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  العام المدیر�لمة 

  
لمجلتنا  2017عام  �68سعدني أن أقدم لقرائنا الكرام العدد األول للمجلد 

وهذا العدد مثل األعداد السا�قة من المجلة �حمل في ط�اته ". ثقافة الهند"الفصل�ة 

مقاالت و�حوثا حول المواض�ع المختلفة ذات صلة ومتعلقة �الثقافة الهند�ة المتنوعة 

لوم والشعب والمجتمع والعالقات بین الهند والبلدان والفر�دة من نوعها واألع�اد والع

" ستعمارالتحالف ضد عودة اإل: 1956و�س الهند وتأم�م قناة السُ " العر��ة من أمثال 

الهند "و" العصور ر� بین الهند والعالم العر�ي عبرالت�ادل الثقافي والحضا"و

حدیث عن روائع "و" للكاتب أشرف أبو الیز�د "خلف�ة حد�قة"وحضارتها في روا�ة 

في مرجع�اته تشر�عا ة اإلسالم وقف يف التعا�ش الف�ر� "و" وا ومعالمها الثقاف�ةوال�ة غُ 

سّید مخدوم أشرف جهانغیر السمناني والسلسلة األشرف�ة بین السالسل "و" وتار�خا

" اتجاهات متطا�قة ومختلفة:التقالید الصوف�ة والبهاكت�ة "و" المتصّوفة في الهند

ملكة الحب : شاعرة �شمیر" و" ح�اته وأعماله: �سور خورشید أحمد فارق البروف"و

وما  "جسر ثقافي بین الهند والمملكة العر��ة السعود�ة: إبراه�م القاضي"و "والجمال

  .إلى ذلك

أغتنم هذه الفرصة وأش�ر جم�ع الكتاب المساهمین السهاماتهم األكاد�م�ة  

و أن یواصلوا معاونتهم مع مجلتنا في المستقبل الق�مة الرائعة ومعاونتهم العلم�ة وأرج

  .أ�ضا

  
  أمار�ندرا خاتوا

        نیو دلهي، العام، المجلس الهند� للعالقات الثقاف�ة المدیر

 





  
  كلمة إدارة التحریر

  
�یلو ( مالهند دولة واسعة األرجاء یبلغ مساحتها ما یر�و على ثالثة مالیین �

هي د�مقراط�ة . و�بلغ تعدادها الس�اني حوالي بلیون ور�ع بلیون نسمة ).متر مر�ع

علمان�ة �عطي دستورها للمواطنین حقوقا قد ال تتوفر لمواطني دولة أخر� في هذه 

إال أن عددا معدودا من المواطنین �سیئون استخدام هذه الحقوق والحر�ات . المعمورة

  . مصالح العامةبدورها تضر �التلك و�سببون مشاكل للدولة و 

من هذه المشاكل تكد�س المال من غیر الدفع عل�ه الضرائب الالزمة للح�ومة 

ن دخل وّ إن الضرائب �مختلف عناو�نها تك .المر�ز�ة و�ذلك للح�ومات المحل�ة

نفاقها للمصالح العامة وتحسین النظام إالح�ومة المر�ز�ة والح�ومات المحل�ة یتم 

  . عموم المواطنینوتوفیر السهوالت  لاإلدار� 

منذ فترة طو�لة جدا تحاول ح�ومتنا . هذا، و�تعل� فوق رؤوسنا سیف اإلرهاب

یجاد الحلول عن إ طراف المعن�ة للتفاهم و أن تضع الحد من هذه المش�لة وتفاوض األ

رهاب تحتاج م�الغ الطرق السلم�ة ولكن لم یتحسن الوضع و�حیث أن عمل�ات اإل

عامل معه بید من الحدید واكتشاف مصدر سیولة هذه طائلة من األموال، وجب الت

موال ورأت الح�ومة أن العملة المز�فة الواردة من خارج ال�الد تقدم مساهمة ج�ارة األ

ات صارمة ءجراإرهاب�ة، فلذلك ف�رت الح�ومة الهند�ة في اتخاذ في هذه العمل�ات اإل

  .رهابإلصوص الضرائب وللتخلص من العملة المز�فة وقمع اللمعاق�ة 

اتخذت الح�ومة الهند�ة الحال�ة القرار الصارم لهزم هذه المشاكل الثالث وهو 

أن هذا القرار من و�الرغم . ف رو��ةاأللسحب العملة القد�مة من فئة الخمسمائة و 

الشعب الهند� �قف وراء الح�ومة الهند�ة و�تطلع  إال أن ،ب مشاكل لعموم الناسسبّ 

الدولة صالح�ة في مصلحة ر في الق�ام �األعمال اإلالمواطنون أن الح�ومة تستم

ن أیتوقع الشعب الهند� على اختالف فئاته وفرقه االجتماع�ة . المجتمع الهند�و 

نها إالح�ومة تنفذ القانون في مصلحة الدولة وعموم الناس و�ذلك تقول الح�ومة 



  كلمة إدارة التحرير

  vi

صالحات ل�س فق� في النظام المالي بل أ�ضا في �ل إدخال إمصممة على 

المجاالت الح�ات�ة حتى �شعر �ل هند� من عامة الناس أن مستقبل الدولة والشعب 

  .رادة القو�ة لتنفیذهاال نحتاج فق� قوانین بل أ�ضا اإل صالحیجاد اإلوإل ینةفي أید أم

لون الك�ار في الح�ومة أن الح�ومة اتخذت هذا القرار �غض ئو �قول المس

تائج المرض�ة في ح� مصلحة ال�الد في النظر عن المصالح الس�اس�ة وستظهر الن

ن الح�ومة صادقة ف�ما تقول و�تطلع أالقر�ب العاجل و�ذلك یتوقع الشعب الهند� 

 .   إلى األمام �صبر وتوقعات

 إدارة التحر�ر

 
 



 
 ومعالمھا الثقافیة "غووا"حدیث عن روائع والیة 

  

  *دمحم سلیم. د 

  

ولم ال؟ " لؤلؤا من الشرق "فال عجب أن الناس بدأوا �صفون هذه الوال�ة ...{

وخیر شاهد على ذلك عدد �بیر من الس�اح من البلدان الغر��ة الذین �أتون إلیها 

الشواطئ ال�حر�ة التي تزورها أنواع زرافات ووحدانا للتمتع �مناظرها الخال�ة في 

من الطیور من األماكن النائ�ة ال�عیدة، و�أتي الناس من �ل أرجاء العالم لغرض 

مشاهدة الطیور النادرة �ما یتوجه الس�اح إلى متاحف غووا وخاصة المتحف 

م لحف� اآلثار القد�مة واألدوات 1996الح�ومي لوال�ة غووا الذ� تم إنشاءه عام 

  .}...ة ذوات األهم�ة الثقاف�ة ال�الغةالمتنوع

قد أُعجب بوال�ة غووا �ثیر من الناس إعجا�ا، وُأفتتنوا بها افتتانا، ال ألنها أروع 

ما �م�ن أن تكون وأبهى ما �م�ن أن تكون من حیث قر�ها �المناظر الطب�ع�ة 

األحجار على الخال�ة، والشواطئ الرائعة البد�عة، ذوات أمواج متتال�ة متراكمة تدق 

شفا ال�حر المنهار فحسب، بل ألننا نجد فیها �عض المزا�ا ال�ارزة للثقافة الهند�ة 

العر�قة وآثار التراث الحضار� الشرقي والغر�ي معا، والمجتمع اإلنساني الم�ّون من 

األجناس الكثیرة واألد�ان المختلفة، والمذاهب الشتیتة، والنظر�ات المت�اینة واأللوان 

  .ةالعدید

                                                           
جامعة إندیرا غاند� الوطن�ة المفتوحة، ، ومدیر البرنامج العر�ياألستاذ المساعد  *

  .دلهي الجدیدة
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أما جمال الطب�عة التي ُمنحت هذه الوال�ة بها، فال�م�ن لنا أن نصورها  

أر�د إال الح�  تصو�را، فر�ما نحف� شیئا ونذ�ره و�غیب عنا أش�اء �ثیرة، وأنا ال

والصدق، والح� أح� أن �قال �أنه لتصو�ر �ما في هذه القطعة األرض�ة الصغیرة 

ا أدب�ا رف�عا، و�م ینقصنا هذا، �ما أنتم من جمال الطب�عة، �حسن بنا أن نملك ذوق

تعرفون معرفة جیدة، فما لي إال أن أر� وأتف�ر وأقدر تقدیرا �ما �ستطاع من الجهد 

في هذا السبیل، وأنا أقدم أیها القراء الكرام بین أید��م �عض الحقائ� التي اطلعت 

أكثر من ذلك، علیها، راج�ا أن ��ون ف�ه ما �غني و��في، ولو تر�دون أن تعرفوا 

  .فالمجال واسع و�اب العلم مفتوح على مصراع�ه

فهل أذ�ر لكم الم�اني التار�خ�ة القد�مة، أو الغا�ات الكث�فة الخضراء مع   

الطیور المتغردة على األغصان والدواب والوحوش والثعالب التي تأو� إلیها وتع�ش 

جبلي مرتفع إلى أرض فیها ع�شة المرح واللعب، أو الشالالت المنحدرة  من م�ان 

واسعة منخفضة، أو أشعة الشمس الحارة على رمال أحمر في شاطئ ال�حر، أو 

السفن الصغیرة التي تلعب �األمواج وتحسن اللعب، وهي على صغرها مرحة تحب 

المداع�ة وترقص على الم�اه التي تجر� من تحتها �سرعة تسر الناظر�ن وتدهش 

أذ�ر لكم ال�ساتین الجمیلة والمتاحف البد�عة  الزائر�ن وتعجب �قلوب الس�اح، أو

والم�اني البرتغال�ة القد�مة والشوارع النظ�فة والهواء ال�ارد الممتزج �حرارة الشمس، 

فأینما قلبتم الطرف في المناظر الطب�ع�ة لوال�ة غووا، فإن�م واقفون منها على العجب 

لجمال ما �عجز عنه العجاب، خذ مثال شواطئ ال�حر التي تملك من الروعة وا

الب�ان، فأین تجد ماء صاف�ا رقراقا وسماء زرقاء وأشجارا خضراء تخضع للم�اه 

هذا هو الخیر ل�قبلها �لما هبت الر�ح وهي قائمة أصلها ثابتة وفرعها في السماء، 

واألزهار ال�اسمة في الحدائ� الكث�فة الجمیلة الوفیر دبره الخال� للناس المعتبر�ن، 

اهتزازا �مداع�ة الر�اح وترقص نشوة وطر�ا في موسم الر��ع، ومن المناظر وهي تهتّز 

الرائعة على الشواطئ في المساء حینما تمیل الشمس إلى غرو�ها ف�م�ن لك أن تراها 
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نح�فة ضئیلة تغرق في الم�اه شیئا فشیئا �أنها قرص من الذهب على طب� �بیر من 

  .الفّضة

ولم ال؟ " لؤلؤا من الشرق "هذه الوال�ة فال عجب أن الناس بدأوا �صفون    

وخیر شاهد على ذلك عدد �بیر من الس�اح من البلدان الغر��ة الذین �أتون إلیها 

زرافات ووحدانا للتمتع �مناظرها الخال�ة في الشواطئ ال�حر�ة التي تزورها أنواع من 

أرجاء العالم  ، و�أتي الناس من �لعامًا �عد عام الطیور من األماكن النائ�ة ال�عیدة

لغرض مشاهدة الطیور النادرة �ما یتوجه الس�اح إلى متاحف غووا وخاصة المتحف 

م لحف� اآلثار القد�مة واألدوات 1996الح�ومي لوال�ة غووا الذ� تم إنشاءه عام 

  .المتنوعة ذوات األهم�ة الثقاف�ة ال�الغة

التار�خ�ة ترجع إلى أهم�ة المزا�ا الثقاف�ة لوال�ة غووا وآثارها ومعالمها إن   

االستعمار البرتغالي الذ� ح�م الوال�ة لمدة التقل عن أر�ع مائة وخمسین سنة، 

خالل هذه المدة الطو�لة أص�حت هذه المنطقة من المناط� الفر�دة في الهند، و 

والیزال لها أثر �بیر في الح�اة الیوم�ة حتى اآلن، فشوارعها تزخر �الخصائص 

شرق والغرب، وح�اتها تن�ض �النشاطات الفن�ة والغنائ�ة، وتجد الثقاف�ة مزاجها من ال

فیها مظاهر الجمال الغر�ي من الفن والموس�قى والرقص، �ما تجد فیها مظاهر 

الثقافة الشرق�ة من األعمال الر�ف�ة والرقص والموس�قى والغناء والطرب، و�ذلك تجد 

ها عدد غیر قلیل من الناس، فیها االحتفاالت والمهرجانات واألع�اد التي �شارك فی

وتجذب إلیها أ�ضا الشخص�ات ال�ارزة واأل�طال  سواء من الشرق والغرب،

فالطب�عة الخال�ة التي . المشهور�ن من مجال السینما والموس�قى والغناء والرقص

تسود فیها الطمأن�ة والدعة والس�ون والهدوء توفر لهم فرصة ذهب�ة لقضاء أوقاتهم 

�المناظر البهیجة، ف�م من األفالم الهند�ة واإلن�لیز�ة واألفالم في  الفارغة والتمتع

اللغات األجنب�ة قد صنعت على شواطئ هذه الوال�ة الفر�دة وأص�حت جزء الیتجزأ 

من ذ�ر�اتها الجمیلة الخالدة، و�م من أبناء السینما الهند� ال�ارز�ن قد نالوا جوائزهم 

  .تزال تعقد على شواطئ الوال�ة عاما �عد عامالق�مة في المهرجانات المهمة التي ال
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أما المتاحف والكنائس والمعابد فهي تقدم إلینا صورة صادقة للمجتمع اإلنساني 

المشترك القائم على الق�م اإلنسان�ة النبیلة التي التتغیر، ف�م من الملوك واألمراء 

یوجد لهم أثر ُیذ�ر،  ا والوالسالطین قد برزوا وامتازوا وفاقوا أقرانهم ثم اندرسوا وتفانو 

ألنهم لم �ستط�عوا أن یخلفوا وراءهم المعالم ال�ارزة في صورة الم�اني والم�اتب 

والمدارس والحصون، ومراكز العلوم والفنون والسالح والكراع والدروع، وها هنا نر� 

فال عجب أن . في هذه الوال�ة الصغیرة نماذج �ثیرة من أعمال البرتغالیین الرائعة

یزالون �قصدون إلى هذه المعالم ال�ارزة المحدقة  لناس من مختلف أنحاء العالم الا

  .�الغا�ات والكامنة في األشجار �أنها درر م�نونة

فالم�اني القد�مة المنهارة تح�ي لنا ح�ا�ة العصر االستعمار� الذ� انقضى   

ع إلى المجد ونشأ وترعرع في ظلها جیل ناشئ ملیئ �الحب والعاطفة والطموح والتطل

والشرف والعال في مجاالت الح�اة المختلفة، وهي خیر دلیل على قدرة القوافل 

ال�شر�ة التي تتا�عت عصرا �عد عصر، وج�ال �عد جیل، وخلفت آثارها التي لم �عف 

وهي خیر دلیل على تقل�ات الدهر التي ترفع أقواما وتضع . رسمها حتى اآلن

والسالطین األجانب الذین عاشوا في �الد الهند آخر�ن، وهي خیر شاهد على الح�ام 

آمنین مطمئنین واستفادوا من مواردها الطب�ع�ة وثروتها الهائلة وثقافتها الممتازة 

وق�مها النبیلة السام�ة وعاداتها الخالدة الموروثة ج�ال �عد جیل وخلفوا ورائهم ثقافة 

هذه هي الق�م الجدیدة . ميمز�جة جدیدة مبن�ة على التعاون والتعاضد والتعا�ش السل

نالت الهند حر�تها  الفر�دة التي أص�حت أساسا قو�ما لبناء مجتمع فر�د �عدما

  .الموجودة

ومن المزا�ا األخر� التي تعرف بها وال�ة غووا هي وجود �عض نماذج ثقافة 

الحق�قة أن هذه الثقافة التي نمت بذورها وذاع  رغم. فیها) Hippie Culture(هیبي 

في أنحاء العالم، من أصل أمر��ي، ولدت عن طر�� فلسفة إنسان�ة جدیدة  صیتها

م، وهذه الفلسفة تعارض األف�ار االجتماع�ة القائمة الثابتة منذ عصور 1960عام 
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في الهند، فالذین تمس�وا بهذه العقیدة والف�رة حاولوا أن یتخلصوا من جم�ع العق�ات 

النساء �صورة تامة، حتى لم ��فوا عن خلع والعراقیل التي تحول دون حر�ة الرجال و 

ث�ابهم والتفرج عرا�ا في جماعة من الرجال والنسوة، ولكن هذه العقیدة والف�رة الغر��ة 

المضادة للق�م اإلنسان�ة ما لبثت أن ماتت وامحت في الوال�ات األمر���ة المتحدة، 

إن وال�ة غووا من  والتوجد آثارها ورسومها إال في �عض المناط� في العالم، و�قال

إحد� هذه المناط� التي یوجد فیها �عض المتمس�ین بهذه العقیدة، ولعل السبب وراء 

  .ذلك هي س�طرة االستعمار البرتغالي على هذه المنطقة  لمدة طو�لة

والجدیر �الذ�ر هنا أن البرتغالیین مازالوا مس�طر�ن على هذه المنطقة رغم 

والح�ومة الهند�ة لم تتعرض لهم إلى أن بلغ السیل . م1947استقالل ال�الد عام 

الز�ى، وقررت الح�ومة الهند�ة تحت زعامة جواهر الل نهرو طرد البرتغالیین من 

منطقة غووا، فهم لم �غادروا �الدنا حسب طلب ح�ومة الهند بل آثروا الحرب مع 

  .الجیوش الهند�ة فقضى الج�ش الهند� علیهم في لمح ال�صر

الحین أص�حت هذه المنطقة جزء الیتجزأ من الجمهور�ة الهند�ة وهي فمنذ ذلك 

تعد من إحد� المناط� الس�عة التي تدیر شؤونها الح�ومة المر�ز�ة عن طر�� إدار� 

  .�طل� عل�ه �بیر الوزراء الذ� ینتخب د�موقراط�ا
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التحالف ضد عودة : 1956ویس الھند وتأمیم قناة السُ 

  االستعمار

  *السید مكاوي. د 

  

تعرض هذه الدراسة موقف الهند من القرار المصر� بتأم�م قناة السو�س  {

، وترجع أهم�ة  الموضوع إلى أن موقف الهند �ان نموذجًا 1956یولیو  26في 

الح�اد و لموقف قوة آسیو�ة �بیرة و دولة رائدة في حر�ة الرا�طة األفرو آسیو�ة 

الس�اسي واألدبي الذ�  اإلیجابي ودولة عضو في الكومنولث البر�طاني وللوزن 

�ون الهند دولة  ىتمتعت �ه الهند في فترة خمسین�ات القرن العشر�ن �النظر إل

وتتناول الدراسة عدة نقا� منها اإلرت�ا� بین . �بیرة حظیت بزعامة نهرو التار�خ�ة

الهند والسو�س في التار�خ الحدیث ؛ و��ف�ة اندالع األزمة ؛ ورد فعل الهند األول 

تردد الهند في إعالن دعمها لموقف  ىالتأم�م ؛ وجهود مصر للتغلب عل قرار ىعل

مصر وأس�اب هذا التردد؛ وجهود الهند لحل األزمة التال�ة للتأم�م عبر المفاوضات 

صراع مسلح والتي  ىوالوساطة واستراتیج�ة الحلول الوس�  لمنع تحول األزمة إل

تنتهي الدراسة �مالحظات و . مصر علىاندالع العدوان الثالثي  ىاستمرت حت

تطوره  ىللعوامل التي ش�لت الموقف الهند� وأثرت عل ختام�ة تتناول تحل�ال

  . }العدوان ىعش�ة إندالع األزمة ووصوًال إل

  

                                                           
  �ل�ة اآلداب، جامعة المنوف�ة، مصر، مدرس التار�خ الحدیث والمعاصر *

   mekkawi999@gmail.comEmail :  
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  تار�خ مشترك: الهند والسو�س - أوالً 

ارت�� تار�خ الهند الحدیث بتار�خ برزخ السو�س أو قناة السو�س ف�ما �عد،     

شر�ان "أو " الطر�� إلى الهند"تشیر إلى العالقة بینهما مثل وظهرت مصطلحات 

و�ان نابلیون بونابرت أول من ن�ه البر�طانیین ". الح�اة لإلمبراطور�ة البر�طان�ة �الهند

الهند، حین  فيإلى األهم�ة االستراتیج�ة لمصر وخطورة مر�زها على مستعمراتهم 

 فيعم المناوئین للنفوذ البر�طانى حاول الجنرال الفرنسى استعمال مصر �قاعدة لد

تمهیًدا لغزوها الحقًا، لكن فشل حملة   Tipu Sultan الهند من أمثال تیبو سلطان

وعندما نشبت الثورة الهند�ة الكبر� ضد اإلنجلیز  1.یون حال دون تحقی� ذلكلناب

، وعجز اإلنجلیز عن قمع الثورة إال عندما أرسلوا نجدات عس�ر�ة عبر 1857عام 

نها�ة عام  فيسرعة وصولها على وأد الثورة تمامًا ت برزخ السو�س، وساعد

ل مصر ولم �سترح البر�طانیون إال عندما أمَّنوا طر�قهم إلى الهند �احتال 1858،2

، وأص�حت مصر بذلك تا�عة للقناة لضمان أن �ظل الطر�� إلى الهند 1882عام 

    3.مفتوحاً 

غرب آس�ا هو  فيوقد ظل الهدف االستراتیجى لح�ام الهند البر�طان�ة      

االحتفا� �قناة السو�س مفتوحة دائمًا وورثت الهند المستقلة هذه الف�رة االستراتیج�ة 

لقاء عبد الناصر مع  فيبدا تأثیر ذلك المیراث واضحًا وقد . عن البر�طانیین

حین أحس عبد  1953قبل نها�ة فبرایر عام   Jawaharlal Nehruجواهرالل نهرو 

نجلیز فأشار نهرو حدثه عن المفاوضات المقبلة مع اإلالناصر بتحف� نهرو عندما 

وعبثًا حاول عبد  .إلى أهم�ة قناة السو�س �النس�ة لتجارة الهند وغیرها من دول آس�ا

الناصر أن یوضح لل�اندیت نهرو الفرق بین قض�ة قناة السو�س ومسألة القاعدة 

  4.منطقة القناة لكن نهرو �قى على تحفظه فيالبر�طان�ة العس�ر�ة 

اكتنف موقف نهرو سرعان ما تبخر �فعل  الذ�ولكن ذلك التحف�     

لع�ه سفیر الهند �القاهرة  الذ�و� االتصاالت الم�ثفة بین الطرفین ونتیجة للدور الحی
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ولق�ام  الهند بإعادة تقی�م س�استها تجاه منطقة الشرق   �K. M. Panikkarان��ار 

المؤتمر الدبلوماسى برئاسة نهرو في النصف األول من عام  فيجر�  الذ�األوس� 

موقفه أثناء ز�ارة  فيعبر نهرو عن التغیر الجدید  1953یون�ة  23 يوف 1953.5

نقا�ة الصحفیین  فيئة للقاهرة حین ختم حدیثه الطو�ل عن الح�اد االیجابى داف

أر� ضرورة حل قض�ة قناة السو�س على أساس س�ادة مصر  إني: "المصر�ین �قوله

أقصر وقت مم�ن، وٕاذا لم تتم تسو�ة المسألة على هذا األساس، فال  فيالتامة 

�ان  6".الشرق األوس� فيسیؤول إلیها األمر  التيستط�ع أن أتن�أ �النتائج السیئة، أ

هذا الموقف لنهرو تحول من اعتناق وجهة النظر البر�طان�ة إلى اعتناق وجهة النظر 

  . المصر�ة للمسألة وانع�اسًا للتقارب المتزاید بین البلدین

وعمومًا ف�عد ثالثة أعوام من محاضرة نهرو في نقا�ة الصحفیین المصر�ة 

السو�س نفسها �قوة  في  س�اق س�اسات الحرب ال�اردة وانحسار  فرضت مسألة قناة

موجة اإلستعمار الغر�ي من آس�ا وافر�ق�ا  ونشوء دول جدیدة  تناضل من أجل م�ان 

فقد أعلن جمال عبدالناصر من . لها في عالم ما�عد الحرب العالم�ة الثان�ة

ما اعتبره إهانة أمر���ة  ردًا على 1956یولیو  26 فياإلس�ندر�ة تأم�م قناة السو�س 

متانة االقتصاد  فيبناء السد العالى والتش�ك لتمثلت في سحب عرض تمو�ل 

خل� أزمة �ادت تعصف �العالم وتتحول إلى حرب  الذ�وهو األمر  7.المصر� 

ووقوف أمر��ا  يمنذ العدوان الثالث يعالم�ة ثالثة، لوال وقوف الرأ� العام العالم

 � وة النوو�ة النزاع وقبل ذلك ث�ات الموقف المصر وروس�ا ضد استخدام الق

قلب األحداث سواء �ح�م الصداقة الشخص�ة بینه  فيو�ان نهرو و�الده  8.وصالبته

لتبنیهما لس�اسة الح�اد اإلیجابى ولكون الهند أحد المستفیدین  أو و�ین ناصر

فما  .رمر� � استعمار  يالرئ�سیین من القناة فضًال عن امتالك الهند ومصر لماض

  حدث وما موقف الهند منه ورؤ�تها له؟ الذ�
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  صناعة األزمة  -ثانً�ا

السائد وانع�اساته على منطقة  يلم تكن األزمة سو� جزء من الوضع الدول

الشرق األوس� وجنوب آس�ا ولذا فإن إطالله على تلك االنع�اسات یز�د من وضوح 

لقد انقسم العالم إلى �تلتین عقب الحرب العالم�ة الثان�ة هما الكتلة الشرق�ة . الصورة

وساد  بزعامة االتحاد السوفیتى والكتلة الغر��ة بزعامة الوال�ات المتحدة األمر���ة

اصطلح على تسمیته �الحرب ال�اردة وحاول �ل طرف توسعة  الذ�بینهما الصراع 

ساد حولها الصراع منطقة  التيالعالم، و�ان من بین المناط�  فيمناط� نفوذه 

 � ولكن مع تصاعد المد الثور  ي�انت تعد منطقة نفوذ غر� التيالشرق األوس� 

 �ار�اد االستعمار یتراجع ولعبت مصر دور المنطقة العر��ة بدأ ا في � التحرر  يوالوطن

إم�ان�ة احتواء  ىوعقد األمر��یون األمل في �اد� األمر عل. ق�ادة هذا المد في

�م�ن لمصر إتخاذ  ىإجالء اإلنجلیز عن مصر حت فيالثورة المصر�ة وساعدوا 

قرارها �اإلنضمام لألحالف العس�ر�ة المرت�طة �الغرب ، لكن مصر أعلنت تمس�ها 

�اعت�اره الحل الوحید للدفاع عن المنطقة ومن هنا  يالعر� يثاق األمن الجماع�می

أمر��ا ور�ات العر��ة الجدیدة في جانب و نشأ صراع بین مصر و�عض الجمه

  .معها �عض األنظمة الملك�ة العر��ة في الجانب اآلخرو�ر�طان�ا و 

ضم العراق و�اكستان وتر��ا وٕایران  الذ�وشجع الغرب إنشاء حلف �غداد 

وسعى إلى ضم دول عر��ة أخر� من بینها لبنان واألردن ولكن مصر تصدت لهذا 

وفى تلك األثناء �ان عبدالناصر قد ر�ز . الحلف وشنت عل�ه هجمات شرسة

وتقدم �طل�ات سالح  � اهتمامه على الجبهة الداخل�ة لبناء وتنم�ة المجتمع المصر 

االستجا�ة للطل�ات المصر�ة فضًال  فيماطلت  التيلمتحدة األمر���ة إلى الوال�ات ا

قامت القوات األسرائیل�ة �شن هجوم على غزة  1955فبرایر  28 يعن خفضها وف

دفع ناصر  الذ�األمر . فضًال عن المدنیین �امصر  �اجند 38راح ضحیته أكثر من 

��فل له الدفاع عن نفسه  الذ�إلى اللجوء إلى الكتلة الشرق�ة للحصول على السالح 
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. المنطقة فيش�ل لطمة للغرب وس�اساته  الذ�وعقد صفقة األسلحة التش���ة األمر 

 الذ� يوحاول األمر��یون عالج الموقف بتقد�م عرض لتمو�ل مشروع السد العال

و�تم خاللها اله�منة  يس�ستمر بنائه لعدة سنوات تظل فیها مصر منطقة نفوذ غر�

  . درجة ال تسمح لها �شراء سالح من مصدر آخر غیر الغرب على موارد مصر ب

مشروع السد فرصة سانحة لتحقی� هدف آخر من األهداف  فيورأ� ایزنهاور 

لوجود إسرائیل  يالمنطقة وهو توفیر قبول عر� فياألساس�ة للس�اسة األمر���ة 

طین المنطقة واحتاللها ألراضى فلس في�المنطقة أو إضفاء شرع�ة على وجودها 

 يم�عوثه الشخص Dwight D. Eisenhower و بناًء عل�ه أرسل إیزنهاور. العر��ة

تصاالت مع القاهرة وتل أبیب وتحطمت مساع�ه على الرو�رت أندرسون إلجراء ا

ولث�ات عبد  David Ben-Gurionور�ون جصخرة الرغ�ات التوسع�ة لد�فید بن 

الناصر على عدم التنازل عن الحد األدنى للحقوق العر��ة وهو قرار التقس�م لعام 

 في، و�ناًء عل�ه قررت الوال�ات المتحدة سحب عرض تمو�ل السد العالى، 1948

تلك األثناء �ان ناصر قد اعترف �الصین الشعب�ة وهو أمر �انت تعارضه الوال�ات 

ى ذلك محاولة الوال�ات المتحدة وحلفائها فرض حظر المتحدة و�ان دافع ناصر إل

منطقة الشرق األوس� من خالل األمم المتحدة وهو الحظر الذ�  ىالسالح عل

العرب فق� ، وعل�ه سارع  ناصر �االعتراف �الصین الشعب�ة  ىس�فرض عمل�ًا عل

 �م�نه الحصول على السالح عن ياألمم المتحدة، و�التال فيلم تكن عضوًا  التي

  9.طر�قها

و قد توقع  ناصر احتمال انسحاب أمر��ا والغرب من تمو�ل مشروع السد 

األقرب إل�ه وس�طرت  هيالحل البدیل، و�انت ف�رة التأم�م للقناة  فيو�ناًء عل�ه ف�ر 

بیوغوسالف�ا حتى Brioni على ذهن عبد الناصر قبل السفر لحضور قمة بر�ونى 

�قبول �ل شرو� الوال�ات " أحمد حسین" واشنطن فيأنه �عد أن فوض سفیر مصر 

  . المتحدة لتمو�ل السد نصحه �شراء �تاب عن قناة السو�س وقراءته
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  جدل وتردد : نهرو وقرار التأم�م  -ثالًثا

علم  1956یولیو  19قبل عودة ناصر من قمة بر�ونى إلى القاهرة مساء   

طائرة  ي، وفيد العالناصر ونهرو وتیتو بن�أ انسحاب أمر��ا من تمو�ل مشروع الس

أقلت نهرو وناصر إلى القاهرة أبد� نهرو عدم الرضا عن القرار  التيالعودة 

وفور . 11"ل�س هناك حدود لحماقة القوة لدیهم" �قوله  10األمر��ى وطر�قة اتخاذه

إجازة شخص�ة �القاهرة نظرًا  فيوصولهما القاهرة طلب نهرو من ناصر أن �عتبره 

لحساس�ة الموقف، ولكن ناصر أصر على أن �قضى مع نهرو یوم الجمعة �اعت�اره 

وقد أجر� نهرو وناصر محادثات . �جازة رسم�ة �سعده قضائها مع صد�قة الهندإ

 12.یوم الجمعة اتفقا على أثرها على أن ما حدث بدا�ة س�اسة ول�س نها�ة س�اسة

نهرو فإنه �ان  من المفترض أن یزور آثار القاهرة لیترك لناصر و�ناًء على رغ�ة 

التفرغ لمستجدات الموقف، لكن ذلك لم �حدث حیث قطع نهرو ز�ارته وغادر القاهرة 

، و�بدو أن نهرو أحسن �أنه 195613یولیو  21 فيالساعة الثامنة ص�احًا السبت 

 في، ور�ما وجوده القاهرة فيأن یتجاهل وجوده  � من الصعب على صد�قه المصر 

  . ما حدث ىالقاهرة یلقى عل�ه بجزء من المسئول�ة عن رد فعل القاهرة عل

و�عد أن استطاع ناصر أن یهیئ من سیو�ل إلیهم تنفیذ عمل�ة التأم�م وٕادارة 

جهاز " � السور  يالقناة، و�عد أن تلقى معلومات من الثوار الق�ارصة والم�تب الثان

 فيات العس�ر�ة المصر�ة عن حجم القوات البر�طان�ة والمخابر " � المخابرات السور 

المنطقة، و�عد أن قدر الموقف �أنه �ستحیل على بر�طان�ا التدخل عس�ر�ًا �ش�ل 

 فيمیدان المنش�ة �األس�ندر�ة  فيخطاب ألقاه  فيأعلن ناصر تأم�مه للقناة  � فور 

أثار هذا وقد  14.یواف� ذ�ر� رحیل الملك فاروق عن مصر الذ� 1956یولیو  26

سعت إلى اجتذاب حلفائها األمر��یین والفرنسیین  التيالقرار حف�ظة وغضب لندن 

قرر  Robert Anthony Edenلتبنى موقفها، و�ما قدر ناصر فإن انتوني إیدن 

، لكن قواده العس�ر�ون استمهلوه قرا�ة شهر � �رد فعل م�اشر شّن عمل عس�ر 
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الجزائر لم  فيونصف لالستعداد، فضًال عن أن حلفائه الفرنسیین المتورطین �حرب 

