٕ)ا١ترجع السابق.
(ٖ)اإلرىاب ..ا٢تندوسي ،براكرييت غوبتا ،جريدة الشرؽ األوسط ٕٖ ،ذو القعػدة  ٕٜٔٗىػ العدد ٜٔ٘ٔٓ

ٕٜ

ٖٓ
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 -17شيت شامييت.

إحدى اٞتماعات ا١تتطرفة وا١تنشقة عن ٚتاعات إرىابية أخرى.

 -18ميظنة ماٍاشابَا.

إحدى أقدـ ا١تنظمات ا٢تندوسية اليت دبرت اغتياالت لكثَت من القادة غَت الربا٫تة.

 -19جبراىك دل .

مقرىا الدائم ُب د٢تي ورئيسها :أشوؾ سنغمل.

ٍ -21يدو جاغرٌ ميش.

(ٔ)

ومقرىا الدائم ُب أٛتد آباد ورئيسها ىو راـ كرباؿ

(ٔ)
٘http://www.almuhands.org/forum/showthread.php?t=ٕٔٛ
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املبحح الجاني :مظاهر األصولية اهلهدوسية.
ال شك أف حصر مظاىر األصولية ا٢تندوسية ىو من الصعوبة ٔتكاف ،فإف ا١تتتبع لألحداث اليومية ُب ىذا الصراع،
والذي يتناوؿ شبو قارة خالؿ ما يقارب القرف من الزمن ليحتار ُب ذلك الكم ا٢تائل من ا١تواقف العدائية ،والوقائع الدموية،
واألعماؿ اليت تسجل ُب سياؽ تلك األصولية.
وفيما يلي ٤تاولة لًتتيب مظاىر وٕتليات تلك األصولية ُب عناوين رئيسية ٤تددة ،أوردت ٖتت كل واحد منها بعض الشواىد
والوقائع اليت تندرج فيها ،وال أدعي أف ىذه العناوين قد أحاطت ٔتظاىر تلك األصولية ا٢تندوسية الغالية ،بل قد ركزت على
التجليات العملية لتلك األصولية ،وم تتسع لبياف األصوؿ التنظَتية لتلك األصولية ُب أدبيات الديانة وما حوتو كتبها ا١تقدسة،
ونطق بو أصحاهبا ،إال ما جاء عرضاً ضمن ىذه ا١تظاىر –خصوصاً ما يتعلق بالقومية ا٢تندوسية -فإف ذلك يستدعي دراسة
موسعة ،ومعرفة بلغة القوـ ،واطالعاً على كتبهم وثقافتهم ،وىذا ٦تا ينقطع الزمن دوف إدراكو.
فمن أبرز مظاىر األصولية الهندوسية ما يلي.

 -1تكويً األحساب وامليظنات األصولية اإلرٍابية.
وىي ما تقدـ الكالـ عنو ُب ا١تبحث األوؿ.

-2األعنال اإلرٍابية ،واجملازر الدموية.

وىو من أىم معام األصولية والتشدد عند ا٢تندوس ،حيث قاـ ا٢تندوس بعمليات إرىابية عديدة ،غالبها ضد ا١تسلمُت ،تضمنت
القياـ بتفجَتات ُب أماكن التجمعات ،والقياـ ٔتجازر و٤تارؽ دموية يندى ٢تا اٞتبُت ،وقد كانت غالب ىذه العمليات على مرأى
ومسمع من الدولة ا٢تندية ،واليت كانت تقف ُب كثَت من األحياف ّتانب اٟتياد إزاء تلك ااجمازر.
«اإلرىاب ا٢تندوسي» ،ويطلق عليو ا٢تندوس ،الذين يسعوف لالنتقاـ من «اإلرىاب اإلسالمي»« ،اإلرىاب ا١تضاد».
يقوؿ الربوفيسور أليف الدين الًتايب« :إف تاريخ ا٢تندوس مع ا١تسلمُت حافل بااجمازر وا١تذابح واالضطهاد ،ومع أف ا١تسلمُت
ٝتحوا للهندوس ْترية الديانة والتعبد إباف اٟتكم اإلسالمي للهند ،إال أف ا٢تندوسية وأتباعها استخدمت الوسائل الوحشية
واإلجرامية كافة إلبادة ا١تسلمُت وإهناء الوجود اإلسالمي ُب شبو قارة جنوب آسيا» .ويضيف «لقد أخذت مشاعر العداء ٕتاه
ا١تسلمُت تتطور وتتشكل على ىيئة منظمات مسلحة إرىابية تقوـ ْتمالت ضد ا١تسلمُت ،أو على شكل أحزاب سياسية
(ٔ)
ىندوسية ٕتهر بعدائها الواضح للمسلمُت وتعتربىم غزاة وليسوا سكانػًا ٤تليُت كغَتىم من ا٢تنود»
ومن تلك العمليات:

(ٔ)ا٢تندوس ونظرهتم العنصرية إىل ا١تسلمُتٝ-تَت حسُت زعقوؽ-جنوب آسيا نيوز
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مجازر جوجارات( مقتل  0022مسلم ،إحراق  022مسلم وىم أحياء ،واغتصاب  022مسلمة،
تشريد 122ألف مسلم)
ُب يوـ  ٕٛفرباير ٕٕٓٓـ ٕتددت أعماؿ العنف ضد ا١تسلمُت لتشهد حرؽ ا١تئات ُب أسوأ ٣تازر بشرية شهدىا العام على
أيدي ا١تتطرفُت ا٢تندوس ،حيث قاـ ٣تموعة من ا٢تندوس بإحراؽ  ٔٛمسلما أحياء ُب مدينة أٛتد آباد عاصمة والية
(جوجارات) غرب ا٢تند ،وذلك وسط تصاعد التوترات بُت ا٢تندوس وا١تسلمُت..وقاؿ (يب.سي .باندي)  -مسئوؿ بالشرطة
ا٢تندية لوكالة األنباء الفرنسية " :-إف اٟتادث وقع ُب حي شامنبورا با١تدينة الذي تقيم فيو غالبية مسلمة" ،وتوقع ارتفاع حصيلة
الضحايا.
.وُب اليوـ التايل شن ا١تتطرفوف ا٢تندوس ىجوماً على مسلمي والية جوجارات ،وأحرقوا ثالثُت مسلماً وىم أحياء.
وبدأ حصار ا١تتطرفُت ا٢تندوس ١تنازؿ ومساجد ومتاجر ا١تسلمُت ُب أحياء مدينة أٛتد أباد ،وإشعاؿ النار على من فيها من
ا١تسلمُت ،وىو ما أدى إىل استشهاد ٓٓ٘ مسلم حرقا ُب أسوأ ٣تزرة بشرية ،واندلعت ا١تواجهات وأعماؿ العنف ا٢تندوسي ضد
ا١تسلمُت ،وشارؾ فيها آالؼ ا١تتطرفُت ،ومشلت عدة مدف وواليات منها والية جوجارات ،وعاصمتها أٛتد أباد ومدف سورات،
وبافنجار ،وفادودرا.
وفرضت السلطات ا٢تندية حظر التَّجواؿ ُب  ٖٚمدينة ،ونشرت أعدادا من قوات اٞتيش؛ ُب ٤تاولة للسيطرة على ا١توقف
ا١تتدىور ،وصدرت التعليمات ٢تم بإطالؽ النار على من أٝتوىم با١تشاغبُت.
.وكانت حصيلة الضحايا ا١تسلمُت حوايل ٕٓٓ٘ مسلم ،وتشريد أكثر من مائة ألف معظمهم من ا١تسلمُت.
أحداث العنف ضد ا١تسلمُت على الوجو التايل:
وقد جرت
ُ
ٔ -ا٠تميس ً ٕٕٓٓ-ٕ-ٕٛب إحراؽ  ٔٛمسلما أحياء ،وتعرضت متاجر ومطاعم ومنازؿ ا١تسلمُت ومساجدىم للتخريب
على يد ا٢تندوس.
ٕ -اٞتمعة ٔ ٕٕٓٓ-ٖ-لقي أكثر من ٕٕٔ مسلم مصرعهم حرقا على أيدي ا٢تندوس ُب ثالث مناطق متفرقة ٔتدينة أٛتد
أباد ،وقريتُت أخريُت .ولقي ثالثوف مسلما مصرعهم حرقا وىم أحياء على أيدي متطرفُت ىندوس ُب والية جوجارات ا٢تندية.
ٖ -السبت ٕ ٕٕٓٓ-ٖ-كاف نصيب مدينة "أٛتد أباد" عاصمة والية جوجارات ىو األسوأ ،إذ أشعلت حشود ا٢تندوس
النَتاف ُب متاجر ا١تسلمُت ُب ثالث مناطق على األقل ،كما منعت عربات ا١تطافئ من االقًتاب من ىذه ا١تتاجر إلطفاء النَتاف
ا١تشتعلة هبا.
ٗ -حسب ما أدلت بو مصادر بالشرطة ا٢تندية ،لقي  ٚمسلمُت على األقل يعملوف ٔتخبز ُب مدينة فادودرا حتفهم حرقا ،بعد
اشتعاؿ النَتاف فيهم أحياء.
٘ -نشر موقع "ياىو" على شبكة اإلنًتنت السبت ٕ ٕٕٓٓ-ٖ-تقريرا حوؿ أحداث العنف ،أكد فيو أف حشود ا٢تندوس -
اليت وصفها "باٟتقودة" -تواصل أعما٢تا االنتقامية ْترؽ منازؿ مسلمي ا٢تند ،وقتلهم باٞتملة ،وىو ما أدى إىل ارتفاع عدد
الضحايا ا١تسلمُت إىل  ٗٓٛشهيدا ،من بينهم ٓٗ رميا برصاص الشرطة ،حسب سجالت الشرطة ا٢تندية.
 -ٙأكدت صحيفة تاٯتز الربيطانية أف شرطة ا٢تند تركت ا١تسلمُت ٭تًتقوف ،وعربت الصحيفة عن حالة ا٢تندوس قائلة" :إف
اآلالؼ من ا٢تندوس تسلحوا با١تناجل ،والسكاكُت وا٢تراوات ،وٕتمعوا على الطرؽ ،وطوقوا بيوت القلة من ا١تسلمُت ا٢تنود
وأشعلوا فيها النَتاف.
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وروت مراسلة "تاٯتز أوف الين" الربيطانية ٗتاذؿ الشرطة فقالت" :بينما ٖتصن بعض ا١تسلمُت ٔتتاريس صنعوىا
ٟتماية أنفسهم ،وصلت قوة من الشرطة مسلحة بالبنادؽ وا٢تراوات ،واستطاعت تفريق حشود ا٢تندوس ،ولكن
ا٢تندوس ٕتمعوا ثانية؛ وىو ما أصاب الشرطة بالضجر وا١تلل ،وقرروا ترؾ الساحة ،و١تا اعًتض بعض ا١تسلمُت
قائلُت بأف ا٢تندوس سوؼ يقتلوننا ،رد عليو أفراد القوة شبو ا١تسلحة بال اكًتاث" :ما من شي ٯتكننا عملو".)ٔ(.
.وقد جاء ىذا اٟتادث بعد يوـ من تعرض ناشطُت ىندوس ٢تجوـ ُب إحدى القطارات واندلعت بو النَتاف؛ ٦تا أسفر عن مقتل
 ٘ٛشخصا ،وكاف القطار ُب طريقو إىل "أٛتد أباد" عاصمة والية جوجارات قادما من مدينة "أيوديا" اليت تضم موقع ا١تسجد
ووصف ا٢تجوـ ُب حينو بأنو "إرىايب".
البابري وقيل إف ا١تهاٚتُت من ا١تسلمُتُ ،
لكن تبُت – فيما بعد -أف اٟتادث م يكن لو عالقة باإلرىاب ،ونقل ا١توقع اإللكًتوين ٢تيئة اإلذاعة الربيطانية ٕ٘B.B.Cمايو
ٕ٘ٓٓـ -عن ٤تققُت ُب تلك الواقعة قو٢تم :إف التحقيقات م تتوصل إىل أية صلة للحادث باإلرىاب ،كما جاء ُب تقرير
اللجنة ا١تكلفة با١توضوع..وقد ًب تكوين اللجنة احملققة ٖتت رئاسة قاض سابق ُب احملكمة العليا من طرؼ اٟتكومة سنة
ٕٗٓٓـ .وقد قدمت تقريرىا لوزارة الداخلية وحكومة غوجارات احمللية.
وقالت إف واقعة جودرا كانت نتيجة استفزازات متبادلة ُب ٤تطة القطار بُت ركاب (سريع سأتارٌب) وباعة ُب احملطة معظمهم
مسلموف..وقاؿ مسؤوؿ إف اللجنة أوصت بأف تتم ٤تاكمة ا١تتهمُت الػٕٓٔ بتهم أخرى كالقتل العمد والتخريب والتجمع غَت
الشرعي واإلساءة إىل النظاـ العاـ..وقد تبُت من تقرير اللجنة أف هتم اإلرىاب م توجو للمتهمُت إال فيما بعد حيث أضافها
االدعاء العاـ بعد سنة من اٟتادث..ويقوؿ ا١تراقبوف إف التقرير قد ٭ترج حكومة جوجارات ا٢تندوسية اليت تؤكد وتكرر أف اٟتادث
عملية إرىابية ًب التدبَت ٢تا من قبل.
من جهتها اهتمت منظمة (ىيومن رايتس ووتش) األمريكية  -ا١تهتمة ْتقوؽ اإلنساف  -أعضاءً ُب حزب (هباراتيا جاناتا)
ا٢تندوسي اٟتاكم ُب ا٢تند بالتورط بشكل مباشر ُب ا١تساعدة على أعماؿ العنف ُب والية جوجارات..وأضافت ا١تنظمة ُ -ب
تقرير نُشر الثالثاء ٖٕٕٓٓٓ/ٗ/ـ" :-إف ا٢تجمات ًب ٗتطيطها وتنظيمها ٔتشاركة مهمة من الشرطة ا٢تندية ومسئويل اٟتكومة
احمللية اليت يسيطر عليها حزب هباراتيا جاناتا ا٢تندوسي ذو التوجهات القومية".
.وُب ٕٓٓٚـ كشفت صحيفة بريطانية عن تسجيل سري يثبت تورط حزب (هباراتيا جاناتا) ُب التشجيع على قتل ٕٓٓ٘
مسلم ُب والية جوجارات ..وقالت صحيفة (إندبندنت) :إف حزب (هباراتيا جاناتا) على الرغم من ذلك يصر على نفي
ا١تعلومات اليت تثبت تورطو ُب تلك اٞترٯتة إباف توليو ٟتكم والية جوجارات.
وكانت شبكة تليفزيونية ٤تلية قد عرضت تسجيالً سريًا أجراه مراسل ٣تلة (تيهيكا) ،يكشف أف رئيس الوالية (نارندرا مودي)
منح ا٢تندوس الضوء األخضر لشن ىجوـ على مسلمي الوالية بعد مقتل  ٘ٛىندوسيًا ُب حادثة القطار..وأشارت (إندبندنت)
إىل أف مراسل ااجملة السري قضى  ٙأشهر وىو يصور النشاطات ا٢تندوسية وأعضاء حزب هباراتيا جاناتا ،باستخداـ كامَتا ٥تفية.
وأكدت التسجيالت أف مودي قاؿ :إنو سيفجر مناطق ا١تسلمُت ُب مدينة أٛتد آباد ،ونقلت عن (ىاريش بات)  -من
اٞتماعات ا٢تندوسية اليت تنتمي للحزب  -قولو "إنو (مودي) أعطانا ثالثة أياـ للقياـ بكل ما نستطيع ،ولن يعطينا وقتًا آخر،
(ٔ)على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص(ٔ ،)ٖٔٚ-ٔٚجرائم اٟتكومة ا٢تندية ضد
مسلمي الكشمَت
http://muntada.islamtoday.net/tٕٕٗٛٓ.html
ٓhttp://alorwa.org/files.php?id=ٚ
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لقد قاؿ ذلك علنًا"..وُب  ٕٛأبريل ٕٓٓٛـ أمرت احملكمة ا٢تندية العليا بفتح ٖتقيق جديد ُب أحداث العنف
الطائفي اليت شهدهتا والية جوجارات..واكدت احملكمة على ضرورة التحقق من الدور الذي لعبو رئيس حكومة
الوالية نارندرا مودي  -وىو زعيم بارز ُب حزب هباراتيا جاناتا ا٢تندوسي ا١تتطرؼُ -ب االحداث..وقد أمر قضاة
احملكمة بتشكيل ٞتنة ٖتقيق خاصة للنظر ُب مالبسات االحداث على أف تطلع احملكمة على ما توصلت اليو من استنتاجات
خالؿ فًتة ثالثة شهور.
وُب ٖٕٔٓٓٚ/ٔٓ/ـ أصدرت ٤تكمة ىندية حكما بالسجن مدى اٟتياة ضد  ٛأشخاص لدورىم ُب أعمل قتل وجرائم
أخرى..وأدين ا١تتهموف  -وٚتيعهم من ا٢تندوس  -باحراؽ  ٚمسلمُت حىت ا١توت ،كما أدين ٖ منهم أيضا باالغتصاب..كما
أدين ثالثة آخروف بتهم أقل خطورة وصدرت ضدىم أحكاـ بالسجن ١تدة ٖ أعواـ!!.
.ومن بُت ا١تدانُت عدد من زعماء ما يعرؼ بػ (ىيشوا ىيندو باريشاد) أو ااجملس ا٢تندوسي العا١تي..وم تقتصر التهم إال على
قضية واحدة فقط ىي إحراؽ رجل مسلم ىو الشيخ فَتوز هبي من قرية إيراؿ بضاحية بانشاماىاؿ ،حيث قاـ ا١تتهموف باحراؽ
أسرتو بالكامل وىم زوجتو وإبنتو وإبنة شقيقو ووالديو وجديو ألمو.
سراب العدالة
وبعد ٨تو  ٙسنوات من ا١تذابح اليت ارتكبت ْتقهم ،ال يزاؿ ضحايا اعتداءات ا٢تندوس على ا١تسلمُت ُب والية جوجارات
ا٢تندية ،ينتظروف يد "العدالة" ،كي تنصفهم ،بعد أف أدت ا٢تجمات اليت شنها ا٢تندوس بدعم حكومي ،إىل مقتل ٕٓٓ٘
مسلم ،واغتصاب ٓٓٗ مسلمة..وذكر مركز أماف اٟتقوقي األردين – ُب يوليو ٕٓٓٚـ -إف الوفد ا٢تندي الذي يزور مكتب
منظمة العفو الدولية ُب واشنطن األمريكية" :إنو من ا١تؤسف أنو وبعد  ٙسنوات من ا١تذابح اليت جرت ْتق ا١تسلمُت ُب
جوجارات ،ال يزاؿ مرتكبو اٞترائم خارج يد العدالة".
وقاؿ الوفد ا٢تندي ا١تكوف من ثالثة أشخاص ،يرأسهم تيستا سيتالفاد (عضو ٞتنة حقوؽ اإلنساف با٢تند) ،خالؿ اجتماع ٢تم مع
أعضاء ُب منظمة العفو الدولية" :إف ا١تسلمُت الناجُت من القتل اٞتماعي ،ال يزالوف ينتظروف إعادة تأىيلهم" بسبب األزمة
النفسية اليت عاشوىا..وأكد الوفد بأهنم ال يزالوف يعيشوف ُب مناطق عشوائية ،حيث ال ٭تصلوف فيها على مياه الشرب النظيفة،
فيما ينتشر ا١ترض والبطالة بينهم..وذكر الوفد أف حكومة منطقة جوجارات ،ال تزاؿ ترفض تقدًن ا١تساعدات إلعادة تأىيل
ا١تسلمُت ،أو بناء ا١تساجد ،أو مساعدة ضحايا القتل واإلرىاب واالغتصاب ىناؾْ ،تجة أهنا حكومة دٯتقراطية.
يقوؿ إدوارد لوس " :وإىل اآلف عند كتابة ىذه الصفحات ( )ٕٓٓٙم توجو هتم القتل العمد أثناء أعماؿ العنف ُب والية
غوجارات إال إىل حفنة قليلة من األشخاصُ ،ب حُت ما يزاؿ مائيت مسلم رىن االعتقاؿ دوف ٤تاكمة وفقاً لقوانُت مكافحة
(ٔ)

اإلرىاب ُب ا٢تند بتهمة قتل ركاب قطار غودرا ،وم يعتقل ىندوسي واحد وفقاً ٢تذه القوانُت" .

مجازر متجددة في جوجارات.

حيث تتعرض ىذه الوالية (جوجارات) وغَتىا من الوكاالت اجمازر متعددة ،ومصادمات مستمرة بُت ا٢تندوس وا١تسلمُت
ال زاؿ مسلسل االضطهاد قائماً٦ ،تا حدا بعض مسئويل الشرطة إىل أف يصرح قائال عن أحد اٟتوادث« :ىذا اٟتادث اهنى
االسطورة اليت تقوؿ اف الوالية عادت اىل اٟتياة الطبيعية .وىو يظهر اف االشتباكات ٯتكن اف تتفجر بُت الطائفتُت دوف اف
٭تدث قدر كبَت من االستفزاز».
(ٔ)على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص(ٗ.)ٔٚ

ألاصولية الهندوسية
كما تقوـ الطائفة ا٢تندوسية بعمليات إرىابية واسعة ضد ا١تسلمُت ُب جوجارت وأٛتد اباد هبدؼ إخراجهم من
ا١تنطقة أو تركهم لدينهم اإلسالميُ ،ب ظل التواطؤ ا١تستمر وا١تتكرر من قبل اٟتكومة ا٢تندية واليت ٯتثل فيها
ا٢تندوس الغالبية العظمي ،ومنذ حادث ىدـ ا١تسجد البابري وا٢تندوس يقوموف بعمليات إرىابية ومنها إحراؽ منازؿ
ا١تسلمُت ٔتن فيها وتدمَت ٦تتلكاهتم(ٔ).
كما كشفت كثَت من أعماؿ العنف عن ٚتاعة ىندوسية إرىابية خططت لقتل ٛتيد أنصاري ،نائب الرئيس ،وتآمرت إلقامة
شبكة سرية لقتل ا١تسلمُت(ٕ).