  15.لدخول معر�ة � ��ن لدیهم االستعداد الفور 

وٕازاء هذا التطور السر�ع والخطیر لألحداث فإن نهرو أوحى لآلخر�ن �أنه 

صح�ة عبد الناصر لحظة  فيأحس �حرج أمام أطراف دول�ة مختلفة �سبب وجوده 

 يولك 16القرار وتجاهل إعالمه �ه أو افتراض اآلخر�ن معرفة نهرو �القرار، اتخاذه

ینقل نهرو هذا اإل�حاء إلى اآلخر�ن فإنه نفى علمه المسب� �قرار التأم�م أو أنه 

أجر� أ�ة م�احثات مع عبد الناصر بخصوص قناة السو�س أو العالقات المصر�ة 

 � لما سب� فإنه انتقد العمل المصر  نف�ه فيوحتى یبدو نهرو صادقا . البر�طان�ة –

، وأضاف يلسحب عرض تمو�ل السد العال" رد فعل مؤسف"حین اعتبر أن التأم�م 

س�طرت بها مصر على قناة السو�س لم تكن طر�قتنا وأننا  التيالطر�قة "نهرو أن 

  17".نت�ع طر�قة مختلفة

بد الناصر إ�عاد الش�وك الغر��ة القائلة بتورطه مع ع فيو�الفعل نجح نهرو 

التدبیر لعمل�ة تأم�م قناة السو�س، ووصل بنجاح نهرو إلى حد اعتراف  في

المخابرات األمر���ة �أن نهرو انزعج من عمل عبد الناصر، واعتبرت تلك األجهزة 

  18.�أن موقف الح�ومة الهند�ة المبدئى من التأم�م �عد أمرًا طی�اً 

حد �ان نهرو صادقًا  �لى أمد� �ان انزعاج نهرو حق�ق�ًا؟ وإ  �ولكن إلى أ

 فيالواقع فإن نفى نهرو علمه �القرار �ان صح�حًا فقد تبلور القرار  فيموقفه؟  في

ولكن نهرو  19ذهن عبد الناصر �عد رحیل نهرو عن القاهرة �ما ال �قل عن ساعة،

طائرة العودة من  فيوعبد الناصر ت�احثا حول سحب عرض تمو�ل السد سواء 

ة، و�ان نهرو یلمس وطأة القرار األنجلو أمر��ى على مصر لكنه بر�ونى أو �القاهر 

ولكن . بهذه القوة � ور�ما �سبب طب�عته الهادئة لم یتصور أن �أتى رد الفعل المصر 

 يانزعاج نهرو �ان ظاهر�ًا أكثر منه حق�ق�ًا، وقد فطن لذلك نائب المندوب السام

رأ� أنه على ع�س ما أش�ع عن انزعاج نهرو لتكتم عبد  الذ�ب�اكستان  �الهند
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الناصر قرار التأم�م، فإن نهرو �ان مرتاحًا لما حدث ألنه رفع عن عاتقه مسئول�ة 

   20.�بیرة �ح� للمصر�ین وحدهم أن یتحملوها

 �اعتر� الح�ومة الهند�ة إزاء التأم�م فإن الموقف الهند الذ�و�استثناء التردد 

وصحافته عن تعاطفه مع مصر  �لمصر فقد عبر الرأ� العام الهند العام �ان مؤ�داً 

وحتى تردد الح�ومة الهند�ة �ان المفترض أن ��ون . فور إعالن األخیرة تأم�م القناة

مؤقتًا ألنه و�ما توقعت المخابرات األمر���ة و�ما بدا ف�ما �عد فإنه �ان هناك میل 

 �روما عّبر السفیر الهند يوف 21.هاالتأم�م �ما یخدم مصلحت فيللشعور �ح� مصر 

عانت طو�ًال من مرارة االستعمار  التيللهند  يبها عما �م�ن اعت�اره الموقف الطب�ع

بروما عن تهان�ه  � یول�ه عبر جون ث�فى للقائم �األعمال المصر  28 يفف. يالغر�

 اوتطب�ق" خطوة عظ�مة"اعتبره ث�فى  الذ�العمل  �مناس�ة تأم�م القناة، وهو

واعتبر السفیر الهند� أن التأم�م . صر�حات مؤتمر بر�ونى حول عدم االنح�ازلت

�ح� للدول المح�ة للسالم االعتداد بها، وأن التأم�م �ان " ضر�ة شدیدة لالستعمار"

أرادت الح� من �رامة ناصر فرفعته وزادته  التيللوال�ات المتحدة " �اقاس ادرس"

ندن ظلت على اتصال بنیودلهى �شأن تأم�م وعلى الجانب البر�طانى فإن ل 22.قدراً 

 23.القناة، وطلبت لندن من نهرو بذل مساع�ه لد� ناصر إلیجاد حل وس� عاجل

حل هذا النزاع ل�س أقلها  فيو�انت الهند مؤهلة ألس�اب عدیدة للعب دور الوس�� 

بین الدول حدیثة االستقالل و�ح�م  يعالقاتها القو�ة مع القاهرة ووضعها األدب

الم�اد�ء  - Panchsheelولث وتبنیها لم�اد� ال�انش ش�ال نالكوم فيوجودها 

  . العالقات الدول�ة في -للتعا�ش السلمي  ةالخمس

رسالة نهرو  فيللقناة واضحًا  � تأیید التأم�م المصر  في �وقد بدا التردد الهند

قد �شفت الرسالة عن عدة حقائ� تعبر ف 1956أغسطس  3 فيإلى ناصر المؤرخة 

إزاء التأم�م منها أن الهند أحد مستعملى القناة والتأم�م �ضعها أمام  �عن القل� الهند

الكومنولث علیها  فيمجهول ال �م�نها تقدیر احتماالته، وأن الهند �اعت�ارها عضوا 
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 يمؤتمر دولالتزامات، وفوق ذلك فقد دعا نهرو ناصر أن یتولى هو بنفسه الدعوة ل

  24.ف�رة لم ��ن ناصر �حبذها يحول قناة السو�س وه

لنیودلهى لیؤثر على مواقف دول أخر� تبنت نفس  �وقد تعد� أثر التردد الهند

اتخذه سفیر الهند  الذ�الس�اسة الخارج�ة، و�م�ن اعت�ار الموقف  في �الخ� الهند

رج�ة الیوجوسالفى عقب بیوجوسالف�ا مثاًال على ذلك، فقد التقى األخیر وز�ر الخا

التأم�م، �عد أن علم أن الوز�ر قد أظهر ارت�احه وتعضیده لخطوة مصر الموفقة 

�ش�ل واضح و�دون تحف� وقد طلب سفیر الهند من وز�ر الخارج�ة الیوجوسالفى 

 فيلمصر ألن موضوع القناة شائك وغا�ة " التعضید فيأن یخفف من م�الغته "

تمر معظم وارداتها وصادراتها �القناة على ظهر السفن  إذ" األهم�ة �النس�ة للهند

  25.البر�طان�ة

  �الموقف الهند فيعوامل التردد  - را�ًعا

تأیید تأم�م مصر للقناة إلى عدة عوامل مترا�طة  في �و�رجع التردد الهند  

  -:يومتشا��ة مع �عضها ال�عض وه

  :طب�عة الس�اسة الخارج�ة الهند�ة -أ

تقوم على تقد�م مصلحة  -رغم مثالیتها الظاهرة -�انت س�اسة الهند الخارج�ة 

الهند على �ل اعت�ار وتجنب الصراعات الدول�ة والمخاطرات الس�اس�ة والتمسك إلى 

وتفضیل العمل وراء الستار عن  .معالجة المشاكل الدول�ة فيحد �بیر جدًا �السلب�ة 

ذر وتقدیر �ل االحتماالت وتفاد� أضواء مسرح م�شوف مع الح فيالظهور 

تلك  يوف 26.قد تلزمهم �أ� نوع من أنواع االلتزامات التيالب�انات العلن�ة الرسم�ة 

القناة وعدم رفع الرسوم  فيالحالة فإن مصلحة الهند �انت استمرار المالحة �حر�ة 

  . ذات الوقت عدم خسارة الغرب أو �سب عداوته يوف
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اإلعالن عن موقفه صراحة من التأم�م حتى  فيولذلك ظل نهرو مترددًا 

ضوء مراسالته مع ناصر  في�مه للموقف و وٕاعادة تق �اضطره الرأ� العام الهند

  . شرحه للمسئولین الهنود ىوالتحلیل الدقی� لألزمة الذ� دأب سفیر مصر �الهند  عل

  -:يعامل نفس -ب

خدمة  فيلة فقد �ان من نتیجة عمل �ثیر من المسئولین الهنود لفترة طو�

اإلنجلیز زمن استعمارهم للهند أن هؤالء المسئولین حاولوا تجنب اتخاذ مواقف قد 

خالف قد ینشأ بینهم و�ین  �أ فيتغضب بر�طان�ا أو االنتصار ألقرب الدول إلیهم 

وقوفهم ضد  �ور�ما مرجع ذلك أ�ضًا هو خوف الهنود من أن یؤد 27.اإلنجلیز

  .مسألة �شمیر فياكستان اإلنجلیز إلى دفع هؤالء لدعم �

  :�العامل االقتصاد -جـ

و�ما عبر نهرو . �انت الهند قلقة من تأثیرات الحالة الجدیدة على اقتصادها  

إن اهتمامنا الم�اشر : "حین قال 1956أغسطس  3 فيخطا�ه إلى عبد الناصر  في

فقد �انت الهند تخشى احتمال أن  28"یرجع إلى أننا أحد المنتفعین �القناة مثل آخر�ن

تفرض مصر رسوم مرتفعة من شأنها أن تؤثر سلب�ًا على اقتصاد الهند وتجارتها مع 

عن مخاوفه من أن یؤثر  �نفس الس�اق أعرب حزب المؤتمر الهند يوف 29.الغرب

  30.الموقف الناشئ عن تأم�م القناة على خطة الهند الخمس�ة

  - :يالعامل اإلسالم -د

من % 80فقد اعتقد الهنود عندما أممت مصر القناة أنه �النظر إلى عبور 

تس�طر دولة إسالم�ة على حر�ة "تجارتهم عبر القناة فإن من الخطر علیهم أن 

 يوه –هذا المعبر المائى المهم إذ قد تتف� هذه الدولة اإلسالم�ة  فيالمرور 

ارة الهند�ة �قنال السو�س �اكستان على عرقلة مرور التج �مع خصم الهند أ -مصر

تمر بها ومن ثم تتأثر مصالح  التيأو على األقل ترفع الرسوم على السفن الهند�ة 

 31".الهند االقتصاد�ة
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  مصر لكسب تأیید الهند يمساع  -خامًسا

نشطت مصر من أجل إزالة المخاوف  �الموقف الهند فيوٕازاء هذا التردد 

هادئة  ي�الهند مساع � السفیر المصر  الهند�ة، و�سب تأیید الهند لمصر، فبذل

لصالح مصر، وأسهمت مراسالت عبد الناصر مع  �ومر�زة لتحو�ل الموقف الهند

  .إتمام الوصول إلى هذا الهدف فينهرو 

  :يبنیودله � جهود السفیر المصر 

�ل ما �ستط�ع من جهد  -السفیر المصر� بنیودلهي  -بذل مصطفى �امل 

قرار التأم�م، و�ان �امل قد  فيعقب إعالن التأم�م لتأمین أن تؤ�د الهند مصر 

إعالن تأییدها الصر�ح لمصر، و�ناًء عل�ه أجر�  فيالح� تردد الح�ومة الهند�ة 

 Krishna Menonنون اتصاالت �المسئولین الهنود وخصوًصا نهرو و�ر�شنا م

 32.ن عن رسم س�اسة الهند الخارج�ةو لئو وهم األر�عة المسJha وجاه  Duttودت 

وقد بدأ مصطفى �امل بلقاء جاه األقل حذرًا بین األر�عة والمسئول األقل�مى عن 

ثقة �النفس، البدا�ة اللقاء أبد� مصطفى �امل  يالخارج�ة الهند�ة، وف فيغرب آس�ا 

مساعدة الهند�ة بل أعرب عن ش�ر مصر لموقف الصحافة طلب ال فيولم یلح 

ضرر  �القناة على الهند وأن أ فيوأشار �امل إلى تأثیر الحالة القائمة . الهند�ة

ثم سأل �امل جاه عن موقف  .مصلحة الهند فيأ�ضا  س�صیب مصر لن ��ون 

للقناة عمل  � و�ان رأ� جاه أن التأم�م المصر  � الهند العام من قرار التأم�م المصر 

العام  �ثم أضاف جاه أن الرأ. ینذر �شر مستطیر اخطیر  اجر� جدًا أثمر وضع

قرار التأم�م، وأن الدوائر الهند�ة المسئولة ال تن�ر ح� مصر  فيیؤ�د مصر  �الهند

التأم�م، ولكنها ال تحبذ إعالن ذلك اآلن ألنه �ضر أكثر مما �فید، وأن الهند لم  في

أن جاه �قطع الخ� عل�ه  � و�ان تقدیر السفیر المصر . رتؤ�د بر�طان�ا ضد مص

. حتى ال �طلب إعالن تأیید الهند لمصر، وألمح جاه إلى أهم�ة القناة للتجارة الهند�ة

 �وقد أدرك �امل أن جاه �حاول من خالل �المه أن یثن�ه عن طلب التأیید الهند
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�انت  يلتأم�م، والتالمعلن لمصر، ثم هو �شیر ضمنًا إلى المخاوف الهند�ة من ا

ضد " يإسالم" ي�اكستان � صد� لشائعات بر�طان�ة حول  احتمال تحالف مصر 

  . الهند

، واكتفى �التأكید �و�ناًء على ذلك لم �حاول مصطفى �امل طلب التأیید الهند

، وأن مصر قد ضمنت حقوق المساهمین وحر�ة يعلى أن قرار التأم�م هو قرار قانون

وأن مصر متمس�ة بتأم�م القناة ولن تتراجع عنه، . اتها الدول�ةالمالحة ط�قًا لتعاهد

و�ان �امل �عتقد أن اإل�حاء للهنود �أن مصر مصرة على عملها سیدفعهم لتأیید 

تأم�م القناة یدعم  فيمصر، وأشار �امل إلى أن التأم�م س�اسة هند�ة ونجاح مصر 

نها�ة أوضح السفیر المصر� ال يوف. �هذه الس�اسة و�وفر للهند استقاللها االقتصاد

شائعات انجلیز�ة  هيمحتمل ضد الهند  ي�اكستان - � أن ما یروج عن تحالف مصر 

  .تهدف للتفرقة بین مصر والهند

عمد إلى دراسة الموقف العام لألزمة،  �و�عد أن استكشف �امل الموقف الهند

  �م�ن جدا لمصر وخلص من دراسته تلك إلى أنه �الرغم من خطورة الموقف

و�دأ �امل . حامًال معه هذا التصور" دت"ثم ذهب �امل لمقابلة  .خروج  بنجاحال

" دت"لمصر، وأظهر  �عن ش�ره لتأیید الرأ� العام الهند" دت"لقائه �التعبیر لـ 

تصرفها  في�شترك �قل�ه مع مصر "امتنانه لهذا الش�ر، وأخبر �امل �أنه شخص�ًا 

ورّد �امل �أنه واج�ه �قضى عل�ه بإحاطة الهند �الموضوع ". و�تمنى لها التوفی�

. على بینة من أمرها ي�ش�ل مفصل حتى تتخذ موقفها �صدی� وحلیف لمصر وه

هو مجرد حلقة من حرب  يإن سحب عرض تمو�ل السد العال:" واستطرد �امل فقال

حب هو تخو�ف الدول المحایدة وات�اع تشن ضد الدول المحایدة، وأن الهدف من الس

على الدول المحایدة األخر� إذا لم تتضامن  يس�اسة الشدة تجاهها، وأن الدور س�أت

  ". وتتضافر لنصرة مصر
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وقدم �امل الدلیل أن الس�اسة األمر���ة البر�طان�ة بدأت تتجه منذ أوائل یونیو 

مصر والهند التعامل مع �تلة الح�اد وخصوصًا  فينحو التشدد  1956

أدلى �ه جون فوستر  الذ�و�وغوسالف�ا، وأن هذا االتجاه ازداد وضوحًا �عد التصر�ح 

تاله  �والذ يغیر أخالق ، واعتبر ف�ه الح�اد عمال John Foster Dullesداالس 

ًا �س�استه الود�ة تجاه من الهند، و�ان �و�ر معروف" �و�ر"سحب السفیر األمر��ى 

 فيسافر على الهند ومصر  لسفیر األمر��ى هجومقد صاحب سحب االهند، و 

الصحافة األمر���ة، ثم جاء قرار الكونجرس األمر��ى �سحب المعونة العس�ر�ة 

  .لیوغوسالف�ا، وأخیرًا سحب العرض األمر��ى البر�طانى لمصر

وخلص �امل إلى أن المسألة على ذلك تمس الجم�ع وال تخص مصر وحدها 

أعقاب  فيجاء  �مر��ى البر�طانى لتمو�ل السد العامالحظًا أن سحب العرض األ

مؤتمر بر�ونى؛ لیؤ�د أنه ل�س إال حلقة من حلقات الس�اسة الغر��ة تجاه مصر 

 -حال نجاحها في -والهند والدول المحایدة األخر� �قصد منها التخو�ف والتمهید 

سة التعاون إلى ات�اع س�اسة الشدة تجاه جم�ع البلدان المحایدة، ومنع تنفیذ س�ا

 التيبر�ونى فضًال عن إرهاب ال�الد  فيتقرر  الذ�الكامل بین الدول المحایدة 

وأضاف �امل أن هدف الغرب  33.اإلنضمام إلى مسیرة الح�اد اإلیجابى فيترغب 

 �من األزمة هو حرمان مصر �رمز لل�الد األفروآسیو�ة من االستقالل االقتصاد

وٕانشاء قوة عس�ر�ة حدیثة �م�نها  يمن شأنه أن ��فل لها االستقالل الس�اس الذ�

الدفاع عن مصر، وأن الغرب ی�غي إ�قاء ال�الد األفروآسیو�ة فقیرة وضع�فة ل�حتف� 

بها �سوق لمنتجاته �ستغلها �یف �شاء ثم برهن له من خالل عرض ��ف�ة تطور 

نها�ة حدیثه  فيوأكد �امل . باألزمة أن مصر لم تكن سو� ضح�ة لس�اسة الغر 

ولحرصه  يلخوفه من التدخل الروس � على أن الغرب لن �قدم على عمل عس�ر 

على بترول الدول العر��ة والختالف أمر��ا مع بر�طان�ا وفرنسا ف�ما یجب اتخاذه 

  . تجاه مصر
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عن إدراك الهند لألس�اب الحق�ق�ة وراء " دت"وردا على عرض �امل عبر 

�م�نها أن تعاون بها  التيثیرها الغرب، وأن �الده تدرس �ل الوسائل ی التياألزمة 

وجرأته وطالب  � عن تقدیره لمهارة التصرف المصر " دت"موقفها، وأعرب  فيمصر 

   34.مصر �ض�� النفس

وقد واصل �امل جهوده طوال األسبوعین األولین من أغسطس لمحو أ� تردد 

تبلورًا و قوة وقدرة على اإلقناع مع  ، و�انت حجج �امل تزداد�لد� الجانب الهند

من أن سحب العرض لتمو�ل " دت"ـ لى ما أكده �امل لإمرور الوقت ف�اإلضافة 

ة حرب تشن ضد دول الح�اد وعلى لسلس فيلم ��ن سو� حلقة  يمشروع السد العال

إقناع المسئولین الهنود �أن  فيفإن �امل نجح . رأسها الهند ومصر و�وغوسالف�ا

 يأو العامل ال�اكستان يلحال�ة تهدد استقالل الهند نفسه وأن الهاجس اإلسالماألزمة ا

لألزمة  � ال �مثل خطرًا على الهند �قدر ما تمثله إدارة دول�ة للقناة وأن الهدف الجوهر 

 فيوراء تحر�اته هو �سر وٕاسقا� النظام الحاكم  يأثارها الغرب والسبب الخف التي

فإنه س�فضى إلى انه�ار الجبهة العر��ة الم�ونة من  مصر وأنه إذا تحق� هذا الهدف

مبتدئًا من "�ستعید الغرب نفوذه  يمصر وسور�ا والسعود�ة واألردن ولبنان و�التال

وٕاذا تهدمت الجبهة العر��ة على هذا النحو ". خر حدود العراقآالقاهرة  ومنته�ًا إلى 

ة فضًال عن اإلنه�ار عزلة س�اس�ة تام فيفإن الهند وجنوب آس�ا �لها ستغدو "

وستص�ح الهند محاطة �األحالف ". س�صیب �ل هذه المنطقة �أكملها الذ� � المعنو 

العس�ر�ة الغر��ة شماًال وجنو�ًا فمن الشمال �طوقها حلف �غداد ومن الجنوب �طوقها 

فإما أن  –حلف الس�اتو �ذلك ومن ثم ستضطر أن تواجه إحتمالین ال ثالث لهم 

  ".أحضان الكتلة الشرق�ة فيوٕاما أن ترتمى  يتخضع للنفوذ الغر�

العمل و�ص�ح استقاللها غیر  فيالحالتین فإن الهند ستفقد بذلك حر�تها  يوف

 في � و�عد أن نجح السفیر المصر  35.أثرًا �عد عین ي�امل وما حققته من نفوذ دول

دد استقاللها راح �حطم المخاوف مواجهة األزمة �اعت�ارها مسألة ته فيوضع الهند 
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 � مصر  - سغذَّاها اإلنجلیز جیدًا والمتعلقة �احتمال ق�ام تحالف �اكستان التيالهند�ة 

فقد أكد مصطفى �امل للهنود أن . مناو�ء للهند �منع مرور التجارة الهند�ة �القناة

وأن . ندلها اإلنجلیز للتفرقة بین مصر واله القول بذلك لم �عدو �ونه شائعة یروج

. مصر على األقل �ح�م المصلحة اإلقتصاد�ة ال �م�نها أن تسلك هذا المسلك

حالة افتراض أن هذا االحتمال مم�ن فإن الخطورة  فيوفضًال عن ذلك فإنه حتى 

مصر�  -تأتى على الهند من وجود إدارة دول�ة للقناة ال من ق�ام تحالف �اكستانى 

 فيحال نجاح الدول الغر��ة  فيعنى ذلك أنه �منع مرور السفن الهند�ة �القناة وم

ستستعمل  التيفرض إدارة دول�ة للقناه فإن هذه اإلدارة ستس�طر علیها الدول الغر��ة 

حال ات�اع األخیرة س�اسة تحمى مصالحها  فيالقناة حینئذ �أداة ضغ� على الهند 

لن تستط�ع  تلك الحالة فإن الهند يوف. قد تتناقص مع مصالح الدول الغر��ة التي

ید الغرب للس�طرة على  فياإلنتصار على الدول الغر��ة  ومن ثم تص�ح القناة أداة 

إم�ان الهند أن تثیر العالم  فيبینما س��ون ". أس�ا �لها �ما فیها الهند"مصیر 

على مصر وتنتصر علیها إذا ما حاولت مصر أن تعاكس الهند  يالمس�ح يالغر�

  36.يسالمإعلى أساس 

صار واضحًا أمام الح�ومة الهند�ة أن ما قامت �ه مصر �ان عمًال من وه�ذا 

ن التراجع أصم�م الس�ادة المصر�ة وأن مصر مصرة على الدفاع عما تعتبره حقها و 

مصر وٕاعادة فرض  فيسقا� النظام إغیر وارد وأن هدف الغرب ل�س القناة بل 

سیهدد  الذ�ا �لها األمر نفوذه على منطقة  الشرق األوس�  في البدا�ة ثم على آس�

 - ثم بدا للهند أن مخاوفها حول تحالف �اكستانى. النها�ة فياستقالل الهند نفسها 

مصر� لم تعدو �ونها أوهام خصوصًا �عد أن بدا واضحًا أن �اكستان لن تأخذ موقفًا 

جانب مصر �ح�م ارت�اطها �الس�اسة الغر��ة ولذا فإن الفرصة بدت سانحة  في

ولترفع من رصیدها وم�انتها الدول�ة بین ال�الد  يد العالم اإلسالملتكسب الهن

المتحررة حدیثًا وال�الد الضع�فة عس�ر�ًا �اعت�ارها تدافع عن الحر�ات وتنصر 
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وقدرت الهند أن موقف �اكستان الممالئ للغرب س�عزلها عن مح�طها  .الضعیف

  37.محله في، و�ان تقدیر الهنود ياإلسالم

   مصر في تأمین التأیید الهند�نجاح  -سادًسا 

فصار یتصاعد من التردد  ياتسم �التحول التدرج �وعمومًا فإن الموقف الهند

تأیید مصر إلى إعالن هذا التأیید على استح�اء و�ش�ل غیر م�اشر وصوًال إلى  في

یتزامن و�تصاعد مع  �الموقف الهند في�ان هذا التطور . إعالن التأیید السافر

نجح ناصر من خاللها  التيجهود �امل ومراسالت نهرو وناصر، تلك المراسالت 

 3 فيخطا�ه المؤرخ  فيبدت واضحة  التيالتغلب على مخاوف نهرو و  في

أغسطس  طالب  الزع�م الهند�  5ناصر بتار�خ   ىرسالة نهرو إل يفف. أغسطس

الذ� یتعرض له من قبل الغرب االستفزاز رغم  يعبد الناصر �التزام النهج التوف�ق

وعلى  يتعهد نهرو �عدم حضور مؤتمر لندن دون إبداء تحفظات على الب�ان الثالثو 

أغسطس  نصح نهرو ناصر  6رسالة  يوف. �افة إجراءات المؤتمر ونتائجه المحتملة

 �ة �الرقا�ة الدول يذلك قبول ضمن في�عدم الذهاب �المسألة إلى األمم المتحدة ألن 

مضاد وأن تعرب  � واقترح الرد على الدعوة البر�طان�ة لمؤتمر لندن �اقتراح مصر 

القاهرة عن دهشتها للدعوة البر�طان�ة دون التشاور مع مصر وانفراد بر�طان�ا بتقر�ر 

  38.الدول المدعوة إلى المؤتمر

ونتج عن نجاح الدبلوماس�ة والس�اسة المصر�ة في �سب الهند أن الح�ومة 

ة شجعت الصحافة والهیئات الهند�ة المختلفة على تأیید مصر �ش�ل غیر الهند�

تجمیدها لألرصدة االسترلین�ة  فيوانتقد الهنود �شدة تصرف بر�طان�ا  39.مسبوق 

ذلك  فيالمستقبل ورأوا  فيالمصر�ة واعتبروا ذلك سا�قة خطیرة قد تطب� علیهم 

    40.إضرارًا جس�ما �سمعة بر�طان�ا المال�ة

من أغسطس  ينهرو فقد أشار �طر�قة عابرة یوم الخم�س المواف� الثانأما 

عالمة "نه إخطاب له �مدینة بونا الهند�ة إلى التأم�م المصر� للقناة قائًال  في 1956
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استمرت  التيعلى ضعف اله�منة األورو��ة على الشرق األوس� وآس�ا، تلك اله�منة 

یجب علینا أن "وأضاف نهرو " الشرق  في قد بزغ اً لما یز�د عن قرن وأن نظامًا جدید

�ل م�ان �العالم إذا ما أردنا أن  فينفهم هذا النظام الجدید والتغیرات الجار�ة 

  41".نتطور

إال أن عدم إعالنه  � على تأیید للعمل المصر  � و�انت �لمات نهرو تنطو 

 ند�ا وغیرها منإوف أالصر�ح عن تأییده لمصر قد القى نقدًا من جدید التا�مز 

مفصل یؤ�د ف�ه  يرسم يطالبت نهرو بإصدار تصر�ح علن التيالصحف الهند�ة 

موقف مصر وهو ما فعله نهرو �عد ذلك �أ�ام �عد أن انضم اعضاء برلمانیین 

ند�ا إوف أتمثله الح�ومة إلى دعوة التا�مز  الذ� ��عضهم من حزب المؤتمر الهند

مدینة  فيأدلى بها  التيوعبروا عن عدم رضاهم عن إشارة نهرو غیر الصر�حة 

  42.بونا

نهرو ب�انًا مفصًال عن أزمة السو�س أمام البرلمان  ألقىأغسطس  8 يوف

وقد استهل نهرو خطا�ه �شرح . من األزمة �حدد ف�ه معالم الموقف الهند �الهند

. تار�خ المش�لة منذ إنشاء القناة حتى تأم�مها �ما یتف� مع وجهة النظر المصر�ة

جزء ال یتجزأ منها ومن ثم فإن س�ادة  يمصر وه فيالقناة نفسها تقع "وأكد نهرو أن 

وألقى  ".مصر علیها مسألة ال یتطرق إلیها شك وال �م�ن أن تكون موضوع �حث

نشوء أزمة السو�س على القرار األنجلو أمر��ى �سحب عرض تمو�ل  فينهرو �اللوم 

�رامة مصر وعزتها واستخف "دون تشاور مسب� مع مصر و�ش�ل جرح  يالسد العال

وقلل نهرو من أهم�ة الضجة المثارة حین أقر أن قرار التأم�م ". �مشاعر شعب �أسره

لم �فعل أكثر من تقد�م موعد است�الء الح�ومة المصر�ة على شر�ة  � المصر 

وشّدد رئ�س . 1968، وهو ما �ان س�حدث عام "�قصد شر�ة قناة السو�س" مصر�ة 

خالفات قد تنشأ عن تقد�م الموعد الترقى إلى مستو�  �على أن أ �الوزراء الهند

ظل تمسك الح�ومة المصر�ة  فينشوء أزمة دول�ة خصوصًا  فيتكون ف�ه سب�ًا 
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خصوصًا التدابیر العس�ر�ة  يوانتقد نهرو رد الفعل األنجلو فرنس. �التزاماتها الدول�ة

 التي�حقوق الس�ادة  يظل اعتراف دول الب�ان الثالث في" یبررها لم ��ن لها ما" التي

وأن ". نتائج شدیدة الخطر"لمصر على القناة واعتبر نهرو أن تلك التدابیر أدت إلى 

آس�ا  في�ما أثار . …اتسم �السرعة والحدة والعنف ".. رد الفعل األنجلو فرنسى 

وأشار ". �ات مر�رة عن االستعمار�صفة عامة سخطًا شدیدًا �ما لهذه القارة من ذ�ر 

" إنما هو مسلك خاطئ یجان�ه الصواب"نهرو إلى أن تلو�ح انجلترا وفرنسا �القوة 

واعتبر أن ذلك األسلوب یتجاهل روح العصر و�قوم على عدم االعتراف �شئون آس�ا 

أغسطس  16 فيثم أعلن نهرو تحفظاته حول مؤتمر لندن المزمع عقده . الحدیثة

ى مال�سات قبول �الده الدعوة لحضوره مبینًا أن الهند ال �م�نها أن تشارك بلندن وعل

الحضور �عد  يمؤتمر �قید المشتر�ین ف�ه مقدمًا �قرارات معینه لذلك قبلت نیودله في

 فيقبولها ما ورد  يالمؤتمر ال �عن فيأن تلقت تأكیدات بر�طان�ة �أن اشتراكها 

المؤتمر،  والتي  ىنهرو تحفظات �الده عل وفضًال عن ذلك أعلن. الب�ان الثالثى

  : شملت النقا� التال�ة 

  . أن قائمة الدول المدعوة معی�ة لتجاهلها دول عدیدة �ان یجب دعوتها* 

عدم حضور المؤتمر فضًال  في � إن الهند مقتنعة �صحة الموقف المصر * 

تلتزم �أن حضورها المؤتمر لن �ضر �مصالح مصر أو یتعارض مع  يعن ذلك فه

  . س�ادتها

إن الهند تعتقد أنه ل�س �مقدور المؤتمر أن �صل لقرارات نهائ�ة ألن تلك * 

  . القرارات تتطلب موافقة مصر

تقف موقفًا شبیهًا  التيظل تشاور مع الدول  فيأن الهند ستحضر المؤتمر * 

  ..). ونس�ا وس�النمثل أند(من موقف الهند 

 …"تلك المرحلة من األزمة �أنه  فيو�ناًء على ما سب� حدد نهرو هدف الهند 

إلى  �محاولة االهتداء إلى خیر طر�� یجنب الطرفین وقوع صدام بینهما و�ؤد
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�ما �حف� على مصر " على أن تتم التسو�ة " …تسو�ة سلم�ة قبل فوات األوان 

 …"و�شر� " …س�ادتها و�رامتها عن طر�� اإلتفاق بین جم�ع األطراف المعن�ة 

  43".…التخلى عن س�اسة التهدید والعنف وال�عد عن �ل عمل من جانب واحد

داخل مصر ف�تب أنور السادات أحد  اوقد أحدث خطاب نهرو صد� طی�

یرأس تحر�رها �عنوان  التيجر�دة الجمهور�ة  فيمطوًال الض�ا� األحرار مقاًال 

و�ان �شیر �العمالق إلى نهرو و�القزم إلى ایدن رئ�س وزراء " وقزم …عمالق "

بر�طان�ا وقد امتدح السادات خطاب نهرو واعتبره وث�قة تار�خ�ة تعتمد على الحقائ� 

و�عد " االستنتاج يعد�م الحجة واه"حین انتقد السادات خطاب ایدن ووصفه �أنه  في

أن أفخر بهذا  …أردت "أن استعرض السادات محتو� الخطابین في مقاله �قوله 

 …لقنه عمالق من الشرق لدهاقین الغرب الذین أص�حوا الیوم أقزامًا  الذ�الدرس 

أما صح�فة األهرام فقد اعتبرت  44".…الشرق  يفسالم لك �ا نهرو �ا عمالق وطن

لیل على نجاح الس�اسة الخارج�ة المصر�ة القائمة على من جانبها أن خطاب نهرو د

وامتدحت الصح�فة . وزادت من مؤ�دیها �ادول اعدم االنح�از والتى جعلت لمصر وزن

المؤ�د لمصر  �تأیید نهرو لمصر وتندیده ببر�طان�ا وفرنسا وأرجعت الموقف الهند

الم العالمى إلى ما بین مصر والهند من تعاون وثی� �ستهدف توطید أر�ان الس

   45.وٕاقامته على أسس ال تنال منه األحداث

 فيأحدثه خطاب نهرو عند هذا الحد بل بدا واضحًا  الذ�ولم �قف األثر 

دعا ف�ه لعقد مؤتمر  �أغسطس والذ 12 فيألقاه  الذ�خطاب جمال عبد الناصر 

عرضه نهرو  الذ�أوسع �حظى بدعم األمم المتحدة ل�حث المش�لة، وهو االقتراح 

هذا الخطاب رفض  يوف  1956،46أغسطس  6خطا�ه إل�ه بتار�خ  فيعلى ناصر 

ذلك بتأیید نهرو لعدم حضور مصر  فيعبد الناصر حضور مؤتمر لندن مستشهدًا 

أغسطس، وتعل�قًا على التهدیدات  8خطا�ه یوم  فيأعلنه نهرو  الذ�وهو التأیید 
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تفرضه الدول الغر��ة على  الذ�قتصاد� جراءات العس�ر�ة والحصار االالغر��ة واإل

  :مصر اعتبر عبد الناصر

 التيولكنها تهدد جم�ع الدول  �ن هذه األعمال ال تعتبر تهدیدًا لمصر فقأ"

إنها ...تجاهد للتخلص من الس�طرة االستعمار�ة والمحافظة على س�ادتها واستقاللها

ألفر�ق�ة وجم�ع الدول إن الدول اآلسیو�ة وا …تهدید للسالم واألمن الدولیین 

تخرق میثاق األمم المتحدة  التيوالشعوب المح�ة للسالم تستن�ر هذه األعمال 

  47".وأح�ام القانون الدولى

الهند واعتبرت الدوائر الرسم�ة  فيوقد قو�ل ب�ان عبد الناصر �الترحیب والتأیید 

ب�انه �عد  فياقترحه عبد الناصر  الذ��الهند أن اتفاق جم�ع الدول على المؤتمر 

قد خفف  � والحظت الهند أن الب�ان المصر  48.أفضل وسیلة لتسو�ة أزمة السو�س

الخارج�ة  يوعل� أحد مسئول. 49يمن حدة األزمة وأضعف الموقف األنجلو فرنس

" عرس بدون عروس"الهند�ة على عدم حضور مصر مؤتمر لندن �أنه س��ون 

ر فس�صل إلى حل تقبل مصر أنه إذا ما وف� المؤتم �واعتبر المسئول الهند

  50.مفاوضات في�مقتضاه االشتراك 

�ل  فيوقد أص�ح موضوع السو�س هو الشاغل األول لنهرو وموضوع حدیثه 

البرلمان ألقى  فيأحدثه خطا�ه  الذ�الصد�  يوقبل أن ینته. مناس�ة أو اجتماع

رب ف�ه أع 1956أغسطس  15 فينهرو خطا�ًا �مناس�ة احتفال الهند بیوم االستقالل 

تمثل خطرًا  التيألزمة السو�س  يإیجاد حل سلم فينجاح مؤتمر لندن  فيعن أمله 

عظ�مًا على العالم وأكد نهرو على ضرورة أن �حاول العالم حل األزمة سلم�ًا مرات 

تلك  فيوحدد نهرو هدف �الده ودورها . ذلك فيحل فشل مؤتمر لندن  فيأخر� 

ذلك �أنها صداقتها  فيمحددًا دوافع �الده " المالوساطة من أجل الس"المرحلة �أنه 

 امهتم اوتطب�قًا لرسالة ال�انش ش�ال،  ولكونها طرف) بر�طان�ا ومصر(النزاع  يلطرف

وقد بدا نهرو ). حرب قد تتطور إلى حرب عالم�ة تطال الهند أبت أو قبلت �ألن أ(
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دولة  �حاول أهذا الخطاب متأرجحًا بین التشاؤم واألمل فحذر نهرو من أن ت في

حل النزاع �القوة ولو عن طر�� الخطأ ألن هذا قد �قود إلى نتائج سیئة تشمل العالم 

نها�ة خطا�ه دعا نهرو أطراف المش�لة أن �عالجوها بروح الثقة واالحترام  في. �له

ح� الطرف اآلخر أو االنتقاص من قدره  فيالمت�ادل  وأال یلجأ طرف إلى القدح 

الصداقة  یهاتقوم عل التي هيعلى أن الحلول الدائمة  �الهند وشدد رئ�س الوزراء

   51.والتفاهم وحدها

خطاب نهرو �اعت�ارها نتاجًا  فيبدت  التيو�م�ن تفسیر نزعة التشاؤم 

 يوصلت الهند عن نوا�ا بر�طان�ا وفرنسا فقد أخبر المندوب السام التيللمعلومات 

بر�طان�ا وفرنسا مصممتان على وجوب إسقا� "�أن  � ��راتشي السفیر المصر  �الهند

�عتبرانه  الذ�مصر اآلن والتخلص من الرئ�س جمال عبد الناصر  فيالح�م القائم 

الشرق األوس� بل على ��انهما �دولتین �بیرتین  فيخطرًا شدیدًا على نفوذهما 

و إلى دفع بنهر  الذ�وهو األمر  52.."قناع أمر��ا بذلك أ�ضاً إ فيوأنهما نجحا 

�أن  يالوقوف على الضفة األخر� من النهر، واعتبر مراسل األهرام الخاص بنیودله

موقف مضاد لموقف بر�طان�ا  فيحفل االستقالل قد وضع الهند  فيخطاب نهرو 

وفرنسا اللتین تصممان على استخدام العنف إذا اقتضى األمر في التعامل مع 

قدیر الهند أن األزمة �الرغم من حدتها وعش�ة انعقاد مؤتمر لندن �ان ت  53.األزمة

ورأت الهند أن التأیید العر�ى لمصر فاق التوقع . حلها �القوة أمرًا �عید االحتمال �ات

  . مناورة س�اس�ة �أنه یؤ�د مصر فيتظاهر  الذ��استثناء العراق 

نهرو لیوجه دفعت النوا�ا األنجلو فرنس�ة  إزاءوقد دفعت المخاوف الهند�ة 

التعامل مع الموقف وأن تتجنب ما  فينصحه لمصر �أن تتحلى �المرونة والحذر 

 فيالتفر��  يولم ��ن نهرو �عن. یثیر الغرب حتى ال تعط�ه ذر�عة لمهاجمتها

أجرؤ على : "يعبر عنه حین قال للسفیر المصر� بنیودله الذ�الحقوق بل التوازن 

". نفس الوقت فيالجأش ولكن لطفاء  يا�طأوصى �أنه یجب علینا أن ن�ون ر أن 
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تلك المرحلة  في �طرأ على الموقف الهند الذ�وقد اعترف مصطفى �امل �التغیر 

ن الهند ح�ومة وشع�ًا یؤ�دون تأییدًا قو�ًا إ …: "حین أرسل إلى خارجیته �قول

 الذ�وسعهما إلنقاذ الموقف على النحو  فيالح�ومة المصر�ة و�عمالن ��ل ما 

 فيهذا الشأن غیر مسبوقة  فين تصرفات الح�ومة الهند�ة إ و  …مصر  يیرض

مصطفى  أضافو  ".ارتحنا إل�ه �ل االرت�اح الذ�األمر . تار�خ الدبلوماس�ة الهند�ة

وحدد مصطفى " حل ُمِوف�ْ "ن ما تسعى إل�ه الهند هو الوصول إلى إ قائال�امل 

المش�لة إلى حد وقوع نزاع العمل على تجنب الوصول �"�امل أ�عاد هذا الحل �أنه 

مسلح بین الغرب ومصر وٕایجاد حل �حف� لمصر حقوقها و�حف� للغرب ماء وجهه 

یجعل االنتصار الكامل  الذ�ب�اناته وٕاجراءاته إلى حد �بیر األمر  في�عد أن تور� 

  54".لمصر ل�س مم�نًا من الناح�ة العمل�ة

تخفیف حدة األزمة فضًال عن اعت�اره  فيأثرًا أساس�ًا  �و�ان للتأیید الهند

�انت تدرك أن إغضاب الهند قد یثیر آس�ا  التيانتصارًا لمصر ضد بر�طان�ا �الذات 

 55.قد �مس عالقات الهند برا�طة الكومنولث الذ��لها ضدها �اإلضافة إلى الضرر 

اإلعت�ار حتى أن  في �وقد أخذت الوال�ات المتحدة األمر���ة الموقف الهند  

زنهاور تراجع عن حضور مؤتمر لندن األول �عد أن علم أن نهرو لن �حضره وهو إی

  56.والس�اسي للهند في األزمة يأمر �ع�س ثقل الوزن األدب

   بدء العدوان ىإل) 1956أغسطس (دور الهند من مؤتمر لندن  - سا�ًعا 

اقترحت دعوة الهند وس�الن و�اكستان ظاهر�ًا على  التي هي�انت أمر��ا  

الحق�قة ف�ان إحساس جون فوستر داالس وز�ر  فيأما  57.س المصالح التجار�ةأسا

   58.ضغ� على عبد الناصرالالخارج�ة األمر���ة �أن تلك الدول �م�نها ممارسة 

أما الهند فقد حددت موقفها من المؤتمر �ما وعدت مصر فأخبرت الكشمي 

، مندو�ة الهند السام�ة لد� بر�طان�ا وأخت جواهر  �Mrs. V.L. Panditاندیت 

قرار �صدر عن  ��أن الهند لن تلتزم �أ يالخارج�ة البر�طان ، وز�رالل نهرو



  ستعمارالتحالف ضد عودة اال: 1956ويس اهلند و�ميم قناة السُ 

28 

  

المؤتمر حتى ولو �األغلب�ة إذ ل�س من صالح�ات المؤتمر التوصل إلى قرارات 

 وهو أمر أعاد نهرو 59.الموضوع فيظل غ�اب مصر ذات الشأن األول  فينهائ�ة 

و�اإلضافة لذلك طالبت الكشمي وز�ر . تأكیده مرارًا وتكراراً  (Menon)ومنون 

بدعوة ال�الد العر��ة لحضور المؤتمر وٕاعطائها الفرصة للتعبیر  يالخارج�ة البر�طان

النها�ة   يعن آرائها �حر�ة، وأ�ضًا طالبت الهند بتغییر م�ان انعقاد المؤتمر، وف

فقد . ن مطالب هند�ة أخر� تم اإلستجا�ة لهالك 60جر� رفض المطلبین الهندیین

أن قبول الدعوة لحضور المؤتمر  -بناء على طلب الهند–أعلنت الخارج�ة البر�طان�ة 

 فيسهل على الهند وجیرانها  الذ��الضرورة قبول مبدأ التدو�ل وهو األمر  يال �عن

  61.آس�ا قبول الدعوة لحضور المؤتمر

برأ�ه أن من العبث وقصر النظر أن تحاول  وأظهرت بر�طان�ا لنهرو اقتناعها

لندن و�ار�س مواصلة التهدید �استعمال القوة المسلحة إلرغام مصر على قبول 

، وش�ل هذا العمل من جانب بر�طان�ا حافزًا يتضمنها الب�ان الثالث التيالشرو� 

وحاولت الهند التأثیر على بر�طان�ا حتى تتحلى �المرونة  62.للهند لحضور المؤتمر

�أن �الده ستنسحب من المؤتمر  �هند يمعالجة المش�لة فهدد مصدر دبلوماس في

  63.يالب�ان الثالث فيإذا أصرت بر�طان�ا والغرب على ما جاء 

 يلحضور المؤتمر برئاسة منون وعضو�ة الكشم �وقد تش�ل الوفد الهند

وتولى الس�رتار�ة  A.S.Lallوالل  C.S. Jhaوجاه  �N.R. Pillaiاندیت و��ال� 

المؤتمر �فضل  فيوتوقع الهنود أن یلعب منون دورًا هامًا  J.S. Mehta.64میهتا 

 Lloydوضع الص�غ الدبلوماس�ة التوف�ق�ة و�ح�م صداقته لسلو�ن لو�د فيمهارته 

Selwyn يالسفیر الروس دفعت التيتلك الصداقة  65.يوز�ر الخارج�ة البر�طان 

صالح�ة  فيعش�ة انعقاد المؤتمر �ش�و�ه  � لنظیره المصر  يأن �فض يبنیودله

أعرب عن  � لكن السفیر المصر  .المؤتمر فيمنون و��ال� للعب دورًا لصالح مصر 

مساعدة مصر وأنه ال منون وال ب�ال� یجرؤان على خداع  في�قینه بإخالص نهرو 

  66.نهرو أ�ًا �انت میولهما الشخص�ة
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خطاب  يوعمومًا فقد بدأ منون �اإلعراب عن مواقفه قبل أن �صل إلى لندن فف

طر�قه  فيعش�ة سفره إلى القاهرة  ينیودله فيله أمام  را�طة الخر�جین األمر��یین 

أن دول العالم اعترفت منذ مائة عام �أن القناة جزء ال  �للندن أكد رئ�س الوفد الهند

�ست نقطة محل خالف ثم طالب منون األمم فهذه ل يیتجزأ من مصر و�التال

 فيووصل منون والوفد المصاحب القاهرة  67.المتحدة �العمل على تهدئة الموقف

أغسطس حیث أجروا م�احثات مع جمال عبد الناصر حضرها سفیر الهند  12

، وجر� خاللها مناقشة المشروع  �Ali Yavar Jungاور جونج  ي�القاهرة عل

  68.لمؤتمر لندن �ما �عد الوفد الهندقدمه ف� الذ�الهند� 

القاهرة إلى لندن وقد اعتبرت الدوائر  �غادر الوفد الهند يالیوم التال يوف

األمر���ة أن محادثات ناصر ومنون ستم�ن األخیر من الدفاع عن موقف مصر 

   69.المؤتمر في

�دا منون الوس�� و  دبلوماس�ة  او قد بذل الوفد الهند� منذ وصوله لندن جهود

. اهقمن الشرق األوس� إال والت يدبلوماس �حل المش�لة فلم یترك منون أ فياألول 

لضم �اكستان وٕایران إلى  يوحاول منون �التنسی� مع روس�ا واندونس�ا السع

. لكن هذه المحاولة قد �اءت �الفشل  70تؤ�د وجهة النظر المصر�ة، التيالمجموعة 

أغسطس أجر� منون م�احثات مع داالس وصفه  16 فيو مع بدء جلسات المؤتمر 

تلك الم�احثات على غیر العادة وغیر واضح  فياألخیر �عدها �أنه �ان غامضًا 

 يوفى الیوم التال 71.الق�ام بدور الوس�� بین القو� الغر��ة ومصر في�استثناء رغبته 

یجاب�ة فقد ایدن و�بدو أنها لم تسفر عن نتائج إ يأجر� منون م�احثات مع أنتون

انتشرت األن�اء عن استعداد روس�ا والهند لتزعم حر�ة انسحاب من المؤتمر إذا ما 

أصرت الدول الغر��ة على أخذ األصوات على مشروع یهدف لوضع القناة تحت 

م منون تواخت. ومن جان�ه أعلن منون رفضه تدو�ل القناة رفضًا �اتاً  يإشراف دول

وصل لندن مساء ذلك الیوم لمراق�ة فعال�ات  الذ� � صبر  يلقاء مع علالنشا� یومه �
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األ�ام التال�ة أسق� منون اقتراح سلو�ن لو�د جعل متحدث  يوف 72المؤتمر عن �عد

" أزمة توازن " يس�عان يرسمى واحد �اسم المؤتمر محتجًا �أن المتحدث الرسم

 الختالف وجهات النظر داخل المؤتمر وأن البدیل المناسب فتح جلسات المؤتمر

  73.يالعام العالم �أمام الرأ

عارضت الهند التصو�ت على المسائل األساس�ة  1956أغسطس  20وفى 

على  ق�ظل غ�اب مصر وطالبت �أن ��ون التصو�ت ف فيالخاصة �قناة السو�س 

ذلك وأعادت الهند معارضتها  فيالمسألة اإلجرائ�ة للمؤتمر وأیدتها س�الن وأندونس�ا 

أول  فيو�ان داالس قد حاول  74.لنفس األمر على نحو أضجر الوال�ات المتحدة

 فيأ�ام المؤتمر إحداث وق�عة بین مصر وحلفائها و�صفة خاصة الهند حین قال 

تنعم الیوم بود مصر سوف تتحق�  التيحتى هذه الدول  …" خطا�ه أمام المؤتمر�ن 

الوقت �حیث ال �م�ن االعتماد  يالقناة ستتطور �مض فيلسار�ة من أن اإلجراءات ا

وال مندوحة عن أن تكون الحال �ذلك وقتما تبدو هذه . �النس�ة لها يعلیها �ما ین�غ

و�رر داالس  75"…اإلجراءات عرضة للتأثیر �الخوف أو بتأیید دولة معینة 

غیرها والذین  يوفآس�ا  فيإن هؤالء الذین : "نفس الخطاب حین قال فيالمحاولة 

حر�ات صادراتهم ووارداتهم یجب أن یؤ�د لهم أن  في�عتمدون على القناة 

أغسطس حاول داالس الحصول على  19 ي، وف76"…اقتصاد�اتهم لن تضطرب

 يالبر�طان يمن االتحاد السوفیتى والهند للموقف األمر�� � �عض الدعم السر 

بب�ان مهیب  يالیوم التال في فقد رد منون  �ولكن جهود داالس لم تجد. يالفرنس

. المقترح لحل المش�لة �عبر ف�ه عن موقف �الده المؤ�د لمصر وقدم المشروع الهند

ب�انه أمام المؤتمر�ن أكد منون على أهم�ة القناة االقتصاد�ة ل�الده وعلى  يوف

  . للمش�لة يمخاطر الحل غیر السلم

و�رهن الوز�ر الهند� " مسألة إدارة القناة" فيوطالب منون �حصر المش�لة 

على أن التأم�م عمل من أعمال الس�ادة المصر�ة وأن حر�ة وأمن المالحة هما 
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حر�ة وأمن المالحة  فيخلل  �اختصاص الح�ومة المصر�ة ال شر�ة القناة وأن أ

ة قضائ�ًا ال س�اس�ًا وأنه إذا جر� اعتداء صارخ على حر�ة أو أمن المالح هیجب حل

ومیثاق األمم المتحدة وحول  يإطار القانون الدول فيوجب التعامل معه 

 ياالعتراضات الغر��ة على مسائل من قبیل توظیف أر�اح القناة والتمییز بین موظف

إم�ان�ة حل تلك  �هیئة القناة والرسوم ومصالح المنتفعین أكد رئ�س الوفد الهند

 فيعلى أن تسجل نتائج االتفاق المسائل من خالل التفاوض والتعاون مع مصر 

تدو�ل القناة أو إنشاء هیئة  يمعاهدة دول�ة تلتزم مصر بتنفیذها ورفض منون اقتراح

. بوضع القناة تحت إشراف األمم المتحدة يدول�ة إلدارة القناة وسخر من اقتراح �قض

على مصر  يضغ� س�اس �وأكد منون على استقالل�ة القرار المصر� معتبرًا أن أ

التعامل وقرر منون أن الخطوة األولى  في�مثا�ة عودة إلى النم� االستعمار� هو 

تهدئة األجواء ووقف التدابیر  هي يیجب اتخاذها للخروج من المأزق الحال التي

 �أ فيالعس�ر�ة ووقف الدعا�ة والدعا�ة المضادة واشتر� منون اشتراك مصر 

  .يمنه التوصل إلى حل نهائ يمسعى ی�غ

مشروع �الده المقترح لحل األزمة، وقد حدد  �الوز�ر الهندثم استعرض 

هدفه �أنه إیجاد تسو�ة سلم�ة سر�عة للموقف الناشئ عن تأم�م  �المشروع الهند

وعرض . القناة عن طر�� التفاوض �ما یتف� مع م�اد� ومیثاق األمم المتحدة

ر�ة و�أن القناة االعتراف �حقوق الس�ادة المص فيأسسًا للحل تمثلت  �المشروع الهند

جزء ال یتجزأ من مصر، واالعتراف �مصالح المنتفعین، و�أن القناة ممر مائى ذو 

م، وأن تكون 1888أهم�ة دول�ة تكفل ف�ه حر�ة المالحة ط�قًا التفاق�ة القسطنطین�ة 

رسوم المرور �القناة عادلة لجم�ع الدول دون تمییز وتصان القناة بدرجة تجعلها 

م 1888معاهدة  فيإعادة النظر  �ثم اقترح المشروع الهند. دائماً صالحة لالستخدام 

لتأكید م�ادئها وٕادخال تعد�الت علیها لتتالءم مع روح العصر وذلك من خالل 

 �واقترح المشروع الهند. مؤتمر �عقد لهذا الغرض �ضم جم�ع األمم المنتفعة �القناة
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المصر�ة لقناة السو�س �ما ال مصالح الهیئة ة التقر�ب بین المصالح الدول�ة و محاول

القناة وذلك عن طر�� إنشاء هیئة استشار�ة �مثل فیها  ىیخل �س�ادة مصر عل

طالب وتكون همزة الوصل بین الجانبین و  يالمنتفعین على أساس التوز�ع الجغراف

الح�ومة المصر�ة �أن ترفع إلى األمم المتحدة تقر�رًا سنو�ًا عن  �المشروع الهند

  . ر�ة لقناة السو�سالهیئة المص

و�عد أن عرض منون مشروعه المقترح ناشد رئ�س المؤتمر عدم اللجوء إلى 

ألن ذلك س�صیب اآلسیو�ین �الذعر وس�عتبرونه " خطوات �شتم منها روح اإلمالء"

آس�ا وأفر�ق�ا  فيالقوم�ة المحل�ة  يیخالف األمان الذ�محاولة لفرض الس�طرة األمر 

اإلم�ان الوصول  فيأن ح�ومة الهند مقتنعة �أن "كد منون و�ثیر ردود أفعالها، وأ

إلى تسو�ة على شر�طة أن تتاح الفرصة التخاذ االتجاه الصح�ح وٕاجراء 

المفاوضات، ولن تكون تسو�ة فیها نصر ألحد على أحد، ألن هذه ل�ست الطر�قة 

من مصر محاولة النتزاع القناة  �وحذر منون من أن أ...". تعالج بها المش�لة التي

" لنتائج مروعة" �وأن من شأن ذلك أن یؤد" إلى حرب وخ�مة العواقب جداً  �سیؤد"

ظلت قائمة مد� ثالثین أو أر�عین سنة بین  التيستقلب رأسًا على عقب العالقات 

ال تفضله الهند ولذا فهى تدعو  الذ�دول الغرب و�ین شعوب آس�ا وأفر�ق�ا األمر 

نها�ة دفاعه المجید  يوآسیو�ة �عین االعت�ار وفالشعوب األفر  يالغرب ألخذ أمان

  77".مبدأ التصالح ال مبدأ اإلمالء"ناشد منون المؤتمر�ن أن �سلكوا 

ورأت روس�ا أنه  78ومعها أندونس�ا وس�الن �وقد أیدت روس�ا المشروع الهند

�مشروع خاص واعتبر  يفال حاجة ألن یتقدم الوفد السوفیت ي�الغرض و�التال ي�ف

هو اقتراح عادل لحل  �أن المشروع الهند يشبیلوف وز�ر الخارج�ة الروس � د�متر 

أما بر�طان�ا فقد  79.يأساس د�مقراط ىلمش�لة القناة وأن هذا االقتراح �قوم عل يسلم

�قترحه  الذ� � ن المجلس االستشار إقائًال  �انتقد وز�ر خارجیتها المشروع الهند

و�ذلك انتقد جون فوستر  80.فعالة أ�ة سلطة من غیر …س��ون  �المشروع الهند
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ضمانات �أن  �ألنه ال �شمل أ �المشروع الهند يداالس وز�ر الخارج�ة األمر��

عبد الناصر لن �ستغل القناة �اعت�ارها أداة من أدوات الس�اسة المصر�ة أو ما 

وقد رد  81.�ضمن �أن تعمل القناة �ش�ل منفصل عن المصالح الس�اس�ة لمصر

قدم ف�ه  الذ�نفس الیوم  في يبتقد�م مشروع أمر�� �وع الهندداالس على المشر 

النها�ة إلى تدو�ل  في �ألنه یؤد يوانتقد منون المشروع األمر��.  المشروع الهند�

بلد واحد �ما ینص المشروع على  �دعاء إ�عادها عن س�اسة أاقناة السو�س تحت 

تها وتتولى تحصیل رسوم تشرف على إدار  التيإنشاء هیئة المنتفعین �قناة السو�س 

   82.المرور فیها

قد حاولت تر��ا �التعاون مع إیران و�اكستان إدخال �عض التعد�الت على و 

قبوله ضمن�ًا ولتسو�قه لد� المؤتمر�ن لكن الهند  ي�ما �عن يالمشروع األمر��

�التعاون مع االتحاد السوفیتى مارست ضغطًا س�اس�ًا شدیدًا على الدول الثالث 

أغسطس،  21 يالیوم التال يفف 83.لتحط�م تلك المحاولة التر��ة ولكن دون جدو� 

المؤتمر  فيورئ�س وفد �الده  يوز�ر الخارج�ة ال�اكستان � تقدم حمید الح� شودر 

ن�ا�ة عن �اكستان وأثیو��ا وٕایران وتر��ا  ي�مقترح تعد�الت على المشروع األمر��

   84.يو�انت التعد�الت المدخلة ش�ل�ة ولم تمس جوهر المشروع األمر��

ثم طرح لو�د مشروع داالس للتصو�ت على ع�س ما تم التفاهم عل�ه من 

فقد نال تأیید  �المشروع الهندصوتًا وأص�ح مشروع األغلب�ة أما  18إجراءات ونال 

خمسة أصوات وأص�ح مشروع األقل�ة ثم اقترح داالس أن ��لف المؤتمر وفدًا �مثل 

األغلب�ة تشترك ف�ه وفود خمس دول �سافر إلى مصر لكى �عرض علیها مشروع 

   85.الثمان�ة عشرة دولة إلدارة قناة السو�س

فقد شن �ر�شنا منون  قو�اً  يعلى المشروع األمر�� �وجاء رد الفعل الهند

االجتماع  يفف .صورتیها األصل�ة والمعدلة فيهجومًا شرسًا على مقترحات داالس 

انتقد منون مشروع داالس معتبرًا أنه  1956أغسطس  21الثانى لمؤتمر لندن یوم 
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وأكد منون على ح� " ��غل� �اب المفاوضة مع مصر، �ع�س المشروع الهند"

وفى محاولة بر�طان�ة الحتواء الغضب . القناة ممارسة س�ادتها على فيمصر 

هذا اللقاء على أن  فيدعا ایدن �ر�شنا منون للقائه لكن منون أصر  �الهند

�م�ن على أساسها أن �قبل عبد الناصر الدخول  التيوحدها  هيالمقترحات الهند�ة 

أغسطس أدلى منون �حدیث لهیئة اإلذاعة البر�طان�ة  22وفى  )86(.مفاوضات في

قرار �شأن قناة السو�س، فإن ذلك قد  �إذا فرض على مصر أ: "حذر ف�ه من أنه

 الذ�وحدد منون الهدف ". إلى نشوب الصراع أو إلى نشوب الحرب نفسها �یؤد

دور حوله محاولة إیجاد أساس �م�ن أن ت".. یجب أن یتخذه المؤتمر لنفسه �أنه 

المؤتمر �التناقض ألنه  �واتهم الوز�ر الهند" …المحادثات دون إقامة العوائ� مقدماً 

واعتبر منون أن  .لتزامات دول�ة سب� لمصر أن قبلتها �الفعلا�طالب مصر �قبول 

وأعاد التأكید على ما سب� وأعلنته الهند من قبل من أن " أزمة ثقة" هيأزمة السو�س 

اب مصر وف�ما یتعل� �ظل غ فيالوصول إلى قرارات نهائ�ة �م�نه  المؤتمر ال

�مشروع داالس فإن �ر�شنا منون وصم المشروع �القصور ألنه ر�ز على المش�الت 

لندن برفض  فيوطالب منون المؤتمر�ن . الفرع�ة تار�ًا المش�لة األساس�ة دون حل

ض المشروع وسخر منون من تناق". س�عرقل التعاون مع مصر"مشروع داالس ألنه 

حین �قول �احتفا�  في�سد �اب المفاوضات لكونه �قر تدو�ل القناة  الذ� ياألمر��

مصر �حقوق الس�ادة والملك�ة واعتبر منون نفسه أمام نظر�ة س�اس�ة جدیدة تفصل 

وعل� منون �أن ذلك ال �م�ن حدوثه إال . بین ممارسة الس�ادة و�ین الس�ادة نفسها

رسة هذه الحقوق ولكن هذه اإلنا�ة ال �م�ن أن تتم إال مما فيعلى سبیل اإلنا�ة 

بواسطة مصر و�ناء على رغبتها وهو مالم �حدث وانتقد منون المقترحات األمر���ة 

على نوع من اإلرغام والفرض وتظهر اآلخر�ن وهم �حاولون  � معتبرًا أنها تنطو 

تلك  فيورفض منون البند الخاص �العقو�ات . تصر�ف شئون األمة المصر�ة

إنشاء نظام عقو�ات إال �مقتضى  فيالمقترحات معلنًا أن �الده ال �م�ن أن تساهم 
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حالة  فيتقصر فرض العقو�ات  يمن میثاق األمم المتحدة والت 51نصوص المادة 

تتمثل  يحساس�ة آس�ا المست�قظة والت يوطالب منون الغرب أن یراع. وقوع الهجوم

مؤ�دًا أنه ال �م�ن  � اعتزازها �حقوق الس�ادة والقوم�ة �ح�م ماضیها اإلستعمار  في

  87.التعاون  فيالتعامل مع البلدان المتحررة حدیثًا إال بإقناعها �أن لها مصلحة 

نفس الیوم أكد ف�ه على إ�مانه بإم�ان�ة تغییر  فيوعقد منون مؤتمرًا صحف�ًا 

ووسائل  يحل عمل"تر�ده �الده هو  موقف مصر عن طر�� المفاوضات و�أن ما

حول أوجه التقارب  � د الح� شودر وحول تصر�ح حمی. 88"…مؤد�ة إلى تسو�ة

مد�  هيل�ست المسألة "عل� منون �قوله  89.ختالف بین المقترحات المختلفةواال

. الخالف بین مشروع داالس ومشروعنا، فالمشروعات �مثالن اتجاهین مختلفین

، وهذا أمر ال ي�س، وداالس یر�د أن �حل محله مجلس دولفهناك مجلس لقناة السو 

ولن تكون مقترحات داالس مقبولة �أساس للمفاوضات، أما مقترحاتنا . تقبله مصر

وهاجم منون مشروع داالس متن�ًأ برفض مصر إ�اه حین ". …ف�م�ن أن تقبل

ن ال �م�ن إلنسان أن یتصور أن تخضع مصر للتهدید فتسلم ما تملكه اآل …"قال

وحول ما أثیر من ". …قتراح داالس اإل�ه  يوهما القناة وس�ادتها، وهذا هو ما یرم

مسألة قانون�ة "القناة عل� منون �أنها  فيحظر مصر لمرور السفن اإلسرائیل�ة 

وش�و� إسرائیل ضد مصر قض�ة مقبولة ظاهر�ًا، ولكن مشروع داالس لن �حل تلك 

ونفى منون اإلدعاء القائل �أن المقترحات الهند�ة وضعت ن�ا�ة عن  90"المش�لة

مصر ورفض ف�رة أن تقوم لجنة خماس�ة أو سداس�ة بوضع حل على أساس مشروع 

  91.اللجنة فيداالس دون وجود مصر 

محاولة هند�ة إلقناع الوال�ات المتحدة �عدم ح�مة فرض المشروع  يوف

طلب  فيالسالف  يعقب مؤتمره الصحفعلى مصر ألح �ر�شنا منون  ياألمر��

أعلنها حول المشروع  التيهذا اللقاء تمسك منون �مواقفه  يوف. مقابلة داالس

وأخبر منون داالس أن المصر�ین . داخل وخارج قاعات المؤتمر ياألمر��
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یوفر الحل  �سیرفضون مشروعه ألنه �عد انتهاكًا لس�ادتهم وأن المشروع الهند

ما داالس فقد حاول �سب الهند إلى جان�ه وأخبر منون أن أ.  الوحید للمش�لة

مجرد أسس عمل�ة تراها دول الغرب صالحة لحل المش�لة  هيالمقترحات األمر���ة 

محاولته  فيواستمر داالس . اوأن تلك المقترحات لن تقدم إلى مصر �اعت�ارها إنذار 

إلى ضرر  �لحل لن یؤدإلقناع منون برأ�ه فقال أن المش�لة قابلة للحل وأن تأخیر ا

وطالب داالس الوز�ر الهند� �أن تلعب الهند دورًا . يوأن األهم هو إیجاد حل مرض

تمهید الطر�� لعقد مفاوضات مثمرة وهذا الدور سیتحدد على أساس موقف الهند  في

�م�نها التأثیر على استعداد مصر للتفاوض على أساس مسئول  التيوتصر�حاتها 

التأثیر على موقف اآلخر فقد  فيمن داالس ومنون فشل  وصح�ح و�بدو أن �ال

رافقه إلى س�ارته �عد انتهاء  الذ� يأخبر �ر�شنا منون أحد أعضاء الوفد األمر��

: عمل غیر صح�ح وعقَّب منون �قوله يالمحادثات مع داالس، �أن المشروع األمر��

ذلك س�قود إلى  فإن يءأنه إذا ما جر� فرض هذا الش � دعنى أخبرك �ا سید رونتر "

  92".حرب مقدسة

نسحاب ذلك الیوم مهددتین بر�طان�ا �اال فيو�انت س�الن قد انضمت إلى الهند 

اضطر  الذ�األمر  �من الكومنولث إذا أصرت بر�طان�ا على رفضها المشروع الهند

 �وٕازاء الموقف الهند 93.إلى اإلنعقاد لمواجهة هذا التهدید يمجلس الوزراء البر�طان

 22 فيجدًا عرض إیزنهاور  ااعتبره األمر��یون متصل� �المؤ�د �قوة لمصر والذ

ذلك إلى تحسن  �أغسطس على داالس أن یرسل مناشدة إلى نهرو على أمل أن یؤد

لصالح األمر��یین والغرب وقد رحب داالس �الف�رة وطلب من  �الموقف الهند في

افع إیزنهاور لذلك هو اآلمال العظام و�ان د. رئ�سه أن یرسل له نص المناشدة برق�اً 

إحد� رسائله حول  فيبناها نهرو على دور أمر��ا فقد ذ�ر نهرو الیزنهاور  التي

العالم من مأساة " التأثیر العظ�م للوال�ات المتحدة"أزمة السو�س أنه �أمل أن ینقذ 

   94.فشل الجهود المبذولة لحل المش�لة سلم�اً 
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ومناورات داالس قد صادفت نجاحًا  ير��و�بدو أن محاوالت الضغ� األم

تفتیت  فيأغسطس  23 فيالساعات األخیرة للمؤتمر، فقد نجح داالس  فيضئ�ًال 

 يالجبهة المؤ�دة لمصر عندما أقنع الهند وٕاندون�س�ا وس�الن بإصدار �الغ رسم

بین الدول الثالث من  امما أوجد شقاق. على الف�رة يللمؤتمر رغم االعتراض الروس

�ف�ر �منط� الحرب  الذ��ة وروس�ا من ناح�ة أخر� وهو أمر اعتبره داالس ناح

نفس الیوم بدأ الموقف الهند� یخفف من تشدده  يوف 95.ال�اردة نصرًا له ضد الروس

فاقترح منون إرسال مقترحات �ل الوفود إلى مصر لتر� أیها  يإزاء المشروع األمر��

اتصاالتهم مع السعودیین  فيالهنود  وأبد� 96.یناسبها لعقد مفاوضات على أساسها

  97.عدم اعتراضهم �ش�ل دقی� على المقترحات األمر���ة

أبد� الغرب فیها إصرارًا على مواقفه بدا منون متشائمًا  التيوعند تلك النقطة 

 �أن أ"أغسطس بلندن  25فقد أخبر الصحفیین الهنود الذین أقاموا له حفل یوم 

 يوف 98.."قد �حدث �عد العقو�ات االقتصاد�ة وتجمید األموال وٕاثارة الشعور شيء

س�اق الضغو� الغر��ة على �الده أنه س�صاب بخی�ة  فيالیوم التالى أعلن منون 

تسعى إلى التفاوض وأضاف منون  التيأمل إذا لم تستقبل الح�ومة المصر�ة ال�عثة 

م�ان بدء المفاوضات بین مصر والدول اإل فيإن الهند �سعدها تمامًا أن �ص�ح ".. 