مجزرة ماليان
وقعت ىذه ااجمزرة ُب شهر رمضاف ،قتل فيها ٜتسة أشخاص ،وقد طرحت عملية اعتقاؿ سادُب براغيا سينغ شكور ،ا١تتهمة
بالوقوؼ وراء عملية تفجَتية وقعت ُب مالغاوف ُب التاسع والعشرين من سبتمرب مشكلة جديدة ،فهي ابنة مناصر ١تنظمة
ىندوسية ٯتينية «راشًتيا سواياـ سواؾ» ،وكانت عضوا نشيطا ُب العديد من ا١تؤسسات التابعة للمنظمة ،ومنها اٞتناح الطاليب.
وتزعم الشرطة أيضا أف شكور ،اليت تبلغ من العمر  ٖٛعاما ،كانت قد أسست ُب عاـ ٕٕٓٓ منظمة تدعى «جاي فاند
ماتراـ جُت كالياف سامييت» ،وىي منظمة إرىابية ىندوسية تعادي ا١تسلمُت وا١تسيحيُت على ٨تو صريح ،ويقاؿ إف أدبيات
ا١تنظمة ،اليت يزعم أهنا أخذت من مقرات منظمة «سامييت» ،تعمد إىل إثارة الفنت والقالقل .وقد ألقي القبض على الراىبة بعد
أف قامت الشرطة بتعقب ملكية دراجة ٓتارية استخدمت ُب تفجَت مالغاوف ،ووجدت أهنا تعود إليها وقد أظهرت ٤تادثة
تليفونية ،أرسلت نسخة من فحواىا إىل احملكمة ،أهنا ٘تتلك الدراجة باإلضافة إىل تورطها ُب التفجَت اإلرىايب ُب ا١تدينة ،حيث
قالت ُب ا١تكا١تة التليفونية ألحد ا١تتهمُت١« :تاذا قُتل عدد قليل جدا من الناس؟ ١تاذا م تركن (الدراجة) ُب منطقة مزدٛتة؟».
كما توجد عالمات تثَت القلق على أف ا١تسلحُت ا٢تندوس لديهم صلة باٞتيش ا٢تندي ،حيث قاـ احملققوف باستدعاء ستة من
ضباط اٞتيش من بينهم ا١تقدـ شريكانت براسات بوروىيت ،وٙتة اعتقاد بأف الضابط أقر بأهنا كاف على اطالع با١تواد وا١تتفجرات
اليت استخدمت ُب ا٢تجوـ الذي وقع ُب مدينة مالغاوف .ومن ا١تفاجئ ،أف يقاؿ إف أحد ا١تتهمُت اإلرىابيُت ا٢تندوس قاؿ وىو
ٖتت التنوًن ا١تغناطيسي ،إنو خطط للقياـ بالتفجَت ُب مدينة مالغاوف «ليربىن على أف ا٢تندوس ليسوا ضعفاء» .وكشف ا١تتهم
أهنم مقتنعوف بإرىاب االنتقاـ ألنو ،حسب ما قالوه« ،تعد ا٢تجمات التفجَتية خارج ا١تساجد الوسيلة الوحيدة ٟتماية القومية
ا٢تندوسية»« ،وإال سوؼ يعاملوف مثل خداـ» .ويروف أف ا٢تجمات ا١تضادة ىي الوسيلة الوحيدة لتحقيق توازف.
ويتبع معظم من ألقي القبض عليهم لالرتباط بتفجَت مدينة مالغاوف ،التنظيم ا٢تندوسي اليميٍت «أهبيناؼ بارات» ،الذي تتزعمو
ىيماين سافاركار ،قريبة ناثوراـ غودسي ،قاتل ا١تها٘تا غاندي .وجاءت ىيماين دعما لسادُب براجيا ،وقد وقفت أماـ ٤تكمة
ناشيك ،حيث كانت ىناؾ جلسة استماع ٢تا ،إلظهار دعمها ٢تا .وتقوؿ ىيماين« :ىدفنا ىو ٤تاربة اإلرىاب ،والتوعية ٔتن ىم
اإلرىابيوف اٟتقيقيوف ،وتعليم الناس كيف ٯتكن ٢تم الوقوؼ أماـ اإلرىاب .كاف ٬تب أف تقوـ اٟتكومة بذلك ،ولكنها عجزت
(ٔ).htmٔٚٓٗٚ-ٕٔhttp://islamtoday.net/nawafeth/artshow-

العنف الطائفي ُب ا٢تند حصيلة تراكمات م ٖتسم-موقع البياف
ٖhttp://www.albayan.ae/one-world/ٕٕٓٓ-ٖٓ-ٔ٘-ٔ.ٖٔٔٔٓٙ

(ٕ)االرىاب ا٢تندوسي ُب حق ا١تسلمُت-جريدة الوحدة األليكًتونية-نشر يوـ ٕٜ :يوليوزٕٓٔٓ
ٕٔٗ=http://www.journalalwahda.com/Sujet.aspx?id
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عن منع حدوث ىجمات إرىابية ،وحيث أف اٟتكومة قد عجزت عن التصرؼ ،كاف ٬تب أف يكوف ىناؾ رد
فعل .وإذا كاف ما تدعيو الشرطة ضد سادُب سينغ واآلخرين صحيحا ،فإنو ٣ترد رد فعل على اإلرىاب
(ٔ)

اٟتقيقي. »....

أحداث أخرى دموية ،وسعي المتالك قدرات إرىابية ،من قبل جماعات ىندوسية.
بعد القمة اليت ٚتعت بُت اٞتنراؿ الباكستاين "مشرؼ" ورئيس الوزراء ا٢تندي فآجباي ُب شهر يوليو عاـ ٕٔٓٓ  ،توجهت
مًتا من ٤تافة "مراد
طائفة من ا٢تندوس ا١تتطرفُت بدعم من حكومة والية "آتريديش" إىل مدينة "كاشيبو" اليت تبعد ٘ٔ كيلو ً
آباد" بوالية أتريديش  /ومن غَت سبب أو أحداث خلفية شرعوا بقتل ا١تسلمُت واإلعتداء عليهم .وقتل من ا١تسلمُت
العشرات...وجرح آخروف  ،وم ينج من أيديهم األطفاؿ والنساء  ،حيث ذكرت الصحف وااجمالت الصادرة بعد بضعة أياـ من
اٟتادثة مشاىد وتفاصيل اإلعتداءات على النساء وىتك أعراضهن واغتصاهبن بعد اختطافهن إىل الغابة القريبة من الوقع  ،وقد
(ٕ)
تبُت أف رجاؿ األمن والشرطة شاركوا ا٢تندوس  ،كعادهتم ُ ،ب ىذا ا٢تجوـ الوحشي على ا١تسلمُت
وُب أواخر عاـ ٕٕٓٓ ،بدأت تظهر دالئل على أف ٚتاعات ىندوسية تسعى المتالؾ قدرات إرىابية.
ُب ديسمرب (كان وف األوؿ) من ذلك العاـ ،عثر على متفجرات بدائية الصنع ُب ٤تطة السكك اٟتديدية ُب مدينة هبوباؿ ،ومن
الواضح أهنا كانت تستهدؼ ا١تسلمُت الوافدين إىل ا١تدينة للمشاركة ُب ٕتمع ديٍت.
وبعد عاـ ،عثر على قنبلة أخرى ُب ضواحي هبوباؿُ ،ب اليوـ األخَت من التجمع الديٍت السنوي ٞتماعة «التبليغ» الدينية
ا١تسلمة.
وقد صنعت القنبلتاف من نًتوغليسرين يباع ٕتاريا ،و٤تشور داخل ماسورة يبلغ طو٢تا أربع بوصات .وكانت العبوة الناسفة مرتبطة
ّتهاز تفجَت ٬تري التحكم فيو عرب ساعة زمنية وىاتف نقاؿ .إال أف معظم مسؤويل االستخبارات ا٢تندية م يروا ُب ىذه
النشاطات خطرا حقيقيا بالنظر إىل أف ٚتيع العبوات الناسفة كانت ضئيلة ا٠تطورة.
بدءا من عاـ  ،ٕٓٓٙتوافرت مزيد من األدلة حوؿ سعي ٚتاعات إرىابية ىندوسية لتعزيز قدراهتا الفتاكة.
وُب أعقاب وقوع تفجَت عاـ  ٕٓٓٛداخل مدينة ماليغاوف ُب والية ماىاراشًتا الغربية بدأ ٬تري استخداـ مصطلح «اإلرىاب
ا٢تندوسي» أو «اإلرىاب الزعفراين» على نطاؽ واسع .ويرجع ذلك إىل إلقاء فرقة مكافحة اإلرىاب ُب الشرطة ا٢تندية القبض
على ٓٔ من ا٢تندوس ُب أعقاب التفجَتات ،وإعالهنا أف التحقيقات أكدت ضلوع ٚتاعات ىندوسية إرىابية فيها.
توىل قي ادة التحقيق ىيمانت كاركاري ،رئيس فرقة مكافحة اإلرىاب ُب ماىاراشًتا ،الذي قتل فيما بعد مساء  ٕٙنوفمرب (تشرين
الثاين) ُب تفجَتات مومباي الدموية .ووجو التحقيق أصابع االهتاـ إىل منظمة «أهبيناؼ هبارات» ،وقد كشف ا١تسؤوؿ العسكري
أنو قدـ مادة «آر دي إكس» الستخدامها ُب تنفيذ تفجَتين آخرين ضد مسلمُت ،لكن تلقت فرقة مكافحة اإلرىاب طلبا
بعدـ الكشف عن ىذه ا١تعلومات مع إلقاء شرطة حيدر آباد القبض على ٣تموعة إرىابية مقرىا بنغالديش تدعى «حركة اٞتهاد
اإلسالمي».
(ٔ)دراسة ُب اٞتغرافية البشرية للهند
د  .علي عبد الرٛتن عواض – ٣تلة البياف ،عدد ٗٙػ صٚٛ
(ٕ)
http://www.islamicnews.net/Common/ViewItem.asp?DocID=ٜٜٗٓٙ&TypeID=ٕ&ItemID=ٖٛٚ
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ُب تعليقو على ىذا األمر ،قاؿ السياسي البارز ديغفيجاي سنغ ،ىندوسي «سادت دوما فكرة أف ا٢تندوس أناس
وديعوف مسا١توف ٯتقتوف العنف ،وأف ا٢تند أرض الوحدة والتنوع ،وأف اإلرىاب يقع دوما من جانب ا١تسلمُت .تلك
كانت النماذج النمطية اليت عايشناىا وأعمت عيوننا عن حقيقة آخذة ُب التكشف يوما بعد آخر.
لكن أعماؿ العنف اليت اقًتفتها بعض اٞتماعات ا٢تندوسية تؤكد ٔتا ال يدع ٣تاال للشك وجود ظاىرة بالفعل ٯتكن وصفها
بػ(اإلرىاب ا٢تندوسي) يتعُت تناو٢تا ّتدية ٟتماية ا٢تيكل العلماين للهند».
وتعد بعض أكرب ا٢تجمات اليت نفذهتا ٚتاعات ىندوسية انعكاسا واضحا ألي مدى ٯتكن أف تصبح ىذه اٞتماعات دموية حاؿ
عدـ كبح ٚتاحها .وتضمنت ا٢تجمات تفجَتات لعبوات ناسفة ُب ماليغاوف ُب  ٛسبتمرب (أيلوؿ) ٦ ،ٕٓٓٙتا خلف ٖٚ
قتيال .ورغم أف إجراءات إلقاء القبض اليت وقعت فور وقوع ا٢تجمات مشلت بعض الشباب ا١تسلم ،فإف الشكوؾ تًتكز حاليا
على ٚتاعات ىندوسية.
ُب  ٔٛفرباير (شباط)  ،ٕٓٓٚوقعت تفجَتات ُب قطار «سا٣تهوتا إكسربيس»٦ ،تا خلف  ٙٛقتيال ،معظمهم من
الباكستانيُت.
ووقع تفجَت مسجد مكة ُب  ٔٛمايو (أيار)  .ٕٓٓٚومشلت عمليات إلقاء القبض األوىل قرابة ٓ ٛمسلما احتجزوا للتحقيق
معهمّ ،تانب احتجاز ٕ٘ آخرين .إال أف الكثَتين من ىؤالء أخلي سبيلهم اآلف .ومرة أخرى ،اتضح أف منفذي التفجَت
متطرفُت ىندوس.
ُب ٔٔ أكتوبر (تشرين األوؿ)  ،ٕٓٓٚوقع تفجَت ُب أ٣تَت شريف خلف ٖ قتلى .ومن جديد ،ألقي القبض ُب البداية على
مسلمُت ووجهت االهتامات إىل ٚتاعيت «حركة اٞتهاد اإلسالمي» و«عسكر طيبة» .وبعد ذلك ألقى احملققوف القبض على ثالثة
متطرفُت ىندوس توجو ٢تم االهتاـ.
ُب  ٔٙأكتوبر  ،ٕٜٓٓوقعت تفجَتات غوا٦ ،تا أسفر عن مقتل اثنُت .ووجهت االهتامات إىل اثنُت ينتمياف إىل ٚتاعة
«ساناتاف سانسثا» .وجرى تنفيذ التفجَت عرب زالجة «سكوتر» مفخخة انفجرت عن غَت قصد.
وكاف من شأف ىذه التفجَتات وعمليات إلقاء القبض اليت أعقبتها خلق وعي على نطاؽ واسع بشأف ىذه اٞتماعات ا٢تندوسية
ا١تتطرفة ،اليت تعمل ٔتثابة تروس من داخل تروس وتعمد ُب ىدوء إىل تعبئة ا٢تندوس للقياـ بثورة دينية(ٔ).
وإذا ما ٕتاوزنا أحداث انفصاؿ ا٢تند وباكستاف اليت أودت ْتياة مليوف مواطن فضالً عن  ٔٚمليوف آخرين أجربوا على ا٢تجرة،
فإف ااجمازر التالية لذلك من قبل ا٢تندوس ىي ٦تا يصعب إحصاؤه ،وُب إ١تامة سريعة للحوادث تبُت أنو ُب عاـ ٜٗٔٙـ كانت
اٟتصيلة ٓ ٔٓٚحادث ،وٕٓٓٓ قتيل ،وأكثر من ٕٓٓٓ جريح .وبُت عامي ٜ٘ٔٙـ وٜٗٔٛـ وقع ٖٓٔ حادث،
واٟتصيلة ٓ ٔٙقتيالً ،و٘ ٔٙٛجر٭تاً ،وبُت عامي ٜ٘ٔٛـ و ٜٜٔٔـ كانت اٟتصيلة ٕٓ ٙحادثاً ،وٓ ٙٙقتيالً ،و ٙآالؼ
(ٕ)
وٓ٘ ٜجر٭تاً.

(ٔ)االرىاب ا٢تندوسي ُب حق ا١تسلمُت-جريدة الوحدة األليكًتونية-نشر يوـ ٕٜ :يوليوزٕٓٔٓ
ٕٔٗ=http://www.journalalwahda.com/Sujet.aspx?id
(ٕ)ا١تسجد البابري ..قبل أف ينساه ا١تسلموف-أٛتد أبو زيد ،رابط ا١توضوع:
http://ban.alukah.net/Translations/ٖٗٙ/ٕ/#ixzzٔMpWOkQRx
ٓ:http://www.alukah.net/Culture/ٖٗٙ/ٓ/#ixzzٔMٖx٘jlٜ
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ٍ-3دو املصاجد.

وىو من أبرز معام ىذه األصولية اٞتائرة ،وىو –وإف كاف مظهراً من مظاىر اإلرىاب ا٢تندوسي -إال أف لو
اختصاصاً عند ا٢تندوس من بُت سائر األصوليات.
وإذا ما فتحنا ملف ا١تساجد وىدمها عند ا٢تندوس ،فإف أوؿ وأبرز ما يقابلنا فيو القضية الكربى للمسلمُت ا٢تنود ،أال وىي ىدـ
ا١تسجد البابري ،تلك الواقعة األليمة اليت كاف ٢تا امتداداهتا الكربى ُب الصراع اإلسالمي ا٢تندوسي ،والذي ال زالت تبعاتو ٦تتدة
منذ ما يقارب ربع القرف من بداية االعتداء عليو ،وما يزيد على الستُت سنة منذ بداية ا١تؤامرة عليو ،ولذا ناسب إفراد الكالـ
عنو ،واإلشارة ١تا تبعة من ىدـ ١تساجد أخرى.

ىدم المسجد البابري

نبذة تاريخية :يقع ا١تسجد ُب مدينة أيوديا ُب ا٢تند.
وقد قاـ ببنائو اإلمرباطور ا٢تندي (مغاؿ) ُب القرف السادس عشر ا٢تجرئٕ٘ٛـ (ٖٜٗىػ) ،وكاف ذلك ا١تسجد قد بٍت ُب
عشرينيات القرف السادس عشر على يد السيد مَت باقي بيك الطشقندي حاكم إحدى الواليات أياـ ا١تلك ا١تغويل بابر (أوؿ
إمرباطور مغويل ُب ا٢تند) ،وقد ٘تيزت العالقة بُت ا١تسلمُت وا٢تندوس ُب عهد ا١تلك بابر باالنسجاـ والتآلف التاـ وم يذكر أف
وقعت مصادمات بُت ا١تسلمُت وا٢تندوس ،وقد بدأ ا١تسلموف يصلوف ُب ىذا ا١تسجد إىل عاـ ٘ٔٛٛـ(ٕٖٓٔىػ)
ويقع ا١تسجد على ىضبة راماكوت ،وىي ا٢تضبة اليت يؤمن ا٢تندوس أهنا مكاف ا١تعبد الذي ولد فيو اإللو (راما) .ويؤمنوف أيضا
أف ا١تسجد بٍت على أنقاض ا١تعبد وىو األمر الذي م يستطع علماء التاريخ ا٢تنود إثباتو بل قد أثبتت الدراسات ا٢تندية األخَتة
أف ا١تسجد قد بٍت على أنقاض مسجد آخر ،فضالً عن كوف العديد من ا١تؤرخُت -وأغلبهم من ا٢تندوس -يذكروف أنو ال يوجد
دليل يؤكد أف راـ كاف لو وجود ُب ىيئة بشر ،ناىيك عن ميالده حيث يزعم ا١تؤمنوف بو ،واألىم من ذلك كما ما ذكروه من أنو
ال يوجد أي دليل يؤكد أف بابور ىدـ معبد راـ لكي يبٍت مسجده على نفس ا١توقع .وىذا يعٍت أف ىدـ ا١تسجد وبناء معبد ُب
٤تلو م يكن تصحيحاً ٠تطأ قدًن بل كاف ٔتثابة ارتكاب خطأ جديد (ٔ).

(ٔ) على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص(ٔ ،)ٔٚمسلمو ا٢تند ..ا١تنقذوف..
ا١تضطهدوف -أٛتد الشجاع – موقع عودة ودعوة:
http://www.awda-dawa.com/Pages/Articles/Default.aspx?id=ٜٚٙ
دراسة منشأ اٟتركات االصولية وتداعياهتا -أ.د .خليل حسُت أستاذ العالقات وا١تنظمات الدولية ُب كلية اٟتقوؽ باٞتامعة اللبنانية -دراسة
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واٟتق أف ىذه الفرية الكربى قد نشأت ُب أعقاب االحتالؿ اإل٧تليزي لشبو القارة ا٢تندية ،حيث إتو اإل٧تليز إىل
إثارة ا٠تالؼ بُت ا١تسلمُت وا٢تندوس لشغلهم عن االحتالؿ الربيطاين للبالد ،وقد وشى اإل٧تليز إىل ا٢تندوس ُب
ذلك الوقت بأف الوثائق التارٮتية تقوؿ إف مسجد بابري قد بٍت على أنقاض معبد راـ وقد كاف ٢تذه الوشاية أثر كبَت ُب بدء
الصداـ بُت ا١تسلمُت وا٢تندوس(ٔ).
بداية المؤامرة :بدأت قضية ا١تسجد البابري ُب هناية ٜٜٔٗـ (ٖٔٙٛىػ)حُت أمر قاض متعصب بوضع قفل على باب ا١تسجد

 ،بعد أف وضع متعصبوف ىندوس بطريقة ٥تادعة وسرية ٘تاثيل "راما" داخل ا١تسجد أثناء الليل ٍ ،ب ىرعوا صباح اليوـ التايل إىل
القاضي ليزعموا أمامو أف التماثيل ظهرت ٔتعجزة  ،وبسبب ذلك ظل ا١تسجد مغل ًقا طواؿ ىذه السنُت بأمر القاضي الذي وضعو
ٖتت وصاية كاىن ىندوسي  ،إىل أف جاء قاض آخر فأمر بتواطؤ مع حكومة راجيف غاندي بإزالة القفل وفتح ا١تسجد أماـ
ا١تتعبدين والزائرين ا٢تندوس  ،وذلك ُب أوؿ فرباير (شباط) ٜٔٛٙـ بينما ا١تسلموف ٦تنوعوف  .منذ إغالقو سنة ٜٜٔٗـ  .من
االقًتاب من ا١تسجد الذي ٖترسو دوريات الشرطة واٞتيش ليل هنار  .وبالرغم من كل ىذه التطورات ٔ ،تا فيها وضع التماثيل ُب
قائما بقبابو ومنربه و٤ترابو والنقوش الفارسية على بابو  ،معلنة عن تاريخ بنائو واسم من بناه .
أرجاء ا١تسجد  ،فقد ظل ا١تسجد ً
وكاف ا١تتعصبوف ا٢تندوس  ،الذين يدعوف إىل إحياء الديانة والدولية ا٢تندوسيتُت ُب ا٢تند  .قد اىتدوا قبل سنوات إىل فكرة
استغالؿ قضية ٖتويل ا١تسجد البابري إىل معبد هبدؼ إثارة العواطف ا٢تندوسية  ،وكذلك ألجل بناء قاعدة صلبة للناخبُت لكي
يصوتوا لصاحل حزهبم السياسي (هبارتيا جاناتا) الذي استغل قضية ا١تسجد إىل جانب قضايا عاطفية أخرى فرفع عضويتو للرب١تاف
مقعدا ،وبلغ اٟتزب الذروة عاـ(،)ٜٜٜٔ
ا٢تندي خالؿ االنتخابات النيابية اليت جرت ُب عاـ ٜٜٔٛـ من مقعدين إىل ً ٛٙ
حُت فاز ب(ٖ )ٔٛمقعداً . ،فأصبح بذلك يتمتع بقوة كبَتة على الساحة السياسية ا٢تندية بعد أف ظل على ا٢تامش طواؿ
العقود األربعة اليت تلت االستقالؿ.
و٘تكن الشوفينيوف ا٢تندوس  ،مرة أخرى بتواطؤ مع حكومة راجيف غاندي  ،من وضع أساس للمعبد على قطعة أرض مالصقة
للمسجد البابري  ،وىذه القطعة جزء من مقربة عامة للمسلمُت ٘تلكها ىيئة أوقاؼ أىل السنة بوالية أوتار براديش  .وكانت
متنازعا عليو  .وبالتايل م يكن
٤تكمة اهلل آباد العليا قد اعتربت ىذه القطعة  ،اليت يطالب هبا ا٢تندوس ىي األخرى مل ًكا
ً
للهندوس اٟتق ُب وضع أساس ا١تعبد عليها قبل صدور حكم هنائي من احملكمة  .وخلفت اٟتملة ا٢تندوسية وراءىا سلسلة ال
مقدمة إىل اٞتيش اللبناين-مركز البحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ()RSSC
http://drkhalilhussein.blogspot.com/ٕٓٔٔ/ٓٗ/blog-post_ٖٗ٘ٗ.html
و :مقاؿ بعنواف :ا٢تند ٖتطم قيود التاريخ!! شاشي ثارور -ترٚتة :إبراىيم ٤تمد علي
http://www.project-syndicate.org/commentary/tharoorٕ٘/Arabic
(ٔ)انظر:
http://slamoon.com/vb/tٕ٘ٓٚٔ.html
العنف الطائفي ُب ا٢تند حصيلة تراكمات م ٖتسم-موقع البياف
ٖhttp://www.albayan.ae/one-world/ٕٕٓٓ-ٖٓ-ٔ٘-ٔ.ٖٔٔٔٓٙ

و :سقوط ا١تسجد البابري (بروتوكوالت سفهاء ىندوس)أ .د .عبداهلل بن ٤تمد الطيار
٘http://www.m-islam.net/articles.php?action=show&id=ٙٙ
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وخصوصا ٔتدينة هباغلبور بوالية بيهار ،حيث ًب ذبح
تنتهي من االضطرابات ا١تعادية للمسلمُت ُب مشاؿ ا٢تند ،
ً
وحرؽ ٨تو ألف مسلم  ،كما ًب حرؽ عشرات من األحياء والقرى ا١تسلمة عن بكرة أبيها ُ ،ب ما وصفتو الصحافة
ا٢تندية بأنو كاف أسوأ اضطرابات من نوعها ُب تاريخ ا٢تند ا١تستقلة(ٔ).
تسلسل األحداث:
  ٕٜٔ٘- ٕٔ٘ٛبٍت ا١تسجد على أيدي مَت باقي من ساللة البابري ،م يأت ذكر ١تولد "إلو" ُب موقع ا١تسجد ُب أي منا١تراجع أو الوثائق حىت العاـ ٘ٔٛٚـ حيث بدأت فتنة اإلنكليز اٞتديدة ُب ا٢تند.
 ٖٜٗٔـ ىاجم ا٢تندوس ا١تسجد وىدموا إحدى قبابو ومدخلو الرئيس. ٜٜٔٗـ أدخل ا٢تندوس أصناما "لإللو راـ" وأعلنوا استعادة ا١تكاف من ا١تسلمُت وبدؤوا يشاركوهنم ُب استخداـ ا١تسجد.ُب ٗ ٜٔٛـ ،شكل ٣تلس ا٢تندوس العا١تي ٞتنة برئاسة حزب (فيشوا ىندو باريشاد) لتحرير موقع مولد االلو راما وتشييد معبدٗتليدا لذكراه.
وُب ىذا العاـ كانت حصة حزب هباريتا جناتا ا١تتطرؼ مقعدين ُب الرب١تاف وعندما ٖتولت قرية ىندوسية بكما٢تا إىل اإلسالـ ُب
جنوب ا٢تند ،حذر حزب هباريتا جناتا من خطر اإلسالـ على مستقبل ا٢تندوس وبدأ يثَت ضغينة ا٢تندوس ضد ا١تسلمُت وكاف ٦تا
رفعو من قضايا ُب ذلك الوقت موضوع مسجد بابري ،حيث عقد مؤ٘ترات ومسَتات وندوات بطوؿ البالد وعرضها لتحريض
ا٢تندوس ضد ا١تسجد وا١تطالبة هبدمو وإقامة معبد راـ على أنقاضو ،وقد القت دعوة أدفاين -زعيم حزب هباريتا -صدى واسعا
ُب األوساط ا٢تندوسية ترٚتتو نتائج االنتخابات عاـ ٜٜٔٛـ عندما حصل على  ٛٛمقعدا ُب الرب١تاف أي بفارؽ  ٛٙمقعد عن
نتائج االنتخابات السابقة ليحتل بذلك ا١ترتبة الثانية بُت األحزاب السياسية ُب ا٢تند!!
 ُب ٜٔٛٙـ ،شكل ا١تسلموف ٞتنة مسجد بابري احتجاجا على اللجنة ا٢تندوسية وأىدافها. ُب ٜٜٔٛـ ،وضع حزب (فيشوا ىندو باريشاد) حجر االساس ١تعبد (راما) على مقربة من ا١تسجد. ُب ٜٜٓٔـ ا١تتطرفوف ا٢تندوس يهدموف جزءاً من ا١تسجد ورئيس الوزراء شاندرا شيكار يسعي ٟتل النزاع عرب ا١تفاوضات. ٜٜٔٔـ صادرت اٟتكومة ا٢تندية  ٕٓٚٚىكتار من الوقف احمليط با١تسجد " ٚمن أكتوبر". ٔ ٕ٘"ٜٜٔمن أكتوبر" أصدرت احملكمة قرارا بعدـ البناء على األرض ا١تتنازع عليها واحمليطة با١تسجد. ُب ٜٜٔٔـ ،اٟتزب ا٢تندوسي الوطٍت (باىاراتيا جاناتا) يفوز ُب انتخابات والية اوتار براديش و يتسلم السلطة. ٕٜٜٔـ " ٜٔمن مايو" البدء ْتفريات حوؿ ا١تسجد كأساس لبناء حائط ا١تعبد. ٕٜٜٔـ "ٖٔ من يونيو" قرار احملكمة بوقف اٟتفريات. ٕٜٜٔـ "ٖٕ من يوليو" توصل إىل اتفاؽ مع رجل الدين ا٢تندوس "ٟتل ا١تشكلة سلمياً". ٕٜٜٔـ "ٖٕ من نوفمرب" وصوؿ ٓٓٓ٘ٔ جندي ٟتماية ا١تسجد. ٕٜٜٔـ "ٕ ديسمرب" ٓٓٓٓٓٔ من ا١تتطرفُت ٭تشدوف جهودىم ُب أيوديا.ٜٜٕٔ -ـ "ٖمن ديسمرب" وصوؿ "القطط السوداء" وىم نواة اٞتيش ا٢تنديٟ -تماية ا١تسجد.

(ٔ)ماذا عن اإلرىاب ا٢تندوسي لًتويع مسلمي ا٢تند؟-مقاؿ :فهمي ىويدي"-ااجملة" عٕٕٓٓ/ٖٔٔ٘/
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=ٕٜٔٗٚ
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 1990م " 6من ديسمبر" تدمير المسجد تدميرا كامال ،حيث قام  10222ىندوسي متعصب بهدمالمسجد أمام أنظار العالم وىم من أتباع منظمة باىاراتيا جاناتا بارتي المنظمة الهندوسية المتعصبة ،واتسعت
االضطرابات الدينية التي أوقعت أكثر من  0222قتيل.
حيث قاد أدفاين مسَتتو إىل مدينة ايوديا وىناؾ م يلق أي اعًتاض أو مقاومة من قبل رجاؿ الشرطة فا١تقاطعة ٭تكمها حزبو
ويستطيع بالتايل أف يفعل ما يشاء خاصة وأف اٟتكومة ا١تركزية ُب د٢تي تدرؾ أف أي معارضة من جانبها لتحركات أدفاين سوؼ
تضر ٔتوقعها وبالتايل تركت لو الباب على مصراعيو وُب الساعة اٟتادية عشرة من صباح السادس من ديسمرب تسلق أكثر من
ألف متطرؼ ىندوسي با١تسجد وُب أقل من أربع ساعات حولوه إىل كومة من الرماد ،لقد بلغت ىستَتية ا١تتطرفُت ا٢تندوس حدا
بعيدا ُب عدائهم للمسلمُت
ٕٜٜٔـ "ٙمن ديسمرب" الوعد بإعادة بناء ا١تسجد. ٕٜٜٔـ "ٕٔ من ديسمرب" مشروع حكومي يقًتح بناء ا١تسجد ،ومعبد ُب نفس ا١تكاف!..
 ٖٜٜٔـ "مارس وأبريل" :بناء ا١تعبد ا٢تندوسي وإغالؽ ملف ا١تسجدُب ٜٜٔٛـ ،تشكيل حكومة ائتالفية برئاسة اتاؿ بيهاري فاجبايي .وحزب فيشوا ىندو باريشاد يتعهد للمرة الثانية باقامة ا١تعبدُب أيوديا (ٔ).
المحاكمة الجائرة ،والمداىنة السافرة.لقد شهدت احملاكم ا٢تندية صراعاً مريراً بشأف قضية ا١تسجد البابري منذ سنوات طواؿ ،حيث قرر القضاء ا٢تندي منع كل
األطراؼ من بناء أي شيء ُب ا١توقع قبل البت ُب القضية ،لكن ىذا م ٯتنع ا٢تندوس من بناء معبد مؤقت ُب موقع ا١تسجد
التارٮتي.
وحالً ٢تذا النزاع كونت اٟتكومة ا٢تندية ٞتنة ٥تتصة تضم عدداً من خرباء اآلثار لعمل مسوحات جيولوجية على األرض اليت كاف
عليها مسجد بابري التارٮتي با٢تند هبدؼ ٖتديد ملكية األرض وما إذا كاف عليها آثار تثبت وجود معبد على تلك األرض قبل
بناء ا١تسجد كما يدعي ا٢تندوس.
وجاء قرار اللجنة مؤيداً للحق اإلسالمي ُب أرض ا١تسجد ،حيث أثبت التقرير عدـ عثور اللجنة على أية آثار ىندوسية تدؿ
على وجود معبد ىندوسي ،حيث قامت اللجنة ٔتسح ثالث طبقات من األرض ،وتيقنت من رجوع ملكية األرض للمسلمُت
(ٔ)انظر :على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص(ٓ٣ ،)ٔٚٔ-ٔٚتلة البياف عدد ٖٙ
ذو القعدة ٖٔٗٔىػ ص ٘ٛ
ٔ=http://mohdat.com/play.php?catsmktba=ٕٖٔٗٗ&pagecomment
و :مسلمو ا٢تند ..ا١تنقذوف ..ا١تضطهدوف -أٛتد الشجاع – موقع عودة ودعوة:
http://www.awda-dawa.com/Pages/Articles/Default.aspx?id=ٜٚٙ
و :ا١تسجد البابري ..قبل أف ينساه ا١تسلموف-أٛتد أبو زيد ،رابط ا١توضوع:
http://ban.alukah.net/Translations/ٖٗٙ/ٕ/#ixzzٔMpWOkQRx
و:دراسة منشأ اٟتركات االصولية وتداعياهتا -أ.د .خليل حسُت أستاذ العالقات وا١تنظمات الدولية ُب كلية اٟتقوؽ باٞتامعة اللبنانية -دراسة
مقدمة إىل اٞتيش اللبناين-مركز البحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ()RSSC
http://drkhalilhussein.blogspot.com/ٕٓٔٔ/ٓٗ/blog-post_ٖٗ٘ٗ.html
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من خالؿ وجود آثار تدؿ على وجود منازؿ مسلمُت قبل بناء ا١تسجد .وأوصت بإعادة بناء ا١تسجد ،ولكن
ااجملس ا٢تندوسي العا١تي رفض إعادة بناء ا١تسجد ،حيث جاء تقرير اللجنة بعكس ما كاف يرجو ا٢تندوس
ا١تتطرفوف ،وىدد زعماء ااجملس ا٢تندوسي العا١تي بإحداث اضطرابات وأعماؿ عنف وأعلنوا أهنم لن يسمحوا بوجود
أي مسجد على تلك األرض أو بالقرب منها(ٔ).
وأخَتاً ،وُب سبتمرب ٕٓٔٓ أصدرت احملكمة العليا ٔتدينة اهلل آباد بوالية أوتارا براديش ،قر ًارا يقضي بتقسيم موقع ا١تسجد إىل
ثالثة أقساـ ،ثلث للمسلمُت ،وثلثاف للجماعات ا٢تندوسية ا١تختلفة ،حيث حكم "أغلبية القضاة بأف ا١تكاف ىو الذي شهد
جلوس راما على العرش ،إنو مكاف ميالد راما"(ٕ).
وأما عن ٤تاكمات ااجمازر التابعة ٢تدـ ا١تسجد :فقد أصدرت ٤تكمة ىندية حكما بالسجن مدى اٟتياة على ٗٔ ىندوسيا بتهمة
قتل  ٔٔٙمسلما وحرؽ جثثهم ُب ارض مزروعة بالقرنبيط خالؿ واحدة من أكثر أعماؿ العنف الديٍت دموية با٢تند قبل ٨تو ٕٓ
عاما.
وقالت ٤تكمة ابتدائية ُب منطقة هباجالبور بوالية بيهار بشرؽ ا٢تند نظرا الف القضية ال تندرج ٖتت "اندر القضايا النادرة" فانو
ليس باالمكاف اٟتكم باالعداـ.
وكاف ا١تتهموف وبينهم شرطي جزءا من اٟتملة اليت شنها غوغاء ىندوس وأفضت اىل ذبح  ٔٔٙرجال وامرأة وطفال من ا١تسلمُت
بالسيوؼ وا٠تناجر ُب  ٕٚأكتوبر تشرين االوؿ عاـ  .ٜٜٔٛوقتل أكثر من الف شخص معظمهم مسلموف ُب هباجلبور خالؿ
أعماؿ الشغب(ٖ).

ىدم مسجد سواي بهوج
ُب جرٯتة ٦تاثلة ٢تدـ ا١تسجد البابري األثري ،قاـ متطرفوف ىندوس هبدـ مسجد أثري يعود إىل العهد ا١تغويل ُب  ٕٚمن يوليو
ٕٔٓٓـ ،وبناء معبد ىندوسي مكانو ُب زمن قياسي ..وىو مسجد أثري يسمى بػ"مسجد سواي هبوج" ببلدة (أسيند) الواقعة
ٔتديرية (هبيلوارا) التابعة لوالية راجاستاف ا٢تندية.
جيش اإلمرباطور ا١تغويل ،حُت عسكر هبذه ا١تنطقة ُب القرف السادس عشر ا١تيالدي ،وىو مسجد من
وقد أنشأ ىذا
َ
ا١تسجد ُ
الطراز "القلندري" الذي يقوـ بدوف سقف ويتضمن جدارا ُب ناحية الكعبة وقاعدة مرتفعة وثالث منارات ..وىذا ا١تسجد يتبع
٣تلس األوقاؼ بالوالية ،وىو تنظيم حكومي يرعى األوقاؼ اإلسالمية.
أخبارىا إىل عامة الناس إال عندما خرجت صحيفة (ىيندو) هبذا ا٠ترب على
وتكتمت
ُ
سلطات ا١تنطقة ىذه اٞترٯتةَ فلم تصل ُ
صدر صفحتها األوىل ..وقالت الصحيفة وقتها :إف تكتم السلطات يعود إىل خوفها من تدىور الوضع األمٍت نظراً لوجود توتر
شديد ُب ا١تنطقة بُت الطائفتُت ا١تسلمة وا٢تندوسية عقب ىذا اٟتادث.

(ٔ)ا١تسجد البابري ..قبل أف ينساه ا١تسلموف-أٛتد أبو زيد ،رابط ا١توضوع:
http://ban.alukah.net/Translations/ٖٗٙ/ٕ/#ixzzٔMpWOkQRx
ٓ:http://www.alukah.net/Culture/ٖٗٙ/ٓ/#ixzzٔMٖx٘jlٜ
(ٕ)استنكار مسئوؿ ىندي الستهداؼ ا١تسلمُت بطريقة نازية ٖتت مسمى القومية ،ضمن موقع:
http://www.camlya.com

(ٖ)باتنا (ا٢تند) (رويًتز)ٕٓٓٚ/ٚ/ٚ
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وقد وقع ىذا اٟتادث اإلجرامي عندما ىجم ٨تو (ٖٓٓ) ىندوسي على ا١تنطقة يوـ ٚتعة ،فحرقوا ا٠تياـ ٍب إتهوا
إىل ا١تسجد وأزالوه من الوجود ،كما فعلوا عند ىدـ البابريٍ ،ب أحضروا مواد البناء وأقاموا معبداً على أنقاضو،
حسب رواية الصحيفة،
يتضمن قاعدةً من ا١ترمر و٘تثاالً لبعض آ٢تتهم ا١تزعومة ،وًب كل ىذا قبل ٣تيء مساء اٞتمعة َ
ُب حُت شوىدت كوكبة من الشرطة با١تكاف بدوف َحراؾ ..ومن الواضح من سياؽ األحداث وسرعة إنشاء ا١تعبد أف العملية م
تكن عفوية بل كانت ا٠تطة معدة سابقاً.
أحد ا١تسلمُت من مدينة أسيند بشكوى اجملس الوقف الذي يشرؼ على ا١تسجد ُب
وقد ًب الكشف عن اٟتادث عندما تقدـ ُ
والية "راجاستاف" ،واهتم أمُت ٣تلس األوقاؼ (ناصر علي نقوي) سلطات ا١تديرية بالتقصَت ُب أداء واجبها وطالب بإعادة
ا١تسجد كما كاف سابقاً ،وقاؿ بأف السرعة اليت أقيم هبا ا١تعبد تدؿ على أف العملية كانت قد حبكت مسبقاً(ٔ).
ومساجد أخرى:
إف ىدـ ا١تساجد واالعتداء عليها و٤تاولة تدنيسها مسلسل مستمر ُب أ٨تاء ا٢تند ا١تختلفة ،فبعد تدمَت ا١تسجد البابري ،ادعى
ا١تتطرفوف ا٢تندوس أف مسجدين آخرين فيهما مقابر ىندوسية ،وحاولوا االستيالءَ على مسجد آخر ُب نيود٢تي ،ومنعت الشرطة
ٍ
ىندوسية ُب مسجد "قوة اإلسالـ" ُب
شعائر
رجاؿ حركة (فيشوا ىندو باريشاد) ومنظمة الشباب التابعة لبارانج داؿ ،من أداء َ
٣تمع قطب ،وتقوؿ ااجمموعات ا٢تندوسية :إهنا تريد إعادة بناء معبد ىندوسي يزعموف أف اٟتكاـ ا١تسلموف دمروه وكاف ُب مكاف
ا١تسجد.
كما أعلن ا١تتطرفوف ا٢تندوس أف مسجد شاىي -أكرب مسجد تارٮتي ُب العاصمة د٢تي -قد بٍت فوؽ أحد ا١تعابد ا٢تندوسية وقد
بدأ بالفعل التخطيط ٢تدـ ا١تسجد إضافة إىل ثالثة آالؼ مسجد آخر يراىا ا٢تندوس قد بنيت على أنقاض معابدىم دوف تقدًن
دليل واحد يؤكد ىذه ا١تزاعم.
تفجَته بعدة قنابل ،وذلك ُب أثناء ٕتم ِع ٨ت ِو ٙتانية
تعرض مسجد مكة التارٮتي بوالية حيدر أباد ألعماؿ إرىابية استهدفت
َ
استشهاد ٗٔ مسلما ُب ىذا اٟتادث األليم الذي تسبب ُب أعماؿ
آالؼ من ا١تصلُت ُب ا١تسجد لصالة اٞتمعة٦ ،تا ترتب عليو
ُ
عنف ومصادمات بُت ا١تسلمُت وا٢تندوس.
وقد جاء ىذا اٟتادث بعد وقوع انفجارين العاـ ا١تاضي (ٕٓٓٙـ) ٔتساجد ا١تسلمُت ،أحد٫تا ُب مسجد بغرب ا٢تند ،أسفر عن
سقوط ٕٖ شهيدا ،واآلخر ُب ا١تسجد اٞتامع ُب نيود٢تي
وعموما فإف السَتة ا٢تندوسية اٞترارة لن تقف عند حد اغتصاب ا١تسجد البابري  .فا٢تدؼ التايل ا١تعلن ىو عيد كاه (مسجد
٥تصص لصلوات العيدين) ٔتدينة ماتورا  ،ومسجد غياف وايب ٔتدينة وارانسي لتحويلهما إىل معبدين ىندوسيُت  .وسيكوف
ىدفهم بعد ذلك "استعادة" ما بُت ٖٓٓ إىل ٖٓٓٓ مسجد يزعموف أهنا أقيمت على أرض خاصة ٔتعابد ىدمها ا١تسلموف إباف

(ٔ)جرائم اٟتكومة ا٢تندية ضد مسلمي الكشمَت
http://muntada.islamtoday.net/tٕٕٗٛٓ.html
ٓhttp://alorwa.org/files.php?id=ٚ
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حكمهم الطويل على ا٢تند  .األمر الذي يعٍت أهنم بصدد برنامج عاطفي طويل األمد لًتويع ا١تسلمُت وإهناكهم
وإخضاعهم ُب أ٨تاء ا٢تند  ،وىو نفس ما هتدؼ إليو االضطرابات ا١تعادية للمسلمُت اليت يثَتوهنا(ٔ).