وقبل أن �غادر  99"وهذا ما �ستح� تأیید الهند …مشروع  �ة على أساس أ�المعن

طر�� قبول مقترحات  فيوضع العراقیل  فيلندن أكد منون أنه ل�س لد�ه الرغ�ة 

  100.داالس

سجل  �أن الموقف الهند يبنیودله � تلك اإلثناء الح� السفیر المصر  في

تصر�حات منون  فيتأییده لمصر، و�دت مظاهر هذا التراجع  فينسب�ًا تراجعًا 

السالفة، ثم عودة نهرو إلى إصدار تأكیدات متكررة �مناس�ة و�دون مفادها أنه لم 

بر�ونى والقاهرة مسألة قناة السو�س، وأخیرًا  فيمحادثاته مع عبد الناصر  فيیتناول 

ألمت �المسئولین الهنود تجاه نقد  التيوضح هذه التراجع من الحساس�ة الشدیدة 
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واعتبر  101"التململ"حساس�ة وصلت إلى حد  يالصحافة الغر��ة لموقف الهند وه

أن هذا التراجع �عود إلى إحساس الهند �أنها قد جاوزت حد طب�عتها  � السفیر المصر 

مش�لة دول�ة �عد الغرب طرفًا فیها  فيالعمل الدبلوماسى وأسفرت عن وجهها  في

مما قد ��لف الهند �ثیرًا وهو أمر یتنافى مع الس�اسة الهند�ة ذات الطب�عة المرنة 

وعلى  102.اعت�ارها األول مصلحتها الذات�ة فيتؤثر عدم المخاطرة وتضع  يوالت

قدمه  الذ�الصعید الداخلى، أجمعت الصحف الهند�ة على أن المشروع الهند� 

�م�ن التقدم على أساسه للتفاوض مع مصر  الذ�و االقتراح الوحید منون ه

  103.والوصول إلى تسو�ة سلم�ة للمش�لة

 �العام الهند� قد أجمع على أن مصر لن تقبل أ �وعلى الرغم من أن الرأ

مشروع أساسه تدو�ل القناة إال أن الرأ� العام الهند� لم �ست�عد إم�ان�ة إجراء 

هات النظر المختلفة شر�طة أن تتسم اللجنة الخماس�ة محادثات للتعرف على وج

تسمح لها �التفاوض على  التي�المرونة الكاف�ة   Robert Menzies "نز�سملجنة "

ذا تا�مز اوف "تقوم عل�ه مقترحات داالس وقالت  الذ�أساس آخر غیر األساس 

أن المفاوضات أن اللجنة الخماس�ة لن تلقى ترحی�ًا من ناصر إال إذا اعتقدت " اند�ا

فقد اعتقدت أنه إذا لم تتوافر " هندوستان ستاندارد"السلم�ة هي السبیل لحل النزاع أما 

وأثناء  104.يالمرونة الكاف�ة للجنة الخماس�ة فإن دورها لن �عدو تقد�م إنذار نهائ

مطار القاهرة  فيمروره �القاهرة عائدًا للهند قو�ل منون �مظاهرات ترحیب وتح�ة 

  105.مؤتمر لندن فيلع�ه  الذ�دور تقدیرا  لل

وقبل استكمال رحلته إلي الهند قابل منون عبد الناصر وت�احثا �شأن مشروعه 

ومحمود یونس حیث  � صبر  يقدمه لمؤتمر لندن وعقد منون اجتماعات مع عل الذ�

 فيجر� �حث مسائل تتعل� بتأم�م القناة و�عض المسائل الفن�ة المتعلقة �المالحة 

  106.القناة
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الهند تهدف إلى تحو�ل الموقف �النس�ة لقناة "القاهرة �أن  فيوصرح منون 

السو�س من الصراع إلى التفاوض ف�مجرد أن تبدأ المفاوضات �م�ننا أن نتقدم إلى 

�م�ن أن ��ون أساسًا للتفاوض مع  �نقطة جدیدة عن طر�� االتفاق والمشروع الهند

 107"لغر��ة ألنها تمثل خاتمة المطافمصر بینما الع�س صح�ح �النس�ة للمقترحات ا

قبرص قال  فيتعلی� له قبل أن �غادر القاهرة حول عمل�ات إنزال قوات فرنس�ة  يوف

وعندما وصل منون بوم�ا� قادمًا . منون إنه ال �فهم معنى أو سبب لهذه التحر�ات

الوصول إلى تسو�ة سلم�ة  فيمن القاهرة صرح �أنه لمس رغ�ة مصر األكیدة 

قناة السو�س وأضاف أن المصر�ین سیدافعون بدون شك عن �رامتهم لمسالة 

تقر�ره عن مؤتمر  فيعبر عنها منون  التينفس الرؤ�ة  يوه 108.وحقوقهم المشروعة

قدمه لمجلس الوزراء الهند� وأثنى  الذ�لندن ومحادثاته �القاهرة ولندن في التقدیر 

  109.التعامل مع األزمة فيف�ه على المرونة المصر�ة 

 26المؤتمر قد القى استحسانًا عامًا ففى  في �عمومًا فإن الموقف الهندو 

رئ�س وزراء الصین بتصر�ح   Zhou Enlaiأدلى شواین إن ال�  1956أغسطس 

الدفاع  فيلقد لعبت الهند دورًا عظ�مًا "مؤتمر لندن وقال  فيامتدح ف�ه موقف الهند 

ش��ت  Spectatorللندن�ة بل إن مجلة سب��تاتور ا 110"عن س�ادة مصر وحقوقها

 يالعام العالم �ظل رفض الرأ في �للمشروع الهند يح�مة الرفض البر�طان في

هز�مة "أما الكاتب المجر� أندر� جومر� فقد اعتبر المؤتمر  111لمقترحات داالس

عزل مصر ثم  فيتحقی� أهدافه المتمثلة  فيفشل  الذ�" دبلوماس�ة وس�اس�ة للغرب

ملیون نسمة  660عزل روس�ا وواجه معارضة أر�عة دول �صل مجموع س�انها 

  112.الكومنولث فيومنهما دولتان عضوتان 

أحد جوان�ه إلى التنسی�  فيمؤتمر لندن  فيتحق� لمصر  الذ�و�رجع النصر 

صر عبر االتصاالت الم�اشرة بین نهرو وعبد النا يالدائم والسر� بین القاهرة ونیودله
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ولندن ومن خالل التنسی� مع  يالقاهرة ونیودله فيأو عبر القوات الدبلوماس�ة 

  113.روس�ا وٕاندون�س�ا وس�الن فيالجبهة المؤ�دة لمصر المتمثلة 

و�ان تقدیر الهند غداة انفضاض مؤتمر لندن األول أن مصر قد �سبت 

یر ضد قرار المعر�ة س�اس�ًا حتى تلك اللحظة لعدة أس�اب منها عدم صدور عمل مث

العام  �تأیید الرأ فيمن شأنه إن استمر أن �حدث تحول واضح  الذ�التأم�م األمر 

لمصر، وأن مسایرة الدول العر��ة لفرنسا و�ر�طان�ا ظاهر�ة أكثر منها حق�ق�ة، وألن 

آس�ا �ش�ل عام  يمنطقة الشرق األوس� �صفة خاصة وف فينفوذ أورو�ا اهتز 

الهند �انت تعتقد أن األزمة مازالت حادة لذا فإنها و�الرغم من �ل ما سب� فإن 

وفرنسا ذر�عة ت�اع تكت�ك ال�اب المفتوح حتى ال تعطى بر�طان�ا انصحت مصر �

من أمثال روس�ا (، وأن توالى مصر توثی� عالقاتها �أصدقائها للتحرش العس�ر� بها

 فيت�الغ مصر  هذا النزاع وأال فيحتى ال تقف منفردة ) والهند وٕاندون�س�ا وس�الن

  . موقفها حتى ال تحرج أصدقائها

و�ذلك نصحت الهند مصر أن تتقرب للوال�ات المتحدة األمر���ة حتى ال تتجه 

واقترحت الهند على مصر أن  ياألخیرة لتأیید بر�طان�ا وفرنسا �ش�ل غیر مقید وحق�ق

محاولة لتغییر  فيثیو��ا على نحو ما ستفعل الهند إ في يتدعم تمثیلها الدبلوماس

ونصحت الهند مصر �أن تغیر تكت��ات س�استها . موقفها غیر المرضى من التأم�م

على  يالمنطقة العر��ة مستبدلة العمل الم�شوف والدعا�ة السافرة والهجوم العلن في

ال �ستعجل النتائج و�عتمد على  الذ�المستمر  يالغرب �النشا� الهاد� الدبلوماس

حال خروج مصر سالمة من تلك األزمة  فيالهند أنه  وتوقعت. تطور الظروف

إلى ازد�اد مر�ز مصر بین الدول العر��ة  �وخصوصًا بدون حرب فإن ذلك سیؤد

قوة وٕالى تصدع حلف �غداد واحتمال تحول �اكستان إلى س�اسة مناوئة للغرب تحت 

 المد� القر�ب �سبب فيوأن لم یتوقعوا أن �حدث ذلك  يضغ� الشعب ال�اكستان

  114.العداء بین �اكستان والهند
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واصلت بر�طان�ا التلو�ح �استخدام القوة ضد ) أواخر أغسطس(تلك األثناء  في

مصر، وطالبت بر�طان�ا مصر، قبیل وصول �عثة منز�س للقاهرة، �سحب ممثلیها 

داللة على " التا�مز أوف أند�ا"وهو أمر اعتبرته . لندن فيالدبلوماسیین الموجودین 

تعالج بر�طان�ا بها األزمة وعلقت الصح�فة الهند�ة على  التيواالنتقام روح الغضب 

وٕازاء هذه التهدیدات  115"الوقت غیر المناسب فيجاء "�أنه  يتوقیت العمل البر�طان

نسحاب اإلى  �ضد مصر سیؤد يالبر�طان�ة حذرت الهند لندن من أن أ� عمل حر�

من خالل  �الهند وحاولت لندن امتصاص الغضب 116.الهند من الكومنولث

 117.مطالبتها لنهرو �التوس� لد� عبد الناصر إلیجاد تسو�ة مقبولة من الطرفین

 �محاولة منه لمحاصرة أ فياالتصال بإیزنهاور  فيوعلى صعید آخر استمر نهرو 

سبتمبر یؤ�د على الحاجة إلنشاء أساس  8 فيمحاولة للحل العس�ر� ف�تب إل�ه 

للتفاوض تقبله مصر وأعرب نهرو عن أمله أن تسعى الوال�ات المتحدة بنفوذها 

وقد �ان  118.محاولة لحلها �القوة �للمش�لة ولمنع أ يالعظ�م إلیجاد حل سلم

 Spectatorحل النزاع صداه، فقد حذرت مجلة  فيالستخدام القوة  �للرفض الهند

ظل  فيضد مصر  � �ة �ل من لندن و�ار�س من مغ�ة شن عمل عس�ر البر�طان

إلى تقو�ض  �قد تؤد التيوالمعارضة الهند�ة لذلك  � للحل العس�ر  يالرفض األمر��

  119.حالة العدوان فيالكومنولث 

ذات الوقت �انت لجنة منز�س تلملم أوراقها لتغادر القاهرة �عد أن فشلت  في

من سبتمبر، وقد رفض  يان�ة أ�ام �ان أولها الثانمهمتها �عد م�احثات دامت ثم في

وقد نقل عبد الناصر إلى . على القناة يعبد الناصر خاللها أ� إدارة أو إشراف دول

على مصر  التيالخطوات  فينهرو تفاصیل محادثاته مع منز�س واستطلع آرائه 

بتوج�ه نداء إلى  ياأل�ام التال�ة وطلب مشورته حول ف�رة مصر�ة تقض فيالق�ام بها 

  120.مجلس األمن ل�حث التهدیدات والتحر�ات العس�ر�ة األنجلو فرنس�ة
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حرصه على اطالع الهند على الموقف �ستجیب  فيو�ان عبد الناصر 

وجوب أن تواصل مصر اتصاالتها �الدول المؤ�دة لها  فيلنصائح الهند السا�قة 

وقد أبدت �عض الدوائر الهند�ة أسفها لفشل . هذا النزاع فيحتى ال تقف وحیدة 

صورة أخر� ر�ما  فيمهمته ورجت أن تستأنف الم�احثات �شأن األزمة  فيمنز�س 

�انت �الدعوة لمؤتمر جدید ی�حث المش�لة ولم تعل� الح�ومة الهند�ة رسم�ًا على 

عقب لقائه �عبد فشل الم�احثات إال أن سفیرها �القاهرة عبر عن تفاؤله حین صرح 

ند�ا إلى �حث المش�لة إوف أودعت التا�مز  121".الم�اه ال تزال تجر� "الناصر �أن 

األمم المتحدة �عد أن فشل منز�س، ورفضت الصح�فة مخاوف ایدن من س�طرة  في

   122.عرضتها األخیرة التيمصر على القناة على الرغم من الضمانات 

لهند ودول أخر� لتش�یل هیئة وفى العاشر من سبتمبر وجهت مصر الدعوة ل

وقد لبت . تستعمل قناة السو�س التيمفاوضة تمثل وجهات النظر المختلفة للدول 

فقد . بل وسعت لد� بلدان أخر� لقبول الدعوة المصر�ة 123.الهند الدعوة المصر�ة

الحاد� عشر من سبتمبر دافع فیها عن  فيأرسل نهرو إلى إیزنهاور رسالة 

 ن المذ�رة المصر�ة عرضت س�الإتش�یل هیئة مفاوضة وقال المقترحات المصر�ة ل

لد� أد�س  �األ�ام التال�ة بذل السفیر الهند يوف 124.یجب أن تتم دراسته يلحل سلم

. أ�ا�ا مساع�ه إلقناع اإلمبراطور األثیو�ى وز�ر خارج�ة بتأیید المقترحات المصر�ة

عثمان توفی� سفیر  ظل تنسی� مشترك مع السفیر فيو�انت هذه المساعى ُتبذل 

  125.مصر �أد�س أ�ا�ا

سبتمبر أعلن ایدن ف�رة إنشاء جمع�ة المنتفعین �قناة السو�س و�ان  12وفى 

 126تلك الجمع�ة فيشتراك ل أن �علن الف�رة �قبول �الده االداالس قد أبلغ ایدن قب

الحقًا واعتبرها عبد الناصر جمع�ة الغتصاب الحقوق  يأقرها مؤتمر لندن الثان التي

على الف�رة البر�طان�ة على  �وجاء الرد الهند 127.واغتصاب الس�ادة وٕاعالن الحرب

سبتمبر أن إعالن إنشاء هیئة المنتفعین  13 فيقال   الذ�نهرو  لهر الا لسان جو 
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 يحمل فالجانب ینتهك س�ادة مصر و�غل� �اب المفاوضات و� �قرار أحاد"هو 

  ". الحل المفروض"وأضاف نهرو أن القرار �حمل ص�غة .." ط�اته خطر صراع مر�ر

نه إالمضاد قائًال  � المقابل عن االقتراح المصر  في �ودافع رئ�س الوزراء الهند

�فتح ال�اب لمفاوضات أخر� من شأنها تسو�ة األزمة سلم�ًا �ما یلبى احت�اجات 

ستئناف المفاوضات وأعلن اودعا نهرو إلى . هاالجماعة الدول�ة و�حف� لمصر س�ادت

وص�اح نفس الیوم �ان منون قد أخبر القائم  128.عن استعداده لبذل الجهود إلنجاحها

أن نهرو أصیب بخی�ة أمل شدیدة من مضمون  ينیودله  في ي�األعمال األمر��

 فيمقترحات ایدن وأعرب منون عن أمله أن تلقى الوال�ات المتحدة بثقلها العظ�م 

ال تر�  هن ح�ومتإ"  �وقال وز�ر الدولة الهند. جانب حل األزمة عبر التفاوض

�یف �م�ن لمصر أن تقبل عمل من جانب واحد یتخیل الحل وتظل مع ذلك 

    129".محتفظة �موقفها �قوة ذات س�ادة

سبتمبر على لسان إیزنهاور الذ� �تب لنهرو  15 في يوجاء الرد األمر��

نفس الوقت رافضًا رأ�  يوف. معر�ًا عن اتفاقه معه على ضرورة حل األزمة سلم�اً 

تكفل  18نهرو حول المقترحات المصر�ة ومؤ�دًا على تمسك أمر��ا �أن مقترحات الـ 

ة وسرعة احتواء وأكد ایزنهاور إ�مانه �أن النوا�ا الحسن .تفاوض �أل ياألساس العمل

  130.ياألمر �ف�الن بتحقی� الحل السلم

تلك األثناء واصلت الهند دعمها لمصر فسعت لكسب الرأ� العام العالمى  في

لقاء ي وف  . لصف مصر ودعا نهرو مصر أن تعرض المسألة على مجلس األمن

عن تقدیر مصر  � بین مصطفى �امل وو�یل الخارج�ة الهند�ة عبر السفیر المصر 

أزمة  فيالمساند لمصر  زها ح�ومة وشع�ًا �موقف نهرو وح�ومة وشعب الهندواعتزا

على ایدن " هجومًا شدیداً "سبتمبر  13 فيعتبر ب�ان نهرو ا و�ان �امل قد . السو�س

. حال إصرار لندن على تسو�ة األزمة عس�ر�اً  فيوتهدیدًا �االنسحاب من الكومنولث 

و�یل الخارج�ة الهند�ة �امل عما یجب على الهند أن " دت"ذلك اللقاء سأل  يوف



  ستعمارالتحالف ضد عودة اال: 1956ويس اهلند و�ميم قناة السُ 

44 

  

أن تقوم الهند �التنسی�  � تلك المرحلة؟ واقترح السفیر المصر  فيتفعله لدعم مصر 

تهمة " ي�عرض وساطتها لحل النزاع وذلك لنف يمع �عض الدول ذات الوزن الدول

د بدعو� أن األولى ال تفعل سو� لما وصم بها الغرب مصر، والهن التي" السلب�ة

ورأ� �امل أن تلك . رفض الحلول المقترحة والثان�ة ألنها تنتقد المواقف الغر��ة

ل�ًا وخارج�ًا إذا رفض الوساطة غرضین أولهما إحراج الغرب داخ �الوساطة ستؤد

    131.ثانیها إ�عاد ش�ح الحرب إذا قبلهاو 

 الذ�بو حیث نقل إلیهم موقفه دول �ولم يسبتمبر اجتمع نهرو �مندو� 15وفى 

 132.سبتمبر وجرت مناقشة مشروع المنتفعین وتطورات األزمة 13ب�ان  فيعبر عنه 

�التأیید  يإلى أن االجتماع یهدف إلى تزو�د العالم العر�" الهندستان تا�مز"وذهبت 

أعقاب  فيوعمومًا فقد اتخذ نهرو  133.�المش�لة � وٕاظهار االهتمام اآلسیو  ياألدب

مهمة جدیدة إلى القاهرة  فيدول �ولمبو قرارًا بإرسال منون  ياجتماعه مع مندو�

  134.ولندن للعمل على تحسین الجو ومحاولة التقر�ب بین الطرفین

سبتمبر حیث أجر� محادثات مع عبد الناصر  17 فيوقد وصل منون القاهرة 

المساعد للجامعة  األمین � وأحمد الشقیر  � وز�ر الخارج�ة المصر  � ومحمود فوز 

�القاهرة  �والتقى منون سفراء روس�ا والصین �القاهرة وقد راف� السفیر الهند .العر��ة

وقد حاول منون إقناع عبد الناصر بتبنى اتجاه أكثر  135.معظم لقاءاته فيمنون 

إسقا� "لبر�طان�ا �ان  يتصالحًا خصوصًا وأن نهرو �ان �عتقد أن الهدف الرئ�س

مهمته �القاهرة �ما بدا من تصر�حه قبل أن �غادر  فيمنون  وقد نجح 136".ناصر

أنه �أمل أن یتف� الطرفان المتنازعان على حل مرضى بروح األخذ "القاهرة 

  137".والعطاء

من مهمته وأدلى  يسبتمبر وصل منون إلى لندن الستكمال الش� الثان 23 يوف

 التيد القاهرة، المدینة �سو  الذ�" جو السالم"منون بتصر�ح یوم وصوله أشاد ف�ه بـ 

ونفى منون حمله أل�ة مقترحات هند�ة جدیدة . مازالت تحظى بتأیید العرب لمواقفها



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

45 

 

بهدف حل األزمة  انه قدم للحدیث مع أصدقائه البر�طان�إأو أخر� مصر�ة وقال 

سبتمبر  نلندن حتى التاسع والعشر�ن م يواستمرت محادثات منون ف 138.سلم�اً 

�اور جونج سفیر الهند �القاهرة  يحیث غادر منون لندن إلى بیروت والتقى هناك عل

لتقد�م تقر�ره إلى  يحیث أطلعه على نتائج م�احثاته بلندن وطار �عدها إلى نیودله

هناك وقد الح� مصطفى  � التقى منون �السفیر المصر  يوفى نیودله 139.نهرو

هذا اللقاء ذهب منون إلى أن  يقبل وف �ذ �امل أن منون قد أص�ح متفائًال عن

خطر الحرب أص�ح مست�عدًا وأن الطر�� إلى تسو�ة سلم�ة غدا الطر�� الوحید لحل "

مؤتمر لندن األول قد �مثل  فيعرضه  الذ�وقال منون أن مشروعه ". هذه المش�لة

   140.�م�ن أن تدور عل�ه المفاوضات الذ�األساس المعقول 

نون �حاول ف�ه التقر�ب بین لندن والقاهرة لم تتوقف �ان م الذ�الوقت  يوف

، أول  (BALACHARI)فقد انتقد �االشار� . لحظة عن دعم القاهرة ينیودله

وعلي  141حاكم عام هند� للهند �عد االستقالل، سحب بر�طان�ا وفرنسا للمرشدین،

�ة الهیئة المصر  فيصعید آخر تطوع الكثیر من الق�اطنة والمرشدین الهنود للعمل 

الهند لمدة عام من  فيلقناة السو�س واحتفظت الح�ومة الهند�ة ل�عضهم بوظائفهم 

  142.تار�خ سفرهم إلى السو�س

سبتمبر قبیل سفره إلى السعود�ة أن الوسیلة الوحیدة لحل  23 فيوأعلن نهرو 

األزمة هو المفاوضات �غرض وضع تسو�ة سلم�ة ورفض نهرو أسلوب التهدید 

 ينزاع دول �وقال رئ�س الوزراء الهند� أنه ال ین�غى تسو�ة أوالحرب �أدوات للحل 

حل�ة "على  � أن تسو  يوأكد أن مسألة السو�س ال ین�غ" ذالل لبلد مابروح اإل"

  ". المصارعة

تناقض مع ذاته فالغرب �فتعل أزمة �حجة أن  فيوألمح نهرو إلى وقوع الغرب 

تأم�م القناة قد یوقف وصول امدادات البترول إل�ه عبر القناة و�تناسى الغرب أن ق�ام 

وصل نهرو إلى السعود�ة  يالیوم التال يوف 143.الحرب قد یدمر منا�ع البترول ذاتها
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عود تر�زت ز�ارة استمرت لخمسة أ�ام أجر� فیها نهرو م�احثات مع الملك س في

تلك الم�احثات على أن  فيوقد أكد نهرو لسعود . �ش�ل أساسى حول أزمة السو�س

حر�ة المرور  فيالتأم�م مع حف� مصالح الدول األخر�  فيالهند تؤ�د ح� مصر 

تلك المسائل مع هیئة استشار�ة على  فيواعتدال الرسوم وقال نهرو بإم�ان�ة التشاور 

واعتبر نهرو أن األزمة الحال�ة . حالة وجود خالف فيأن یلجأ إلى مح�مة دول�ة 

فعلي  يآلم نفوس الغر�یین و�التال الذ�الشرق  في يمرجعها تقلص النفوذ األورو�

نها�ة الز�ارة  يوف 144.الشرقیین أن �سمحوا للغرب �اإلنسحاب مع حف� ماء الوجه

ة وأكد ف�ه نهرو أصدر سعود و نهرو ب�انًا مشتر�ًا خال من أ�ة إشارة للقضا�ا الثنائ�

�ح� لكل الدول المرور الحر  يوسعود على األهم�ة الدول�ة لقناة السو�س �ممر مائ

قتناعهم بإم�ان�ة تسو�ة المسألة سلم�ًا من خالل التفاوض ورفض اف�ه وأعرب عن 

ألنها ستؤخر الوصول إلى تسو�ة  �واالقتصاد ياستخدام أدوات الضغ� الس�اس

  145.خ�مةسلم�ة وس��ون لها عواقب و 

وفى مسعاها لحشد الرأ� العام إلى جانب مصر أضحت نیودلهى مر�زًا لتنسی�   

مواقف الدول اآلسیو�ة من األزمة بهدف حشد التأیید والدعم لمصر واستن�ار اتخاذ 

أداء هذا الدور االتصال الوثی�  في يوقد ساعد نیودله. أ�ة إجراءات عس�ر�ة ضدها

المراسالت بین عبد الناصر ونهرو تلك  وخصوصاً  146.يبین القاهرة ونیودله

أهمیتها إلى حد أنها أص�حت هدفًا للتجسس من قبل  فيوصلت  التيالمراسالت 

  147.، على األرجح �انت المخابرات البر�طان�ةيجهاز مخابرات غر�

 �قتداًء �الموقف الهنداو�انت األصوات اآلسیو�ة تتوالى معلنة تأییدها لمصر 

أعلن ف�ه نهرو موقف �الده أعلنت  الذ� 1956سبتمبر 13أعقاب ب�ان  يفف. وتأثیره

 21 يوف 148.�ب�ان مشترك مع یوغوسالف�ا تبنیها لنفس الموقف الهند فيإندون�س�ا 

إندون�س�ا لن تقف �عیدًا "أن   يوز�ر الخارج�ة األندون�س يمنه أعلن رسالن عبد الغن

الساب� على إعالن رسالن أعلنت الیوم  يوف 149"إذا تحولت أزمة السو�س إلى حرب
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�ولمبو أنها لن تسمح �استعمال القواعد البر�طان�ة ال�حر�ة والجو�ة الموجودة �س�الن 

نفس الیوم خرج  يوف 150.قبرص فيعمل�ات ضد مصر على غرار ما �حدث  في

 الذ�  Tanka Prasadتصر�ح من نی�ال على لسان رئ�س وزرائها تن�ا براساد 

المنتفعین ألنه �قوم على أسالیب الضغ� واإلرغام و�ن�ر س�ادة  استن�ر مشروع هیئة

بورما أعلن رئ�س وزراء بورما تأیید �الده  يلمزارع � المؤتمر السنو  يوف 151.مصر

. تأم�مها للقناة �اعت�اره عمًال مشروعًا وألن القناة جزء ال یتجزأ من مصر يلمصر ف

لسفراء بر�طان�ا وفرنسا وأمر��ا ل�حذرهم  ئيوتال ذلك استدعاء و�یل الخارج�ة البورما

ال�الد اآلسیو�ة  فيمنطقة القناة س��ون له أسوأ األثر  فيإخالل �األمن  �من أن أ

المساند لمصر  يوقد جاء الموقف البورمان. بورما على وجه الخصوص يجم�عًا وف

ها ظل ضغو� قاس�ة مارستها بر�طان�ا على رانجون إلثنائها عن إعالن تأیید في

وقد اتخذت �مبود�ا وفیتنام الشمال�ة مواقف مؤ�دة لس�اسة مصر في  152.لمصر

  153.مسألة تأم�م قناة السو�س

لمصر وسعیها لحشد دعم الدول اآلسیو�ة اآلخر� طب�ع�ًا  �و�ان التأیید الهند

نیودلهى فإن  فيأضحت مه�منه على مراكز صنع القرار  التيضوء الصورة  في

خطته س�ضر  فير��ة وما ورائها وقدرت أن نجاح الغرب الهند فهمت الخطة الغ"

 في يدفع نهرو إلى أن یلقى بثقله الس�اس الذ��مصر والهند على السواء األمر 

و�عبئ الح�ومة والشعب الهند� و�قنعهم �أن المش�لة تمس الهند  154"جانب مصر

وف شع�ه من أن تطور األ زمة قد یهدد م�اشرة س�اس�ًا واقتصاد�ًا إلى حد أن نهرو خَّ

  155.مجاعةالالهند �

 فيمثل �الده  الذ� �الكند يالدبلوماس Escott Reidوقد توصل اس�وت ر�د 

نیودلهى إ�ان األزمة إلى نفس النتیجة فقد �تب إس�وت ر�د �عد أساب�ع من م�احثاته 

إن الح�ومة الهند�ة �انت متأكدة أن الصراع "مع منون و�ال� إلى أوتاوا �قول 

المسلح بین بر�طان�ا وفرنسا من جانب ومصر من جانب آخر ال �م�ن أن �ظل 
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إغالق القناة وز�ادة تكالیف الشحن إلى  �وحتى الحرب المحل�ة ستؤد يصراع محل

وستعوق وصول ال�ضائع إلى الهند فضًال عن تعرضها للخطر عند دورانها حول 

ن و رأس الرجاء الصالح، وسیهدد ذلك الخطة الخمس�ة للهند، و�ظهر أن الهنود مقتنع

�أن إغالق القناة س��ون �مثا�ة عقو�ة اقتصاد�ة موجهة إلى الهند أكثر منها موجهة 

  156.مصر إلى

  مالحظات ختام�ة  -

إزاء أزمة السو�س و�انت  �أثرت عدة عوامل رئ�س�ة على تش�یل الموقف الهند

على قناة السو�س واعتناق الهند لمبدأ  �أهم هذه العوامل اعتماد االقتصاد الهند

س�استها الخارج�ة وتأثیر العامل  في يم�افحة اإلستعمار والحفا� على السالم العالم

على س�اسة الهند تجاه غرب آس�ا، وانتماء الهند ومصر ) ياإلسالم( يال�اكستان

والوال�ات المتحدة  يوأخیرًا موقف اإلتحاد السوفیت) يالح�اد اإلیجاب(للكتلة الثالثة 

  : األمر���ة من األزمة و�م�ننا نتناول �ل عامل منها على حدة

  :على القناة �اعتماد االقتصاد الهند: أوالً 

فقد �انت معظم صادرات وواردات الهند تمر �القناة وعل�ه فما �ان یهم الهند 

المقام األول هو أن تستمر القناة مفتوحة أمام مرور ال�ضائع الهند�ة وأن ُ�ضمَّن  في

 الذ�ذلك وأال ترفع رسوم المرور ألن رفعها سیز�د من أسعار الواردات الهند�ة األمر 

نفس الوقت سیرفع من أسعار الصادرات الهند�ة  ي، وفسیز�د من أع�اء ح�ومة الهند

. األسواق الخارج�ة فيس�ضعف من قدرة تلك الصادرات على المنافسة  الذ�األمر 

و�ان إغالق القناة من شأنه أن یز�د الوضع السالف سوء ور�ما عطل برامج التنم�ة 

 فيقطة ضعف تش�لها القناة للهند ن التيو�انت تلك األهم�ة الحیو�ة . الهند�ة

و�ان ذلك  157.ن و المساند لمصر على نحو ما شهد بذلك األمر��ی �الموقف الهند

االعتماد هو ما برر �ه سفیر الهند ببلجراد مطالبته لوز�ر خارج�ة یوغوسالف�ا 

تأیید تأم�م مصر للقناة و�ذلك حاول داالس إثارة مخاوف  في�التخفیف من مقاالته 
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الموقف " اعتدال"ن و تغًال نفس النقطة وأرجع األمر��یمؤتمر لندن األول مس فيالهند 

رأ� ف�ه محمود  الذ�" االعتدال"هذا . دراك الهند العتمادها على القناةإإلى  �الهند

�أنه " منون "جعله �صف دور "  االبتعاد واالقتراب"أو موقف بین " تناقض"فوز� 

  . لةتقر��ًا من �ل أطراف المش�" منون "و هو وصف حظى �ه " غامض"