 -4الكومية اهليدوشية ،وأيديولوجية (اهليدوقا).

أيديولوجية «ا٢تندوتفا»  ،اليت يعود عمرىا لنحو قرف من الزماف ،يقصد هبا وجود مركب متكامل من القواسم الدينية والثقافية
واالنتماء ألرض واحدة ومالمح اجتماعية متشاهبة ومستقبل تسود فيو قيم الديانة ا٢تندوسية على غَتىا من الديانات  ،وتسًتد
٣تدىا القدًن الذي «دنسو» ا١تسلموف وا١تسيحيوف والسيخ .وىذه اٟتركة بالغت ُب عدواهنا ضد ا١تسلمُت كما برز ُب أحداث
والية غوجرات  ،وتقدـ بياهنا.
ا٢تندوتفا ..هنج فاشي ضد ا١تسلمُت
ترى ما السر الكامن وراء ىذا النهج الفاشي ضد ا١تسلمُت؟ .تسوؽ ا٢تندوتفا حزمة من االهتامات وُب مقدمتها:
ٔ -أف مسلمي ا٢تند ال يتطلعوف إىل ا٢تند كوطن ٢تم بل إىل باكستاف ،الدولة ا١تتأصلة ُب العداء للهند ،ذات الفكر السياسي
ىم ٢تم سوى "٤تو ا٢تند" من الوجود ،والذين
ا١تتحجر ،واليت تعاين من أزمة ىوية ،وتتشكل من ٣تتمع سكاين ٭تكمو متطرفوف ال َ
ال يتورعوف عن التهديد بإشعاؿ حرب جديدة (حىت لو كانت حربا نووية) من أجل السيطرة على جامو وكشمَت ،وذلك إلكماؿ
مهمة التقسيم اليت م تنتو منذ عاـ .ٜٔٗٚ
ٕ -يعترب ٖتوؿ قرية بأسرىا ىي قرية ميناكشيبوراـ -وعددىا ٓٓٓٔ نسمةُ -ب والية تاميل نادو من ا٢تندوسية إىل اإلسالـ ُب
 ٜٔفرباير ٔ٪ ٜٔٛتوذجا على ما يقوـ بو ا١تسلموف ُب ا٢تند ،مستغلُت الدوالرات النفطية (التبشَت الديٍت البًتودوالري) لتحويل
الطبقات ا٢تندوسية الفقَتة عن دينها ،وذلك من خالؿ عالقة مسلمي ا٢تند بالدوؿ العربية البًتولية ذات النهج السلفي ،وىي
نفس الدوؿ اليت قدمت الدعم ا١تايل لشراء التقنيات األجنبية لبناء القنبلة النووية "اإلسالمية" ُب باكستاف.
ٖ -أف التحيز الذي اتبعتو الدوؿ العربية السلفية ُب استقداـ العمالة ا١تسلمة (غَت ا٢تندوسية) قد أدى إىل هتديد السلم
االجتماعي ُب البالد .فاالنتعاشة اليت شهدىا ا١تسلموف نسبيا ُب الثمانينات ،بعدما جنوا ٙتار عملهم ُب دوؿ ا٠تليج ،بدت
آثارىا االقتصادية ُب واليات أوتار براديش ومهراشًتا وأندرا براديش وكَتال ،حيث ازدىرت أحواؿ بعض ا١تسلمُت ُب ىذه
الواليات؛ فبنيت ا١تنازؿ وا١تدارس وا١تتاجر وا١تصانع ،وقد ًب اعتبار ذلك من قبل ا٢تندوتفا ٙتنا ُب مقابل أنشطة غَت قانونية يتحتم
على مسلمي ا٢تند القياـ هبا من قبيل دعم باكستاف ونشر اإلسالـ ُب ربوع ا٢تند و٘تويل اٟتركات األصولية وا١تيليشيات اٞتهادية.
ٗ -يتعاوف ا١تسلموف مع ا١تخابرات الباكستانية لتنفيذ أعماؿ إرىابية على األراضي ا٢تندية سواء ُب ا١تدف الكربى أو من خالؿ
التعاوف مع التنظيمات الكشمَتية ا١تسلحة اليت تقدرىا السلطات ا٢تندية بالعشرات ،وُب مقدمتها حركة ااجماىدين ،وجبهة ٖترير
كشمَت ،وحركة األنصار ،وعسكر طيبة ،وجيش ٤تمد ،واألخَتتاف مدرجتاف على الئحة اإلرىاب األمريكية.
وإذا كانت باكستاف قد صنعت سبع قنابل نووية ،فإف ىناؾ قنبلة ثامنة قوامها ،على األقل ،عشرة ماليُت من ا١تسلمُت ا١تواليُت
لباكستاف ُب ا٢تند على استعداد إلشعاؿ التمرد ُب صاحل باكستاف.
(ٔ)ماذا عن اإلرىاب ا٢تندوسي لًتويع مسلمي ا٢تند؟-مقاؿ :فهمي ىويدي"-ااجملة" عٕٕٓٓ/ٖٔٔ٘/
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=ٕٜٔٗٚ

ٗٗ

٘ٗ

ألاصولية الهندوسية
٘ -أف ا١تسلمُت طائفة منشقة تستحق نفس السحق الذي لقيتو حركة االنشقاؽ السيخية ُب عاـ ٗ.ٜٔٛ
ولتأكيد ذلك ٯتكن استحضار موقف وزير الدفاع ا٢تندي جورج فَتناندز –ُب معرض دفاعو عن حكومتو اليمينية
اليت سكتت عن مذابح غوجرات ٕٕٓٓ -أماـ انتقاد حزب ا١تؤ٘تر بقولو١" :تاذا ينتقدنا حزب ا١تؤ٘تر على موقفنا
من تلك األحداث ،وكأف ىذه ىي ا١ترة األوىل اليت تقتل فيها أـ ،أو ينتزع جنُت من بطن أمو ،أو تغتصب ابنة أماـ أبيها ،أو
يقتل أحدىم حرقا ..أم يتعرض السيخ لكل ذلك ُب د٢تي على يد ا٢تندوس ٖتت حكم حزب ا١تؤ٘تر ُب عاـ ٜٗٔٛ؟".
 -ٙأف ا١تسلمُت ُب ا٢تند ٘تتعوا بسياسة "اسًتضائية" من قبل حزب ا١تؤ٘تر الذي كاف يغاز٢تم وينافقهم طمعا ُب أصواهتم .وقد
أدى ذلك إىل أنو ُب الوقت الذي كاف فيو ا١تسلموف يتمردوف ويضربوف ا٢تندوس ويدمروف معابدىم كانت حكومة حزب ا١تؤ٘تر
تسًتضيهم وتستميل ا٠تونة منهم .وحافظت اٟتكومات العلمانية على ٦تارسة ا١تسلمُت لقوانُت األحواؿ الشخصية دوف االلتزاـ
بقانوف البالد العلماين ،كما منحتهم بعض االمتيازات ُب كشمَت ،وقدمت ٢تم منحا مالية لتسيَت رحالت اٟتج وصيانة األوقاؼ
اإلسالمية.
 -ٚحُت ٕتد نفسك أماـ أطالؿ ُب ا٢تند ،وحُت تصل إىل آثار ىندوسية مهدمة ،فتلك بصمات اإلسالـ ،أما حُت ٕتد نفسك
أماـ اإلبداع فأنت ،ال٤تالة ،أماـ ا٢تندوسية؛ ا٢تندوس شعب مبدع ،حنوف ،ثاقب الرؤية ،متسامح دينيا ،بينما ا١تسلموف شياطُت
ذوي نزعة تدمَتية موروث ة .وإذا م يندمج ا١تسلموف ُب ااجمتمع ا٢تندوسي وظلوا "كالسكر ُب اللنب" رافضُت الذوباف ،فإف عليهم
أف يواجهوا مصَت حبة من الليموف قطعت ٍب عصرت فجفت ٍب ألقي هبا فوؽ كومة من القمامة .ومهما أبدى ا١تسلموف من

سلوؾ مسام ظاىريا ،فإف ىذا ال ٮتفي حقيقة أهنم "ياواف ساناب Saanp

 ،"Yawanأي "ثعابُت وافدة من خارج

البالد".
 -ٛإذا كاف ا١تسلموف يرفضوف التهم السابقة ويرغبوف حقا ُب أف يصبحوا جزءا من األمة ا٢تندية؛ فيجب عليهم الكف عن
اإلصرار على ٘تييز أنفسهم واإلذعاف لتحقيق الشروط األساسية إلكماؿ عملية االندماج وىي:
• القبوؿ الالمشروط با٢تندوسية مركزا للحضارة ا٢تندية.
• إغالؽ ا١تدارس الدينية اليت تعمل بشكل مواز للتعليم ا٢تندي و"ترضع" أبناء ا١تسلمُت األفكار االنعزالية و٘تثل "مفارخ
لإلرىابيُت".
• تبجيل واحًتاـ الرموز ا٢تندوسية األساسية وُب مقدمتهم اإللو "راـ" وتبجيلهم كأبطاؿ ٟتضارة البلد الذي يعيشوف فيو ،وليس
٣ترد النظر إليهم كشخصيات دينية ىندوسية.
• اإلقرار بأف حكاـ ا١تسلمُت (الغزاة) قاموا خالؿ الفًتة من ٓٓٓٔ إىل ٘ٔٛٚـ بتدمَت أعمدة اٟتضارة ا٢تندية وخاصة ا١تعابد
ا٢تندوسية ُب ٥تتلف أرجاء البالد.
• سحب كافة االدعاءات حوؿ األحقية ُب خصوصيات دينية مثل ا٠تضوع لقوانُت إسالمية خاصة ٔتجاؿ األحواؿ الشخصية أو
مطالبة الدولة ٔتنح مالية لدعم مؤسساهتم التعليمية فضال عن حظر ذبح األبقار.
نهاية عهد التمييز اإليجابي
االهتامات السابقة تصور ا١تسلمُت باعتبارىم عقبة مانعة ُب وجو تقدـ ا٢تند إىل مصاؼ الدوؿ الكربى ،لكن البحث وا١تراجعة
صكت بشكل غوغائي ُب ٣تتمع فقَت وأمي ،ليس ىناؾ من شعار ٯتكنو أف يلعب بعقلو وقلبو
النقدية تظهر أف ىذه االهتامات ُ
أكثر من الدين.
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وقد فند عدد من الباحثُت ،مسلمُت وىنودا ،أبرز ىذه االهتامات خاصة ُب ظل تناقض تلك التهم مع واقع حاؿ
ا١تسلمُت االقتصادي والتعليمي ا١تتخلف ،األمر الذي ٬تعلهم يصنفوف ُب فئة ا١تهمشُت "الداليت" ويعيشوف
أوضاعا أسوأ من تلك اليت كانوا عليها قبل االستقالؿ؛ فبعد أف كاف هنرو يضمن نوعا ما من التمييز اإل٬تايب لصاحل
ا١تسلمُت ُب ا٢تند -الذين رفضوا ا٢تجرة إىل باكستاف برغبتهم وفضلوا البقاء ُب وطنهم ا٢تند ،-مارست اٟتكومات ا١تتعاقبة ُب
العقود الثالثة األخَتة سياسة اٟتفاظ على قدر من التمييز اإل٬تايب لكن لصاحل ا١تهمشُت من ا٢تندوس وغَتىم من الطبقات
ا١تتأخرة ٔتن فيهم سكاف القبائل ،وذلك لتحقيق أغراض سياسية بغية ضماف بقائهما ٖتت جناح ا٢تندوسية وللمتاجرة بالشعور
بالذنب ٕتاه ىذه الفئات اليت عاشت مهمشة آلالؼ السنُت ٖتت مربرات القدر اإل٢تي الذي خلقهم من نسل متدف.
كما تراجعت كل ا١تزايا اليت كانت لفقراء ا١تسلمُت مقارنة ٔتا ٭تصل عليو فقراء ا٢تندوس من عائدات الضرائب اليت يكفلها ٢تم
قانوف توزيع الضرائب بتخصيصو باليُت الروبيات سنويا للهندوس دوف غَتىم من القوميات.
أما القوؿ بأف ا١تسلمُت يستفيدوف من قوانُت األحواؿ الشخصية ،فهم ُب ذلك سواء مع األقليات والتجمعات القبلية األخرى
وعلى ذات النحو الذي ٘تتع بو ا٢تندوس من مثل ىذه القوانُت ُب عهد ا٢تند الربيطانية.
وبالنسبة لكشمَت فقد أعطيت ٢تا ىذه الوضعية ا٠تاصة ال ٘تييزا ١تسلميها عن بقية الشعب ا٢تندي بل من أجل أف تضمن د٢تي
بقاءىا تابعة ،وال ٗتتار االنضماـ إىل باكستاف ااجماورة .بل إف ىذه الوضعية ا٠تاصة قد سلب أغلبها وأصبحت عرضة للتدخل
من قبل ا٢تند بدرجة تفوؽ ما ىو واقع ُب باقي الواليات خاصة مع التدخالت األمنية الكثيفة اليت ٘تارسها القوات ا٢تندية ُب
الشطر ا٠تاضع ٢تا من جامو وكشمَت.
أما قضية اإلعانات ا١تالية للحج ،فقد أقرت ُب عاـ ٗ ٜٔٚحينما تعرضت رحالت اٟتج بالسفن إىل التوقف ُب أعقاب أزمة
النفط ،وقد أخذت اٟتكومة على عاتقها دفع فرؽ ٙتن السفر جوا ُب تلك الفًتة .ىذا االمتياز تعرض بدورهُ ،ب السنوات
األخَتة ،للًتاجع حُت ىددت اٟتكومة ا١تسلمُت أكثر من مرة بأف ىذه اإلعانة عرضة لإللغاء ،وىذه م تكن بقضية رفعها أو
طالب هبا ا١تسلموف وإ٪تا كانت مبادرة حكومية.
ويعًتؼ أحدث تقرير حكومي عن واقع ا١تسلمُت ُب ا٢تند قُدـ إىل ٣تلس الوزراء ُب عاـ  ٕٓٓٚإىل أهنم األقل تعلما واألكثر فقرا
واألكثر بطالة مقارنة ببقية ا٢تندوس .بل إف حالة ا١تسلمُت االجتماعية واالقتصادية أدىن من الطبقات ا٢تندوسية الفقَتة ُب ا٢تند
بشكل عاـ ،وحذر ىذا التقرير من أف األوضاع ا١تأساوية ١تسلمي ا٢تند هتدد األمن القومي نظرا لوجود أغلب ىؤالء ا١تهمشُت ُب
أوساط ا١تسلمُت إما ُب مناطق حدودية (مع باكستاف وبنجالديش) ،أو على البوابات الساحلية للبالد.
وتكشف الزيارات ا١تيدانية اليت ٯتكن أف يقوـ هبا أي باحث ١تناطق انتشار ا١تسلمُت ُب ا٢تند عن كوهنم ال ٮتتلفوف من حيث
ا١تالمح األنثروبولوجية عن بقية ا٢تنود ،إذ ال ٯتكنك التفرقة بُت ا١تسلم وا٢تندوسي ُب شوارع بومباي أو د٢تي أو غَت٫تا إال حُت
يؤذف للصالة فيهب عدد من الناس إىل ا١تسجد .كما ال يتمتع ا١تسلموف بأية ميزة اقتصادية ٕتعلهم ٤تط حسد وغَتة من األغلبية
الفقَتة على عكس ما تروج لو الدعاية ا٢تندوسية ا١تتطرفة ،فا١تسلموف مشًتكوف مع ا٢تندوس ُب حالة الفقر وتدين مستوى الدخل
بشكل عاـ ،وىم بالتأكيد أقل حظا من ا٢تندوس ُب التعليم ،ويًتتب على ذلك أف فرصهم ُب العمل أقل ،وىو ما يفسره بعض
ا١تسلمُت بأنو اضطهاد و٘تييز(ٔ).
(ٔ)انظر:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=ٕٕٜٜٜٔٙٗٗٛ٘٘ٔ&pagename=Zo
ne-Arabic-Newsٕ%FNWALayout
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-5األطناع التوشعية لألصولية اهليدوشية -والبالػة إىل اجلسيرة العربية.-

لقد كشفت كثَت من األْتاث عن مدى األحالـ التوسعية اليت يذكرىا األصوليوف ا٢تندوس ،حيث ٭تلموف با٢تند
الكربى حدودىا من قناة السويس غربًا إىل سنغافورة شرقًا،
كما أف العداء ا٢تندوسي لإلسالـ ىو امتداد للتاريخ العدائي والعقائدي من ا٢تندوس للمسلمُت ومقدساهتم ،على خلفية الكتب
ا٢تندوسية ا١تليئة بالكره والعداء للعقيدة اإلسالمية حيث يزعم كثَت من القادة ا٢تندوس اآلٌب:
معبدا لإللو راما ا٢تندوسي ،وأنو ٖتوؿ عن الكعبة بعد أف جاء النيب ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم
ٔ -أف الكعبة ا١تشرفة كانت ً
باإلسالـ ،وأنو ال بد وأف يأٌب يوـ ػ على حد زعمهم ػ يعود فيو ا٢تندوس إىل اٞتزيرة العربية  ،ويقوموف ببناء معبد اإللو راما على
أنقاض الكعبة ،والدليل على ذلك اإلجراءات اليت اٗتذهتا اٟتكومة ا٢تندية حينما ٖتولت آالؼ ا١تساجد إىل معابد وأحياء
سكنية ،كما منع األذاف ومنعت الصالة ُب العديد من ا١تساجد األخرى اليت ًب تسليمها إىل دائرة اآلثار ،وما حادثة ا١تسجد
البابري الذي ًب ىدمو ُب ديسمرب ٕٜٜٔـ من قبل ا٢تندوس ؤتباركة حكومية إال دليل واضح على اٟتقد ا٢تندوسي ٨تو اإلسالـ
وا١تقدسات اإلسالمية ،وكذلك ٤تاصرة مسجد حضرت باؿ الشهَت ،وإحراؽ مسجد شرار شريف ،ومسجد شاه ٫تداف وغَتىا
من مساجد كشمَت.

ٕ -أشار فيلسوؼ ا٢تند الشهَت (يب .إف .أوؾُ -ب كتابو Research Indian Historical Some
 " Biunders ofىناؾ بعض األخطاء ُب البحوث التارٮتية للهند .. -وىناؾ دالئل عديدة يستنتج منها أف اٞتزيرة العربية

خضعت لسلطاف ا١تلك ا٢تندوسي فيكراماديتيا كما أف ىناؾ أدلة أخرى تؤكد أف ا١تعبد (الكعبة -يعود ُب بنائو إىل عاـ ٘ٛؽ .ـ
على يد ا١تلك فيكراماديتيا بدليل وجود شعار ا١تهاديف ػ أحد آ٢تة ا٢تندوس ػ ُب الكعبة ذاهتا وىو ما يطلق عليها اليوـ اسم اٟتجر
األسود عند ا١تسلمُت!!  ،ويقوؿ ٖتت عنوافٕ :تاىل حكومة ا١تلوؾ ا٢تندوس من جزيرة "بايل "إىل حدود" البلطيق" ومن كوريا
إىل الكعبة ،أف ىذه الدولة العظمى كاف يطلق عليها هبارت ورشا كما أف ا١تصطلح نفسو كاف يطلق على ا١تعمورة بأكملها ،وىذه
الدولة كانت تشمل معظم البالد ُب قارٌب آسيا وأوروبا  ..وإف كافة البالد اليت تبدأ بلفظ (ىند -أوإندو -مثل ا٢تند الصينية أو
أيضا كانت أجزاء
إندونيسيا ،وغَتىا كانت أجزاء ىذه الدولة ا٢تندوسية العظمى! كما أف كافة البالد اليت تنتهي بلفظ (ستافً -
٢تذه الدولة ا٢تندوسية العظمى ،مثل :أفغانستاف ،وكردستاف ،وتركستاف ،وعربستاف).
ٖ -زعم ا٢تندوس أف رسوؿ اإلسالـ كاف ىندوسيًا وأنو ولد على الديانة ا٢تندوسية .
ٗ -صرح أحد كبار الدبلوماسيُت ا٢تندوس وىو الدكتور إس .آر .باتيل ُب كتابو "السياسة ا٠تارجية للهند" :بقيت أفغانستاف
نظرا ٟتاجتها إىل البًتوؿ ُب العهد اٟتاضر ،وكذلك حاجة ا٢تند للبًتوؿ
١تدة طويلة جزءًا من ا٢تند ،وإف إيراف مهمة ً
جدا للهند ً
جدا بالنسبة للهند أف تسيطر على سنغافورة والسويس اللذين ٫تا ٔتثابة الباب
أيضا  ..ومن الضروري ً
ٕتعلها هتتم بالبالد العربية ً
الرئيس ،وإذا تغلبت عليهما قوة معادية أخرى فستعرض ا٢تند واستقال٢تا للتهديد(ٔ).

و :دراسة منشأ اٟتركات االصولية وتداعياهتا -أ.د .خليل حسُت أستاذ العالقات وا١تنظمات الدولية ُب كلية اٟتقوؽ باٞتامعة اللبنانية -دراسة
مقدمة إىل اٞتيش اللبناين-مركز البحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ()RSSC
http://drkhalilhussein.blogspot.com/ٕٓٔٔ/ٓٗ/blog-post_ٖٗ٘ٗ.html

(ٔ) مقاؿ :ىجمات مومباي ومطامع ا٢تندوس ُب مكة ا١تكرمة-د .أٛتد إبراىيم خضر
ٕ/http://www.alukah.net/Culture/ٕ/ٕٚٓٚ
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٘ -وقد تقدـ ُب الكالـ على منظمة (آر إس إس) أف من مطامعها ا٠تارجية- ،كما يعلنو قادهتا -أف باكستاف،
وبنغالديش ،ونيباؿ ،وهبوتاف ،وبورما ،وسريالنكا ،ال بد أف تنضم إىل ا٢تند ،وأف على ا٢تند أف تعمل وتستعد
لذلك.
واٟتاصل أف ا٢تندوس ٭تلموف ببناء دولة ا٢تندوس الكربى ليس فقط ُب جنوب اسيا بل ايضا ُب شرؽ وغرب آسيا خاصة ُب
العام العريب اذ تقوؿ االسطورة ا٢تندية اف االمرباطورية ا٢تندوسية كانت ٘تتد ذات يوـ ُب سنغافورة ُب الشرؽ اىل هنر الشيل ،مرورا

بشبو اٞتزيرة العربية ،وُب ىذا الصدد قاؿ هنرو ُب كتاب disscover india

إف ا٢تند كما خلقتها الطبيعة ال ٯتكنها اف

تلعب دورا ثانويا ُب شؤوف العام ،فاما اف تعترب من القوى العظمى او ال تكوف.

ويفسر الدبلوماسي ا٢تندي اس باتيل ُب كتابو policy of india

 foreignبالقوؿ من ا١تهم للغاية اف تسيطر ا٢تند

على سنغافورة وخليج السويس اللذين يشكالف البوابتُت الرئيسيتُت ٢تا ،واذا ما فرضت قوى اخرى نفوذىا عليهما فاهنا هتدد
بذلك استقالؿ ا٢تند ،كما أف حاجة ا٢تند للنفط ٕتعلها هتتم بدوؿ ا٠تليج العريب  ،إضافة إىل أف كتب ا٢تندوس القدٯتة تتحدث
عن دولة ا٢تندوس الكربى اليت ٬تب اف تضم ا١تنطقة ا١تمتدة من مضيق مالقا وحىت منطقة قناة السويس وىو ما قد يفسر اٟتروب
الثالثة اليت شنتها ا٢تند ضد باكستاف ُب  ٜٔٗٚؤ ٜٔٚواٟتملة العسكرية ضد سريالنكا ٓ.ٜٔٛ
ويتصور حزب هباراتيا جاناتا وا١تنظمات ا٢تندوسية ا١تتطرفة االخرى اف ا١تسلمُت ا٢تنود يعتربوف انفسهم مسلمُت اوال ٍب مواطنُت
ىنودا ثانيا ،و٢تذا البد من "ىنودهتم" اوال وبعد احداث ٔٔ ايلوؿ ٕٔٓٓ بدأ غالة االصوليُت ا٢تندوسيُت اثارة العداء ضد
االسالـ كدين ،وا١تسلمُت ا٢تنود كمواطنُت ُب بعض واليات ا٢تند واعترب ا١تتطرفوف ا٢تندوس اف عليهم االنتصار لثقافة وقيم
ا٢تندوس مثلما يفعل االمَتكيوف ُب افغانستاف دفاعا عن حضارة الغرب وتقدمو ،ودعا بعضهم الواليات ا١تتحدة للوقوؼ اىل
جانب ا٢تند ُب جامو وكشمَت كما بدأت حكومة نيود٢تي باعادة النظر ُب ا١تناىج الدينية ُب ا١تدارس وا١تعاىد االسالمية لتبتعد
عما يرتبط بالعنف واالرىاب كما يزعم االمَتكيوف(ٔ).
بل إف األمر تعدى ذلك ،فقد ٖتدث فاروؽ اٞتمل –كاتب ُب جريدة ا١تصري اليوـ(ٕ) -عن ٚتاعة متعددة اٞتنسيات تروج لػ
«ا٢تندوسية» ُب مصر بػ «اليوجا» ،وكاف قد شارؾ فعلياً ُب الدورات اليت تقدمها ىذه اٞتماعة ،و٦تا قالو ُب مقالتو:
«أناندا مارجا» ..اسم ٞتماعة صغَتة متعددة اٞتنسيات تعيش ُب مصر بشكل سري ،ىذه اٞتماعة تعتنق إحدي الديانات
ا٢تندوسية ػ وىي ٖتمل نفس االسم ػ اليت تقوـ فكرهتا علي تناسخ األرواح ،والبحث عن اإللو الغائب ،ويكمن ا٠تطر اٟتقيقي

دراسة منشأ اٟتركات االصولية وتداعياهتا -أ.د .خليل حسُت أستاذ العالقات وا١تنظمات الدولية ُب كلية اٟتقوؽ باٞتامعة اللبنانية -دراسة
مقدمة إىل اٞتيش اللبناين-مركز البحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ()RSSC
http://drkhalilhussein.blogspot.com/ٕٓٔٔ/ٓٗ/blog-post_ٖٗ٘ٗ.html
(ٔ)دراسة منشأ اٟتركات االصولية وتداعياهتا -أ.د .خليل حسُت أستاذ العالقات وا١تنظمات الدولية ُب كلية اٟتقوؽ باٞتامعة اللبنانية -دراسة
مقدمة إىل اٞتيش اللبناين-مركز البحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ()RSSC
http://drkhalilhussein.blogspot.com/ٕٓٔٔ/ٓٗ/blog-post_ٖٗ٘ٗ.html
(ٕ)
٘http://www.almasry-alyoum.com/articleٕ.aspx?ArticleID=ٖٔٔٗٛ
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٢تذه اٞتماعة ُب أهنا تقوـ بالدعوة إيل ىذه الديانة بشكل منهجي ٥تطط وبعيداً عن األمن مستغلة ُب ذلك
ا١تتوافدين عليها بدعوي تعلم رياضة «اليوجا».
ُب شارع أٛتد حنفي ا١تتفرع من شارع حسُت الدسوقي ْتدائق ا١تعادي ،وداخل شقة تزيد مساحتها علي ٕٓ٘

مًتاً ،بدأت ٣تموعة من ثالثة أفراد دعوهتا إلحدي الديانات ا٢تندوسية ،وتسمي أناندا مارجا «marga

،»ananda

مستغلة ُب ذلك شباب الطبقة الراقية من الراغبُت ُب تعلم رياضة اليوجا ،حيث تتخذ ىذه اٞتماعة من «اليوجا» مدخالً
لدعوهتا ،فتقوـ بتكوين ٣تموعات من الشباب ا١تؤمن بفكرىا وعقيدهتاٍ ،ب تعدىم بعد ذلك الستقطاب شباب الطبقات الدنيا
من خالؿ إغرائهم مادياً ومعنوياً العتناؽ ىذه الديانة.
ٍب ٖتدث الكاتب عن فرنسية تدعى مرسيل ،وىي فتاة فرنسية تعيش ٔتصر منذ ٙتاين سنوات عرفت عليهم ُب ظل ظروؼ نفسية
سيئة كانت تعيشها بسبب فشل قصة حب .قوؿ مرسيل :إف اٞتماعة أقنعتها ُب البداية ٔتمارسة طقوس اليوجا للخروج من ىذه
األزمة ،لكن مع مرور الوقت ومع تطور عالقتها هبم ،وانتهاء كورس اليوجا ،أقنعوىا بضرورة اعتناؽ ديانتهم ،وتعًتؼ مرسيل بأهنا
اعتنقت ىذه الديانة واستمرت ُب أداء طقوسها ،حيت ًب ترسيمها «ديدي» أو كاىنة ،بعد ذلك تعرفت علي شاب مصري
مسلم أحبتو ،وكانت ترغب ُب الزواج منو ،وىنا واجهتها ا١تشكلة الكربى ،حيث إف ىذه الديانة ٖترـ الزواج مطلقاً للكهنة،
باإلضافة إيل اكتشافها أف ىذه ااجمموعة تقوـ بقتل كل من ٮترجوف عليها.
وتؤكد مرسيل أف قلة عدد معتنقي ىذه الديانة ُب مصر ىي ما حالت دوف قتلها ،وتشَت مرسيل إيل أف عدد ا١تصريُت من معتنقي

ديانة «marga

 »anandaكاف يبلغ أثناء ا٩تراطها ُب ىذه العبادة حوايل ٓٓ ٙفردُ ،ب حُت وصل إٚتايل معتنقيها من

ا١تقيمُت ُب مصر من اٞتنسيات ا١تختلفة ما يزيد علي ٖٓٓٓ شخص.
كبَتا من أبناء الطبقات الراقية ُب
ويذكر «٤تمود أٛتد خليل»- ،وىو طبيب حاولوا استقطابو -أنو اكتشف أهنم أقنعوا ً
عددا ً
ا١تعادي بضم أبنائهم إيل ا١تركز ْتجة تعلم اليوجا ،ألهنا تساعد علي النمو الذىٍت والفكري لدي األطفاؿٍ ،ب يقوموف بعد ذلك
بتعليم األطفاؿ تعاليم وقيم ديانة «.»ananda marga

دخلت ىذه ااجمموعة مصر ألوؿ مرة ػ حسب أحد أعضائها ػ عاـ ٕ١ ٜٜٔتساعدة ضحايا زلزاؿ أكتوبر الشهَت ،وبعدىا رحلوا،
ليعودوا مرة أخري منذ عدة أعواـ مضت.
ويتمثل ا٠تطر اٟتقيقي ٢تذا الكياف ُب تركيزه علي بث األفكار الداعية ٢تذه الديانة عرب األطفاؿ وأبناء الطبقات الراقية ُب البداية
فقط ،لكن ىدفهم اٟتقيقي ىو أبناء الطبقات الفقَتة.
ومن اإلجراءات العملية اليت قاـ هبا ا٢تندوس ُب ىذا الصدد:

السعي لتجنيس العمالة الهندية في دول الخليج ،وذلك لمد النفوذ السياسي
ابتداءً من عاـ  ،ٕٓٓٛأثارت ا٢تند قضية شائكة وخطَتة ،وىي قضية ٕتنيس العمالة ا٢تندية ُب دوؿ ٣تلس التعاوف
ا٠تليجي ،ومنحهم حقوقاً سياسية تتوازف مع مواطٍت ىذه الدوؿ ،وعدـ ٖتديد مدة بقاء عمالتها ُب دوؿ ااجملس بوصفها
عمالو مهاجرة ،وليست عمالة وافدة.
طرحت ا٢تند ىذا ا١تطلب ُب "حوار ا١تنامة" ،الذي عقد ُب  ٔٛديسمرب  ،ٕٓٓٛوُب جلسة مغلقة بعنواف "العمالة
واألمن" ،مستندة على االتفاقيتُت الدوليتُت الرقم  ٜٚلسنة  ،ٜٜٔٗوالرقم ٖٗٔ لسنة ٘ ،ٜٔٚواللتُت تنصاف على أحقية
العامل ،الذي ٯتضي على وجوده ُب الدولة اليت يعمل هبا أكثر من ٜتس سنوات ،اٟتق ُب أف يتحوؿ من وافد إىل مهاجر.
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كاف الدافع ػ الظاىر ػ للمطلب ا٢تندي ،ىو اٗتاذ دوؿ ٣تلس التعاوف ا٠تليجي إجراءات ٨تو ٖتديد سقف
زمٍت لبقاء العمالة األجنبية ُب ىذه الدوؿ مدتو ١تدة ٜتس سنوات فقط ،ويستثٍت من ذلك العمالة ا١تاىرة اليت
ٖتتاج إليها ،ومن ٍب أرادت ا٢تند إعالف موقف مسبق يتعارض مع قرار دوؿ ٣تلس التعاوف ا٠تليجي.
أما الدافع اٟتقيقي ،فهو يتعلق بإسًتاتيجية ا٢تند ُب القرف اٟتادي والعشرين وتوسيع نطاؽ نفوذىا ُب ا١تناطق ذات األ٫تية
اإلسًتاتيجية ،خاصة ُب منطقة الشرؽ األوسط ،وذلك من منطلق أهنا تعد قوة ناشئة سوؼ يكوف ٢تا دور رئيس ُب العام،
على ا١تدى البعيد.
فإذا ٧تحت ا٢تند ُب تغيَت الًتكيبة السكانية ا٠تليجية ،وٖتويل دوؿ ا٠تليج إىل واليات ىندية ،بكل ما يعنيو ذلك من آثار
ثقافية واجتماعية ،فإف ذلك سوؼ يؤدي بدوره إىل ٖتويل ىذه ا١تنطقة من ا١تنظومة العربية ،إىل أف تصبح جزءاً من ا١تنظومة
ا٢تندية تأ٘تر بأوامر ا٢تند.
ورفض ىذا ا١تطلب ٘تاماً من دوؿ ا٠تليج ،استناداً إىل أف االتفاقيات الدولية ٖتدد نسبة وجود العمالة ْتيث ال تزيد عن
٘ٔ  %من إٚتايل عمالة الدولة ،وىو ما ال يتوافر ُب حالة ا٢تند ،حيث تفوؽ أعداد العمالة األجنبية ُب بعض دوؿ ا٠تليج
أعداد مواطنيها اٟتقيقيُت .ودللت على ذلك بأف العمالة ا٢تندية ُب دولة اإلمارات عاـ  ٕٓٓٚبلغت حوايل ٗ ٕ.مليوف
نسمة ،وىي تشكل نسبة ٘ %ٖٙ.من تعداد السكاف؛ بينما يشكل مواطنو اإلمارات األصليوف نسبة  ،%ٖٔ.ٗٛمن
(ٔ)
تعداد السكاف فقط

-6األصولية اهليدوشية و الصياشة(.التعاوٌ اهليدوشي اليَودي ،كرافد مً روافد
األصولية اهليدوشية)

ولدت ا٢تند وإسرائيل بفارؽ ٍ
سنة واحدةُ ،ب العامُت  ٜٔٗٚو ،ٜٔٗٛكال٫تا على أنقاض اإلمرباطورية الربيطانية ،عقب
(ٕ)
متكررة .
مسا ٍر
كل من جهتو ُب حلقة صراعات مع ّقدة٘ ،تيّزت ٔتواجهات مسلّحة ّ
تقسيمي اتّسم بالعنف .ودخال ّ
ّ
نشأة وتطور العالقات الهندية اإلسرائيلية

بعد انطالؽ عملية التسوية السلمية بُت العرب وإسرائيل ٔتؤ٘تر مدريد ُب أكتوبر /تشرين األوؿ ٔ ٜٜٔأعلن رئيس وزراء ا٢تند
ناراسيما راو (حزب ا١تؤ٘تر) يوـ  ٕٜيناير /كانوف الثاين ٕ ٜٜٔإقامة عالقات دبلوماسية كاملة بُت ا٢تند وإسرائيل ،وتبادلت
الدولتاف السفراء.
غَت أف ىذا التاريخ كاف نقطة ٖتوؿ ُب ىذه العالقات وم يكن بداية نشأهتا ،إذ ترجع ىذه النشأة إىل اعًتاؼ ا٢تند واقعيا
بإسرائيل يوـ  ٔٚسبتمرب /أيلوؿ ٓ٘ٔ ٜٔتوافقتها على تأسيس مكتب ٕتاري ٢تا ُب بومباي -حيث توجد أقلية يهودية-
(ٔ)الصراع ا٢تندي ػ الباكستاين – موقع ا١تقاتل
(ٕ)ا٢تند وإسرائيل ٖ ...تالف غريب  -إعداد :ايزابيل ساف ميزار
الليموند الفرنسية /نقال عن وكالة ٝتا
٘٘=http://www.alintiqad.com/essaydetails.php?eid=ٖٜٛٗٚ&cid
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ليشرؼ على ىجرة يهود ا٢تند والعراؽ وأفغانستاف إىل إسرائيل ،وىذا ا١تكتب ىو الذي ٖتوؿ إىل قنصلية إسرائيلية ُب
يونيو /حزيراف ُٖ٘ ٜٔب أعقاب زيارة ا١تدير العاـ للخارجية اإلسرائيلية والًت إيتاف إىل ا٢تند عاـ ٕ٘١ ٜٔتناقشة
ا٠تطوات ا١تطلوبة إلقامة عالقات دبلوماسية بُت البلدين.
وعالقات ا١تتعصبُت ا٢تندوس بالصهاينة ليست بأمر جديد ،بل ظلت ٥-تتلف أحزاهبم ومنظماهتم منذ ظهور إسرائيل -
تطالب بإقامة العالقات وتعضيد التعاوف مع الدولة اليت تعجبهم بطولتها وصمودىا وىزٯتتها للمسلمُت ،بل وطردىا إياىم من
بالدىم.
ففي سنة ٜ٘٘ٔـ طالب حزب "اٞتاف سانغ" ُب قرار رٝتي بإقامة العالقات مع إسرائيل ،وىو اٟتزب الذي سبقللمتعصبُت استخدامو كواجهة سياسية قبل تطويره إىل حزب "هبارتيا جاناتا" اٟتاكم .وحُت انتخب "واجباي" نائبًا ُب الرب١تاف ألوؿ
مرة سنة ٜٔ٘ٚـ طالب ُب أوؿ خطاب لو بالرب١تاف إقامة العالقات مع الكياف الصهيوين .وحُت أصبح "واجباي" وزير خارجية
(سرا) سنة ٜٔٚٛـ ،فزارىا،وًبَّ االتفاؽ
ْتكومة "مورارجي ديساي" دعا وزيرا٠تارجية اإلسرائيلي "موشي داياف" إىل زيارة ا٢تند ِّ
خالؿ الزيارة على إقامة العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل ،إال أف حكومة حزب جاناتا سقطت وعادت "إنديرا غاندي" إىل
اٟتكم فلم يتحوؿ حلم ا١تتعصبُت إلىحقيقة.
ِ
ئيسا للوزارة ،فزاره وفد برئاسة منظمة "راشًتيا سواياـ
وظل األمر على ىذا ا١تنواؿ إىل أف انتُخب نارسيمها ر ً
سيواؾ"ا٢تندوسية ا١تتعصبة اليت تقود كل ا١تنظمات ا١تماثلة ،فسألو رئيس الوزراء اٞتديد -وكاف ٤تسوبًا على ا١تتعصبُت وخرج من
عما إذا كاف ٢تم من طلب ،فأجابو رئيس ا١تنظمة :لنا طلب واحد وىو أف تقيم العالقات مع إسرائيل .فوعده
صفوفهم َّ -
(ٔ)
نارسيمها"خَتا" ،وىكذا أقيمت العالقات بُت ا٢تند والكياف الصهيوين!
ً
إف كاف حزب ا١تؤ٘تر (يساري معتدؿ) ىو الذي أقاـ عالقات دبلوماسية مع إسرائيل ،فإ ّف اٟتزب ا٢تندوسي ا١تتطرؼ" ،هباراتيا
جاناتا  ،"BJPىو الذي دفع هبذه الشراكة إىل أوجها ومنحها كامل معناىا ،خالؿ تواجده ُب السلطة بُت العامُت ٜٔٛٛ
ِ
أي حرٍج ُب اإلفصاح عن مؤازرتو الصر٭تة لتل
ا١تتخوؼ من العام االسالمي ،ال بل ا١تعادي لو ،م ٬تد ّ
وٕٗٓٓ .فهذا اٟتزب ّ
صحيح أنّو ُب ٣تاؿ السياسة الداخلية ،م يشعر ىذا اٟتزب إطالقاً بأنّو مقيّد برأي األقلّية ا١تسلمة ا٢تندية ،على عكس
أبيب.
ٌ
حزب ا١تؤ٘تر؛ إالّ أ ّف ظروؼ ما بعد ٔٔ أيلوؿ/سبتمرب قد ٝتحت بتعزيز ىذا الرابط اٞتديد؛ فقد راؽ ٟتكومة التحالف اليت
ترأسها حزب "هباراتيا جاناتا" الًتويج لفكرة إنشاء ٍ
جبهة للدٯتوقراطيات الليرباليةُ ،ب مواجهة هتديد اإلرىاب اإلسالمي .وٯتكن
ّ
اعتبار استضافة اٟتكومة ا٢تندية لرئيس الوزراء آرييل شاروفُ ،ب أيلوؿ/سبتمرب ٖٕٓٓ ،احتفاءً بذكرى ...اعتداءات ٔٔ
أيلوؿ/سبتمرب ُب الواليات ا١تتحدةٕ ،تسيداً رمزياً لذلك.
(ٕ)
ٍ
اتيجي بُت إسرائيل وا٢تند والواليات ا١تتحدة وقد ٘تّت صياغة ىذه الفكرة
أفضت ىذه الرؤية السياسية إىل اٟتلم ٔتثلّث اسًت ّ
للمرة األوىل ُب  ٛأيار/مايو ٖٕٓٓ ،من قبل براجيش ميشرا ،الذي كاف حينها مستشاراً قوميّاً لألمن ا٢تندي ،خالؿ العشاء
ّ
السنوي الذي تنظّمو اٞتمعية اليهوديّة األمَتكية ( ،)AJCحيث قاؿ" :اجتمعنا ىنا اليوـ لنتذ ّكر معاً فظاعة اإلرىاب ،ولالحتفاء
(ٔ)٤تور حملاربة "اإلرىاب اإلسالمي" -ظفر اإلسالـ خاف-
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/islamic-world/ٖٛ٘٘ٗ-