عت�اره عمًال من اوالتفسیر المحتمل لذلك هو أن الهند �انت تؤ�د التأم�م �

لكنها �ح�م اعتمادها على القناة  يأعمال الس�ادة وضر�ة موجهة إلى االستعمار الغر�

�انت مصلحتها تتف� مع الدول الغر��ة المستعملة للقناة  يو�تأثیر العامل ال�اكستان

مان الستمرار حر�ة المالحة هذا  فيملت الهند أ يظاهر�ًا و�التال وجود نوع من الضَّ

 يو�التال 158.القناة في يالضمَّان لم تكن الهند تود أن �صل إلى حد التح�م الغر�

 القاهرة سعت ف�ه الذ�نفس الوقت  فيمطال�ه  فيرفضت الهند مجاراة الغرب 

بتقد�م �عض التنازالت تحت مبررات عدیدة مثال أنه ال  � لتلطیف الموقف المصر 

موقفها حتى ال تحرج أصدقائها وأن علیها أن  في) تتشدد(یجب على مصر أن ت�الغ 

إجراءاته وحف� ماء الوجه �ان  فيتسمح للغرب �حف� ماء وجهه �عد أن تور� 

ن الهند ولن�ون أكثر دقة فإ. یتطلب �الط�ع تقد�م تنازالت مصر�ة لصالح الغرب

ق�ام نوع من التعاون بین مالك القناة ومستخدمیها ال تمس "حددت الحل الوس� �أنه  

وسعت الهند إلى منع اندالع الحرب من خالل ". شيء فيف�ه الس�ادة المصر�ة 

تضمن لمصر الم�اسب المم�نة دون الزج بها  التيالتفاوض حول الحلول الوس� 

اعت�ارها أ�عاد  فيقفها هذا واقع�ة تضع مو  فيو�انت الهند . لتكون ضح�ة حرب

عبر عنه منون  الذ�ذلك اإل�مان  � األزمة رغم إ�مانها �صحة الموقف المصر 

تهمه الغرب �أن مشروعه أمیل لوجهة النظر امؤتمر لندن األول عندما  فيصراحة 

جراءات وتصرفات في إالح� ف�ما اتخذته مصر من ……"المصر�ة فصرخ منون 

  159."……دراتهاإعلى  يشراف دولإ �وفى رفض أ تأم�مها القناة
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  :اعتناق الهند لم�ادئ �اندونج: ثان�اً 

�ان إل�مان الهند �م�اد� �اندونج تأثیر �بیر على موقفها من أزمة السو�س 

فقد بدا موقف الهند . وعلى رأس هذه الم�اد� ضرورة تصف�ة االستعمار ودعم السالم

 �القر�ب والذ � اإلستعمار  يورفاقه �الماض" نهرو"من أزمة السو�س نا�عًا من تأثر 

مازالت ترزح  التيالهند�ة " جوا" في�انت ذیوله ما تزال تر�ض على أرض الهند 

ن عودة بر�طان�ا وفرنسا إلى ضفاف القناة أواعتبر الهنود . حتالل البرتغاليتحت اال

وخططها  اقتصادها فيمقدمة إلعادة احتالل الهند أو على األقل التح�م  هي

  .الخمس�ة الخاصة �التنم�ة

لمشاعر الدول  اسافر  �احد ذاتها تحد فيوفضًال عن ذلك فإن هذه العودة تعد 

فإن قرارات الدول  يال تملك نفس أسلحة الدول العظمى، و�التال التيالصغیرة 

مقولة  يالصغر� ستص�ح مرهونة �قبول أو رفض الدول الكبر� لها وهو وضع ینف

  . االستقالل واقع�اً 

مضامینه استمرارًا  فيتأم�م القناة �حمل  فيو�دا للهند أن امتهان ح� مصر 

من �رامة وس�ادة واستقالل الدول الصغر�،  االتعامل وانتقاص فيللنم� االستعمار� 

ن و تصر�حات الهنود وتصرفاتهم، وقد لمس الغر�ی فيو�انت تلك الف�رة واضحة 

إلى وزارة خارجیته �قول " نهرو"على مصر �تب  يوقوع العدوان الثالثفعش�ة . آثارها

أن أتخیل حالة عدوان أسوأ من ذلك، وٕان هذا العدوان إذا ما لي إننى ال �م�ن : "

أن ش�ح اإلستعمار القد�م سیخ�م علینا مرة ثان�ة  ينجح واستمر فإن ذلك �عن

س�سفر عنه هذا الوضع فر�ما  ومستقبل العالقات األور��ة اآلسیو�ة سیتوقف على ما

و�عد أن  160".السائدة هيال ��ون هناك سالم ما دامت أسالیب الغزو وقوة السالح 

�أن  �سید محمود وز�ر الدولة الهند. خرجت مصر منتصرة من األزمة اعترف د

 فياألزمة �انت صراعًا بین االستعمار واستقالل الدول األفرو آسیو�ة و�ان ذلك 

ن �ل إ……"قال ف�ه سید محمود  1957یون�ه  18 فياعة الهند�ة حدیث بثته اإلذ
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متت�ع للتار�خ �علم أنه ما دامت مصر تستط�ع المحافظة على استقاللها فإن الدول 

ومصر . الغر��ة تعجز عن قهر البلدان اآلسیو�ة واألفر�ق�ة وٕاخضاعها لس�طرتها

ولمس  161".اردائما خ� الدفاع األول لألقطار اآلسیو�ة ضد زحف االستعم

اجتماع لمجلس األمن  فيتأثیر ذلك العامل أثناء األزمة حین قال " ایزنهاور"

لن ��ون " نهرو"من المؤ�د أن "، �قوله 1956نوفمبر  15القومى، الذ� عقد یوم 

وعقب عل�ه األدمیرال رادفورد ". السجون البر�طان�ة فيقادرًا أبدًا على نس�ان ذ�ر�اته 

Radford نسان �مفرده إن نهرو بذل وفعل �ل ما �م�ن أن �فعله �أنه �عتقد أ

    162.يحال وصف نهرو �أنه محاید حق�ق �وأنه ال �م�ن �أ" ناصر"إلعالء 

ورغم هذه االنتقادات فإن الواقع أن الهند �انت حر�صة على أن �سود السالم  

تعد الهند ومن على شاكلتها  التيالسالم مناخ صالح للبناء والتنم�ة  فيالعام؛ ألن 

المنطقة �انت  فيحرب  �حاجة إلیهما؛ وألن أ فيمن الدول حدیثة االستقالل 

 �وهذا الحرص الهند. عالم�ة ثالثة تطال الهند أرادت أم أبت امؤهلة لتص�ح حر�

صاغ بها خطا�ه إلى  التيالعن�فة " نهرو"هو ما �فسر لنا لهجة  يعلى السالم العالم

معلقًا على إنذاراته إلى  Nikolai Alexandrovich Bulganinلجانین ن��وال� بو 

ولم ��ن ثمه تعارض بین رغ�ة الهند . 1956نوفمبر  5لندن و�ار�س وتل أبیب یوم 

ر�وع العالم وذلك أن �سود السالم  فيم�افحة وتصف�ة االستعمار و�ین رغبتها  في

ًا لصراع بین المُستعمر ط�اته استمرار  فيستعمار �ان �حمل ألن استمرار اال

  .والمستعَّمر

  :انتماء مصر والهند لكتلة الح�اد: ثالثاً 

دفعت  التيلس�اسة الح�اد اإلیجابى أحد العوامل  ي�ان تبنى القاهرة ونیودله

 التيجاءت نتیجة لس�اسة الضغ�  التيأزمة السو�س  فيالهند لتقد�م دعمها لمصر 

بدأ الغرب �مارسها ضد دول الح�اد قبل اندالع األزمة بثالثة شهور وهو ما دعا 

السفیر الهند� بواشنطن إلى اإلعالن عن تأیید ح�ومته لعبد الناصر من زاو�ة 
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تلك المصالح الوطن�ة شرحها مصطفى �امل للخارج�ة  163.المصالح الوطن�ة

إلى انه�ار الجبهة  �نسا سیؤدن نجاح بر�طان�ا وفر أ"  يالمصر�ة على النحو التال

وعل�ه ." يعزل الهند وخضوعها نتیجة لذلك للنفوذ الغر� يالعر��ة �أكملها، و�التال

تعد �ه معر�ة  الذ�توصل �امل إلى أن أزمة السو�س تعد معر�ه هند�ة بنفس القدر 

  .مصر�ة �قول �امل

تعلم تمامًا  - ولو أنها ال تعلن عن ذلك-ن الح�ومة الهند�ة أ يوالراهن اآلن ل"

ن انتصار مصر هو أنزاعها مع بر�طان�ا وفرنسا و  فينها طرف متضامن مع مصر أ

هذه  فيانتصار لها، وان الع�س سیؤثر علیها حتما، ومعنى هذا أن الهند تشترك 

 164".المش�لة للدفاع عن نفسها

  ):ياإلسالم( يالعامل ال�اكستان: را�عاً 

درجت الهند على دعم وتأیید القضا�ا العر��ة لعوامل �ان من أبرزها �عد 

ولكن �انت  يالصراع الهند� ال�اكستان فياستقالل الهند و �اكستان تحیید العرب 

علیها فقد خشیت الهند  �السو�س حالة خاصة �النظر إلى اعتماد االقتصاد الهند

ام قد یهدد أمنها على افتراض من أن س�طرة دولة إسالم�ة على هذا المرف� اله

والغر�ب . مع دولة �اكستان اإلسالم�ة ضد الهند) مصر(إم�ان�ة تحالف تلك الدولة 

وج لتلك الف�رة �ان اإلنجلیز،حلفاء ال�اكستان، وذلك لإل�قاع بین  الذ�ن أاألمر  في رَّ

قوم�ة وتبنى ال يعلى الصعید الدول يالهند ومصر اللتان جمع بینهما الح�اد اإلیجاب

النها�ة أسهمت مجهودات مصطفى �امل وتأیید �اكستان  يوف يعلى الصعید الداخل

تلك القض�ة إلى تالشى المخاوف الهند�ة بل وٕاعطاء الهند فرصة  فيالصر�ح للغرب 

أكسبها مزا�ا عدیدة �ان أبرزها �سب عطف  الذ�ذهب�ة عبر تأییدها لمصر 

إخالص  فيعن تلك الشعوب والتش��ك الشعوب العر��ة واإلسالم�ة وعزل �اكستان 

 ي�انت تش�ل محور الخطاب الس�اس التي�اكستان لف�رة الجامعة اإلسالم�ة 

ولم تكن الهند تنظر لف�رة الجامعة . يواإلسالم يل�اكستان مع العالم العر� يالخارج
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 ااإلسالم�ة �عین الرضى ألن من شأنها أن تقو� غر�متها �اكستان وتوفر لها عمق

��تنف �اكستان من ثالث جهات فشماًال �انت  يعبر مح�� اسالم �ایجاسترات

 فيشرقها والس�طرة الروس�ة  فيالتر�ستان اإلسالم�ة الخاضعة للس�طرة الصین�ة 

ندون�س�ا ومالیز�ا وغر�ًا �ان عمقًا اسالم�ًا یبدأ من أفغانستان إغر�ها وجنو�ًا �انت 

  . الر�ا� على المح�� األطلسى فيو�نتهى 

للتأم�م ثم للعدوان واحتماالت  يرعان ما أد� رد الفعل العر�ى واالسالموس

ثارة مخاوف الهند أو إمن األزمة أقو� مما �ان قبلها إلى " عبد الناصر"خروج 

موقف الهند ��ل �ان "وذهب ال�عض إلى أن  � بلغة محمود فوز " حالمهاأضغاث أ"

قو�ًا �حیث یوحد الدول " عبد الناصر"أن �ص�ح  في�قوم على عدم رغ�ة الهند 

اإلعت�ار مالیین المسلمین  في�أخذ  �، و�ان هذا الرأ165"العر��ة واإلسالم�ة حوله

و�انت مشاعر  166.آس�ا وأفر�ق�ا فيداخل الهند وٕام�ان�ات ال�عث اإلسالمى 

 يفف أثناء األزمة" عبد الناصر"المسلمین والعرب وأف�ارهم قد توحدت �الفعل حول 

العراق و�اكستان أجبر الشع�ان اإلسالم�ان ح�ومتیهما الممالئتین للغرب على إعالن 

موالنا "فخطب " عبد الناصر"الهند دعمهم لمصر و ووأعلن مسلم.  تأییدهما لمصر

�فاحها و�ان  فيرئ�س جمع�ة العلماء �الهند معلنًا تأییده لمصر " يحسین أحمد مدن

جم�ع أنحاء العالم  فيألول لإلسالم والمسلمین الحصن ا هيان مصر "مما قال 

." سبیل مصر فيالهند خاصة أن �ضحوا ��ل ما �ملكون  يأدعو مسلم يوٕانن

إن جمال عبد الناصر �قوم �عمل عظ�م یرضى عنه هللا " يوأضاف موالنا مدن

، و�صف لنا الشیخ عبد المنعم النمر، م�عوث األزهر الشر�ف إلى 167"والناس جم�عاً 

�قوله  الهند لحظة بدء العدوان على مصر  يذلك الوقت مشاعر مسلم فيالهند 

عتداء ورأیت علماء وطالب المعاهد الدین�ة یجتمعون رأیت الناس ی��ون حین اال"

و�دعون لمصر ورئ�سها ورأیت المصلین عقب �ل صالة یرفعون أكف الضراعة � 

  168".اأن ینصر مصر وناصر 
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العوامل السالفة قد تضافر أح�انًا وتنافر و�جدر اإلشارة هنا إلى أن �عض 

مرحلة منها سل�ًا ثم  فيمن األزمة  �أح�انًا أخر� و�عضها أثر على الموقف الهند

مرحلة ثالثة وقد یتغیر ترتیب الدورة  فيمرحلة أخر� ثم عاد لیؤثر إیجا�ا  فيتالشى 

. وال األزمة�مر بها العامل و�عض تلك العوامل استمر یلعب دورًا إیجاب�ا ط التي

من أزمة  �الموقف الهند فيآن واحد أو المد والجزر  فيوالى هذا التضافر والتنافر 

فمثًال أد� تبنى . وصف ال�عض لهذا الموقف �التناقض والغرا�ة � السو�س �عز 

وة ستعمار إلى ان تؤ�د الهند �قس�اسة الح�اد اإلیجابى وتصف�ة االمصر والهند ل

 فيعلى القناة خفف من قوة هذا التأیید  �عتماد الهندن االالتأم�م المصر� للقناة لك

الس�ارة ثم بدأ �ضعف تأثیره  في" الفرامل"المرحلة األولى ولعب دورًا أش�ه �الكا�ح 

    . إدارة القناة �الرغم من سحب المرشدین األجانب فيعقب نجاح مصر 

أد�  الذ�دوان على القناة لیلعب دورًا ع�س�ا عقب الع �ثم عاد االعتماد الهند

تعتمد علیها الهند عامل ضغ� علیها  التيإلى إغالق القناة فقد أص�ح إغالق القناة 

القناة،  فيمطاردة ومالحقة المعتدین حتى ینسحبوا وتستأنف المالحة  فيلتستمر 

 �إضعاف التأیید الهند فيالمرحلة األولى دورًا  فيوه�ذا نر� أن هذا العامل لعب 

 فيعلى مصر لعب دورًا  يره سل�ًا إیجا�ًا وعقب العدوان الثالثلمصر ثم تالشى أث

أما العامل اإلسالمى . لمصر وتصدیها للعدوان �تعنیف وتصعید التأیید الهند

عش�ة التأم�م  �انتاب الموقف الهند الذ�تش�یل التردد  فيفقد أسهم " يال�اكستان"

ال�اكستان أخذت موقفًا موال�ًا ن ألكن سرعان ما لعب دورًا إیجاب�ا حین بدا واضحًا 

من  اللغرب ومعاد�ًا لمصر ثم عاد لیلعب دورًا سلب�ًا عندما بدا أن األزمة خلقت نوع

وٕازاء . لم تكن الهند تحبذه الذ�حول عبد الناصر األمر  يواإلسالم يالتوحد العر�

بین الخوف من عودة االستعمار  �دار داخل الموقف الهند الذ� يالصراع النفس

" هاجس"�ان  الذ�و�ین الخوف من احتمال ال�عث اإلسالمى " واقع"�ان  لذ�ا

  .انتصر دائمًا الخوف من عودة االستعمار
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إلى صعو�ة تفسیر  �وتعارض العوامل المحددة للموقف الهند تناقضوقد أد� 

إ�ان أزمة  � وز�ر الخارج�ة المصر  � هذا الموقف فمثًال أشار الد�تور محمود فوز 

ن األزمة �ان غر��ًا ومتناقضًا م �اعت�ار ال�عض ان الموقف الهندالسو�س إلى 

ألن الهند أیدت تحر�ر القناة من البر�طانیین والفرنسیین وحاولت  يغیر منطقو 

نفس الوقت لم تكن ضد اإلدارة الدول�ة  فيالظهور �مظهر المؤ�د للتأم�م ولكنها 

 18 فيالوضع حین أشارت  تفسیرًا لذلك" الهندوستان تا�مز"وقد قدمت  169.للقناة

: إلى أن موقف الهند من المش�لة �م�ن النظر إل�ه من ناحیتین 1956سبتمبر 

حد� الدول المستعملة للقناة تتحد مصالحها مع إالناح�ة األولى أن الهند بإعت�ارها 

عت�ارها دولة آسیو�ة مستقلة ذات س�اسة امصالح الغرب، والناح�ة الثان�ة أن الهند �

   170.تجد نفسها مضطرة إلى تأیید ما قامت �ه مصر من دفاع عن س�ادتهاح�اد�ة 

اإلجا�ة عل�ه هو هل �انت الهند مع  فيطرحة الصعب  فيوالسؤال السهل 

تمامًا أم ال؟  �م�ننا الجزم �أن الهند �انت متجهة �عواطفها إلى  � الموقف المصر 

الهند  يأیدوا مصر ومسلمتأیید مصر تمامًا فالهنود بدافع من �راهیتهم للمُستعمر 

أما من الناح�ة العمل�ة فلم . ل�ه عامل الدینإنهجوا نفس السبیل لنفس السبب مضافًا 

اعت�ارها مواقف الغرب وأرادت  في�امًال ألنها وضعت  � تتبنى الهند الموقف المصر 

خراج مصر من األزمة سالمة وتجنیبها الوقوع فر�سة لحرب �شنها الغرب ولم ��ن إ

 .الطرفین ي�نا عبر تبنى وجهة نظر أحد الطرفین بل من خالل تسو�ة ُترضهذا مم

صالح مصر �شهادة  فيمن األزمة �انت  �لكن المحصلة النهائ�ة للموقف الهند

أن الهند رأت  �مذ�راته �تب عن الموقف الهند فيفأنتونى ایدن . أطراف عدیدة

ررت حدیثًا، ومن ثم یجب دولة تح فيعن فورة وطن�ة  اتعبیر  …ف�ما قام �ه ناصر"

الغرب مطال�ة "وعل�ه توجهت الح�ومة الهند�ة إلى "  …للعطف عل�ه اأن �فسح م�ان

�صفة مستمرة على إیجاد تسو�ة عن طر�� "وحثت لندن  …"إ�اه بتضح�ات متكررة 

 …"أنه " ایدن"إلى مؤتمر لندن األول �تب  �وعن المشروع الهند". …المفاوضات
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بإلحاق هیئة دول�ة استشار�ة ذات سلطات غامضة لإلشراف بهیئة قناة  ي�قض

 يعنصر دول ��ست�عد أ…" �واالقتراح الهند"  …السو�س المصر�ة المؤممة

�ان …"�تب ایدن  يمجلس األمن قبل العدوان الثالث فيوعن دور منون ". …فعال

تحو�ل أف�ار  فيون إخفاق مستر مین فيین �القناة الفضل یلتماسك المنتفعین الرئ�س

  . 171"…مجلس األمن ولكن نشاطه سبب اضطرا�ا سطح�ا مستمراً 

المساند  �ف�ان انتقاده للموقف الهند" جون �ونل" يأما الكاتب البر�طان  

لمصر أكثر مرارة فاعتبر أن الهند لعبت دور الوساطة �قناع لتأیید مصر، ومنحت 

 فينفسها على القناة وعضو�تها  تأییدها الفعال وعطفها لمصر متجاهلة اعتمادها

�غض " عبد الناصر" يعناد �قبول تسو�ة ترض فيومطال�ة الغرب ". الكومنولث"

أن مثل هذه التسو�ة �م�ن أن تساعد على القضاء على �قا�ا هی�ة …"النظر عن 

آس�ا وأفر�ق�ا وٕاصا�ة الدولتین �أضرار اقتصاد�ة  في يبر�طان�ا وفرنسا ونفوذهما األدب

لقد �ان السخ� والحقد . أعین الهنود فيأما هذا فقد �ان شیئا مرغو�ا جس�مة 

أما  172".…وضعوها على وجوههم التيوالكراه�ة الملته�ة تلمع من خلف األقنعة 

نیودلهى أثناء األزمة فقد صور  فيمثل �الده  الذ�" اس�وت ر�د" �الكند يالدبلوماس

اعتبر العدوان على " نهرو"إلى حد أن  يتجاه العدوان الثالث �لنا حدة رد الفعل الهند

" نهرو"وتجاهل . � ح�اته دون أن �ستثنى العدوان الناز  فيمصر افظع عدوان رآه 

الحاحات الممثلین الغر�یین عل�ه لینتقد قمع الروس للثورة المجر�ة معتبرًا أن الهدف 

ووصل منها هو صرف انت�اهه عما اعتبره عدوانًا استعمار�ًا أكثر خطورة ضد مصر 

�امل  يللسفیر البر�طانى بنیودلهى و فقد السفیر البر�طان" نهرو"األمر إلى تجاهل 

 امطال�ه �اعت�ارها مطل�" نهرو"نفوذه إلى حد أنه �ان یلجأ لزمیله الكند� لینقل إلى 

   173.�ا�ند

�سب الهند إلى  فيلعب دورًا أساس�ًا  الذ��الهند  � وأخیرًا لدینا السفیر المصر 

تلك األزمة �فضل إدراكه لمجر�ات الس�اسة العالم�ة وعم� تحلیله  يفجانب مصر 
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لألزمة فقد رأ� أن الهند ح�ومة وشع�ًا �انت تؤ�د مصر تأییدًا �امًال إلى حد أنها 

هذه المش�لة  في �األزمة وأن الموقف الهند فيأص�حت طرفًا متضامنًا مع مصر 

عرف هذه  فيعد انقال�ًا أو ثورة �تار�خ الدبلوماس�ة الهند�ة بل  و  فيغیر مسبوق 

  .الدبلوماس�ة

المؤ�د لمصر قد مر �أطوار  �النها�ة �م�ننا القول أن الموقف الهند يوف

سجل أعلى نقطة  الذ�متدرجة ومختلفة وأخذ هذا الموقف ش�ل الخ� الصاعد 

الفترة الواقعة بین بدء العدوان على مصر ووقف إطالق النار واحتف�  فيصعود له 

هذا الموقف بنفسه ساخنًا حتى تم انسحاب القوات المعتد�ة وعاد لیتعامل بهدوء 

� القضا�ا المتعلقة �األزمة وأ�ا �انت دوافع التأیید الهند يآن واحد مع �اق فيوحزم 

وهو ما . بلدین ووطد عر� الصداقة بینهمافمما ال شك ف�ه أن ذلك التأیید قد خدم ال

  : �قوله "  �ارانج�ا"ال�ارز  �الهند يعبر عنه عبد الناصر في حدیثه إلي الصحف

لنا  يأرجو ان تبلغ �الدك أن الشعب المصر� ممتن لشعب الهند لتأییده القلب"

 /السید فيوجدناه  الذ�خالل محنتنا وأننا لنقدر �صفة خاصة التعاون الصادق 

األمم المتحدة من أجلنا وأتمنى  فيقام �ه المستر منون  الذ�رو وفى الكفاح الرائع نه

المستقبل وسأعمل  فيبإخالص نمو هذه الصداقة والتفاهم بین بلدینا وأن تزداد قوة 

  174".وأش�ر�م …على ذلك ��ل تأكید

 الهوامش

                                                           
في ق�ام  �لمز�د من المعلومات عن العالقة بین نابلیون وتیبو سلطان ودور العامل الهند) 1(

المراسالت بین الشر�ف غالب بن مساعد مع نابلیون :الحملة الفرنس�ة على مصر أنظر

؛ 28-5هـ، صـ1416، رجب،شع�ان، رمضان 4وقادة حملته المنشورة في الدارة، عدد 

، �و�ب الشرق، "فتح مصر الحدیث أو نابلیون بونابرت في مصر"أحمد حاف� عوض، 

  .78- 75ت، صـ.القاهرة، د
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قناة السو�س أهمیتها الس�اس�ة واالستراتیج�ة وتأثیرها على "دمحم عبد الرحمن برج،  .د) 2(

، 1968للط�اعة والنشر، القاهرة،  ي، دار الكاتب العر�"العالقات المصر�ة البر�طان�ة

  .10-9صـ
السو�س "م في �تا�ه 1938في اإلشارة إلى ت�ع�ة مصر للقناة �تب أندر�ه سیجفر�د عام ) 3(

تعتبر الشر�ان الحیو� الذ� یر��  �مادام الطر�� إلى الهند �مر �القناة أ …" "و�نما

حرب السو�س "، � محمود فوز . ، د.."الغرب �الشرق فإن مصر ست�قى تا�عة للقناة

  .57-56، صـ1987، دار الشروق، القاهرة، "1956
للترجمة مر�ز األهرام  2، �"حرب الثالثین سنة: ملفات السو�س"دمحم حسنین ه��ل، ) 4(

  .200، صـ1986والنشر، القاهرة، 
  .1953أبر�ل   7صوت الشرق، عدد ) 5(
  .1953یولیو  10صوت الشرق، عدد ) 6(
. 1956یول�ه 26، 60الوقائع المصر�ة، عدد : لالطالع على نص قرار التأم�م انظر) 7(

ة ، المط�ع"الكتاب األب�ض في تأم�م شر�ة قناة السو�س"وزارة الخارج�ة المصر�ة، 

  .1956األمیر�ة، القاهرة، 
، شر�ة 3، �"قصة السو�س، آخر المعارك في عصر العمالقة"دمحم حسنین ه��ل، ) 8(

  .262- 239، صـ1983المطبوعات للتوز�ع والنشر، القاهرة، 
، محمود ر�اض، "قصة السو�س"، "ملفات السو�س"ه��ل، : لمز�د من التفاصیل راجع) 9(

  .2، جـ"1978- 1948مذ�رات محمود ر�اض "
  ..455- 447صـ" ملفات السو�س"ه��ل، ) 10(
  ..114، صـ "قصة السو�س"ه��ل، ) 11(
  .455- 447، صـ"ه��ل، ملفات السو�س)12(
قناة السو�س واأل�ام التي : مذ�رات المهندس عبد الحمید أبو ��ر"عبد الحمید أبو ��ر، ) 13(

  .21، صـ1987، �تاب أكتو�ر، القاهرة، "هزت الدن�ا
  .131- 121، صـ"قصة السو�س"ه��ل، )14(
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  .143-135نفس المرجع، صـ ) 15(
  .486، صـ"ملفات السو�س"ه��ل، ) 16(
)17(U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States: 

Suez Crisis, July 26–December 31, 1956, 1955-1957, Vol. XVI 

(Washington, DC: GPO, 1990), 42  
 31/7/1956في تقدیرها للموقف یوم  (SNIE)اعترفت المخابرات األمر���ة الخاصة ) 18(

بنفس األمر في برق�ة  يقرت السفارة األمر���ة بنیودلهأ�انزعاج نهرو من التأم�م و�ذلك 

  .Ibid, PP. 84, 42. 1956یولیو  30لها إلى وزارة الخارج�ة األمر���ة یوم 
، عبد الحمید أبو ��ر، 114، صـ"قصة السو�س"، 455صـ" ملفات السو�س"ه��ل، ) 19(

  ..309، صـ"مذ�رات المهندس عبد الحمید أبو ��ر"
�ان ذلك في حدیث بین نائب المندوب السامى الهند� ��راتشي وعادل حسیب س�رتیر ) 20(

سر� جدًا من سفیر مصر ب�اكستان إلى  76فادة إأول السفارة المصر�ة ب�اكستان، 

 3.)جـ(جزء  30/45/15، ملف 5/8/1956في ) وخم(المصر�ة الدائم  و�یل الخارج�ة

). أوخم( �ة ، األرشیف السر� الجدید لوزارة الخارج�ة المصر 1501) مح( ، محفظة 

، ) سمن(سفارة مصر بنیودلهي : ختصارات ف�ما یلي من هوامش سیتم استخدام تلك اال

، أرشیف ) مح( ، محفظة ) جـ(، جزء ) وخم( و�یل وزارة الخارج�ة المصر�ة الدائم 

  ).أوخم( وزارة الخارج�ة المصر�ة سر� جدید 
)21(U.S. Department of State , note no.4 , P. 92.  
 28سر� من السفارة المصر�ة بروما إلى و�یل وزارة الخارج�ة المصر�ة في  167إفادة ) 22(

  .مخ، أو 1501، مح 3جـ 30/45/15، ملف 1956یول�ة 
  ..30/7/1956، األهرام 28/7/1956األهرام ) 23(
  .486، صـ"ملفات السو�س"ه��ل، ) 24(
 9/8/1956سر� جدًا من حسین رشد� سفیر مصر ببلجراد إلى وخم في  45إفادة ) 25(

  .، أوخم1506، مح 4جـ 30/45/15ملف 
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/ 3/8إلى وزارة الخارج�ة المصر�ة في  يسر� من سفیر مصر بنیودله 248إفادة ) 26(

  ، أوخم1501، مح 3جـ  30/45/15ملف  1956
  .المصدر الساب�) 27(
  .797صـ" ملفات السو�س"ه��ل، ) 28(
  1956یول�ة  30في  SNIEتقدیر المخابرات القو�مة الخاصة ) 29(

   U.S. Department of State, note no. 4, PP. 84, 92.  
  .31/7/1956األهرام، ) 30(
سر� من سفیر مصر بنیودلهى إلى و�یل الخارج�ة المصر�ة الدائم في  295إفادة ) 31(

  ، أوخم1505، مح  7جـ 30/45/15، ملف 31/8/1956
، ملف 17/8/1956من سفیر مصر نیودلهى إلى وخم في  261إفادة ) 32(

  ، أوخم1506، مح 4جـ30/45/16
  .سر�، المصدر الساب� 248إفادة ) 33(
  .مصدر نفسهال)34(
  .، المصدر الساب�295إفادة ) 35(
  .، المصدر الساب�295افادة ) 36(
  .، المصدر الساب�295افادة ) 37(
  .801-797، صـ487- 486صـ" ملفات السو�س"ه��ل، ) 38(
  .، المصدر الساب�248إفادة ) 39(
  .المصدر نفسه)40(
)41 (Embassy of India, Bonn, Daily News Bulletin, No. 164, 56, 2 

August, 1956  

  .، أوخم 1501، مح  2جـ30/45/15ملف  
  .7/8/1956األهرام ، ) 42(
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نهرو یتحدث عن س�اسة الهند الخارج�ة، مختارات من خطب رئ�س : جواهر الل نهرو )43(

، صـ  1957الوزراء جواهر الل نهرو، م�تب االستعالمات والنشر لسفارة الهند، القاهرة،

157 -161..  
  .10/8/1956الجمهور�ة، ) 44(
  .9/8/1956األهرام ) 45(
  .801- 800صـ" ملفات السو�س"ه��ل، ) 46(
. ، نشر في د1956أغسطس  12خطاب جمال عبد الناصر إلى األمة العر��ة في )47(

، "حر�ة المالحة في القناة: قناة السو�س ومش�التها المعاصرة"مصطفى الحفناو�، 

  .591ت، ص،.النهضة المصر�ة، القاهرة، د
  .14/8/1956، األهرام 14/8/1956الجمهور�ة، ) 48(
  .، المصدر الساب�261إفادة ) 49(
  .14/8/1956، األهرام 14/8/1956الجمهور�ة، ) 50(
  .1956سبتمبر  7، 145صوت الهند، عدد ) 51(
سر� جدًا من سفیر مصر ب�اكستان إلى و�یل وزارة الخارج�ة الدائم في  82إفادة ) 52(

  .، أوخم1420، مح 1جـ4/52/30، ملف 15/8/1956
  .16/8/1956األهرام، ) 53(
  .، المصدر الساب�261إفادة ) 54(
  .المصدر نفسه) 55(
)56 (U.S. Department of State, note no. 4, P. 164.   
)57(Ibid, P. 104.  
)58(Ibid, P. 191. 
  .7/8/1956األهرام )59(
  .7/8/1956األهرام )60(
)61(Spectator (London), August 10, 1956.  
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  .16/8/1956األهرام، ) 62(
  .16/8/1956األهرام، ) 63(
)64(Provisional List of  Indian Delegations to Suez Canal Conference,   

  .، أوخم 1420، مح 1جـ4/52/30ملف 
  .سر� ، المصدر الساب� 82إفادة ) 65(
  .، المصدر الساب�261إفادة ) 66(
  .14/8/1956األهرام، )67(
  .11،12،13/8/1956األهرام، ) 68(
  .14/8/1956األهرام ) 69(
  .17/4/1956األهرام ) 70(
)71(U.S. Department of State , note no.4 , P. 211.  
  ..18/8/1956األهرام ) 72(
  .492، صـ "ملفات السو�س"ه��ل، )73(
)74(Telegram from the Delegation of USA (Dulles) at the Suez Canal 

Conference to the Department of State, August 20, 1956, U.S. 