ٕٓٓٓ-ٓٙ-ٕٕٔٝٓٓٓ-ٓٓ-ٓٓ.html
(ٕ) .ٕٖٓٓ/ٜ/ٜLouise Tillin, « US-Israel-India: Strategic Axis ? », BBC News, Londres,
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كل من الواليات ا١تتحدة وا٢تند وإسرائيل ،أىدافاً أساسية
بتحالف ااجمتمعات ّ
اٟترة ا١تلتزمة ٤تاربة ىذا الوباء .كانت ّ
(ٔ)
لإلرىاب .وعليها أف تواجو معاً ىذا الشبح الرىيب نفسو ،أال وىو إرىاب األزمنة ا١تعاصرة"  .عقب ذلك ،جرت

يتم على
نقاشات بُت ٦تثّلُت عن اٟتكومات الثالث ،خصوصاً حوؿ مسائل الدفاع و٤تاربة اإلرىابُ ،ب حُت كاف ّ
مصَتي بُت ٣تموعات الضغط ا١توالية للهند وإلسرائيل ُب واشنطن(ٕ).
تقارب
خلفيّتها ٌ
ّ
ُ
وقد وصلت إىل ا٢تند أوؿ دفعة عسكرية من القوات الصهيونية إىل منطقة لداخ الكشمَتية؛ للمشاركة ُب األعماؿ العدوانية
اليت ترتكبها قوات االحتالؿ ا٢تندوسي ضد ا١تسلمُت ُب كشمَت .وقاؿ موقع ااجماىدين على شبكة اإلنًتنت إف شهود عياف أكدوا
(ٖ)

أف ٓ٘ سيارة «جيب» كانت تقل أكثر من ٕٓٓ خبَت صهيوين وصلت إيل منطقة «ترتك» .
واٞتدير بالذكر أف إسرائيل أصبحت مصدراً ثانياً لتقدًن األسلحة للهند بعد روسيا اليت تأٌب ُب ا١ترتبة األوىل ،وقد قاـ وزير
ا٠تارجية ا٢تندي جسوانت سنغ ُب وقت سابق بزيارة للكياف الصهيوين وعلى أثر تلك الزيارة تشكلت ٣تموعة عمل مشًتكة بُت
البلدين حملاربة اإلرىاب األصويل – حسب زعمهما  -وتبادؿ ا١تعلومات بُت البلدين ُب ىذا السبب وتدريب قوات األمن ا٢تندية
على تصدي النشاطات العسكرية للمجاىدين ُب إقليم جامو وكشمَت احملتل ٔتا اكتسبتو القوات اإلسرائيلية من خربة ُب قمع
انتفاضة األراضي الفلسطينية احملتلة.
من ناحية أخرى فإف اٟترب األخَتة على خط ا٢تدنة ُب كارغل عاـ ٜٜٜٔـ اليت نشبت بُت ا٢تند وباكستاف ،وتصاعد أعماؿ
ا١تقاومة ا١تسلحة ُب اإلقليم احملتل دفعت ا٢تند إىل الدخوؿ ُب ٖتالف إسًتاتيجي مع الكياف الصهيوين.
صفقات األسلحة ا١تربمة بُت البلدين وا١تقدرة بباليُت الدوالرات واليت ٔتوجبها ستزود إسرائيل ا٢تند بنظاـ شبكة صواريخ من نوع
"باراؾ" ألسطو٢تا البحري ،باإلضافة إىل نظاـ ا١تراقبة اإلليكًتوين "جادجًتي" الذي ستقيمو ا٢تند على طوؿ حدودىا مع
باكستاف وخط ا١تفارقة ُب كشمَت احملتلة وذلك ٟتد عمليات التسلل عرب اٟتدود ،وىناؾ إتاه تسعى فيو السلطات ا٢تندية حثيثاً
إلحاطة خط ا٢تدنة الفاصل بُت كشمَت احملتلة وباكستاف بسياج أمٍت من نوع "كاتواير" كالذي تستعملو إسرائيل ُب حدودىا
الشمالية مع لبناف.
و٦تا ٬تدر ذكره أف اٟتزب "هبارتيا جانتا" الذي يقود التحالف الوطٍت الدٯتوقراطي اٟتاكم ُب ا٢تند يتزعمو رئيس الوزراء أتاؿ هباري
فاجبائي جاء إىل السلطة عاـ ٜٜٔٛـ وعلى أثره قاـ مستشار األمٍت القومي ا٢تندي سكرتَت رئيس الوزراء براجيش مشرا بزيارة
الكياف الصهيوين.
العميد "ا١تيجر جنراؿ" داياف كاف قد تقلد ىذا ا١تنصب ُب عهد رئيس الوزراء السابق يهود باراؾ وقد شارؾ ُب حرب عاـ
(ٗ)
ٜٔٙٚـ وُب حرب عاـ ٖٜٔٚـ والغزو اإلسرائيلي ٞتنوب لبناف عاـ ٕٜٔٛـ.
وتمثلت أىم المحطات في تاريخ البلدين منذ الستينيات على النحو التالي:
(ٔ)ٯتكن االطالع على ا٠تطاب على موقع AJC

(ٕ)ا٢تند وإسرائيل ٖ ...تالف غريب  -إعداد :ايزابيل ساف ميزار
الليموند الفرنسية /نقال عن وكالة ٝتا
٘٘=http://www.alintiqad.com/essaydetails.php?eid=ٖٜٛٗٚ&cid
(ٖ) ا١تفكرة-وكاالت

=ٖ٘ٛٛhttp://www.ikhwan.net/archive/printthread.php?t
(ٗ)=ٕٔٛ٘http://www.almuhands.org/forum/showthread.php?t
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ُب عاـ ٕ ٜٔٙوعندما اشتعلت اٟترب بُت ا٢تند والصُت طلب هنرو من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بن غوريوف
مساعدات عسكرية ٘تثلت ُب نوعيات ٤تددة من األسلحة اإل٧تليزية الصنع اليت كاف يستخدمها اٞتيش ا٢تندي،
مثل ا٢تاوف ٔ ٛمم وٕٓٔ مم ومدافع ا١تيداف ٕ٘ رطال وذخائرىا ،وقد استجابت إسرائيل بسرعة للمطالب
ا٢تندية ،ودعم ىذا ا١توقف ا٢تندوسي الداعي إىل تطوير العالقات مع إسرائيل.
ُب عاـ ٖ ٜٔٙقاـ عضوا حزب ا١تؤ٘تر ا٢تندي ٌب أس باىيتماف وشاكر رغو ناثاف بتعليمات من هنرو بزيارة إسرائيل لدعم التعاوف
العسكري بُت البلدين ،ورداً على ىذه الزيارة قاـ رئيس األركاف اإلسرائيلي ديفد شالفيت بزيارة ا٢تند ،حيث قاـ بتوقيع اتفاقية
عسكرية للتعاوف االستخباراٌب والتدريبات ا١تشًتكة وتلبية احتياجات ا٢تند العسكرية (ُب ىذه الفًتة كاف ىناؾ تعاوف عسكري بُت
ا٢تند ومصر ُب ٣تاؿ تطوير مقاتلة التدريب النفاثة و٣تاالت دفاعية أخرى).
ُب عاـ ٘ ٜٔٙؤتناسبة حرب ا٢تند مع باكستاف قدمت إسرائيل للهند كميات ضخمة من األسلحة وا١تعدات العسكرية خاصة
ُب ٣تاؿ الصواريخ ا١تضادة للدبابات وقذائف ا١تدفعية وأجهزة االتصاالت .وُب  ٜٔٙٚأرسلت ا٢تند إلسرائيل كميات ضخمة من
قطع غيار مركبات القتاؿ اليت ٖتتاجها إسرائيل خاصة بالنسبة لدبابات إـ إكس ٖٔ ،وُب أعقاب ىذه اٟترب أرسلت ا٢تند وفدا
عسكريا إىل إسرائيل للوقوؼ على ا٠تربة اإلسرائيلية ُب القتاؿ على أكثر من جبهة وكذا ٗتطيط وتنفيذ العمليات الربية الشاملة.
تكثفت الزيارات بُت ا١تسؤولُت العسكريُت للبلدين ُب السنوات الثالث األخَتة من الستينيات ،وكاف أبرزىا زيارة قائد سالح
الطَتاف ا٢تندي لنظَته اإلسرائيلي ُب مايو /أيار ٓ ،ٜٔٚوكاف ٢تذه الزيارة ٙتارىا ُب اٟترب اليت شنتها ا٢تند على باكستاف ُب
ٔ ٜٔٚوأسفرت عن إنشاء دولة بنغالديش ،وُب ىذه اٟترب قدمت إسرائيل كميات ضخمة من ذخائر ا١تدفعية والدبابات
والصواريخ ا١تضادة للدبابات.
بعد حرب ٖ ٜٔٚتعددت زيارات الوفود ا٢تندية إلسرائيل للحصوؿ على خربات اٟترب اإللكًتونية ،وعقب غزو لبناف ٕٜٔٛ
حرصت ا٢تند على اٟتصوؿ على ا٠تربة اإلسرائيلية ُب ٣تاؿ توجيو الضربات اٞتوية باستخداـ طائرة االستطالع واإلنذار ا١تبكر
اإلسرائيلية  ،EٕCوانعكس ىذا ُب طلب ا٢تند من إسرائيل تزويدىا ُب التسعينيات بنظاـ فالكوف لإلنذار ا١تبكر.

عقب فوز راجيف غاندي ُب انتخابات ٗ ٜٔٛأخذت النزعة الرباغماتية تطغى على سياسات حزب ا١تؤ٘تر ،فتكثفت العالقات
مع إسرائيل من خالؿ االتصاالت ا١تباشرة .وقد ساعد على ذلك إتاه اٟترب الباردة إىل هنايتها ودخوؿ الدوؿ العربية ُب
مفاوضات مع إسرائيل ،ونشأت حاجة ا٢تند إىل إسرائيل كي تدعم العالقات ا٢تندية مع الواليات ا١تتحدة.
يوـ ٕٔ مارس /آذار ٕ ٜٜٔقاـ وكيل ا٠تارجية ا٢تندية جي إف ديكشت بزيارة لتل أبيب ُب أعقاب أحداث العنف ُب بومباي
اليت راح ضحيتها أكثر من ٖٓ٘ شخصا ،كما قاـ وزير الدفاع ا٢تندي األسبق شارا دايا وار بزيارة إلسرائيل ١تشاىدة معرض
للتكنولوجيا الزراعية الدولية ا١تقاـ ىناؾ وشاركت فيو ٨تو ٓٓ٘ شركة ىندية.
وبُت زيارة بَتيز للهند ُب أبريل /نيساف ٖ ٜٜٔاليت وضعت أسس العالقات بُت البلدين ُب ااجماالت ا١تختلفة وزيارتو ٢تا يوـ ٚ
يناير /كانوف الثاين ٕٕٓٓ -السيما ُب ضوء توتر ا١توقف بُت ا٢تند وباكستاف عقب حادث ا٢تجوـ على الرب١تاف ا٢تندي يوـ ٖٔ
ديسمرب ٕٔٓٓ -سعت إسرائيل لتنسيق مواقفها مع ا٢تند خاصة ضد باكستاف وإيراف بذريعة مقاومة اإلرىاب .وبُت ىاتُت
الزيارتُت ٯتكن رصد احملطات اآلتية ُب تطور عالقات البلدين:
قفز ميزاف التبادؿ التجاري بُت البلدين من ٕٕٓ مليوف دوالر عاـ ٕ ٜٜٔإىل  ٔٓٛ٘.ٛمليوف دوالر عاـ ٕٓٓٓ ،وكاف بَتيز
أثناء زيارتو األوىل ُب ٖ ٜٜٔقد أبرـ اتفاقيتُت ومذكرٌب تفاىم ُب ٣تاالت الثقافة والسياحة والنقل اٞتوي والعلوـ والزراعة
والتكنولوجيا واالستثمارات ا٠تارجية والتعاوف االقتصادي ،كما قاـ وزير الزراعة اإلسرائيلي أثناء زيارتو للهند عاـ ٖ ٜٜٔبتوقيع
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مذكرة تفاىم لنقل التكنولوجيا الزراعية من إسرائيل إىل ا٢تند ،وٗتصيص ٕٓٓٓ ىكتار لألْتاث الزراعية ّتانب
ٓ٘ ألف ىكتار أخرى ٬تري العمل فيها بوالية مهارشًتا ا٢تندية من قبل خرباء إسرائيليُت.
زار رئيس اٖتاد الصناعات ا٢تندي ٚتشيد إيراين إسرائيل ُب سبتمرب /أيلوؿ ٖ ،ٜٜٔكما زار ا٢تند ُب نفس العاـ
وفد اقتصادي إسرائيلي مكوف من عشرة أعضاء ٯتثلوف اٖتاد الصناعات اإلسرائيلي برئاسة ا١تدير التنفيذي اجمموعة دلتا جليل
الصناعية إحدى كربيات شركات النسيج اإلسرائيلية.
سعيا لالستفادة من ا١تزايا اليت حصلت عليها إسرائيل ُب األسواؽ األوروبية واألمَتكية بدخوؿ ا١تنتجات القادمة من إسرائيل بدوف
رسوـ ٚتركية –شرط أف يكوف ٖ٘ %منها قيمة مضافة ُب إسرائيل -قاـ اثناف من رجاؿ األعماؿ ا٢تنود ا١تقيمُت ُب أوروبا بإقامة
مشروعُت ُب إسرائيل :أحد٫تا للمنسوجات ُب منطقة بئر سبع بتكلفة ٘ٔ مليوف دوالر ويستورد احتياجاتو من الغزؿ من ا٢تند
بقيمة ٓٔ ماليُت دوالر سنوياً ،واآلخر خاص ْتامض الكربيتيك بتكلفة ٕٓٔ مليوف دوالر.
ُب عاـ ًٗ ٜٜٔب توقيع اتفاؽ للتعاوف الزراعي والعلوـ والتكنولوجيا والبحث والتدريب ،ومنحت ا٢تند وإسرائيل كالً منهما
األخرى ميزة الدولة األوىل بالرعاية ،كما ًب توقيع اتفاؽ ١تنع االزدواج الضرييب وآخر ُب ٣تاؿ االتصاالت ،وأثناء زيارة الرئيس
اإلسرائيلي عزرا وايزماف للهند عاـ ً ٜٜٔٙب توقيع أربعة اتفاقات للتعاوف الصناعي والزراعي والفنوف والطاقة ،وارتفع حجم
التجارة بُت البلدين حىت بلغ ٗ ٜٜٗ.مليوف دوالر عاـ .ٜٜٜٔ
عقب زيارة وزير الداخلية ا٢تندي أدفاين إلسرائيل ُب يونيو /حزيراف ٕٓٓٓ قاـ وزير ا٠تارجية ا٢تندي بزيارة تل أبيب يوـ الثالثُت
من الشهر نفسو ،حيث اتفق مع نظَته اإلسرائيلي على تأسيس ٞتنة وزارية مشًتكة ١تكافحة اإلرىاب ،كما اتفق اٞتانباف على
االجتماع كل ستة أشهر إلجراء مناقشات إسًتاتيجية مشًتكة.
ُب أغسطس /آب ٕٓٓٓ قاـ مشعوف بَتيز بزيارة ا٢تند للحصوؿ على دعمها ُب ا١تباحثات اليت كانت جارية مع الفلسطينيُت
ٖتت إشراؼ الرئيس األمَتكي بيل كلينتوف ُب كامب ديفد ،كما قاـ ا١تدير العاـ لوزارة الدفاع اإلسرائيلية أموس باروف بزيارة
نيود٢تي ُب سبتمرب /أيلوؿ ٕٓٓٓ ٖتضَتا إلبراـ صفقة عسكرية كبَتة من ا١تعدات اإلسرائيلية.
ىدفت ا٢تند من وراء تعاوهنا مع إسرائيل إىل تطوير عالقاهتا الشاملة مع الواليات ا١تتحدة ،من ذلك مثال أف رئيس الوزراء ا٢تندي
فاجبايي ُب زيارتو للواليات ا١تتحدة ُب سبتمرب /أيلوؿ ٕٓٓٓ ُب إطار قمة األلفية لألمم ا١تتحدة ،حرص على اٟتصوؿ على
دعم اللويب اليهودي األمَتكي ُب مباحثاتو مع اإلدارة األمَتكية ُب ٣تاؿ اٟتصوؿ على احتياجات ا٢تند الدفاعية أو التكنولوجية أو
االقتصادية ،زاعماً أف ا٢تند تقف ُب وجو ما أٝتاه باإلرىاب اإلسالمي ُب جنوب آسيا ،ومن ٍب فهي ُب حاجة إىل الدعم
وا١تساندة األمَتكية ُب ىذه ا١تواجهة.
أيضا استطاعت إسرائيل أف توظف عنصر ا١تهاجرين الروس إليها لتنفذ إىل الدوؿ اليت اعتمدت ُب منظماهتا العسكرية على
التسليح السوفياٌب كا٢تند للدخوؿ ُب عمليات تطوير ىذه األسلحة وتزويدىا ٔتا يلزـ من معدات ،وقد كاف سقوط االٖتاد
السوفياٌب متزامناً مع ٪تو العالقات ا٢تندية اإلسرائيلية.
وسعت إسرائيل من وراء تطوير عالقاهتا مع ا٢تند إىل االستفادة من ميزة السوؽ ا٢تندية الواسعة خاصة ُب ااجمالُت العسكري
والتكنولوجي ،وإىل ٖتويل ا٢تند من صديق إسًتاتيجي للعرب إىل صديق إسًتاتيجي إلسرائيل ،وتنشيط جبهة باكستاف ا٢تندية
لوقف أي احتماؿ لتطوير القدرات النووية الباكستانية كعنصر هتديد إلسرائيل.
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التعاون العسكري الهندي اإلسرائيلي
تعددت ٣تاالت التعاوف بُت البلدين ،رغم حرص ا٢تند الدائم على التصريح بأف عالقاهتا مع إسرائيل ىي كعالقة
أي دولة معها ُب العام ،وأف ما يذكر عن التعاوف ُب تقارير كثَتة عن تعاوف إسًتاتيجي بُت البلدين خاصة ُب
ااجماؿ النووي ال يزيد على كونو تقارير إعالمية .ومن أبرز ٣تاالت العالقات بُت ا٢تند وإسرائيل ااجماالف العسكري واألمٍت.
المجال العسكري
ُب يوـ  ٔٙأبريل /نيساف  ٜٜٔٚضبطت السلطات السريالنكية أربع حاويات ٖتمل  ٔٛطناً من مواد كيماوية تستخدـ ُب
صناعة غاز األعصاب ،وكانت ىذه اٟتاويات قادمة من بومباي إىل إسرائيل ،فقد مشل التعاوف العسكري بُت البلدين مبيعات
معدات عسكرية وأسلحة وتدريب وتطوير ،وقد بدأت عمليات بيع األسلحة وا١تعدات العسكرية كما تقدـ ُب عاـ ٕ ٜٔٙأثناء
اٟترب ا٢تندية الصينية ،وتطورت عاـ ٘ ٜٔٙأثناء اٟترب ا٢تندية الباكستانيةٍ ،ب ُب اٟترب ا٢تندية الباكستانية ُب ٍٔ ،ٜٔٚب
أخذت ىذه العالقات تتنامى كوسيلة للحصوؿ على التكنولوجيا الغربية واألمَتكية من البوابة اإلسرائيلية.
وقد عرض الوفد األمٍت ا١ترافق بَتيز أثناء زيارتو للهند عاـ ٖ ٜٜٔبيع نظاـ رصد وٖتكم ُب النَتاف للدبابة ا٢تندية أرغوف،
وٖتديث األسلحة وا١تعدات السوفياتية (دبابات ت ٘٘ وٕ ٙوٕ ٚومقاتالت ميغ ٕٔ) وإمداد ا٢تند بذخائر ا١تدفعية ٘٘ٔ مم
وصواريخ مضادة للدبابات ونظم رادارية .وُب منتصف عاـ  ٜٜٔٛقررت ا٢تند شراء  ٔٙطائرة بدوف طيار من إسرائيل من
نوعيات ىنًت وسكاوت باإلضافة إىل ٤تطة ٖتكم خاصة بإدارهتا .وعندما تفجرت أزمة كارغيل ُب كشمَت يوـ  ٕٙمايو /أيار
 ٜٜٜٔوافقت إسرائيل على مطالب ا٢تند من األسلحة وا١تعدات والذخائر اإلسرائيلية اليت كانت ا٢تند قد تقدمت بطلب شرائها
قبل نشوب ىذه األزمة خاصة القنابل اٞتوية ا١توجهة بالليزر.
وعندما فرضت واشنطن عقوبات على كل من ا٢تند وباكستاف بسبب التفجَتات النووية عاـ ٘ ،ٜٜٔٛتكن اللويب اليهودي من
٘ترير عملية بيع نظاـ إلكًتوين إسرائيلي متقدـ إىل ا٢تند من إنتاج مصانع الطائرات اإلسرائيلية  ،IAIوتغاضت واشنطن عن