Department of State , note no.4 , PP. 213-214.  
  .75ت، صـ.، وثائ� عن األزمة، القاهرة، د"مسألة قناة السو�س"، )مترجم(دمحم صفوت ) 75(
  .76-75المصدر نفسه، صـ) 76(
 20ألقاه في لإلطالع على خطاب منون والذ� ضمنه المشروع الهند� والذ� ) 77(

 :أنظر  1956أغسطس 

A. Appadorai, Selected Documents on India’s Foreign Policy and 

Relations 1947-1972 , Vol.II, Oxford University Press , Delhi , 

PP.383-387; Verinder Grover (ed.), West Asia and India’s Foreign 

Policy , Deep & Deep Publication, New Delhi,1992, PP.612-615. 
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، ص  ت.�مصر، القاهرة، د يدار الكتاب العر�د�متر� شبیلوف ، مش�لة قناة السو�س ، 

؛ �طرس 144-125، ص " وثائ�" ؛ دمحم صفوت ، مسألة قناة السو�س 111- 109

؛ صوت 56- 46،ص 1957الهند و قناة السو�س ، مط�عة ال�اتر� ، القاهرة،: روفائیل 

  .1956أغسطس  22؛ الجمهور�ة  1956سبتمبر  7، 145 الهند ، عدد

  
)78  (Spectator (London) August 31 ,1956.  
  .776- 59، صـ"  مش�لة قناة السو�س"د�متر� شبیلوف، ) 79(
  .277ت، صـ.، م�ت�ة النهضة المصر�ة، القاهرة، د"تأم�م القناة"الحسینى دمحم الدیب، ) 80(
)81(Message from the Secretary of State (Dulles) (S 109) to 

Eisenhower, August 20, 1956, U.S. Department of State, note 

no.4, P. 245.  
، "مسألة قناة السو�س"أنظر دمحم صفوت،  يطالع على نص المشروع األمر��لال) 82(

  ).493، صـ"ملفات السو�س"ه��ل، . (149- 144صـ
)83 (U.S. Department of State , note no.4 , P. 245.  
  .153- 149صـ" مسألة قناة السو�س"دمحم صفوت،  )84(
  .493صـ" ملفات السو�س"ه��ل، )85(
  ..22/8/1956األهرام، )86(
  .23/9/1956، 146صوت الهند، عدد ) 87(
  ..22/8/1956األهرام، ) 88(
  .150صـ" مسألة قناة السو�س"دمحم صفوت، ) 89(
  .22/8/1956األهرام، ) 90(
  .276- 273تأم�م القناة، : الدیبالحسینى دمحم ) 91(
  : قال منون لروتنر� ما نصه) 92(
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“I tell you, Mr. Rountree, That if this thing is pushed, it will lead to a 

holy war.” See a 

Memorandum of a conversation, U.S. Embassy, London, August 22, 

1956, 11 A.M. between Dulles and Menon, U.S. Department of 

State, note no.4, PP. 254-256.  
  .23/8/1956األهرام، ) 93(

)94(Telegram From the Department of State (Murphy) to the 

Secretary of State August  22, 1956, U.S. Department of State, 

note no.4, P. 258.   
)95(Message from the Secretary of state to the President, August 23, 

1956, Ibid, P. 280.    
)96 (Telegram from Dulles to the Department of State, August 23, 

1956, Ibid , P. 271.        
)97 (Memorandum of a Conversation, Riyadh, August 24,    1956,  

U.S. Department of    State, note no.4, P. 286..        
  .23/8/1956األهرام، ) 98(
  .6، صـ12وزارة الخارج�ة المصر�ة، موضوعات عامة حول قض�ة قناة السو�س، عدد ) 99(

)100(Spectator, No. 6688, August 31, 1956, P. 277.        
و " َملَّة"إذا لم �ستقر من الوجع �أنه على " َیَتملَّلٌ "على فراشة و " یَتمَلَمل"التململ من ) 101(

ل" ، بیروت، يمختار الصحاح، دار التنو�ر العر�: هي الرماد الحار، اإلمام الراز� " ةالمَّ

  .634صـ
  .، المصدر الساب�295إفادة ) 102(
  .23/8/1956الجمهور�ة، ) 103(
  .30/8/1956الجمهور�ة، ) 104(
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  .30/8/1956األهرام، ) 105(
  .30/8/1956األهرام، ) 106(
  .26/8/1956األهرام، ) 107(
  .2/9/1956األهرام . 2/9/1956الجمهور�ة، ) 108(
  .3/9/1956الجمهور�ة، ) 109(
  .27/1956الجمهور�ة، ) 110(
)111 (Spectator, August 24, 1956, P. 252.   
عبد الحمید نافع زادة، وز�ر مصر ، ترجمة "مش�لة قناة السو�س: "أندر� جومر�  )112(

قض�ة قناة موضوعات عامة حول : المفوض في بودا�ست ؛ منشور في  وزارة الخارج�ة

  .1956أكتو�ر  29، 12السو�س ، عدد 
، محمود 492، صـ"ملفات السو�س"، ه��ل، 16،17،18،23،24/8/1956األهرام  )113(

 U.S. Department of State , note   ؛ 65، صـ "1956حرب السو�س "فوز�، 

no.4 , P.212  
  .، المصدر الساب�295إفادة ) 114(
  .1/9/1956األهرام، ) 115(
  .3/9/1956، األهرام، 2/9/1956الجمهور�ة، ) 116(
)117 (U.S. Department of State , note no.4 , P. 395. 
)118(Ibid, P. 502.  
)119( Spectator, Sept. 7, 1956. 
  .507، صـ"ملفات السو�س"ه��ل،  )120(
  .9،11،12/9/1956األهرام  )121(
األسبوع�ة إلدارة الصحافة، عدد وزارة الخارج�ة المصر�ة، تأم�م قناة السو�س، النشرة  )122(

  .1956سبتمبر  22، 8
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وزارة الخارج�ة المصر�ة، بب�ان بردود الدول على المذ�رة المصر�ة المؤرخة  )123(

  .15/9/1956، أوخم، األهرام 1453، مح 1جـ4/52/31، ملف 10/9/1956
)124(U.S. Department of State , note no.4 , 502. .  
من عثمان توفی� سفیر مصر �أد�س أ�ا�ا إلى و�یل وخم الدائم سر� جدًا  105إفادة  )125(

  .، أوخم1453، مح 2جـ 4/52/31، ملف 16/9/1956في 
   .205، صـ"مسألة قناة السو�س"دمحم صفوت،  )126(
   ..78- 77، صـ"1956حرب السو�س "محمود فوز�، )127(
-118الساب�، صـ، المصدر 8وزارة الخارج�ة المصر�ة، تأم�م قناة السو�س، عدد  )128(

  .16/9/1956، 14/9/1956، األهرام 119
)129(Report prepared in the Executive Secretariat of the Department 

of State, Washington, September  14, 1956 ; U.S. Department of 

State , note no.4 ,  p. 497.  
)130(Message from President Eisenhower to Prime Minister Nehru, 

September 15, 1956,  U.S. Department of State , note no.4 , pp. 

502-504..  
إلى و�یل الخارج�ة الدائم في  يسر� وعاجل جدًا من سفیر مصر بنیودله 328إفادة ) 131(

  .8جـ 30/45/15. ، م14/9/1956
  .15،16/9/1956األهرام، ) 132(
 56، صـ1956سبتمبر  29، 9سو�س في مجلس األمن، عدد وزارة الخارج�ة، تأم�م قناة ال) 133(

  .النشرة االسبوع�ة إلدارة الصحافة
  .858، صـ"ملفات السو�س"ه��ل، )134(
  .19،20،21،22/9/1956األهرام، )135(
)136(Report by the Executive Secretariat of the Department of State, 

Sept. 20, 1956, U.S. Department of State, note no.4, P. 541  
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  .24/9/1956األهرام، ) 137(
  .1956أكتو�ر  147،15صوت الهند، . 24/9/1956األهرام ) 138(
  .26،30/9/1956األهرام ) 139(
، ملف 3/10/1956إلى وخم في ) سمن(سر� من  سفارة مصر في نیولهي  351إفادة ) 140(

  ، أوخم1505، محـ6جـ 30/45/15
  .19،22/9/1956األهرام، ) 141(
  .6/10/1956، 1،21/9/1956األهرام، )142(
  .1956أكتو�ر  5، 147صوت الهند، عدد )143(
  .858، صـ"ملفات السو�س"ه��ل، )144(
أكتو�ر  29، 12موضوعات عامة حول قض�ة قناة السو�س، عدد : وزارة الخارج�ة المصر�ة) 145(

  .64،67، ص، " الهند وقناة السو�س"؛ �طرس روفائیل، 11، 10، صـ1956
  .7،13،16،22/9/1956، المصدر الساب�، األهرام 328 إفادة) 146(
نهرو  - سرقة ملف مراسالت ناصر 1956سبتمبر  20اكتشفت الخارج�ة الهند�ة في ) 147(

الخاصة �أزمة السو�س  و�التحقی� في األمر تم اكتشاف أن شاد� �ابور الموظف 

ل أجنبى نجح في �الخارج�ة الهند�ة وزوجته قد �اعا المعلومات الموجودة �الملف لعمی

ب�ع تلك المعلومات لدولتین أجنبیتین �عنیهما اإلطالع " اند�ان أكسبرس"وتوقعت . الفرار

أنهما بر�طان�ا وفرنسا، أنظر األهرام  حعلى أسرار تلك المراسالت و یرج

  .22/9/1956الجمهور�ة . 21،24/9/1956
  .858، صـ"ملفات السو�س"ه��ل، )148(
  .22/9/1956األهرام، ) 149(
  .21/9/1956األهرام، )150(
  .22/9/1956األهرام، ) 151(
سر� من وز�ر مصر المفوض ببورما إلى و�یل الخارج�ة المصر�ة الدائم، في  45إفادة ) 152(

  .، أوخم1453، في 2جـ 4/52/31، ملف 24/9/1056
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، ملف 3/10/1956سر� من مصطفى �امل إلى و�یل وخم الدائم في  352إفادة ) 153(

  .، أوخم1453،مح 2جـ4/52/31
  .328إفادة ) 154(
  .، المصدر الساب�328إفادة ) 155(
)156(Reid, Escott, Envoy to Nehru, Oxford University Press, New Delhi, 

1981, P. 164.  
)157(     A Letter from the Acting Secretary of State to the President, 

October 10, 1956, U.S. Department of State , note no.4 , p. 685. 
في اجتماع لألحزاب الهند�ة �رس لتأیید التأم�م المصر� للقناة قال الخط�اء الهنود أن  )158(

بلد في الشرق أن �عود  �القناة هي عن� الهند والشرق وال �م�ن أن تسمح الهند أو أ

. جدید اإلنجلیز مرة أخر� للس�طرة على القناة ل�عیدوا تشدید ق�ضتهم على عن� الشرق من

المصلح الدیني والزع�م الس�اسي في الهند، : انظر عبد المنعم النمر، موالنا أبو الكالم آزاد

 .477، صـ.ت.الهیئة المصر�ة العامة للكتاب ، د
 29، 12موضوعات عامة حول قض�ة قناة السو�س، عدد : وزارة الخارج�ة المصر�ة )159(

 .13، صـ1956أكتو�ر 
)160( A. K. Pasha: Indo-Egyptian Relations during Nehru Era, an 

unpublished paper delivered on the seminar on “Indo-Egyptian 

Relations”, which was held on March 3, 1999 , Faculty of Arts , 

Minufyia University , Shebin El Koum. 
 .1957، أغسطس 59صوت الشرق، عدد  )161(

)162(Memorandum of Discussion at the 304th Meeting of National 

Security Council, Washington, Nov. 15, 1956, U.S. Department of 

State, note no. 4, p.1128. 
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واطؤ الثالثى ، العدوان األنجلوفرنسي علي تحرب ال"حسن البدر� وفطین أحمد فر�د ،  )163(

 .481، صـ1997، القاهرة ، ، الم�ت�ة األكاد�م�ة  1، � " 1957خر�ف  –مصر 
سر� من مصطفى �امل سفیر مصر بنیودلهى إلى و�یل الخارج�ة  351إفادة ) 164(

 .أوخم/5/15، مح 6جـ30/45/15ملف  3/10/1956المصر�ة في 
 .127، صـ1956محمود فوز�، حرب السو�س  )165(
 .المصدر نفسه )166(
 .1957، إبر�ل 55صوت الشرق، عدد  )167(
 1958، یون�ه 69صوت الشرق، عدد  )168(
 .127، صـ"1956حرب السو�س "محمود فوز�،  )169(
سبتمبر  29، 9، عدد "وزارة الخارج�ة المصر�ة، تأم�م قناة السو�س في مجلس األمن )170(

1956. 
ت ، .، القاهرة ، د) 144(السو�س ، �تب س�اس�ة  -أنتونى إیدن، مذ�رات إیدن  )171(

 .182-181، 169صـ
، دار القاهرة للط�اعة ، )37(جون �ونل، قصة السو�س، �تب س�اس�ة  )172(

 .65، 64، ، صـ1957القاهرة،
)173( Escott Reid: Envoy to Nehru, pp. 144-169. 
  .11/3/1957الجمهور�ة،  )174(



 
  حیاتھ وأعمالھ: البروفیسور خورشید أحمد فارق

  

  *دمحم  نعمان خان. د. أ
 

و�ان األستاذ فارق رجل علم و�حث وتحقی� و�ان ال �عتقد في جلب ...{

منفعة ماد�ة من نشر أعماله المختلفة بل �ان ینف� على نشر أعماله ثم �ان 

مؤلفاته في اللغة ومعظم  .یوزعها مجانا على أهل العلم من األساتذة والطالب

و�ان األستاذ  ...األردو�ة ولكن �لها یتعل� �العر��ة والمصادر التار�خ�ة العر��ة

، و�ان ال تله�ه الدن�ا وما مدققینوالمحققین ال �ارعینخورشید أحمد من العلماء ال

فیها من انشغاله في العلم والتحقی� و�ان له آراؤه الخاصة في �عض األمور �م�ن 

  .}فیها ولكنه قضى ح�اته ��املها في سبیل العلم والتحقی�االختالف 

وهو أول أستاذ مشارك وأستاذ جامعي في قسم اللغة العر��ة في الحرم الجامعي 

و�ان والده  1م1916سنة) أترابرادش(لجامعة دلهي، ولد في حي شاه آ�اد ببر�لي 

ن الفارس�ة الشیخ محمود حسن تخرج في دارالعلوم بدیو�ند وعمل محاضرا للغتی

  .والعر��ة في �ل�ة الثانو�ة العل�ا الح�وم�ة ببر�لي

وقد تعلم األستاذ فارق اللغة الفارس�ة من والده ثم �عد اجت�از االمتحان الثانو� 

العالي التح� بجامعة علي �ره اإلسالم�ة وحصل منها على شهادات ال��الور�وس 

من تالمیذ المحق� الكبیر  وهو. م1944والماجستیر والد�توراه في العر��ة سنة 

                                                           
  .األستاذ في قسم اللغة العر��ة، جامعة دلهي، دلهي، الهند *
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) م1978-1888(والمعروف في ال�الد العر��ة البروف�سور عبد العز�ز الم�مني 

  .و�ان من التالمذة المعدودین الذین حصلوا على الد�توراه بإشرافه

 2بإنجلوعر�ك �ولیج، دلهي ببنایتها القد�مة هو�دأت ح�اته العلم�ة �التحاق

حتى عین أستاذا مشار�ا للغة العر��ة في جامعة  وخدم الكل�ة. م1943محاضرا سنة 

في سنة ) بروف�سورا(دلهي، �قسم اللغة العر��ة والفارس�ة واألردو�ة وأص�ح أستاذا 

م انتقل إلى علي �ره في البیت الذ� بناه فیها 1981و�عد تقاعده في سنة . م1972

البروف�سور رف�ع  ل�قضي ح�اته العلم�ة ف�ه ولكنه قضى آخر أ�ام ح�اته في بیت ابنه

 .م2001نوفمبر  15العماد فینان في دلهي ولبى نداء ر�ه في 

و�ان األستاذ فارق رجل علم و�حث وتحقی� و�ان ال �عتقد في جلب منفعة 

ماد�ة من نشر أعماله المختلفة بل �ان ینف� على نشر أعماله ثم �ان یوزعها مجانا 

  .على أهل العلم من األساتذة والطالب

لفاته في اللغة األردو�ة ولكن �لها یتعل� �العر��ة والمصادر التار�خ�ة ومعظم مؤ 

صاحب ) م1984ت (وقد نشر �ثیرا من مؤلفاته المفتي عتی� الرحمن . العر��ة

ها فیو�ان األستاذ فارق عضو شرف " ندوة المصنفین"األكاد�م�ة المعروفة في دلهي 

عر��ة �ما ألف �عض الكتب وقد حق� �عض الكتب ال. و�ان �فتخر لنسبته إلیها

  .�اإلنجلیز�ة

  :مؤلفاته �اللغة األردو�ة

1-  �  رسائل الخل�فة أبي ��ر الرسم�ة مترجمة ( ��ري �ط ��ت أ�

 .م1977) �3(دلهي ) إلى اللغة األردو�ة مع النص العر�ي

رسائل الخل�فة عمر الرسم�ة المترجمة إلى ( ��ري �ط ��ت �  -2

 .م1965) �2(دلهي ) اللغة األردو�ة

رسائل الخل�فة عثمان الرسم�ة المترجمة إلى ( � ��ري �ط�ت �ن  -3

 .م1956) �1(، ندوة المصنفین، دلهي ) اللغة األردو�ة
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4- �� �  �    ا��
� �
�ر�

�
 � �  �ب �� �

�
�   �

� �
لى تار�خ الهند أضواء جدیدة ع( رو�

 .م1971دلهي ) من مخطو� عر�ي

س�اسي محّنك من القرن األول أ� المختار بن (مدبر  ىقرن اول �ا ا�ك س�اس -5

 .م1941دلهي ) هـ67أبي عبیدة الثقفي المتوفى عام 

) االستعراض االقتصاد� للخالفة الراشدة(جائزه  �خالفت راشده �ا اقتصاد -6

 .م1977

 .م1963) مترجما من العر��ة إلى األرد�ةتار�خ الردة (تار�خ رده  -7

�و�ن�� �  �� -8
�

�  دلهي ) الهند القد�مة في األدب العر�ي( ���

 .م1977

 د���  -9 � �
�
� د� ���� ى� ا�� ترجمة أجزاء مهمة من أحسن التقاس�م لدمحم (� ى��

 )هـ380بن أحمد المقدسي ال�ار� المتوفى عام 

 :قةالمحق الكتب العر��ة/ المؤلفات 

 .م1967قصة دبلوماسي عر�ي، دلهي  -1

اقت�سه من مخطو� في دار الكتب �القاهرة لكتاب االكتفاء �ما (تار�خ الردة  -2

تضمنه من مغاز� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والثالثة الخلفاء لسل�مان بن موسى الكالعي 

 .م1970، بتحق�قه، دلهي )هـ634البلنسي المتوفى شهیدا عام 

هـ، بتحق�قه، 245أخ�ار قر�ش لدمحم بن حبیب ال�غداد� المتوفى سنة المنّم� في  -3

 .م1964دائرة المعارف العثمان�ة �حیدرآ�اد 

 :الكتب �اإلنجلیز�ة

1. Ziyad ibn Abih, University of Delhi 1966  

وأعماله و�ان ) هـ53المتوفى عام (رسالة الد�توراه درس فیها ح�اة ز�اد بن أب�ه 

 .ن ومن دهاة العربمن القادة الفاتحی

2. History of Arabic Literature 2 volumes (Pre Islamic & 
Umayyad Periods). 
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 )تار�خ األدب العر�ي العصر الجاهلي والعصر األمو� (

ومن أهم ما �تب هو تعر�ف واستعراض المصادر العر��ة المهمة في التار�خ 

هذا االستعراض وهو ال ��تفي وقد قضى ح�اته في إعداد . والتمدن والقانون واألدب

�استعراض الكتب فحسب بل یدل على األخطاء المط�ع�ة التي وردت في هذه 

و�ترجم . المصادر و�ذلك �م�ن االستفادة �مالحظاته في إعادة ط�اعة هذه الكتب

وأعد هذا . �ذلك �عض المقت�سات التي یهم القار� من الكتب التي قام �استعراضها

مجلدا، ولكن المجلدات  �19عني استعراض الكتب في " ےجائز"الكتاب المسمى بـ 

وقد ُط�عت المجلدات االثنا . الثالث عشر والثامن عشر  والتاسع عشر منها مفقودة

ومن الرا�ع عشر إلى السا�ع عشر من . منها ط�اعة حجر�ة أولیثوغراف�ة عشر األول

وأودعها في م�ت�ة  المجلدات م�تو�ة بخ� یده وغیر مطبوعة، وقد صور منها نسخا

و�عتبر هذا الكتاب عصارة . قسم الدراسات اإلسالم�ة بجامعة علي �ره اإلسالم�ة

  .مطالعته ودراسته للمصادر والمراجع العر��ة

و�حتو� هذا الكتاب أ�ضا على خمس مقاالت للبروف�سور خورشید أحمد وهي 

  :�ما یلي

 و���  �� -1 ���د
�
 ا���  اور في ) الخلفاء الراشدون واالجتهاد والتشر�ع( را�ون

 .المجلد الرا�ع عشر ثم م�ررا في األول المجلد

  )االستعراض التار�خي للعهد النبو� (جائزه  ىعهد نبو� �ا تار�خ -2

 المجلد الثالث  

3- � 
�
�� ��

�
����

�ا �وة ا
�

��
�
 المجلد الرا�ع، )ر�ان ندوة المصنفین(المفتي عتی� الرحمن : �

)االستعراض االقتصاد� للعهد النبو� (اقتصاد� جائزه عهد نبو� �ا  -4

 المجلد السادس  

 )االستعراض االقتصاد� للخالفة الراشدة(خالفت راشده �ا اقتصاد� جائزه  -5

 المجلد العاشر
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  :وتفصیل عدد الكتب التي استعرضت في �ل مجلد �التالي

 .�تا�ا 20 صفحة) 689(  1981المجلد األول، دلهي  .1

، الشر�ف الرضی(شرح نهج ال�الغة . 2. )230/845ت (دَطَ�قات ابن سع -1

غاني األ.4). 328/940ابن عبد رّ�ه، ت (ِعقد الفر�د ال .3 ).1015/ 406 ت

الحمو�، ت (معجم األد�اء �اقوت . 5). 356/967أبو الفرج األصبهاني، ت (

عیون . 7 ).356/967أبو علي، ت ( القالي األمالي،. 6). 622/1225

تار�خ . 8). 668/1270ط�قات األط�اء، ابن أبي ُاَصیِ�عة، ت في (األن�اء 

ت (الجاِح�  �تاب الَحَیوان،. 9). 846/1248ت ( الِقفطي الح�ماء،

 3تار�خ فتوح. 11). 182/798(أبو یوسف  �تاب الَخراج،. 10). 255/868

أنساب األشراف، ال�الذر� . 12). 314/926ت نحو (ابن أعثم الکوفي] أحمد[

. 14). 203/818(�تاب الَخراج،�حیی بن آدم الُقَرشي، . 13 ).279/892ت (

�تاب المسالك والممالك، ابن . 15). 279/892(فتوح الُبلدان، الَ�الذر� 

 في معرفة[أحسن التقاس�م . 16). 280/893ابن خرداذ�ه، ت نحو (�ه ذُخردا

 ت(الواِقد�  الَمغاز�،. 17). 380/990ت نحو (الَمقِدسي  ،]األقال�م

ابن ( اإلمامة والس�اسة. 19). 284/897(تار�خ ال�عقو�ي . 18. )207/823

وال األ .20). 286/883ت  الدینور�، قتی�ة الدینور�، ت  أبو حن�فة(خ�ار الطِّ

276/889.( 

 :�تا�ا 26 صفحات) 704(  1984دهلي  المجلد الثاني .2

تحقی� ، )634/1237أبو ر��ع سل�مان الکالعي البلنسي، (تار�خ الردة . 1

النبي،  سیرة.  3. )165/782ت (فتوح الشام، األزد� . 2. خورشید أحمد فارق 

علي (تنب�ه واإلشراف ال. 4. )(Wüstenfeldتحقی� المستشرق األلماني فستنفیلد

. 6). المسعود�(مروج الذهب . 5). 346/957بن حسین المسعود�، ت 

ال�عقو�ي  الُبلدان،�تاب .7). 300/912ابن ُرسته، ت نحو ( األعالق النف�سة
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. 9). 337/948ت (�تاب الَخراج ُقدامة بن جعفر . 8). �292/905عد (

�تاب . 10). 462/1070ت (صاِعد األنُدلسي ] القاضي[َطَ�قات الُألمم، 

َطَ�قات األطّ�اء والح�ماء ابن .  11 ).276/889ت (المعارف ابن ُقتی�ة 

ت (والُکّتاب،الَجهِش�ار� �تاب الُوزراء . 12). 984/ 377ت �عد (ُجلُجل 

ت (الُمبّرد  الکامل،. 14. عیون األخ�ار ابن ُقتی�ة. 13). 331/943

األدب الصغیر، واألدب الکبیر، ورسالة الصحا�ة، ابن .  15-17). 286/899

): 279/892ال�الذر�، ت (أنساب األشراف . 18). 142/759ت (المقفع، 

ت (القاِسم بن َسّالم ] و ُعَبیدأب[�تاب األموال،. 19). 5و 4، 1(األجزاء 

. 21). 236/851ت (نسب قر�ش، ُمصَعب الز�یر� . 20). 224/838

�تاب الُبلدان، ابن . 22). 463/1071ت (اِالست�عاب، ابن عبد الَبّر األنُدلسی 

ت (تقدمة الجرح والتعدیل، ابن أبي حاِتم . 23). 340/951ت نحو (الفق�ه 

مسالك . 25). 384/994ت (التنوخي  ،ِنشوار المحاَضرة.24).327/938

ابن حبیب، ت (المنّم� . 26). 346/957ت (الممالك، اإلصطخر� 

 .الط�عة األولى )245/860

 :�تب 8 صفحة) 735= 7+728( 1986دهلي  المجلد الثالث .3

آثار ال�الد وأخ�ار الِع�اد، -2). 911/1505ت (مزهر، السیوطي ال -1

). 334/945(الَهْمداني  العرب جز�رة صفة -3). 682/1283ت (الَقزِو�ني 

مشقي  ُنخ�ة -4 معجم ما  -5). 727/1327شیخ الر�وة، ت (الدهر، الّدِ

ت (األزرقي  أخ�ار م�ة،-6). 487/1094أبو عبید، ت (الَ��ر�  استعجم،

تار�خ ابن . 8). 808/1406ت (خلدون  ابن مقدمة. 7). 250/865نحو 

 .6-1: خلدون، األجزاء

 :�تا�ا  23  صفحة) 715= 7+708(   1987المجلد الرا�ع، علي �ره  .4
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عجائب الهند،  -2). 456/1064ت (جمهرة أنساب العرب، ابن َحزم  -1

). 614/1217(ُجَبیر  ابن رحلة -3). 340/956ت �عد ( 4بزرگ بن شهر�ار

�ید� . 5). 779/1377ت (َ�ّطوطة  ابن رحلة. 4 ت (مرتضی الِبلگرامي الزَّ

ت (المسالك والممالك، ابن َحوَقل . 6]. مؤلف تاج العروس) [1205/170

تار�خ . 8). 262/877ت (تار�خ المدینة، عمر بن َشّ�ة . 7). 367/977

ت (ابن َعبِد الح�م  ،فتوح مصر. 9). 966/1559ت (الد�ار ��ر�  الخم�س،

م المؤطا، اإلما. 11 ).245/860ت (الُمحّبر، ابن حبیب . 10 ).257/871

 .13) 548/1153ت (الَشهَرستاني  الِمَلل والِنحل،. 12). 179/795ت (مالك 

مهود� )�أخ�ار دار المصطفى(وفاء الوفاء  تار�خ .14). 911/1505ت (، السَّ

میر� . 15). 310/923ت (الطَّبر�  ). 808/1405ت (�تاب الَحَیوان،الدَّ

العجائب، ابن  خر�دة. 17 ).729/1329ت (معالم الُقر�ة، ابن اإلخوة .16

. 19).346/957ت (الَمسعود�  أخ�ار الزمان، .18 .1349/ 749الَورد� ت 

أدب الکاتب، ابن ُقَتی�ة . 20). 463/1071ت (جامع ب�ان العلم، ابن عبد الَبّر 

الکاف�ة، ابن . 22). 911/1505ت (السیوطي  اإلتقان،. 21). 322/934ت (

 ).538/1143مخشر�، ت الز (المفّصل . 23). 646/1249ت (الحاِجب 

 :�تا�ا 14 صفحة) 359= 7+352( 1989المجلد الخامس، علي �ره  .5

ابن الطَّقَطقي، ت (الَفخر�،  -2). 310/923ت (تفسیر الطَّبر�  -1

ت نحو (أبو َحّ�ان التَّوحید�  أخالق الوز�ر�ن، -3). 709/1309

تجارب . 5). 385/995ت (الُخواِرزمي  مفات�ح العلوم، -4). 400/1010

ت (ابن شاکر الُکُتبي  ،َفوات الَوَف�ات - 6). 421/1030ت (ِمسَ�َو�ه  ،اُالَمم

جوامع  -8). 681/1282ت (ابن َخلِّ�ان  ،َوَف�ات اَالع�ان -7). 764/1363

ّ�یت  ت (زاد المعاد ابن الق�ِّم  -9). 244/858ت (إصالح المنِط�، ابن الّسِ

 -11). 676/1277ت (النََّوِو�  والُلغات،تهذیب األسماء  -10). 751/1349
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 ذ�ر �الد ِافر�ِقّ�ة يالُمغرب ف -12). 768/1367ت (ال�اِفعي  ،الِجنان ِمرآة

تار�خ ِسِني ملوك األرض واألنب�اء،  -13). 487/1094ت (والمغرب، الَ��ر� 

األ�شیهي  المستطَرف، -14). 360/970ت (حمزة بن الحسن األصبهاني، 

 ).852/1448ت (

 :�تب 9 صفحة) 356( 1989المجلد السادس، علي �ره  .6

). 14/759ت ( ابن المقفع �ِلیلة وِدمنة، -2). 255/869(رسائل الجاح�  -1

��ي  -3 رسالة  -4). 771/1370تاج الدین، ت (َطَ�قات الشاِفِعّ�ة، السُّ

الّسیوطي  تار�خ الخلفاء، -5). 449/1057( أبو الَعالء الَمعّر�  الُغفران،

-8. ثالث رسائل، الجاح� -7. اِح�الج �تاب الُبخالء، -6). 911/1505(

 .الّسیوطي الُوعاة، ُ�غ�ة -9. الجاح� �تاب التاج،

 :�تا�ا 11، صفحة) 352( 1990 المجلد السا�ع، علي �ره .7

، صنف الكتاب في خالفة )4/10القرن (البیهقي  الَمحاسن والَمساو�، -1

- 3 ).569/1174( الَحَ�مي ال�من، ُعمارة تار�خ -2). هـ320-295(المقتدر 

 -4). 458/1066أحمد بن الحسین، ت (البیهقي  األسماء والصفات،

دب أ -5). 577/1181عبد الرحمن بن دمحم، ت (ُنزهةاألِلّ�اء، ابن األن�ار� 

أبو َ�علی  األح�ام السلطان�ة، -6). 450/1058ت (الَماَورِد�  الدن�ا والدین،

لسان العرب، ابن  -7). 458/1066الحسین، ابن الفراء، ت  دمحم بن(الَفّراء 

ت (الُمنِجد، ُلِو�س َمعُلوف  -8). 711/1311ت (فر�قي اإل منظور

). 817/1415ت (القاموس، مجد الدین الفیروزآ�اد�  -9). 1365/1946

حاح، -10 إسماعیل بن حماد، ت (أبو نصر إسماعیل الَجوهر�  الّصِ

  ).458/1066علي بن إسماعیل، ت (، ابن ِسیدة الُمحَ�م -11). 393/1003

 

 :�تا�ا 12  صفحة) 364= 7+357( 1991المجلد الثامن  .8
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ت (اللغة، ابن ُدَر�د  جمهرة -2). 458/1066ت (مخصص، ابن سیدة ال -1

جمال الدین قاسمي، ت (تار�خ الجهم�ة والمعتزلة  -3). 321/933

 بن عبد المجید، ت عبد هللا(مش�ل القرآن، ابن قتی�ة -4). 1332/1914

ِجستاني  �تاب المعمَّر�ن، -6. �تاب األنواء، ابن قتی�ة -5). 276/889 الّسِ

�تاب النخل والَکْرم، األصمعي  -7). 248/862سهل بن دمحم، أبو حاتم ت (

َجر، األصمعي -8). 216/831عبد الملك بن قر�ب، ت ( . �تاب الن�ات والشَّ

الَمقر�ز�  ،)فاطمی خلفاء(ة الفاطمیین والخلفاءاتعا� الحنفاء في أخ�ار األئم -9

الَزمخشر�  ،أطواق الذهب -10). 845/1441تقي الدین أحمد بن علي، ت (

. األصفهاني سلجوق، ِعماد الدین] آل[تار�خ دولة -11 ).538/1143ت (

 ).356/967ت . (أبو الفرج األصفهاني َمقاتل الطالبّیین، -12

 :�تب 10  صفحة ) 366= 7+359( 1992المجلد التاسع علي �ره  .9

فجر  -2). 182/798( اختالف أبي حن�فة وابن أبي لیلی، القاضي أبو یوسف -1

المغرب وأرض السودان ومصر واألندُلس،  -3). 1954ت (اإلسالم، أحمد أمین 

ت (�تاب المسالك والممالك، ابن حوقل -6). 560/1166ت (الشر�ف اإلدر�سي 

�تاب التیجان، وهب  -6). 336/947ت �عد (الَهمداني  اإل�لیل، -5).367/977

 - 8). 1366/1947ت (الَکرَملي  النقود الَعَر�ّ�ة، -7). 114/738ت (بن ُمنّ�ه 

مهود�  )�أخ�ار دار المصطفى(وفاء الوفا  تار�خ  -9). 911/1505ت (السَّ

ر أخ�ار ملوك الُفرس ُغرَ  -10). 685/1286ت (مختصر الدول، ابن الِعبر� 

 ).429/1038ت (الّثعاِلبي  وِسَیرهم،

 :�تب 4 صفحة) 353( 1992المجلد العاشر علي �ره  .10

�تاب اختالف  -2 ).350/961ت نحو (الفاضلة، الفارابي  آراء أهل المدینة -1

الب�ان الُمغرب  -3). 310/923ت (، الطََّبر� )مقت�س من تار�خ الطبر� (الفقهاء 
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الّذَهبي  ُدَول اإلسالم، -4). 695/1295ت (ابن ِعذاِر�  والَمغرب، فی األندُلس