ىذه الصفقة بعد أف كانت تعًتض عليها.
وُب  ٕٜمايو /أيار ٕٓٓٓ نشرت ٣تلة ديفنس نيوز األمَتكية أف ا٢تند تسعى لشراء أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ من إسرائيل،
وأف سالح البحرية ا٢تندي يتفاوض على شراء أنظمة مضادة للصواريخ من مؤسسة الصناعة اٟتربية اإلسرائيلية روفائيل ،كما أف
وزارة الدفاع ا٢تندية مهتمة بشراء سبعة أنظمة من طراز باراؾ ا١تضادة للصواريخ بتكلفة ٕ٘ مليوف دوالر لكل منها على أف يتم
تسليمها ُب غضوف عامُت.
وُب يوليو٘ /توز ٕٔٓٓ وقع البلداف على عقد بقيمة مليار دوالر تزود إسرائيل ٔتقتضاه ا٢تند بنظاـ رادار متطور وطائرات بدوف
طيار وٕتدد ٢تا عددا من طائرات سالح اٞتو ا٢تنديٍ ،ب أعقب ذلك ُب يناير /كانوف الثاين ٕٕٓٓ وأثناء زيارة وزير ا٠تارجية
اإلسرائيلي مشعوف بَتيز إىل نيود٢تي اإلعالف عن صفقة قيمتها ٕٓ٘ مليوف دوالر لبيع طائرات رادار إسرائيلية من طراز فالكوف.
وم يقتصر ٣تاؿ العالقات العسكرية بُت ا٢تند وإسرائيل على األسلحة وا١تعدات العسكرية التقليدية فحسب ،ولكنو امتد إىل
ااجماؿ النووي .ويرجع تاريخ التعاوف النووي بُت البلدين إىل عاـ ٕ ٜٔٙعندما وقعا اتفاقاً للتعاوف النووي بينهما يتم ٔتقتضاه
تبادؿ ا٠تربات وا١تعرفة النووية وتنظيم الزيارات بُت العلماء ُب البلدين ،وقد قامت ا٢تند بتزويد إسرائيل ٔتادة الثوريوـ واليورانيوـ اليت
توجد باحتياطيات كبَتة ُب ا٢تند مقابل تزويد إسرائيل ا٢تند بالتكنولوجيا النووية اٞتديدة وا٠تربات النووية .ومن أىم ٣تاالت
التعاوف النووي بُت البلدين :التعاوف ُب ٣تاؿ تصغَت األسلحة النوويةٔ ،تا يعٍت إنتاج قنابل ورؤوس وقذائف نووية ذات أعَتة أقل،
والتعاوف ُب ٣تاؿ التجارب النووية وُب ٣تاؿ الصواريخ.
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ويرجع التعاوف ُب ٣تاؿ التدريب العسكري إىل منتصف الثمانينيات حُت تلقت فرقة قوات خاصة ىندية تدريبات
ُب إسرائيل على التعامل مع ٥تتطفي الطائرات ،ففي عاـ ٔ ٜٜٔتلقى حوايل ٓٓٔ ضابط من ا١تخابرات ا٢تندية
دورة تدريبية ُب إسرائيل على مقاومة اإلرىاب ،وُب نفس ىذا العاـ قاـ ا١توساد اإلسرائيلي بتدريب ٣تموعة أخرى
من رجاؿ ا١تخابرات واٟتدود ا٢تندية .وُب يناير /كانوف الثاين  ٜٜٔٚوصلت إىل ا٢تند عقب زيارة الرئيس اإلسرائيلي ٢تا عاـ
 ٜٜٔٙبعثة من ٖٓ عنصرا من ا١تخابرات اإلسرائيلية لتدريب نظرائهم ا٢تنود.
وُب ااجماؿ التكنولوجي العسكري قاـ وفد عسكري ىندي ُب يونيو /حزيراف  ٜٜٔٙبزيارة إسرائيل ،وأبدى رغبتو ُب اٟتصوؿ على
تكنولوجيا تطوير الصواريخ البالستية متوسطة ا١تدى ُب ٣تاؿ توجيهها ،كما ْتث إمكانية شراء ٖٔ طائرة روبوتية من إنتاج
إسرائيل .وقد نشرت صحيفة ىندوستاف تاٯتز ( )ٜٜٔٚ/ٗ/ٛتقريراً ذكرت فيو أف إسرائيل عرضت على ا٢تند تزويدىا بتكنولوجيا
جديدة ُب ٣تاؿ الصواريخ البالستية وأنظمة اإلنذار ا١تبكر وتطوير قواهتا اٞتوية .وُب أثناء زيارة رئيس األركاف ا٢تندي إلسرائيل ُب
مارس /آذار ًٖ ٜٜٔب االتفاؽ على أف تساعد إسرائيل ا٢تند ُب تطوير طائرة بدوف طيار من إنتاج ا٢تند ،وٖتويل "شاسيهات"
الدبابات ا٢تندية إىل مدافع ذاتية اٟتركة ،وتسهيالت لصنع عربة قتاؿ مدرعة ،وا١تشاركة ُب تطوير ا١تقاتلة ا٢تندية ا٠تفيفة
 .LCAوبعد تويل حزب هبارتيا جاناتا السلطة ُب نيود٢تي تدعمت عالقات ا٢تند بإسرائيل ُب ٣تاؿ التكنولوجيا العسكرية،

ومشلت ٣تاالت التعاوف اٟتصوؿ على التكنولوجيا اإلسرائيلية ُب ٣تاالت الكمبيوتر والسوفت وير ورقائق األمونيوـ وا١تواد ا١تركبة
ومكونات صواريخ الدفع وأقمار التجسس.
وُب أواخر عاـ  ٜٜٜٔنشرت صحيفة ىآرتس اإلسرائيلية تقريرا عن تعاوف ا٢تند وإسرائيل ُب تطوير طائرة ٕتسس ىندية ،كما أف
التقارير اإلعالمية كانت قد ذكرت عاـ  ٜٜٔٛأف إسرائيل طلبت من ا٢تند استخداـ إحدى قواعدىا القريبة من اٟتدود مع
باكستاف من أجل توجيو ضربة ضد ااجممع النووي الباكستاين.

المجال األمني
حظي التعاوف ا١تخابراٌب بأ٫تية خاصة ُب عالقات ا٢تند وإسرائيل ،وقد اتضح ىذا من الزيارات ا١تتبادلة بُت رؤساء ا١تخابرات
اإلسرائيلية ونظرائهم من ا١تخابرات ا٢تندية ،وامتد ىذا التعاوف األمٍت ُب تأكيد إسرائيل على لساف وزير خارجيتها بَتيز أثناء
زياراتو للهند يوـ  ٚيناير /كانوف الثاين ٕٕٓٓ على تشابك ا١تصاحل األمنية بُت البلدين ،وتداخل ا١تعادالت األمنية بُت الشرؽ
األوسط وجنوب آسيا .وبعد يوـ واحد من أحداث ٔٔ سبتمرب /أيلوؿ ٕٔٓٓ قاـ مستشار األمن القومي اإلسرائيلي عوزي
دياف بزيارة ا٢تند ليبحث مع نظَته ا٢تندي ووزير الداخلية ا٢تندي أدفاين وا٠تارجية سينغ تبعات ا٢تجوـ اإلرىايب على الواليات
ا١تتحدة ،وليفتح آفاقاً أماـ ما تعتربه ا٢تند وإسرائيل مزيدا من التعاوف ا١تشًتؾ بينهما .وُب أواخر يناير /كانوف الثاين ٕٕٓٓ حصل
وزير ا١تواصالت ا٢تندي أثناء زيارتو إلسرائيل على دعم إسرائيلي للهند ُب موقفها من اإلرىاب الباكستاين على حد وصفهما.
وقد استفادت إسرائيل من األحداث الطائفية اليت شهدهتا ا٢تند وجعلتها تشعر أهنا ليست ُب منأى عن خطر اإلرىاب ،وأنو
يوجد بينهما أرضية مشًتكة للتعاوف حيث يتعرضاف لنفس ا٠تطر .وكاف مشعوف بَتيز أثناء زيارتو للهند ُب أبريل /نيساف ٖٜٜٔ
قد أعرب للهند عن استعداد إسرائيل ١تساعدهتا ُب قمع اإلرىاب واألصولية اإلسالمية ،كما تبٌت وجهة نظر ا٢تند بشأف كشمَت
باعتبارىا جزءا من األراضي ا٢تندية ،كما نصح ا٢تند بتغيَت الًتكيبة السكانية ُب كشمَت ضد صاحل ا١تسلمُت.
وُب ٣تاؿ التعاوف األمٍت ٘تد إسرائيل ا٢تند ٔتعلومات عن باكستاف ونشطاء اٟتركات الكشمَتية ،وىي ا١تعلومات اليت ٕتمعها من
أقمار التجسس اإلسرائيلية ،وما ٖتصل عليو من الواليات ا١تتحدة ُب إطار اتفاؽ التعاوف القائم بُت إسرائيل والواليات ا١تتحدة،
وذلك ُب مقابل وجود ٥تابراٌب إسرائيلي ُب األراضي ا٢تندية .كما أشارت بعض التقارير إىل وجود مشروع تساعد فيو إسرائيل
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ا٢تند ُب إقامة حائط عازؿ بُت ا٢تند وباكستاف ُب كشمَت يشمل موانع ىندسية وأجهزة إنذار ورادارات وكامَتات
(ٔ)

مراقبة على طوؿ ٓٓ ٙكلم .
واٟتاصل أف احملاوالت ما زالت تتزايد إلحداث التقارب وبناء الروابط الوثيقة بُت اٞتماعات اليهودية ا١تتطرفة
واٞتماعات ا٢تندوسية ا١تتطرفة مثل حزب جاناتا هبارتا.
فإف التمدد األصويل ا٢تندوسي يعد ظاىرة مهمة بالنسبة لإلسرائيليُت ٞتهة تعزيز ٥تاطر مفاىيم صراع اٟتضارات وإشعاؿ
صدامات الكتل الدينية الثالث :اإلسالـ ،ا٢تندوسية والبوذيةٔ ،تا يتيح حملور واشنطن-تل أبيب ابتزاز موارد القارة اآلسيوية ووضع
بعض مناطقها ٖتت السيطرة(ٕ).

-7األصولية اهليدوشية يف التعميه ،واملياصب احلصاشة مً الدولة اهليدية.

"فوؽ أي معبد بٍت ا١تسجد البابري؟
من يقود اٟتركة ا٢تندوسية الربيئة لتحرير ا١تعبد من ا١تسلمُت؟
مىت أحتل ا١تسلموف ا١تعبد ا٢تندوسي؟.
ىذه بعض النماذج من األسئلة اليت وزعت على الطالب ُب قاعات االمتحانات (١تادة التاريخ) ُب بعض ا١تدارس ا٢تندية!!
جدا أف ىناؾ أيادي خبيثة وراء إعداد مثل ىذه األسئلة لدس السموـ و٤تو اٟتقائق .وىناؾ ٖترؾ على قدـ وساؽ
من الواضح ً
من اٟتكومة لتوحيد ا١تناىج الدراسية ُب ٚتيع ا١تدارس ا٢تندية بعد إلزاـ حكومات الواليات إدراج مواد تتعلق بالديانة ا٢تندوسية
وثقافاهتا وخرافاهتا لكي تكوف ىذه ا١تناىج متفقة مع سياساهتا العدوانية ٕتاه ا١تسلمُت ،وقد أعيدت كتابة كتب التاريخ ا١تدرسي
–من قبل حزب هباريتا جناتا أثناء توليو اٟتكم -لتقرر أف اٟتضارة األصلية ُب ا٢تند ىي اٟتضارة اآلرية(أصل الربا٫تة) ،مستندة
إىل ما زعمتو من كشوفات وأحافَت تبُت فيما بعد أهنا مزورة ،لكن الكتب ا١تدرسية م تعدؿ رغم تلك الفضيحة ،كما قدمت
الكتب نظرة متحيزة ،تظهر اإلسالـ على أنو فتح ا٢تند ْتد السيف ،دوف اإلشارة النتشاره السلمي عرب الروابط التجارية ُب
جنوب ا٢تند ُب مراحل أبكر ،كما أغفلت ذكر الوقائع اليت تعارض موقفهم ،كحادث اغتياؿ غاندي على يد ىندوسي ،وكاف
فحوى الرسالة اليت أرادوا إيصا٢تا للطالب :أف ا٢تند ىي ا٢تندوسية ،وا٢تندوسية ىي ا٢تند.
ومن جانب آخر تسعى وزارة الًتبية ا٢تندية جاىدة لتشويو صورة اإلسالـ ُب الكتب وا١تناىج الدراسية والًتكيز عن إدخاؿ
ا٠ترافات ا٢تندوسية إىل كتب التاريخ وعلم االجتماع اليت تدرس ُب ا١تدارس  ،واٞتامعات لتنشئة جيل ٕترى ُب عروقو الدماء
ا١تسمومة واألحقاد واألضغاف ضد ا١تسلمُت.
وٕترى حاليًا ٤تاوالت حثيثة لتنصيب ا١تتطرفُت ا٢تندوس ُب "٣تلس ا٢تند للبحث التارٮتي" و"ااجملس القومي للعلوـ اإلجتماعية"
و"ٞتنة ا١تناىج ا٢تندية" .وقد ًب بالفعل تعيُت ا١تتطرؼ "كي جي رستوجي" الذي يفتخر ويعتز ُب بعض كتاباتو بأنو أستطاع أف

(ٔ)مستقبل التحالف ا٢تندي اإلسرائيلي-مدحت أيوب -موقع قناة اٞتزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ٓFBEٜٗٙ-ٗٗٙ٘-ٕٔٙٓ-ٜٔٙٚC-ٗٚDٜٕٓDٙٗAEB.htm

(ٕ)“بنك األىداؼ الثمينة” ٟتزب اهلل ،مقاؿ ُب :ا١تركز العريب للدراسات ا١تسقبلية.
ٓ٘ٔ٘=http://www.mostakbaliat.com/print.php?p
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ىجوما على ا١تسلمُت التباعهم دينًا
يقتل بنتًا مسلمة أياـ تقسيم شبو القارة ا٢تندية "أـ كي كا" "الرجل الذي يشن ً
"مستوردا" من خارج شبو القارة "آر كي ديشت" ا١تعروؼ باإل٨تياز إىل األفكار ا٠ترافية ا٢تندوسية ا١تتطرفة".
ً
وىناؾ مؤسسة مقرىا مدينة "تاجبور" ا٢تندية وتعرؼ باسم "اهتاس ستكاف" و٢تا ٓٓٗ فرع ُب شىت أ٨تاء البالد
تقوـ بتنقيح وتصحيح التاريخ  ،من حيث طمس اٟتضارة اإلسالمية العريقة وآثار اإلسالـ التارٮتية ُب ا٢تند  ،وقد طالت أياديها
تاج ٤تل  ،وقطب منار  ،والقلعة اٟتمراء  ،واآلثار اإلسالمية العا١تية الشهَتة  ،وأعضاء ىذه ا١تؤسسة يتبعوف ُب مقاوىم الختالؽ
القصص وا٠ترافات إلثبات بأف بناة وأصحاب ىذه ا١تعام ىم ا٢تندوس وليسوا ا١تسلمُت.
يتم اختيار األعضاء فيو من الشباب ا١تتمسكُت وا١تلتزمُت بالعقيدة ا٢تندوسية والذين لديهم توجو عدائي ضد غَتىا من العقائد
والغرض منو ىو تنشئة جيل ىندوسي عسكري الستخدامهم ُب إبادة ا١تسلمُت واضطهادىم جسديًا.
(ٔ)
لقد وصل عدد األعضاء ا١تنتمُت إىل ا١تنظمة وا١تتخرجُت من دوراهتا التدريبية إىل أكثر من( )ٕ.ٚٔٛ.ٜعضوا .

(ٔ)على الرغم من اآل٢تة ،النهوض الغريب للهند اٟتديثة ،إلدوارد لوس ،ترٚتة :معُت اإلماـ ،ص(ٔ)ٖٔٙ-ٔٙ
وكالة األخبار اإلسالمية-نبأ
http://www.islamicnews.net/Common/ViewItem.asp?DocID=ٜٜٗٓٙ&TypeID=ٕ&ItemI
D=ٖٛٚ
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-8األصولية اهليدوشية يف كشنري.