)748/1348.( 

 �تب 5 صفحة) 352( 1993المجلد الحاد� عشر ، علي �ره  .11

 وِعبرة الَجنان مرآة -2). 622/1225ت (معجم البلدان، �اقوت الَحَمو�  -1

المسامع ُنزهة الخواطر و�هجة  -3). 768/1367ت (�اِفعي ال الَ�ْقظان

الوزراء أو تحفة  -4]. 1341/1923الحسني، ت [والنواظر، سید عبد الحي 

 -5). 448/1056ت (األمراء في تار�خ الوزراء، هالل بن المحّسن الصابي 

أبو الحسن علي بن عبد هللا، ت �عد (النُّ�اهي  ،األندُلس تار�خ ُقضاة

792/1390.( 

 :�تب 4 صفحة) 255( 1994المجلد الثاني عشر، مخطو�  .12

 - 2). 988/1580(الحرام، قطب الدین النهروالي  اإلعالم �أعالم بیت هللا -1

دمحم بن (الفاِسي  ِشفاء الَغرام، -3). 911/1505(ُحسن المحاَضرة للسیوطي 

 ).لمجهول(�تاب العیون والحدائ�  -4). 832/1429أحمد، ت

 مفقود  : المجلد الثالث عشر  .13

 :�تب 4 صفحة) 200( 1995المجلد الرا�ع عشر مخطو�   .14

 -2]. 488/1095ألبي شجاع دمحم بن الحسین، ت [ذیل تجارب اُألَمم ِمسَ�َو�ه  -1

إكلیل الکرامة في  -3). 684/1285دمحم بن علي، ت (األعالق الخطیرة، ابن َشّداد 

دمحم صدی� خان بن حسن، ت (مقاصد اإلمامة، دمحم صدی� حسن خان 

ت �عد (الُس�َّر�،  أمین الصوفي) دمحم(سمیر الل�الی  -4). 1307/1890

1316/1898.( 

  �تا�ان  صفحة) 200( 1995المجلد الخامس عشر ، مخطو�  .15

  ).المذ�ور في المجلد الساب�" سمیر الل�الي"القسم المت�قي من مقت�سات �تاب (
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) رفع اإلصر عن( -2). 6/10سلمة بن مسلم، ت ق(األنساب الَعوَتِبي  -1

 ).1449/ 852سقالني، ت الع(قضاة مصر، ابن حجر 

 :�تب 3  صفحة) ۲+۱۹۲( 1996المجلد السادس عشر، علي �ره  .16

 من المختصر الَقَ�س نور -2. العس�ر�  األوص�اء، دمحم وعلي و�نوه -1

ت (علي  �رد الب�ان، دمحم أمراء -3). 673/1274ت (الَ�غمور�،  المقتَ�س

1372/1953.( 

 �تب 3 صفحة) 231( 1997المجلد السا�ع عشر علي �ره، مخطو� مصور  .17

ت (عبد الرحمن بن أحمد ( القاضی ُمجیر الدین الَحنبلي األُنس الجلیل، -1

). 1332/1914ت (تار�خ مصر الحدیث، ُجرجي َز�دان  -2 ).928/1522

 ).1366/1946ت (أرسالن  َش�یب العرب، َغَزوات تار�خ -3

 مفقود  المجلد الثامن عشر  .18

 المجلد التاسع عشر مفقود  .19

ط�ع المجلدات الثالثة األولى في دهلي �ما مر آنفا و�بدو أن المجلدات  وقد

  .المت�ق�ة أعدت في علي �ره ف�عضها مطبوعة و�عضها مصورة

وقد استعرض �ل مجلد من مجلدات الكتب ��تاب مستقل �ما فعل مع 

  .مجلدات تار�خ ابن خلدون الستة في المجلد الثالث

  :أسلوب الكتاب

�تاب المغاز� للواقد� لیتضح أسلوب األستاذ خورشید نقدم هنا استعراض 

صفحة  59وقد استعرض األستاذ هذا الكتاب في . أحمد فارق في استعراضه للكتب

: و�دأ بذ�ر تفاصیل نشر الكتاب فقال) من المجلد األول 582إلى  524الصفحة  (

مضت، من المط�عة  5ط�ع الكتاب ألول مرة قبل مئة وخمس وعشر�ن سنة

فون ] النمساو� [بتحقی� المستشرق ، �1856لكتا عام  ]Baptist Press[دان�ة المعم

و�ان من أعضاء السلك الدبلوماسي النمساو� ] Alfred von Kremer[�ر�مر 
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و�قع التعر�ف . صفحة وس�ع وثالثین مئة نص الكتاب على أر�ع�حتو� ]. في الهند[

التي وقعت في الكتاب [األغال� وذ�ر تصح�ح . صفحة �39الكتاب والهوامش في 

ثم ذ�ر حالة الورق السیئة �سبب مضي مدة طو�لة علیها . "صفحة 12في ] المطبوع

صفحة  12وأشار إلى �ثرة األخطاء �اإلضافة إلى األخطاء التي ذ�رها المحق� في 

وذ�ر منها هنا على سبیل المثال عشر�ن خطأ من األخطاء اإلمالئ�ة والنحو�ة مثل 

وقال ال یوجد فهرس . �ان البلقاء وتسعة شهر م�ان تسعة أشهر وغیرهماالبلقا م

المحتو�ات، ثم ذ�ر الفرق بین ما ذ�ر الواقد� وابن سعد من عدد الغزوات التي 

قادها الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه والغزوات التي أوفدها تحت ق�ادة الصحا�ة رضوان هللا 

فارق إلى تألیف الرسائل في موضوع الغزوات قبل  وأشار األستاذ. أجمعینعلیهم 

وقد . الواقد� وذ�ر رأ�ه الشخصي في سبب منع انتشارها و�یف �قي مؤلف الواقد�

قد� عجم�ا وأعطى �عض التفاصیل عن الواقد� ثم ذ�ر اتكلم أ�ضا في �ون الو 

 ثم ذ�ر أهم�ة المعلومات التي. �تا�ا من مؤلفاته �14شيء من التفصیل عناو�ن 

جمعها والرجال الذین رجع إلیهم لجمعها وذ�ر رأ� الخطیب ال�غداد� ف�ه وقال ال 

وذ�ر . یوجد �تاب موثوق �ه في التار�خ وفي الرجال إال وف�ه نقول من �تب الواقد�

�ذلك أسماء رجال سند الواقد� ورواته وذ�ر طر�قة نقل الواقد� للمعلومات في 

وقال إن خاتمة . یل أكثر عن غزوتي بدر وأحدالغزوات المختلفة وقال إنه ذ�ر تفاص

  .الكتاب في غزوة تبوك، الغزوة األخیرة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص ثم ألقى �عض الضوء علیها

من الصفحة (ثم ترجم �عض المقت�سات من مغاز� الواقد� إلى اللغة األردو�ة 

ر النص ولم یذ�ر هنا النص العر�ي ولكنه ذ�) 550إلى منتصف الصفحة  531

و�ذ�ر في األخیر قائمة .  العر�ي مع ترجمته إلى اللغة األردو�ة في �عض مجلداته

لألخطاء التي وقعت في ط�عة �لكتا ) 582إلى 550من منتصف الصفحة (طو�لة 

  .ولم �قم المحق� بتصح�حها
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وهذا هو أسلوب األستاذ فارق في استعراضه للكتب �اختالف �س�� من �تاب 

�ة وأح�انا و ل أح�انا النصوص العر��ة مع ترجمتها إلى اللغة األردوقد نق. إلى �تاب

  .ولكنه أسهب في االستعراض في المجلدات األولى و�تقلل التفصیل تدر�ج�ا. یتر�ها

وقد ز�ن األستاذ فارق �عض صفحات �تا�ه �اآل�ات القرآن�ة واألشعار العر��ة 

أ سلسلة نقل اآل�ات واألشعار من وتبد. بترجمتها إلى اللغة العر��ة ومن دون الترجمة

فنذ�ر هنا على سبیل المثال ما ورد من اآل�ات واألشعار .  المجلد السا�ع فصاعدا

  :إلى اللغة األردو�ة جمتهافي المجلد الثاني عشر من الكتاب، وتر 

سورة )) �أیها اّلذین ءامنوا عل��م أنفس�م ال َ�ُضر�م َمن ضلَّ إذا اهتدیتم ((

  ).3ص  12ج( 105: المائدة

: سورة یونس)) ولكن الناس أنفسهم �ظلمون } شیئا{إن هللا ال  �ظلم الناس ((

  ).4ص  12ج(، 44

  6ف�ّل ما في األرض  ال �غن�ك    إذا �ان ال �غن�ك ما ��ف�ك

، و�ان ال مدققینوالمحققین ال �ارعینو�ان األستاذ خورشید أحمد من العلماء ال

في العلم والتحقی� و�ان له آراؤه الخاصة في �عض تله�ه الدن�ا وما فیها من انشغاله 

 .األمور �م�ن االختالف فیها ولكنه قضى ح�اته ��املها في سبیل العلم والتحقی�

                                                           

  :اهلوامش
الموجزة �اللغة األرد�ة بخطه وتار�خ والدته المسجلة في �تب هذه السنة في سیرته الذات�ة  1

  .م1920یولیو سنة:جامعة دلهي
من أقدم المعاهد التعل�م�ة في ) ِدّلي �ولیج أو مدرسة دهلي/ دهلي(تعتبر �ل�ة دلهي  2

دلهي و�انت بنایتها القد�مة أمام بوا�ة أجمیر�، البنا�ة التي تقع فیها حال�ا مدرسة إنجلو 

و�ان محلها قبل مدرسة غاز� الدین خان التي أسست في العهد . انو�ة العل�اعرِ�ك للث

وقد مرت الكل�ة �أحوال صع�ة من النقل واإلغالق حتى قررت .م1792الُمَغلي في سنة 
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م ونقل أساتذتها وعاملوها إلى �ل�ة 1877الح�ومة اإلنجلیز�ة إغالقها نهائ�ا في سنة 

في " عر�ك میدل أس�ول"ة حتي الصف الثامن �اسم و�ان أهل دلهي أسسوا مدرس.  الهور

م وأص�حت هذه المدرسة �ل�ة 1893م ثم نقلوها إلى بنا�ة مدرسة غاز� سنة 1862سنة 

و�قیت " إنجلو عر�ك �الج"م وتم إلحاقها بجامعة دلهي وعرفت الكل�ة �اسم 1924سنة 

م في بنا�ة 1948م ثم فتحت من جدید سنة 1947مغلقة لفترة أثناء انقسام الهند سنة 

مدرسة غاز� الدین �اسم �ل�ة دلهي، ثم سمیت هذه الكل�ة �اسم �ل�ة ذاكر حسین وتعرف 

انظر مجلة (اآلن ��ل�ة دلهي ذاكر حسین، وهي في بنایتها الجدیدة أمام بوا�ة ُترَ�مان 

 25م ص 1935األرد�ة لكل�ة ِدّلي �ولیج، عدد ممتاز عن �ل�ة ِدّلي القد�مة " فانوس ادب"

 ).وما �عدها
ط�ع الكتاب �عنوان �تاب الفتوح من دائرة المعارف العثمان�ة �حیدرآ�اد ومن بیروت  3

  .بتحقی� علي شیر� 
من تألیف  یر� �عض المحققین أن نس�ة الكتاب إلى بزرك بن شهر�ار خطأ، بل هو4

  .أ�ضا) م10/هـ4القرن (موسى بن ر�اح األوسي السیرافي من 
  ).2016(أص�حت المدة اآلن مئة وستین سنة  5
  :�التالي) البیت الحاد� عشر(روا�ة البیت في األرجوزة ذات األمثال ألبي العتاه�ة  6

  ف�ّل ما في األرض  ال �غن��ا    إذا �ان ال �غن�ك ما ��ف��ا

  .446أشعاره وأخ�اره لش�ر� ف�صل ص : انظر أبو العتاه�ة



 
 ملكة الحب والجمال: شاعرة كشمیر

  

�شیر أحمد  
*  

 

من الشاعرات اللواتي  العدید نجبتأتعد منطقة �شمیر محطة ثقاف�ة وفكر�ة {

�مّثلن اللواتي لل دید وح�ه خاتون وأرن�مال  األدب والفن إثراًء ق�ما، أمثال أثر�ن

ففي القرن الرا�ع عشر . أمهات ورواد الشعر الكشمیر� في ش�ه القارة الهند�ة

برزت لل دید �شاعرة صوف�ة متفردة، وأنشدت ح�ه خاتون أغاني الحب واأللم في 

القرن السادس عشر �ش�ل منقطع النظیر، بینما أص�حت أرن�مال معروفة لد� 

وال یخفى أن . ة في القرن الثامن عشرجم�ع الط�قات األدب�ة �فضل أغانیها المؤثر 

�ل هؤالء الشاعرات الثالث ینتمین إلى حق�ة األدب الشفو�، و�التالي فإن هذه 

المقالة سوف تتطرق إلى الكشف عن حقائ� الح�اة الصع�ة التي عاشتها ح�ه 

  .}خاتون وعن إسهاماتها األدب�ة الق�مة في مجال األدب والشعر الكشمیر� 

تعرف  و�انتشاعرة الزهد والتصوف  1)1609-1554(�انت ح�ه خاتون 

عاشت  التي لشاعرة اإلسالم�ة األسطور�ة، ف�انت هي ا"عندلیب �شمیر"أ�ضا �اسم 

 تدعى ولدت في قر�ة صغیرة الم�الد�؛ وقد في �شمیر في القرن السادس عشر

 وعرفت ح�ه خاتون بجمالها الفائ� حیث. �حقول الزعفران المشهورة" شندرحار"

قد تعلمت و . ، �أنه فلقة قمر�سبب وجهها األنی� المشرق ) القمر" (زون "یت سم

؛ ثم تزّوجت �أحد زمالئها القراءة والكتا�ة من عالم القر�ة األخر�اتفت�ات البخالف 

                                                           
  .،حیدر آباد، األجنبیة واللغات اإلنجلیزیة اللغة جامعة الدكتوراه، في باحث *

 



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

85 

 همفة، ولكن ولسوء الح� لم تتم�ن عائلتها الجدیدة من ر�في في سن م��ر  وهو فتى

�مرور األ�ام وتفاقمت  اشتّدتإلى خالفات  ذلك، فأّد� هادیل ةالشعر�الموه�ة أهم�ة 

إلى األسوأ ) أم زوجها(وازدادت سوء حتى تدهورت عالقتها مع زوجها وعمتها 

وقد عّبرت عن هذه التجر�ة المر�رة الحقا في . وانتهى بها المطاف إلى الطالق

  :ج�ةأشعارها، وف�ما یلي �عض األب�ات المترجمة لما عانته الشاعرة في ح�اتها الزو 

  .الموتنزاع  أكثر منحیث �انت ق�ضتها  شعر�، من أمس�تني زوجيأم " 

  غزل،مفقدت وعیي على خش�ة عجلة ال 

  .�سرتها فتعطلت تلك العجلة الدائر�ةو  

   ،أصهار� ظلم ت تحمل، الفظائعو�ین � بین نفسي یال أستط�ع التوف 

  2."إلنقاذ�وتعالوا  ساعدوني�ا والدّ�، أرجو�م 

والتسامح إلى درجة �بیرة، ولكن  �عظ�م الصبر أنواع العذابتحملت  ومع ذلك،

 والدة زوجهااأل�ام تغدر �ل حین، وٕاذا نزل القضاء ضاق الفضاء، وه�ذا استطاعت 

خاتون، على التصر�ح  ح�هأن تفرق الحبیب من حبی�ه واجبرت ولدها، زوج 

  : الحبیب، أ� زوجها�الطالق؛ وتوضح األب�ات التال�ة هذه المعاناة وقساوة فراق 

 !بي�ا حبیبتلهف لك لقد �نت في انتظارك لفترة طو�لة "

  )!زون ( كقمر  االبتعاد عن كال �م�ن 

  .قدملقد ز�نت نفسي �الترف والكمال من الرأس إلى ال 

  "، �ا حبیبي�زهرة الرمان الجذاب ش�ابيلذا استمتع من 

جبرتها على �تا�ة شعر أهذه التجارب المر�رة وهذه المعاناة التي القتها الشاعرة 

عمی� مثقل �األف�ار والهموم واآلهات والمشاعر التي ال �ستط�ع تفسیرها أو ترجمتها 

إال صاحب تجر�ة مثیلة؛ ف�انت تدون أشعارها وهي تتجول في حقول الزعفران 

وفي ضفاف األنهار، فأنتجت شعرا ال  وتحت ظالل األشجار وعلى سفوح الج�ال

�ضاهى، ٌ�ضرب �ه المثل في القاصي والداني، حیث ال یزال صیتها ذاع لد� 

 .المتعلمین وغیر المتعلمین في أرض �شمیر
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  :�عض الح�ا�ات المتعلقة �ح�اتها العمل�ة والشعر�ة

�ان األمیر یوسف شاه تشاك، �الخارج  ذات مرة، �طر�قة غیر فطر�ة،

تغنى  "زون " بجانب الم�ان الذ� �انت مرّ . الخیل �طر�قة على ظهر دلالصط�ا

بجمالها اندهش جهها و احتى و  �حث عنهافحز�نة،  األحان سمع منها .تحت شجرة

 هح�" �عد ذلك تزّوجا، وقد لقبت و وقعا في الحب التقاء عینیهما معا حالو . الرائع

 3."خاتون 

نالت أغانیها حیث  األدبي �شمیرتار�خ  شخص�ة أسطور�ة في تعد ح�ه خاتون 

خ�الها على عمی�  ها القاس�ة والشاّقة تأثیرتح�ال و�ان. �شمیر شعب�ة �بیرة في

 التي تلقت �عض التعل�م األساسي الر�ف�ة الوحیدةفتاة ال �انت �ما انها .األدبي

و�عد فشل زواجها األول الذ� انتهى �الطالق، حاولت أن  .بخالف الفت�ات األخر�ات

الذ� زواجها األول الفاشل  �انت ح�ة خاتون فتاة ر�ف�ة التى �عد دأ ح�اة سعیدة وتب

 كشمیر المستقلةل من الملك األخیرعقب الزواج  انتهى �الطالق حاولت ح�اة سعیدة

لكن لم الماضي الزوجان ح�اة سعیدة أفضل من هذان  بدأ . یوسف شاه تشاك آنذاك

یوسف شاه حاكم �شمیر  المغول الملك أكبرمبراطور یدم ذلك طو�ال حتى خدع اإل

وه�ذا لم ��ن الح� ل�حالف ح�ه خاتون على اإلطالق حیث �ان  .�عد ذلك هوسجن

الطا�ع السائد لح�اتها المشاكل المتعاق�ة خصوصا عندما نفي وسجن الملك أكبر 

لم �م�ن �مقدورها احتمال ذلك . زوجها �الخداع فتحولت ح�اتها إلى الجح�م مجددا

  .وأص�حت مجنونةثر ففقدت صوابها أك

لم تستطع ح�ه خاتون " :بیر�ل �اجرو وحسن خوه�امىبروا�ة الح�ا�ة األخر� و 

أن تنعم �السعادة والهناء في ر��ع ح�اتها المليء �المآسي والرفض �الذات ح�اتها 

الزوج�ة إذ غمرها ال�أس �صورة الشعر النا�ض مع االندماج الحق�قي من الصوت 

  4."بلغت شهرتها مسامع أذني یوسف شاه والذ� جعل منها زوجة له. والشعور

أعتقل (ولكن سرعان ما بدأت تتألم إذ وقع عش�قها یوسف شاه في أوضاع سیئة

لقد وهنت وذبلت . ومن الطب�عي أن �مزق قلبها �الفزع واالفتراق) من قبل الملك أكبر
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المشئوم في عدم  ح�ه خاتون �سبب ابتعادها عن زوجها الحبیب وألجل مصیرها

ومع ذلك لم تقبل الهز�مة حیث صنعت لها .نجاح قصة حبها ورفض المجتمع لها 

عالما خاصا بها، تخللته انفعاالتها المدو�ة وألحانها الحز�نة �ما حصلت لها وما 

فقدت، وتعلمت �یف تع�ش في أف�ارها، وأخذت تنظم العدید من األغاني التي تمزق 

تسلب لب القار� وتجعل في حیرة من أمرها من أن القار� األفئدة وتحیر العقول و 

وتعد األغن�ة التال�ة . یجد نفسه من الوهلة األولى منجذ�ا إلى شعرها القو� المؤثر

  :ألتي أنشدتها أثناء تشّردها من قر�ة إلى أخر� في �ل أرجاء وال�ة �شمیر، وهي

 )لترجمةا)                                          (�شمیر�ة(

  لقد أضعت �ل نهار� على الطر��          لوُسم دٕوه ےَمنز سرا� 

 خسارةالهذا الش�اب هو !حبیبي           ے�اون را� ے�اَر م�ان

  على الطر�� نهار� �ل  أضعتلقد            لوُسم دٕوه ےَمنز سرا� 

 لماذا ولدنا؟ لماذا ال نموت؟؛            ےمٍو�ا� ه�ون  ے��اِز زا�

 لماذا هذه األسماء الجمیلة؟            سِوندر ناو ھ�ُیت ھٓ�تپوو  

 یجب علینا االنتظار لیوم الق�امة          ےُ◌ میِژه شا�ھ�ُالی وُسن چ 

 على الطر�� نهار� �ل  أنا أضعت وها                 لوُسم دٕوه ےَمنز سرا� 

 طر�قة الدن�ا مثلها مثل العواصف               ےدور دن�ا بوز طوفانی 

 �غمرني الحزن الالنهائي                 آو ےلَدنَ  ےتوٕر روستُ  

 ا    شاقّ  ادعوت لنفسي حظ           ےنا� هسُاال ِیٕرُون  ے�ور م 

 على الطر�� نهار� �ل  أنا أضعت وها              لوُسم دٕوه ےَمنز سرا� 

 دخل العدید من العنادل الحد�قة               ےُبلُبل آ��اغ بوستان  

 ولعبوا لعبهم في الحد�قة               وھژ ھَمنز َچمَنن مُاِرک 

  عنادل تقللت وهلكتالالزهور ذبلت و              ےَبٕر ُبلُبل ضا� هُ�ل �ی 

     على الطر�� نهار� �ل  أنا أضعت وها             لوُسم دٕوه ےَمنز سرا� 

 ذلك الیوم أرجوك �ا رّب أن تحمیني               ےٕ�ر�ز�م پُنن سا� هَتت 
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 هناك جهنم حرمن                  آسم محشُرن تاو هییت 

   خاتون تناد�ك هحینئذ ح�               ےخوتون نادا ال� هحب 

    على الطر�� نهار� أضعت �ل أنا  وها               5لوُسم دٕوه ےَمنز سرا� 

* * * *  

  ح�ه خاتون  شاعرةمع اللملك ل صدفةلقاء 

توجد شجرة تشنار (شنارتمستغرقة في الغناء تحت ظّل شجرة  ح�ه خاتون �انت 

 خرجذات یوم  .)في مناط� جبل�ة ��ون لون أوراقه أحمر ومن �عید یبدو نارا محرقة

 �الصدفةقاها تلاوقد  وة الجواد،هص ىشاك لالصط�اد علتملك �شمیر یوسف شاه 

ن قر�ب ودهش برؤ�ة رؤ�تها ع الملك قّرر. ن ورخ�م�و�انت تغنى �صوت حز 

حالما التقت عیناه �عینیها المشوقتان، فعش� �عضهما  وقع في حبها، فجمالها الفاتن

   6.ال�عض وانتهى بهما المطاف إلى الزواج

�عنى الحب في  الذ� "لول"شاعرة أدخلت مصطلح  أولتعتبر ح�ة خاتون 

 "لیرك" المعروف �اسم الشعر الغنائي في اإلنجلیز�ةالذ� �قابله الشعر الكشمیر� و 

(Lyric) الحب والنغم حفل و�. من األدب ینقل ف�رة واحدة �اختصار ضرب وهو�

  .أشعارها �سبب فراق زوجها ، وهذا ما ظهر جل�ا فين�الحز 

أو القصیدة " وزون " من أش�ال الفن اجدید ش�ال الكشمیر� لشعر لأعطت 

 .الغزل الفارسي ىإل �اإلضافةألغاني الشعب�ة �اوالتي ر�ما تأثرت  الغنائ�ة القصیرة،

 .�ة هادئةموس�ق ات�قاعإیتم وضعها بقصیدة قصیرة تعتبر " وزون "لذلك فإن و 

أو ممزوجة ب�عضها  خاتون إما من خالل مؤلفات موس�ق�ة ح�ة وصلت إلینا أغاني

 و�شمیر جاموبوقد نشرت أكاد�م�ة اللغات والفنون والثقافة  .شفو�ةعن طر�� تقالید 

ولكن حاول ها، شعر من في صحة �عض  مجموعتها الشعر�ة وٕان وجد اختالف

 معظم شعر ح�ة�عبر  .األدب�ة ح�اتها ومساهماتها ال�احثون إعادة بناء تفاصیل

ب �بیر اعذو أ� من طرف واحد وه، مت�ادلالالحب غیر في  خاتون عن معاناتها

الذ� لم حلمها  ىهذه االنق�اض�ة إل ناقد ا�س سادهوو�نسب ال .معروف �ما هو
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�عبر عن الشوق واللهفة الجارفة ال�عیدة شعرها الزوج�ة إنما  ح�اتهایتحق� في 

 ال توجد قصیدة واحدة للشاعرة خاتون تعبر عن است�فاء الحب أو السعادة،. المنال

وتعتبر . ها عن الحبیب وٕاهماله لها و�ذا االنطواءبل �ل منها ترو� أحداث انفصال

  :األغن�ة التال�ة من أشهر ما غنت بها وهي في حالة من التوتر وال�أس

 ) نقل حرفي(الكشمیر�ة 

Dil nith colham roshey, 
Walo myaani 

poshey madano! 
Wolai ve'si' 

gachavai hiyey, 
yus gav su 

katee yiyey, 
Praaraan chhas 
channi ziyey, Walo 
myaani poshey 

madano! 
Wolai ve'si' 

gachavai handey, 
Laanyum nyai 

kati andey, 
Loo'ka' ma'ti 

ka'dnas randey, 
Walo myaani 

poshey madano! 
Wolai ve'si' 

gachavai babrey, 
Chhokh me' 

loinam tabrey, 
Zanh ti aam 

nai khabrey, 
Walo myaani 

poshey madano! 
Wolai ve'si' 

Habba Khatoon 
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gachavai krechhey, 
Khalqav tuj has rechhey, 

Timan tay myon hyu gachhey, 
Walo myaani poshey madano! 

Wolai ve'si khasavai vantai, 
Khalqav b'ari' has kan tai, 
Tee booz ta'mi' saadan tai, 

Wo'lo myaani poshey madano! 
Wolai ve'si gachhvai aabas, 

Dunya chhu nendri ta khaabas, 
Praaran chhas bo' jawaabas, 

7Walo myaani poshey madano!  

 ترجمة حرف�ة

 �عیدا، تقلبي ذهب تانتزعأن و�عد 

  .له الحب المنم�إتعال، �ا حبیبي، �ا 

 ، لجمع ال�اسمینيفلنذهب �ا صد�ق

 �الح�اة، ال أحد �م�ن أن �ستمتع �عد الممات

 �ا حبیبي كئتوق لرخاأ

  .��یو�ید �ا ..أیها المنم�! تعال

 ، لجمع الر�حان،صد�قي �النذهب، ف

 الفأس،�قلبي  جرح

  و�زدر� حتى االستفسار عني

 ، لجمع األعشاب ي�ا صد�ق لنذهب،

 القلب �سخرون منيو الناس متحجر 

 . يلیتهم �انوا في مأزق مثل 

  حبیبي�ا هال، �ا ! تعال

 عشابلجمع األ ، إلى الغا�ةيصد�ق �افلنذهب 

   الناس مني  �سخر



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

91 

 �انوا في مثل موقفي! �ا ر�ث

  .�یو�ید� المتأن� �ا مني ربتقا تعال،

 ، لنجلب الماءي�ا صد�ق ه�ا نذهب،

  عمی� �ا حبیبيفي نوم إن الدن�ا تغ� 

 �م أود أن أسمع  ردا منك

 �ا �یو�ید� تعال، ! تعال

 زز عني قتخّل الت.. ه�ا

 . اق إلى غیركال أشت

 هذه الح�اة قصیرة جدا

  � العز�ز�ا �یو�ید تعال! لذا تعال

 الكشمیر� منزلتها في األدب 

 يوف .�شمیر� نظام الح�مفي  قو�او�ان النفوذ الفارسي في عصر ح�ه خاتون 

ت�مور لنك في  اضطهاد �سببمئات من السادات الهار�ین نزح  القرن الرا�ع عشر

 أ�، و�عد القرن الرا�ع عشر .الشرق األوس� وآس�ا الوسطى واستقروا في �شمیر

تكد توجد أ� نماذج  لم المعروف �شیخ العالم يالشیخ نور الدین نورانو  لل دید عصر

من المؤلفات الكشمیر�ة حتى قرن آخر، �استثناء عدد قلیل من �عض األغاني 

 و�الرغم. الكشمیر� الشعر  ح�اء�ه خاتون منطلقا إل�مثل شعر ح. مجهولة المصدرال

ها لكنّ الرسمي،  التخاطب الفارس�ة وسیلة في إیوان الملك حیث �انت عاشتأنها  من

 عامة الناس �استثناء العدید من الكلمات الكشمیر�ة التي یتحدث بها تستخدما

   8.ت في اللغة المنطوقةدخلالفارس�ة التي 

لتطو�ر اللغة الكشمیر�ة حتى على العدید من شعراء  و�ان لعملها تأثیر ه��لي

 نیكشمیر�ال شعراءمن ال عدد، وقد أقر األج�ال المقبلة وصوال الى یومنا هذا

مقطع الاخترعت  أشعارهم فهي أول من ىأعمال ح�ة خاتون عل تأثیر�ن بمعاصر ال

 السطر ان بینما�األول والثالث مقف شطر .،رمن ثالثة أشط الم�ّون  شعر� اآلسرال
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وتتغنى . قاف�ة الوسطيال في �ثیر من األح�ان استخدمت�ما أنها  ،مقفى الثاني غیر

نساء قر� �شمیر �أغاني ح�ه خاتون �استمرار لما صورت فیها من تجارب الح�اة 

 وهي المرأة أثناء تسل� التالل تصو�ر: الیوم�ة للمرأة الر�ف�ة، فعلى سبیل المثال

الجدول حیث �ن  ئولقاء �عضهن �عضا على شاط ،سالرأ ىعل جرارة الماءتحمل 

 .أ� تجمع األصدقاء" �ار�ل �اكنه"ى سمّ تیذهبن لجلب الماء التي 

في جو ) �اطن�ةال( صوف�ةالفي التقالید غیر  ظّلت ح�ة خاتون راسخة الجذور

مختلفة من الشعر الصوفي الفارسي إلى الشعر الاألنواع و التقالید الصوف�ة � مفعم

أول شاعرة  ’ا�س شاه‘ قدانسماها الولهذا السبب  .من جهات مختلفة �الهند "البختى"

من اإلشارات إلى  امشیرا إلى أن لها نسیج ،علمان�ة وٕانسان�ة في اللغة الكشمیر�ة

 .الح�اة أحاد�ة ینقل انط�اعا عن مما أغنیتها نظمالشجیرات المزهرة والطیور في 

. لعاطف�ة والعالقات الشخص�ة للفرد وح�ها تجر�ةالوتؤ�د ح�ة خاتون أهم�ة ومعنى 

أن األمور  تؤمنلم ة، انتقال�ة زائللكن تظّل  الشهرة والشرف أوج في�انت حتى ولو 

لم تشّجع و  منعزلة، لتص�ح عن العالمو  انفسه االبتعاد عنالحاجة إلى ستحّتم علیها 

 نسان�ةاإلتجر�ة ال�حفل �مهما  وتمثل تراثا. الره�ان�ة وأغانیها تعبیر�ة ول�ست نصحّ�ة

  :التال�ةطر س�األ�ما عّبرت الصادقة 

  �ي ألهوو�نت مستغرقا ف�هتر�ت المنزل 

 واستحوذ الظالم عل�ه حتى أسدل اللیل ستاره، 

  الكرامة واالسم أرثتنيقد أتیت من عائلة نبیلة 

  لقد صار اسمي على لسان �ل عاش�

  حتى أسدل اللیل ستاره وساد الظالم

  �قیت مختف�ة عن األنظارفي داخل المنزل 

  وعندما خرجت، �ان اسمي على �ل لسان

  قدم النساك من الغا�ات لیروني

 :الخاتمة
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هي سنة و  ةخاتون ملكة �شمیر لمدة أر�ع عشر  هو�الجملة ه�ذا ظّلت ح� 

لغزل في اللغة الكشمیر�ة ل�انت أول شاعرة  ،جهان �شمیر تعرف أ�ضا �اسم نور

شاعرة األولى التي الو�انت  ،المجتمع الكشمیر�  أهم�ة �بر� فيات وأشعارها ذ

ل�س هذا فحسب بل بدأت الشعر  شعر الكشمیر� الموس�قى واألنغام في الأدخلت 

�انت ملّحنة ومطر�ة وشاعرة وعالوة على ذلك  .في الشعر الكشمیر�  الرومنط�قي

وهذا النوع من  .في الكشمیر�ة" وزون "فس الوقت ونظمها الطو�ل �سمى نفي 

�سبب الغزل وهي  هاوأما الشهرة فقد نالت .في �شمیر األغاني شائع و�تمتع �الشعب�ة

تتناول بتجر�ة اإلخماد تها ونظمها نیأغ حیث ت�قى ،غزل الكشمیر� التعتبر موجدة 

التي انتجت ونّظمت في عهد ) غنائ�ة اشعار(وقصائد الحب  علیها واالستبداد

حق�قة األمر ف�ما یتعل� ب�قاء  يوف .ة للغا�ةمثیرة للعاطفة ومؤثر  الرغادة الم�مونة

سید أمین  أن هنا ذ�رالجدیر �الف . الحقائ� ىإل ةقر��، دب�ةاأل تهماد أساس شعرها و

غیر  عملو وه .ةهذه األعمال في مجموعة قّ�مر قام بجمع ونش من هوو  �امل

 .عم�م أ�ضالترو�ج والتلفق� بل  ءغنااالهتمام �الل�س من أجل  یومنا هذا ىمسبوق إل

لها  �عد تأمل واست�عاب شعرها أن و�اإلشارة إلى إن مزا�ا هذه الشاعرة �م�نني القول

تفّوق علیها في ال�م�ن له  ول�س هناك شاعر في اللغة الكشمیر�ة .امنفرد اأسلو�

 الحماسو  الوطن ىالعمی� والحنین إل تمثل التعبیر والرسم عن اللهفة والشوق 

الغز�رة و�قاء اإل�قاع  عالوة على ذلك شّدة العواطفو  .رومانسي في الشعرال

الوجداني العذب الذ� یرقي أشعارها الغنائ�ة إلى العالم�ة في الجذب واإلثارة و�م�ن 

اآلونة األخیرة في  .مقارنتها �أعمال الشعر العظمى في �ل اللغات األخر� في العالم

الحب  ىب المجاز� إلالحمن  وتحول� التدّین والتقو  علیها عنصر غلب امن ح�اته

 التي الذعةالتبین آالم ح�اتها والحقائ� أبرز أعمالها الشعر�ة والحاصل أن  .الحق�قي

وعلى الرغم  .وتع�س المجتمع �عهدها في القرن السادس عشر ةفي الح�ا هاواجهت

�نع�س تأثیر الشعر الفارسي و الشعر�ة  من �ساطة وفصاحة �المها غلب على اللغة

وقد صّورت في شعرها عواطف وانفعاالت ح�اة  .جلّ�ا شعرهالنهضة في ا ح�اءأثر إ
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منزلة الرائدة في تمثیل  احتلته�ذا و  .جمالالرّقة و الالمرأة الداخل�ة �غا�ة التعاطف و 