تقع كشمَت ُب أقصى الشماؿ من شبو القارة ا٢تندية

الباكستانية وُب قلب ا١تنطقة اٞتنوبية من آسيا الوسطى،
تلتقي حدودىا مع حدود كل من أفغانستاف ،والصُت،
وا٢تند وباكستاف واالٖتاد السوفييت ،وىي بشطريها :اٞتزء
الذي ٖتتلو ا٢تند واٞتزء احملرر الذي تسيطر عليو باكستاف
تشغل مساحة قدرىا ٗ ٛٗ.ٜٗميل مربع ،ويشكل
ا١تسلموف ٓ %ٛمن سكاهنا البالغ ٣تموعهم ٔٔ مليونًا:
منهم ٘ ٙ.مليوف ُب كشمَت احملتلة ،و ٘ ٕ.مليوف ُب
كشمَت اٟترة ،إىل جانب ٘ ٔ.مليوف الجئ ُب باكستاف ٞتئوا من كشمَت احملتلة ،وحوايل نصف مليوف موزعُت ُب أ٨تاء ٥تتلفة
من العام ،وخاصة ُب بريطانيا.
دخل اإلسالـ كشمَت ألوؿ مرة ُب القرف الثامن ا٢تجري ...وبالتحديد عاـ ٖٖٔٛـ ،عندما اعتنق اإلسالـ ملك كشمَت ىو
مسلما ىو صدر الدين وبتشجيع من ا١تلك ؤتساعدة الداعية الكبَت سيد علي ا٢تمداين الذي
وعائلتو ووزراؤه ،واٗتذ ا١تلك اٝتًا ً
جلب معو ٓٓ ٚمن الدعاة من ٥تتلف أ٨تاء العام اإلسالمي ،اعتنق الشعب الكشمَتي الدين اإلسالمي عن بكرة أبيهم.
وبذلك انتشرت تعاليم اإلسالـ ُب كافة ربوع كشمَت ،حيث ازدىرت أوؿ دولة إسالمية ...دولة يسودىا العدؿ والسالـ والرخاء.
وكاف السلطاف إسكندر  ٖٜٔٛػ ٖٔٗٔـ أوؿ من طبق الشريعة اإلسالمية ُب ىذه ا١تملكة ،واستمرت كشمَت تنعم ٖتت راية
اإلسالـ باٟترية والسالـ والرخاء زىاء ٜتسة قروف حىت وقعت فريسة ُب أيدي السيخ وضموىا إىل دولتهم ُب البنجاب قبيل
منتصف القرف التاسع عشر ا١تيالدي .وُب عاـ ٔٛٗٙـ بعد ىزٯتة السيخ على أيدي احملتلُت اٞتدد اإل٧تليز قاـ ىؤالء ببيع والية
كشمَت ١تلك ىندوسي من أسرة الدوغرا كاف ٭تكم إحدى مقاطعاهتا وىي مقاطعة جامو ليصبح لقبو مهراجا جامو وكشمَت.
وكاف الثمن الذي تقاضاه اإل٧تليز مقابل تسليم الوالية للمهراجا ا٢تندوسي ال يتعدى ا١تليوف روبيو.
ظل ا١تسلموف يعانوف الظلم واالستعباد على أيدي ا١تهراجا ػ أي ا١تلك ا٢تندوسي ػ الذي اٗتذ بطانة من بعض ا١تغرضُت ،الذين م
يكن ٢تم ىدؼ إال منفعتهم الشخصية ،وبذلك فقد مسلمو كشمَت حريتهم ..بل ُجردوا من ىويتهم وثقافتهم اإلسالمية ،وما
زالوا يعانوف االضطهاد إىل يومنا ىذا .بدأ الفصل اٟتايل من االحتالؿ عاـ ٜٔٗٚـ ..عندما غادر اإل٧تليز شبو القارة ا٢تندية،
وظ هرت إىل حيز الوجود دولتا ا٢تند وباكستاف .وحسب خطة التقسيم ،كاف على ا١تناطق اليت يقطنها غالبية مسلمة أف تشكل
دولة باكستاف ،وا١تناطق اليت يسكنها غالبية ىندوسية أف تشكل دولة ا٢تند ،أما الواليات شبو ا١تستقلة اليت كاف ٭تكمها أمراء
ومهراجات ػ كوالية كشمَت ،ػ فكاف ٢تا أف ٗتتار بُت االنضماـ إما إىل ا٢تند أو إىل باكستاف أو تبقى مستقلة ،وحسب ا١تعادلة
ا١تذكورة أعاله كاف لكشمَت أف ٗتتار إما االنضماـ إىل باكستاف أو أف تبقى مستقلة ،فغالبية سكاهنا من ا١تسلمُت ،وىي جغرافيًا
امتدادا طبيعيًا لباكستاف ،فكافة األهنار اليت ٕتري ُب باكستاف ،منبعها ُب كشمَت وُب اٞتباؿ احمليطة هبا ،وكافة
واقتصاديًا تعترب
ً
الطرؽ التجارية الربية ا١تعبدة والصاٟتة لالستعماؿ طوؿ أياـ السنة تربطها بباكستاف فقط ،وال يربطها با٢تند غَت طريق واحدة ًب
شقها بعد االحتالؿ ،فهي طريق غَت طبيعية وبالغة الوعورة تقفل طوؿ أياـ الشتاء ومواسم األمطار.
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ولكن مهراجا كشمَت ا٢تندوسي ،قلب كل ا١توازين ،وأعلن ُب أغسطس ٜٔٗٚـ انضماـ الوالية إىل ا٢تند .وىنا ثار
الكشمَتيوف مطالبُت ْتقهم ُب تقرير ا١تصَت ،وُب  ٕٚتشرين األوؿ ٜٔٗٚـُ ...ب يوـ عرؼ باسم اليوـ األسود
تدفقت جحافل اٞتيش ا٢تندي على والية كشمَت ،وبدأ صراع مرير بُت عدو غاشم وشعب أعزؿ .مع ذلك قاوـ
الكشمَتيوف ٔتساعدة متطوعُت من رجاؿ القبائل ُب باكستاف ،واستطاعوا ٖترير حوايل ثلث مساحة الوالية الذي يقع اآلف ٖتت
سيطرة باكستاف ويطلق عليو اسم آزاد كشمَت أي كشمَت اٟترة.
شهرا دمويًا ،أحست ا٢تند بأهنا على شفا ا٢تزٯتة،
واستمر الكفاح ا١ترير بُت اٞتيش ا١تعتدي وااجماىدين الشجعاف طواؿ ٘ٔ ً
فلجأت إىل األمم ا١تتحدة مدعية ،بأف باكستاف هتاجم جيوشها ُب كشمَت ،وانتهت حرب التحرير األوىل ُب ٖٔ كانوف الثاين
ٜٔٗٛـ باتفاؽ وقف إطالؽ النار ،والتزمت كل من ا٢تند وباكستاف بإجراء استفتاء حر نزيو ُب كشمَت ٔتوجب قراري األمم
ا١تتحدة الصادرين ُب ٖ أغسطس ٜٔٗٛـ ويناير ٜٜٔٗـ ،ليقرر الشعب مصَته بنفسو إما االنضماـ إىل ا٢تند أو إىل باكستاف
أو يقرر استقالؿ الوالية.
مرت  ٘ٚسنة ،وما زالت ا٢تند تتجاىل وٖتتقر ٚتيع قرارات األمم ا١تتحدة والتزاماهتا الدولية باحًتاـ رغبة الشعب الكشمَتي،
وعمدت إىل ضم الوالية إىل االٖتاد ا٢تندي عن طريق الغش واالحتياؿ وادعت أف نواب الشعب ا١تنتخبُت صوتوا على جانب
االنضماـ إىل ا٢تند ،..ولكن من ىؤالء النواب؟ إهنم الذين وصولوا إىل الرب١تاف عن طريق التزوير أو ُب ظل بنادؽ اٞتيش ا٢تندي
وحرابو .كما أف نسبة من أدىل بأصواهتم ُب آخر انتخابات م تتعد نسبة ٓٔ %من ٣تموع السكاف.
يوجد اآلف أكثر من ٓٓ ٛألف جندي ىندي ُب كشمَت احملتلة ،وىذه النسبة تعترب أعلى نسبة على اإلطالؽ ُب العام لتواجد
عسكري لبلد خارج حدوده ،وىم يوميًا يرتكبوف جرائم ضد الشعب الكشمَتي ،٭ترقوف مساكنهم ومتاجرىم وينهبوف أموا٢تم
ويعتدوف على أعراض ا١تسلمُت ويعتقلوف اآلالؼ من الشباف ُب غارات ليلية أو ُب ساعات حظر التجوؿ اليت تفرض يوميًا على
سائر مدف الوالية ،وخاصة عاصمتها 'سرينغر' ،إف غاية ىذا االضطهاد ا٢تندي ،ىو إبادة الوجود اإلسالمي وتغيَت تركيبة سكاف
الوالية ،لتصبح والية ىندوسية كبقية واليات ا٢تند.
وقد لوحظ أنو بُت كل إحصائية ٕتري للسكاف كل عشر سنوات تتناقص نسبة ا١تسلمُت ُ٘ %ب كل مرة حىت أصبحت نسبتو
ٓ ،%ٛبعد أف كانت أكثر من ٘ %ٜقبل انتقل اٟتكم إىل ا٢تندوس.
ولكن الشعب ا١تسلم الغيور على دينو أدرؾ ىذه ا١تؤامرة الدنيئة ضد تعاليم اإلسالـ ،فتصدى الشباب ا١تسلم الواعي ٢تذا الغزو
ا٢تندوسي اال٨تاليل ،فكانت الصحوة اإلسالمية ا١تباركة ..فراح الشباب ا١تسلم ٭تطم ا٠تمارات وغَتىا من أماكن اللهو ٖتت
قيادة حركة التحرير الكشمَتية.
إف ذبح البقرة ُب كشمَت احملتلة يعترب عمالً غَت قانوين ٭تكم على مرتكبو بالسجن ا١تؤبد ،ألنو يناُب تعاليم ا٢تندوسية ،بينما يعترب
مباحا .إف اٟتكومة ا٢تندية تتدخل ُب قانوف األحواؿ الشخصية اإلسالمي ،وترغم ا١تسلمُت
أمرا ً
ما يرتكبو ا٢تندوس ضد اإلسالـ ً
على العيش حياة غَت إسالمية ػ بل ومنافية لإلسالـ ػ فبينما ٘تتلئ الكتب ا١تدرسية باألساطَت ا٢تندوسية جرى ٖتريف لتاريخ
ا١تسلمُت ػ فمثالً ػ يصوروف اٟتكاـ ا١تسلمُت بأهنم طغاة مستبدوف واستغالليوف ،بينما يضعوف ا٢تاالت حوؿ زعماء ا٢تندوس
ويصوروهنم كأبطاؿ ،لقد أغلقوا إقامة الصالة ُب ا١تدارس وأ٫تلوا تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،بل استبدلوا لغة األوردو
ػ لغة ا١تسلمُت ُب شبو القارة ا٢تندية ػ بلغة ا٢تندوس ،وُب عاـ ٜ٘ٔٚـ أغلقوا 'ٕ٘ٔ' مدرسة إسالمية والنسبة اٟتالية هبذا
ا٠تصوص دخلت نسبة األلوؼ ،بينما تلقى ا١تدارس ا٢تندوسية ا٠تاصة كل تشجيع ودعم من اٟتكومة
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آالف المفقودين في مقابر جماعية في كشمير
ُعثر ُب جامو وكشمَت ا٠تاضعتُت لإلدارة ا٢تندية على مئات القبور ااجمهولة ا٢توية – اليت يعتقد أهنا تضم رفات
لضحايا أعماؿ قتل غَت مشروعة وعمليات اختفاء قسري وتعذيب وغَت ذلك من انتهاكات حقوؽ اإلنساف.
وحثت منظمة العفو الدولية اٟتكومة ا٢تندية على مباشرة ٖتقيقات سريعة ُب أمر ىذه ا١تقابر اٞتماعية ،اليت يعتقد أهنا تضم رفات
ضحايا انتهاكات ٟتقوؽ اإلنساف ارتكبت ُب سياؽ النػزاع ا١تسلح الذي اندلع ُب ا١تنطقة منذ .ٜٜٔٛ
وقد ظهرت ىذه ا١تعطيات ُب تقرير بعنواف حقائق ٖتت األرض أصدرتو ُب  ٕٜمارس/آذار ٚتعية "آباء وأمهات األشخاص
ا١تختفُت" ،اليت تتخذ من سريناغار مقراً ٢تا .ويورد التقرير تفاصيل عن قبور متعددة ال ٯتكن الوصوؿ إليها دوف اٟتصوؿ على إذف
خاص من قوات األمن ،نظراً لقرهبا من ا١تناطق ا٠تاضعة للسيطرة الباكستانية .وقد ًب اكتشاؼ قبور ما ال يقل عن ٓٗ ٜشخصاً
منذ  ،ٕٓٓٙحسبما ذُكر ،وتوزعت ىذه على  ٔٛقرية ُب مقاطعة أوري وحدىا.
وادعى اٞتيش ا٢تندي بأف من ُعثر على رفاهتم ُب ىذه القبور ىم من ا١تتمردين ا١تسلحُت و"ا١تقاتلُت األجانب" الذين قتلوا بصورة
قانونية خالؿ مواجهات مسلحة مع القوات العسكرية .بيد أف التقرير يورد شهادات من قرويُت ٤تليُت يقولوف فيها إف معظم من
ًب دفنهم ىم من السكاف احملليُت الذين ينتموف إىل الوالية.
ويزعم التقرير أف ما يربو على ٓٓٓ ٛ0شخص قد فُقدوا ُب جامو وكشمَت منذ  .ٜٜٔٛوتقوؿ السلطات ا٢تندية أف العدد يقل
عن ٓٓٓ ،ٗ0زاعمة أف معظم ىؤالء انتقلوا إىل باكستاف لالنضماـ إىل ٚتاعات ا١تعارضة ا١تسلحة.
وكاف تقرير صدر ُب  ٕٓٓٙعن شرطة الوالية قد أكد وفاة ٖٖٔ ُب اٟتجز ،كما أشار إىل اختفاء ٔٔٔ شخصاً قسرياً إثر
اعتقا٢تم منذ ٜٜٔٛ
شهادات مهمة
وىناؾ العديد من الشهادات الداخلية ا٢تندية اليت ُّ
تدؿ على ذلك نذكر بعضها فيما يلي ،على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر

ٔ تقوؿ الصحفية ا٢تندوسية "سكماين سنغ" مراسلة ٣تلة "إلسًتاتيد ويكلي أوؼ إنديا" Illustrated weekly of
 Indiaالصادرة من مدينة "بومباي" ا٢تندية باللغة اإل٧تليزيةُ ،ب التقرير الذي كتبتو ٖتت عنواف "احملافظوف أـ ا١تفًتسوف؟" "إف
أفراد اٞتيش الذين تقوـ اٟتكومة ا٢تندية بإرسا٢تم إىل كشمَت ٔتربر إعادة األوضاع إىل اٟتالة الطبيعية واٟتفاظ على القانوف والنظاـ
وحراسة الشعب من اإلرىاب ،ىم ُب اٟتقيقة قتلة وزناة وناىبوف ألمتعة الشعب ،وبرابرة ُب أعُت الشعب الكشمَتي؛ ألهنم
يعذبوف ا١تدنيُت األبرياء ٔتجرد االهتاـ والشك ،وىم فوؽ القانوف فال ٭تاسبهم أحد ،وال ٯتنعهم قانوف من إذالؿ الشعب وإراقة
دماء األبرياء ..وإف مشاىدة إنساف ُب الزي العسكري ُب كشمَت اليوـ يعٍت إشعاؿ غيظ أىايل كشمَت؛ سواء أكانوا من ا١تدنيُت
أـ القرويُت ،حيث تزداد ٥تاوفهم من السلوؾ الوحشي معهم ومع نسائهم ..وا١تدف والقرى ُب كشمَت كلها تشهد وتشاىد
تصور ُب ىذا العام ا١تتمدِّف ،واٟتكومة ا٢تندية تَػ ُع ُّد عملية االغتصاب وىتك
حوادث االغتصاب وىتك األعراض لعدد ال يُ َّ
األعراض من قِبَل أفراد اٞتيش أمراً داخالً ُب مهمة اٞتيش الرٝتية ،بل لعلها تَػ ُعدُّه عمالً مهماً الضطهاد ا١تسلمُت الكشمَتيُت
وإذال٢تم على أيدي اٞتنود ،وأسلوباً مفيداً إللقاء الذعر ُب قلوب الشعب الكشمَتي ا١تسلم".

ٕ ويقوؿ الصحفي ا٢تندوسي "ىارندر باو٬تا" ويعمل مراسالً اجملة "إنديا توداي" Today

ُ ،Indiaب التقرير الذي كتبو

يلف وادي كشمَت الذي
ٖتت عنواف "كشمَت ..شبح ا١توت" بعد زيارتو لكشمَت احملتلة "إف البؤس يسود أ٨تاء الوالية ،والظالـ ُّ
ِ
وخلَت الوالية من السياح بعد ما كانت ُّ
تكتظ هبم ،حيث
فقد سحره ّ
وح ِرـ أىلو من ن َعم اٟتياة وٚتا٢تاَ ،
األخاذ ،وبريقو الناصعُ ،
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٤تيب اٞتماؿ الربيعي من أ٨تاء العام ،وكانوا يفضلوف قضاء الصيف ُب ربوع ىذه
كاف يزورىا مئات اآلالؼ من ِّ
الوالية ،وبُت ودياهنا وأشجارىا وأهنارىا".
كل ىذه األوضاع القاسية ليست ىناؾ أية إمكانية إلقرار األمن ُب الوالية ،الكراىية ضد ا٢تند تسود
ويضيف "مع ِّ
أوساط الشعب ،والنساء يشتكُت دائماً من قياـ اٞتنود ا٢تندوس بعمليات السلب والنهب ُب ا١تنازؿ ،حىت أهنم يسرقوف األغذية
ا١تختزنة ألياـ الشتاء".
ٖ شهادة األمُت العاـ للجمعية الشعبية ا٢تندية "ساىي بابا" ،الذي قاـ بزيارة كشمَت احملتلة للتأكد ٦تا تقوـ بو القوات ا٢تندية من
االنتهاكات الواسعة ٟتقوؽ اإلنساف وإرىاب الدولة ضد ا١تدنيُت األبرياء حيث يقوؿ "إنٍت أشعر با٠تجل ،بعد أف شاىدت ما
(ٔ)

تقوـ بو القوات ا٢تندية من إرىاب الدولة واٞترائم البشعة ضد ا١تدنيُت األبرياء ُب كشمَت" .

-9إرٍاب ٍيدوشي ضد اليصارى.

ْتسب تقرير اجملة اٟتزب الشيوعي ا٢تندي نيود٢تي ،الثالثاء ٗ نوفمرب  ،)Zenit.org( ٕٓٓٛفقد ضاىى عدد ضحايا ٛتلة
وخصوصا ُب واليو أوريسا الػ ٓٓ٘ مسيحيْ ،تسب مسؤوؿ عن ااجملس اٟتكومي
االضطهاد اليت تعرض ٢تا ا١تسيحيوف ُب ا٢تند،
ً
مقرا بأنو أعطى ما يزيد عن ٕٓٓ إذف إلرماد جثث ا١توتى.
احملليً ،
كما وأوضحت آسيا نيوز أف اٞتماعات األصولية تسعى لكي تعود قوى الشرطة أدراجها ،وتقوـ بإعداد ٚتاعات مسلحة هتدد
من ال يرتد إىل ا٢تندوسية.
ىذا واهتم التقرير ا١تتطرفُت ا٢تندوسيُت بتنظيم ىذه اٟتملة العنيفة من االضطهاد ضد ا١تسيحيُت منذ وقت طويل .و٢تذا تطالب
الصحيفة ْتظر ٚتاعات الفيشوا ىيندو باريشاد وباجرانغ داؿ ،وبإعالهنا ٚتاعات غَت شرعية ،إال أف ا١تصادر اٟتكومية الرٝتية م
تعًتؼ إال بػ ٖٔ ضحية(ٕ).

سقـوط اكـثر من  122قتيل مسيحي في "الهجمات الهندوسية"
نيود٢تي ػ ا ؼ ب :افادت ٣تموعة للدفاع عن ا١تسيحيُت اف اكثر من ٓٓٔ مسيحي قتلوا ُب اعماؿ عنف ُب شرؽ ا٢تند واف
عشرة االؼ ما زالوا يقيموف ُب ٥تيمات حكومية بعد شهر من انتهاء ا٢تجمات.
وكانت والية اوريسا الساحلية شهدت منذ هناية اب حىت تشرين االوؿ ىجمات ضد ا١تسيحيُت ُب اعقاب اغتياؿ رجل دين
اصويل ىندوسي.
وجاء ُب بياف اصدره ٣تلس ا١تسيحيُت ُب ا٢تند اف "االٝتاء والعناوين وتفاصيل اخرى متوفرة بالنسبة لواحد وتسعُت (من
الضحايا) .واف وفاة  ٕٚاخرين قد اكدهتا مصادر موثوقة غَت انو م يتسن ٖتديد ىويات اصحاب اٞتثث .
وكاف مؤ٘تر االساقفة ُب ا٢تند أكد ُب تشرين االوؿ أف ٓ ٙمسيحيا على االقل قتلوا ُب أعماؿ العنف ىذه.

(ٔ)/ٖٜٔٚ٘ٙٓhttp://www.traidnt.net/vb/traidnt
.htmlٜٔٔٓٔhttp://www.nourislamna.com/vb/t

(ٕ)موقع كنيسة اإلسكندرية الكاثوليكي
http://www.coptcatholic.net/section.php?hash=aWQٜMzkwNAٖٝDٖٝD
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وقاؿ ااجملس اف حوايل عشرة االؼ مسيحي ،معظمهم من الطبقات الدنيا ،ما زالوا يقيموف ُب ٥تيمات اقامتها
السلطات وىم ٮتشوف العودة اىل مناز٢تم بسبب هتديدات مستمرة صادرة عن متطرفُت ىندوس .
واضاؼ ٣تلس ا١تسيحيُت ُب ا٢تند أف آالفا من القرويُت من بُت عشرات االالؼ الذين فروا من مناز٢تم ،ما زالوا
٥تتبئُت ُب الغابات.
وقد ىاجم ا١تعتدوف الكنائس واماكن للعبادة ومدارس كاثوليكية وىي تصرفات اداهنا الفاتيكاف.
ويقوـ ىندوس متطرفوف ُب والية اوريسا اليت احرؽ فيها ا١تنصر ا١تسيحي االسًتايل غراىاـ ستاينس وابنتاه وىم احياءْ ،تملة ضد
عمليات اعتناؽ للمسيحية من ىندوس من الطبقات الدنيا -مثل ا١تنبوذين وافراد القبائل الذين يعانوف من التمييز -ويتهم
ا٢تندوس ا١تتشددوف ا١تنصرين باهنم يغروف ىؤالء االفراد بتقدًن تعليم ٣تاين ٢تم وعناية طبية.
وقد بدأت أعماؿ العنف بعد اغتياؿ سواـ الكساماناندا ساراسواٌب ا١تسؤوؿ ُب ا١تركز العا١تي ا٢تندوسي ُب ٖٕ اب ُب مقاطعة
كانداىاماؿ.
والقيت مسؤولية اغتيالو على مسيحيُت رغم اف ٣تموعة يسارية متطرفة تدافع عن الفالحُت الفقراء اعلنت مسؤوليتها بعد ذلك
عن قتلو كما اقدمت ٣تموعة من االشرار مؤخرا على مهاٚتة ٗ كنائس ،ومدرسة تنصَتية ،والعديد من ا١تنازؿ اليت يسكنها
مسيحيوف ٔتنطقة ريفية نائية .ووقع اٟتادث االخطر ُب مقاطعة برغاه وقت اف اشعل ا١تشاغبوف النار ُب ملجأ لاليتاـ تديره ٚتعية
مسيحية ،بعد اف قاموا باخراج االطفاؿ ،واحتجزوا بالداخل احدى الراىبات ،امرأة ُب الثانية والعشرين من العمر؛ فقد عثر رجاؿ
الشرطة على جسدىا ا١تتفحم ،وتعرؼ عليها الراىب ا١تسؤوؿ عن ا١تلجأ الذي تعرض بدوره للضرب من قبل ا١تهاٚتُت وًب حرؽ
(ٔ)
شخص ادمي اخر داخل بيتو ُب مقاطعة كانداماؿ القريبة.

(ٔ)صحيفة األياـ األليكًتونية -تاريخ نشر ا١تقاؿ  ٕٙتشرين الثاين ٕٓٓٛ
http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=ٜٜٛٛٛ&date=ٔٔ/ٕٙ/ٕٓٓٛ
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اخلامتة
وتتضمن أبرز النتائج:
بعد ىذا التطواؼ ا١ترير مع ىذه الديانة ا٠ترافية األصولية٩ ،تلص إىل ما يلي:

أ-مصطلح األصولية يرتكز عند من أطلقو على ثالث ٤تددات:
ٔ) -اٞتمود ُب وجو كل تطور.
ٗتلصا من بعض ا١تعتقدات أو أنواع السلوؾ اليت
ٕ) -العودة و االنتساب للماضي(األصوؿ أو األسس لدين أو مذىب معُت ً
استحدث ُب ذلك الدين أو ا١تذىب).
ٖ) -االنغالؽ و التصلب و بالتايل عدـ التسامح
ب-ا٢تندوسية :ىي ديانة تعترب من أقدـ الديانات الوثنية القدٯتة ا١تعاصرة ،نشأت ُب بالد ا٢تند ،وتضمنت كثَتاً من ا١تعتقدات
الفاسدة ،أبرزىا:عبادة األصناـ وا٢تياكل واألبقار ،والقوؿ باٟتلوؿ ووحدة الوجود ،وتناسخ األرواح ،وأبدية النفس وخلودىا ،كما
احتوت ىذه الديانة على تقسيم عنصري وطبقي ألبنائها
ج -زادت ا١تنظمات ا٢تندوسية ا١تتطرفة على ٕٓ منظمة ،من أبرزىا :منظمة سوايامسيفاؾ سانج راشًتيا (آر إس إس
 ،)R.S.Sو اٞتناح الرب١تاين ٢تا :هباراتيا جاناتا ،وحزب :ويشوا ىندوسي بريشارد (أؼ .اتش .يب) ،و برجرانغ داؿ.
د-أبرز مظاىر األصولية ا٢تندوسية ما يلي:
ٔ -تكوين األحزاب وا١تنظمات األصولية اإلرىابية.
ٕ-األعماؿ اإلرىابية ،وااجمازر الدموية ،ومن أبرزىا ااجمازر اليت وقعت ُب جوجارات
ٖ-ىدـ ا١تساجد ،.وأبرزىا :ىدـ ا١تسجد البابري
ٗ -القومية ا٢تندوسية ،وأيديولوجية (ا٢تندوقا).
٘-األطماع التوسعية لألصولية ا٢تندوسية -والبالغة إىل اٞتزيرة العربية.-
-ٙاألصولية ا٢تندوسية و السياسة(.التعاوف ا٢تندوسي اليهودي ،كرافد من روافد األصولية ا٢تندوسية)
-ٚاألصولية ا٢تندوسية ُب التعليم ،وا١تناصب اٟتساسة من الدولة ا٢تندية.
-ٛاألصولية ا٢تندوسية ُب كشمَت ،وما تضمنتو من مذابح
-ٜإرىاب ىندوسي ضد النصارى.
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