وال�احثین واإلهتمام عند األد�اء والنقاد  العنا�ة مر�زوالتزال  .ط�قة المرأة في الشعر

ولكن لم ��تب عنها �اللغة  واإلنجلیز�ةر�ة واألرد�ة مثل الكشمی المعاصرة في اللغات

 .عن أعمالها الشعر�ة الرائعة ن بهذه اللغة الواسعةو لعرب والناطق�عرف ا العر��ة �ي

نالت هذه  "زون "مسرح�ة عن ح�ه خاتون وسّماها  ىولّ  )جغن نات(ألف وأ�ضا 

اسم زوجها �ما ذ�ر سا�قا األمیر یوسف شاه  .المسرح�ة شعب�ة �بیرة في �شمیر

زوجته الدن�ا وتقّل�ات الدهر وهذه األوضاع  وتر�ت مغولالو اعتقاله من قبل  تشاك

وحسب �عض المصادر ورد أنها في أواخر . �التفاصیل �لها سّجلت في أشعارها

 في ةمتسّ�ع وأص�حتواإلقامة الملك�ة  ح�اتها أص�حت مجنونة وتر�ت القصور

 ت�عدلتي افي بلدة فانته شوك  نتفالمن�ة ودُ وافتها حتى  سنة�ات لمدة أحد عشر غاال

  ).سر�نغر( من عاصمة �شمیر تراأحد عشر �یلوم
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التبادل الثقافي والحضاري بین الھند والعالم العربي 

  عبر العصور

  

  *عبد الناصر علي. د
 

العالقات الهند�ة والعر��ة قد�مة یرجع تار�خها إلى قرون قبل فجر اإلسالم  {

في جز�رة العرب في بدا�ة القرن السا�ع الم�الد�، فلم تكن الهند وحضارتها 

العر�قة وثقافتها المتعددة الد�انات غیر معروفة في العالم العر�ي والفضل األكبر 

التي مثلت دورًا متمیزا في اطالع العرب  بهذا الصدد �عود إلى اللغة العر��ة فهي 

على جوانب مختلفة لثقافة هذه ال�الد العظ�مة عبر العصور وٕان دراسة دق�قة 

للملحمة الهند�ة تدل بنا إلى االعتقاد أنه �ان هناك ت�ادل ثقافي بین الهند والعالم 

لصدد العر�ي في ذلك الوقت و�ان �عض الهندوس �عرفون اللغة العر��ة وفي هذا ا

أن �عض الهنود في عصر مهابهارتا �انوا �عرفون لغة : �قول سوامي د�انند

 }1.سمیت ف�ما �عد �العر��ة

ومما ال شك ف�ه أن الهند من أغنى �الد العالم وأخصبها وأغزرها حضارة 

وثقافة وعلمًا وأد�ًا وفنًا وف�رًا، وساهمت في �ل میدان من م�ادین المعرفة وروت �ل 

لحقول، فصارت أكثر نضارة وأعظم إنتاجًا وأغزر عطاًء، وهذا هو حقل من هذه ا

السبب لرغ�ة األجانب في التجارة ، و�ان العرب یولون أهم�ة �الغة للتجارة مع الهند، 

                                                           
نهرو  ة واألفر�ق�ة من جامعة جواهراللالمحاضر الضیف في مر�ز الدراسات العر�� *

  .بنیو دلهي
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أن المحصوالت : وتتضح أهم�ة الهند من أقوالهم ورحالتهم إلى الهند �ما قالوا

ذ�ر أبو حن�فة الدینور� أن أمیر والمنتوجات الهند�ة عجائب الدهر ونوادرها، فقد 

المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنه سأل سائحًا عر��ًا عن الهند فعرفها ��لمة 

  . �2حرها در وجبلها �اقوت وشجرها عطر: جامعة صغیرة

ونجد ذ�رًا خیرًا عن الهند في �تب التار�خ �ما قال المسعود� في مروج 

والنظر أن الهند �انت في قد�م الزمان الفرقة ذ�رت جماعة من أهل العلم : الذهب

التي فیها الصالح والح�مة و�فضل اإلحتكاك التجار� التي جرت سنوات تأثرت 

الح�اة الهند�ة اجتماعا وحضارة وثقافة ولغة حتى قامت الدولة اإلسالم�ة �عد ما 

  3.فتحها دمحم بن قاسم

ها العالقات التجار�ة حیث تتنوع العالقات بین الهند والعرب ولكن أهمها وأقدم

أن جز�رة العرب �ح�طها المح�� الهند� من جوانب ثالثة وال یوجد فیها الخصو�ة 

و�ذلك ل�س عند أهلها الرغ�ة في الزراعة بین ق�ائلها إال في �عض المناط� الحدود�ة 

، وأما الجانب ال�حر� من هذه الجز�رة فیهتم �ثیرًا بإنشاء الرا�طة بین القارات الثالث

ولهذا السبب �ل قوم �ستوطن هذه ال�الد یتخذ التجارة مهنًة، و�الد ال�حر�ن وعمان 

وحضرموت وال�من والحجاز من المناط� التي �س�ن فیها العرب وهي تقع على 

سواحل ال�حر األحمر و�حر الهند والخلیج الفارسي، فاستفاد أهالي هذه المناط� 

التجار�ة، إن السفن التي �انت تبدأ سفرها  �مواقع ال�الد ونالوا حسن الفرص للشؤون 

من سواحل الهند تبلغ میناء ال�من ثم تنقل ال�ضائع التجار�ة على ظهور اإلبل عن 

. طر�� البر إزاء ال�حر األحمر إلى مصر والشام وتصل إلى أور�ا عبر �حر الروم

سهل وأما اآلن فقد تطورت تسه�الت الحمل والنقل وأص�ح العالم �قر�ة صغیرة و 

  .السفر من بلد إلى آخر في وقت �سیر

والتعامالت التجار�ة بین . و�انت السلع الهند�ة رائجة في أنحاء ال�الد العر��ة

الهند والعرب في المناط� الساحل�ة ل�الد العرب �انت من نوع نستط�ع أن نعتبره 

اجات العمود الفقر� للنشاطات التجار�ة حیث یتم ترسیل ال�ضائع التجار�ة واإلنت



  التبادل الثقايف واحلضاري بني اهلند والعامل العريب عرب العصور

98  

والمناط� أمثال األُبلة وصحار، وغیرها �انت مراكز التجارة . الهند�ة في �م�ة �بیرة

األُبلة تعرف منذ قد�م  حیث تلقي السفن الهند�ة والصین�ة مراسیها و�انت منطقة

الزمان مستودعا هاما لل�ضائع التجار�ة الهند�ة وهذا واضح من نص الرسالة التي 

خل�فة اإلسالم عمر رضي هللا عنه في الرا�ع عشر من  أرسلها عت�ة بن غزوان إلى

فإن هللا وله الحمد  !أما �عد: "الهجرة �عد فتح األُبلة وذ�ر فیها أهم�ة المنطقة قائال

وهي مرقى سفن ال�حر من عمان وال�حر�ن وفارس والهند والصین، " األُبلة"فتح علینا 

  4".ب�ان ذلك إن شاء هللاوأغنمنا ذهبهم وفضتهم وذرار�هم، وأنا �اتب إل�ك ب

ومن المعلوم أن التجار من العرب والفرس في القرن السا�ع وقبله استوطنوا 

�عدد �بیر �السواحل الهند�ة الغر��ة منتشر�ن في أماكن مختلفة وتزوجوا من النساء 

الموال�ات و�دأت العالقات الهند�ة والعر��ة تتوطد من جدید منذ أن دخل اإلسالم في 

رة الهند�ة �فضل الجهود المتواصلة المخلصة التي بذلها التجار العرب لنشر ش�ه القا

من جنوب الهند وغیرها، فالتجار أنشأوا " ماال�ار"اإلسالم وم�ادئه في مناط� 

جال�ات مسلمة عدیدة ولعبوا دورا هاما في نشر اإلسالم والثقافة اإلسالم�ة واللغة 

د �عض الدعاة الك�ار لنشر اإلسالم وقدم إلى الهن. العر��ة في هذه المناط�

 Cheraman(م حسب وص�ة تشیرومن برومال 833وتعل�ماته، ففي سنة 

Perumal ( الملك الهند� الذ� اعتن� اإلسالم وحج بیت هللا الحرام، نزل مالك بن

بهدف نشر اإلسالم ومدینة �دنغلور " ماال�ار"دینار ومالك بن حبیب مع عائلتهما بـ 

)Kodungallur ( في �یراال هي المدینة األولى في الهند التي استوطنها المسلمون

  5.ألول مرة و بنوا فیها أول مسجد في الهند

قدم المسلمون العرب إلى هذه ال�الد حاملین معهم علوم مختلفة وثقافة زاخرة 

�الفنون واالبتكارات و�انوا في  ذلك الحین أرقى أمة في الشرق والغرب و�هذا الصدد 

دخل المسلمون الهند وهم أرقى أمة في الشرق : لعالمة أبو الحسن علي الندو� �قول ا

بل في العالم المتمدن المعمور في ذلك العهد �حملون دینا جدیدًا سائغًا معقوال سهال 

سمحًا وعلومًا ازدهرت وتوسعت وحضارة تهذبت ورقت حواشیها و�حملون معهم 
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وعة متعددة یجمعون بین سالمة ذوق �حصول عقول �بیرة �ثیرة ونتاج حضارات متن

العرب ولطافة حسن الفرس وفروس�ة الترك و�انوا �حملون للهند وأهلها غرائب �ثیرة 

  6.وطرفًا غال�ة

وقد أص�ح العالم اإلسالمي �له دارا للعلوم و�ان العلماء الك�ار مشغولین في 

ن لم توجد مدارس جولة التعل�م والتعلم وقد قللت أسفارهم العلم�ة مسافة األرض ولك

إسالم�ة عر��ة، فالجوامع والمساجد و�یوت العلماء �انت معاهد دین�ة و�ل المدن 

والقر� في السند �انت مراكز لنشاطات العلماء ولكن الفقه والعلوم الشرع�ة األخر� 

�انت أكثر قبوال لد� الناس، فنر� أن العلماء والفقهاء قد لعبوا دورا هاما في سبیل 

اإلسالم�ة وتعالمیها السام�ة بین المسلمین في أرجاء الهند ونواحیها في  نشر العلوم

  .ذلك الوقت

المسلمون العرب الذین هاجروا إلى المناط� الغر��ة والجنو��ة �ش�ه القارة 

الهند�ة في العصور اإلسالم�ة األولى هم الذین اهتموا أوال �العلوم اإلسالم�ة واللغة 

�ذلوا قصار� جهودهم لنشرها في هذه ال�الد وش�لوا جماعة العر��ة �المعنى الحق�قي و 

من الهنود المسلمین تثقفت �الثقافة اإلسالم�ة السمحة وتحلت بتعال�م اإلسالم السام�ة 

فاعتنى العلماء الهنود �الغ االعتناء بنشر العلوم اإلسالم�ة وتطو�ر اللغة العر��ة 

  .الزمان �مرور

عهدًا زاهرًا ومتطورًا للعالم اإلسالمي و�الدها إن هذا العهد في الهند �عتبر "

�انت معمورة ومفعمة ببر�ات العلوم اإلسالم�ة والعر��ة وخیراتها �ال�الد اإلسالم�ة 

األخر� فالعلوم والفنون العقل�ة والنقل�ة والقرآن والحدیث والفقه واألدب والفلسفة وعلم 

  7".األطراف الهیئة والنجوم والكالم وغیرها �انت عامة في جم�ع

 Discovery of" اكتشاف الهند" قد اعترف جواهرالل نهرو في �تا�ه 

India”  " بتأثیر المسلمین الواسع والعمی� في العقل�ة الهند�ة وفي المجتمع الهند�

�عد دخول اإلسالم والشعوب األخر� في الهند حاملة معها ": وفي حضارة هذه ال�الد

أف�ارا جدیدة ومناهج متنوعة للح�اة قد خلف ذلك تأثیرًا في ف�رة الهند وعقیدتها 
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على ما ف�ه من عالت ومساو� الیخلو ) الفتح األجنبي(ونظامها االجتماعي إذن 

جه من الحصار من فوائد عظ�مة، وهي أنه یوسع آفاق ف�رة الشعب المفتوح و�خر 

الذ� أقامه حوله، وهذا یؤد� إلى فهمهم الدن�ا وسعتها وتنوعها وأنواعها أكثر مما 

�انوا �فهمونها أو یتصورون عنها و�ذلك حدث في الهند فإن الفتح األفغاني قد أثر 

تأثیرا بل�غا في تطورات �ثیرة في ح�اة الهنود و�انت التطورات ذات أ�عاد �ثیرة �عد 

في الهند ألنهم �انوا أعم� ثقافة وأرقى من األفغان وقد قاموا بتعم�م  دخول المغول

  8."األناقة التي �انت من میزات إیران

و�عد انتهاء ح�ومة العرب رحل �ثیر من الشخص�ات الشهیرة إلى الهند من 

-1187(الغور�ة ) 1186-961(بلدان مختلفة في عصور دول المسلمین الغزنو�ة 

و�انت معظم ) 1858-1526(والمغول�ة ) 1526-1451( واللود�ة) 1206

الشخص�ات من خراسان وماوراء النهر التي �انت من المراكز العلم�ة في عصور 

االزدهار العلمي بها وهذه هي حق�قة أن العلوم �ان أكثر انتشارا فیها وعنا�ة بها 

  .عقل�ةو�انت علوم المنط� والفلسفة والهیئة والحساب وٕالى ذلك من العلوم ال

حتى جاءت ..."رجال الهند والسند " �قول سید أطهر الم�ار�فور� في �تا�ه  

الدولة الغور�ة وأدت خدمات جلیلة في نشر العلوم اإلسالم�ة، �ما نجد أن دمحم 

شهاب الدین الغور� قام بإنشاء �عض المدارس والمعاهد �أجمیر لتطو�ر الدراسة 

اسي الذ� جلب اهتمامه دائمًا إل�ه، وهذه اإلسالم�ة على الرغم من انشغاله الس�

  9.المدارس تعتبر من أقدم المدارس اإلسالم�ة في الهند

و�ان قطب الدین متضلعًا من اللغة العر��ة والفارس�ة ومح�ا للعلم ومبجال " 

للعلماء، أنه أسس مساجد عدیدة في األطراف المختلفة من مملكته وأنِشأت فیها 

و�عد سلطان شمس الدین التتمش من " 10."ة جن�ا إلى جنبالمعاهد الدین�ة والعصر�

العلماء ال�ارز�ن أنه اهتم �المحاوالت لتثقیف الناس وٕانشاء المدارس الكثیرة مثل 

  11.المدرسة الناصر�ة، المدرسة المعز�ة، ومدرسة سلطان شمس الدین وغیرها
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دین جاء العالمة شمس الدین الخوارزمي، وشمس الدین القوشجي، و�رهان ال

محمود البلخي، و�رهان الدین البزاز، ونجم الدین عبد العز�ز الدمشقي ، و�مال الدین 

الذ� ) م1287-1266(زاهد في القرن السا�ع في عهد السلطان غ�اث الدین بلبن 

عرف للعلم قدره وساق ِبُره وٕاحسانه إل�ه علماء ال�الد حتى أص�حت دلهي تضاهي 

  . ي وانتشار المدارس اإلسالم�ةقرط�ه و�غداد في االزدهار العلم

اجتمع في المدینة علماء یز�د ) م1316-1296(وفي عهد عالء الدین الخلجي 

عددهم على ستة وأر�عین عالمًا أمثال ظهیر الدین به�ر�، وفر�د الدین الشافعي، 

وحمید الدین مخلص، وشمس الدین، ومحي الدین الكاشاني، ووج�ه الدین الراز�، 

أنه لم یجتمع ) م1357-1285(دم، وذ�ر المؤرخ ض�اء الدین برني وتاج الدین الق

ونجد في عهد دمحم شاه العلماء . مثل هذه النخ�ة من العلماء في بلد آخر في العالم

األجالء �الشیخ معین الدین العمراني، والقاضي عبد المقتدر الكند�، والشیخ خو 

اب الدین الدولت آ�اد� وحاز ج�ي، والشیخ أحمد التهان�سر� الذین تخرج علیهم شه

  .على لقب ملك العلماء والتفتت إل�ه أنظار العالم

- 1290(�ما نر� الشیخ جالل الدین الرومي في عهد السلطان فیروزشاه 

الذ� واله رئاسة المدرسة و�ان في عهد الشیخ نجم الدین السمرقند� الذ� ) م1295

من الش�اب، �السلطان بهلول  نشر علمه في اآلفاق وتخرج عل�ه األج�ال واألفواج

اللود� مؤسس الح�ومة اللود�ة �ان مولعًا �بیرا �العلم والعلماء فقام بترو�ج العلوم 

والفنون، و�ان یلتف حوله أر�اب العلم وأصحاب الفن ف�ان نشر العلوم والفنون جزًء 

ا من ح�اة هذا السلطان وأنشأ مدارس عال�ة لتنم�ة الشعب في العلم والثقافة، أم

وجاء في . السلطان س�ندر اللود� فهو قام بدور ملحو� في مجال العلم والفن

عصره �ثیر من العلماء واألفاضل من العرب والعجم ف�انت ال�الد في عصره حافلة 

�المدارس اإلسالم�ة التي �انت ملیئة �الطل�ة واألساتذة وفي طل�عة هؤالء العلماء 

عبد هللا اللذان لع�ا دورا هاما في إعالء مستو� هللا التلبي، والشیخ  �ان الشیخ عز�ز

  .المنط�  والفلسفة وتعز�ز المناهج الدراس�ة وتحسینها
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ومما ال شك ف�ه أن مثل هؤالء السالطین واألمراء المسلمین والعلماء الك�ار 

والشخص�ات الفذة  قاموا بخدمات جلیلة في نشر العلوم والفنون اإلسالم�ة وأقاموا 

وجوامع �ثیرة لنشر اإلسالم وتعال�مه السمحة، وتعتبر مدینة ملتان  مساجد ومدارس

من المراكز العلم�ة االولى في الهند، وذلك لكونها عاصمة للدولة اإلسالم�ة األولى 

في ش�ه القارة الهند�ة، وفي عهد الدولة الغزنو�ة انتقلت هذه العاصمة إلى الهور، 

�بیرًا اجتمع ف�ه العلماء الك�ار واألد�اء ومن هنا أص�حت مدینة الهور مر�زا علم�ا 

ال�ارعون، و�عد فترة من الزمن انتقلت العاصمة إلى دلهي، وذلك في عهد الغور�ین، 

واستمرت هذه المدینة عاصمة للسلطة المر�ز�ة حتى استولى االستعمار اإلنجلیز� 

 .على ال�الد اللهم إال فترة قصیرة في العهد المغولي

ن عواصم الح�ومات تمتاز دائمًا �استقطاب عدد �بیر من ومما ال شك ف�ه أ

أصحاب االختصاص ونوا�غ العلوم وع�اقرة الفنون إال أن هناك عدیدًا من الوال�ات 

وعدیدا من المدن الكبیرة مثل " وحیدر آ�اد " وأوده " ومالوه "  غوجرات"اإلقل�م�ة مثل 

ي �عض العهود من التار�خ التي نالت سمعة واسعة ف" ولكناؤ " جونفور "مدینة  

اإلسالمي، وفي �عض األح�ان أص�حت هذه المدن أكثر شهرة من عواصم الدول 

اإلسالم�ة ��ثرة علمائها ومراكزها العلم�ة وحر�ة التر��ة والتعل�م، و�رجع الفضل في 

ذلك إلى حب �عض الوالة واألمراء للعلم والعلماء وتقر�بهم إ�اهم وٕاكرام إفادتهم وٕاقامة 

  12.مدارس والمراكز العلم�ة والتر��ة ألجلهمال

�ل من یلقي نظرة على خدمات علم�ة قام بها هؤالء السالطین والعلماء في 

عصورهم المختلفة یتضح له أن هذه الخدمات تر�ت أثرًا �عید المد� على المدارس 

ى ومما الشك ف�ه أن الدعاة والعلماء األفاضل الذین جاءوا إل. والمعاهد اإلسالم�ة

الهند وأسسواعددًا �بیرًا من المعاهد والمدارس  الدین�ة التي ازدهرت وانتشرت ش��تها 

إلى جم�ع أرجاء الهند ونواحیها، ولكن المسلمین الهنود ر�زوا اهتمامهم على الدرس 

والتدر�س و�ذلوا محاوالت ق�مة في هذا السبیل، حتى أنجبت الهند عددا �ثیرا من 

ء األفذاذ والمحدثین العظام الذین ما ذاع صیتهم في أرجاء الهند العلماء الك�ار واألد�ا
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بل استقبلهم علماء العرب وأد�اءهم ودرسوا مؤلفاتهم الق�مة وأشادوا بها،  فحسب

 .وخصصوا لهم م�انة الئقة في مؤسساتهم ومعاهدهم العر��ة واإلسالم�ة

العرب والهند  ومن هنا یتضح الت�ادل الثقافي والحضار� والتفاعل األدبي بین

نتاجاتهم العلم�ة واألدب�ة وقد سافر في إو�ان علماؤهما وأد�اؤهما �فدون و�فیدون ب

بن ت�م�ة رحمه هللا العالمة صفي الدین البدایوني الهند� وأقام ازمن شیخ اإلسالم 

في دمش� و�انت له حلقة علم ینهل منها الطل�ة وعامة الناس وحظي �قبول واسع 

عدد من العلماء وقصدوا ال�الد العر��ة وأقاموا فیها واستفادوا  وت�عه. وصیت ذائع

منهم والعالمة سید مرتضى الز�ید� الهند� األصل صاحب تاج العروس الذ� جاء 

إلى ال�من وس�ن في مدینتها ز�ید فلقب �الز�ید� ومنها هاجر إلى مصر وتوفي فیها 

هنا انتقل إلى مدینة حمص ودفن هناك، والشیخ دمحم النظامي جاء إلى الحجاز ومن 

�الجمهور�ة العر��ة السور�ة، وأخیرا عاد إبنه الشیخ أبو ذر النظامي مع عائلته إلى 

مدینة جدة �المملكة العر��ة السعود�ة، الشیخ إمداد هللا المهاجر الم�ي والشیخ رحمت 

هللا الكیرانو� صاحب إظهار الح� ومؤسس المدرسة الصولت�ة في م�ة الم�رمة 

فیها عدد ال �حصى من العلماء والمشائخ، والشیخ أحمد الف�ض آ�اد� وأسرته  تخرج

وهو المؤسس لمدرسة العلوم الشرع�ة �المدینة المنورة نهل منها عدد �بیر من العماء 

وأما الذین قصدوا البلدان العر��ة وتتلمذوا على األساتذة . األفاضل وأمثالهم �ثیرون 

ام شاه ولي هللا الدهلو� الذ� زار الحجاز واستفاد من العرب فعددهم �ثیر ومنهم اإلم

والعالمة الشیخ غالم على آزاد . علماء الحدیث فیها وفي المدینة المنورة خاصة

أنت �اسید� من عنقاء هللا، ولق�ه ملك : بلكرامي لق�ه أستاذه في المدینة المنورة 

   13".حسان الهند" ال�من �عد أن سمع من قصائده في مدح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص

والعلماء العرب الذین استوطنوا الهند على سبیل المثال، جاءت أسرة من ال�من 

من تالمذة اإلمام الشو�اني بدعوة من األمیر صدی� حسن خان في القرن التاسع 

عشر الم�الد� إلى إمارة بهو�ال، واستوطنت الهند منهم الشیخ محسن ال�ماني 

ذلك قدم إلى الهند الد�تور تقي الدین الهاللي من المغرب و�. وحسین وخلیل وغیرهم
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العر�ي وأقام فترة من الزمن قرأ عل�ه عدد من العلماء واألد�اء منهم الشیخ أبو الحسن 

وفي القرن العشر�ن . علي الندو� ومسعود الندو� وناظم الندو� رحمهم هللا تعالى

مأمون الدمشقي، أقام في عدة  �ثر الزوار من العلماء واألفاضل العرب منهم الشیخ

مدن في الهند وعلم اللغة العر��ة وأخیرا نصب عصا التس�ار في حیدر آ�اد، ونشر 

اللغة العر��ة وعلومها تخرج عل�ه اللغو� األدیب الشیخ الفاضل وحید الزمان 

الكیرانو� رحمه هللا وال تزال هذه المسیرة الم�ار�ة على قدم وساق ولها فوائد جمة 

والعالقات بین العرب والهند والق�ام �المؤتمرات والنواد� ف�ما . ج�ات رائعة �ثیرةوانتا

  .بینهما �مهد السبیل إلى تعز�ز الروا�� بینهما وت�ادل الثقافات على وجه أحسن

لهذا التفاعل الثقافي واألدبي أثر �بیر في الهند، في إثراء العلوم العر��ة والثقافة 

المدارس العر��ة اإلسالم�ة في أنحاء الهند وزاد علماء  العر��ة اإلسالم�ة و�ثرت

نتاجات علم�ة وأدب�ة إفهنا نخ�ة من العلماء واألد�اء الذین قدموا . الهند علما وفضال

ة تفخر بها الم�ت�ات الهند�ة وذاع صیتهم في ال�الد العر��ة ألجل ثمار أقالمهم الق�م

نة حظیت �قبول واسع بین العلماء نتاجات الثمیزادت الم�ت�ات العر��ة وهذه اإل

نتاجاتهم إ واألد�اء العرب، �م�ن لنا أن نلقي نظرة على هؤالء العلماء واألد�اء الهنود و 

  .الق�مة في اللغة واألدب �اللغة العر��ة

الع�اب الزاخر في فن اللغة "اإلمام حسن الصغاني الالهور� و�تا�ه  -1

واعتبر العلماء العرب هذین والمعجم، ومشارق األنوار في فن الحدیث، 

 .الكتابین أمثال �تب السیوطي والذهبي من أحسن الكتب في هذا الفن

�نز "و�تا�ه ) هـ975(الشیخ علي حسام الدین المتقي البرهانفور�  -2

لإلمام السیوطي، وهو من أهم " جمع الجوامع "دّون على طراز " العمال

الكتاب عالم حجاز� إن وقد قال عن هذا . المراجع للعلماء وطل�ة العلم

لإلمام السیوطي منة على العلماء وللشیخ المتقي فضال على اإلمام 

 .السیوطي
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مجمع ِ�حار األنوار في " و�تا�ه ) هـ986(الشیخ دمحم طاهر الفتني  -3

و�تا�ه . في مصطلح الحدیث ومفرداته" غرائب التنز�ل ولطائف األخ�ار

 .القبولتلقاه العلماء �" تذ�رة الموضوعات" اآلخر 

و�تا�ه ) هـ1119(الشیخ محب هللا بن عبد الش�ور الحنفي البهار�  -4

في أصول الفقه، من أعظم الكتب اختیر للمناهج " مسلم الثبوت"

 .الدراس�ة في ال�الد العر��ة واإلسالم�ة

�شاف اصطالحات "و�تا�ه ) هـ1200(الشیخ دمحم أعلى التهانو�  -5

تاب ق�م ومصدر لل�احثین معجم للمصطلحات العلم�ة وهو �" الفنون 

 .والدارسین

و�تا�ه )  هـ1200(الشیخ عبد النبي بن عبد الرسول احمد ن�ر�  -6

 .في أر�عة أجزاء" دستور العلماء أو جامع العلوم"

اإلمام أحمد بن عبد الرح�م المعروف �الشاه ولي هللا الدهلو� و�تا�ه  -7

 فلسفتها وهوفي أح�ام الشر�عة وأسرارها وح�مها و " حجة هللا ال�الغة"

ط�ع عدة . �تاب متمیز ال مثیل له في الم�ت�ة العر��ة الغن�ة الزاخرة

مرات في الهند و�الد العرب وعل� عل�ه وشرح معان�ه وسجل تقد�ما له 

وتقر�ظا عدد من العلماء األعالم، واختیرت أبواب منه في المناهج 

بلغته وهذا الكتاب �متاز . الدراس�ة في �ثیر من المدارس العر��ة

وأسلو�ه العر�ي الجمیل الطب�عي ال �شو�ه السجع والتعقید والتنمی� 

الذ� ورثه �تاب العر��ة من أسالیب القاضي الفاضل وأبي القاسم 

واختار هذا األسلوب . الحر�ر� الذ� �ان رائجا إلى العصر القر�ب

 .األد�اء �عد مقدمة ابن خلدون وت�عه هذا العالم الهند� الع�قر� 

وهو أشهر ) هـ1205(بن دمحم البلكرامي الز�ید�  ىسید مرتض العالمة -8

في عشر " تاج العروس في شرح القاموس" من أن �عرف، و�تا�ه
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مجلدات م�ت�ة مستقلة، ط�ع أخیرا في دولة الكو�ت في أر�عین 

 14.مجلداً 

، یبلغ عدد مؤلفاته )هـ 1307(األمیر سید صدی� حسن خان القنوجي  -9

بر ثالث مائة �تاب، وله في اللغة العر��ة وتراجمه بین الصغر والك

ستة وخمسون �تا�ا وعدد منها في مجلدات ضخمة، نحو فتح الب�ان 

في مقاصد القرآن في عشرة أجزاء، وأبجد العلوم والتاج الم�لل والبلغة 

 .في أصول اللغة والعلم الخفاق من علم االشتقاق

حلي یبلغ عدد العالمة الفق�ه الشیخ عبد الحي اللكنو� الفرن�ي م -10

مؤلفاته مأة وعشر�ن �تا�ا منها ست وثمانون في اللغة العر��ة، أشهرها 

 .ومص�اح الدجى" السعا�ة في شرح شرح الوقا�ة"

عدد ) هـ1280(المر�ي الجلیل والمصلح الكبیر أشرف علي التهانو�  -11

مؤلفاته ما بین �بیر وصغیر تسع مأة �تاب وعشرة �تب ومنها ثالثة 

 .اللغة العر��ة عشر �تا�ا في 

نال شهرة ) هـ1366 - 1947(العالمة دمحم حسن خان الطون�ي  -12

في ستین مجلدا، ذ�ر فیها أر�عین ألف " معجم المؤلفین"واسعة ��تا�ه 

وذ�ر فیها . مؤلف، واستفاد في تأل�فه من ألفین وخمس مائة �تاب

 هـ، ط�عت 1350المؤلفین الذین ألفوا �تا�ا في اللغة العر��ة إلى سنة

 .فق� أر�عة أجزاء منها في بیروت على نفقة ح�ومة حیدر آ�اد

، هو مؤلف )1999(العالمة سید أبو الحسن علي الندو� رحمه هللا  -13

ماذا "�بیر في اللغة العر��ة، واشتهر في ال�الد العر��ة ��تا�ه الق�م 

ونال هذا الكتاب قبوال واسعا في الهند " خسر العالم �انحطا� المسلمین

حتى أدخل في المقررات الدراس�ة في مدارس عر��ة في الهند،  وخارجها

وقد ألف ما بین �بیر وصغیر . وفي �عض البلدان العر��ة واإلسالم�ة

 15.مأتي �تاب
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وأما الجانب اآلخر وهو الشعر العر�ي �الهند، فعدد ال �أس �ه من الشعراء 

ن همهم إال الشعر، الذین قرضوا الشعر �اللغة العر��ة ولكن برز �عض منهم ولم ��

  :أبو عطاء السند� الذ� �قول متاثرا �الشعراء العرب: ومنهم 

  وقد نهلت منا المثقفة السمر  ذ�رتك والخطى یخطـــــــــــــــر بیننـــــــا

  أداء عراني من ح�ائل أم سحر  فوهللا مـــــــــــــا أدر� وٕاني لصــــــــادق 

  ن �ان داء غیره فلك العـــــذروإ   فان �ان سحرا فاعذرني على الهو� 

لم ��ل علم أ�ان من عجائب الخل� ) هـ725-طوطئ هند(األمیر خسرو 

ومعرفة، وقرض الشعر �العر�ي والفارسي والممتزج من الهند� واألرد� ولقب بـ ملك 

  :الشعراء، وهو �قول

  كتمأوح�ى الدوامع �ل ما أنا   ذاب الفؤاد وسال من عیني الدم 

  إن الس�ون على المحب محرم    ــــاق دعني �اكیـــــا�ا عاذل العشــ

�قول مادحا النبي الكر�م صلى هللا عل�ه ) هـ1176(اإلمام شاه ولي هللا الدهلو� 

  : وسلم في قصیدته الشهیرة، أطیب النغم

  تح�� بنفسي من جم�ع جـــوانب    إذا ما أتتني أزمـــــــــة مدلهمـــــة 

  ألوذ �ه من خوف سوء العواقب  تطلبت هل من ناصر أو مساعد

ـــدا    رسول اله الخل� جــــم المنــــاقب  فلست أر� إال الحبیب محمــــ

هـ، من ��ار علماء العر��ة نثرا وشعرا 1200موالنا غالم علي آزاد بلكرامي، 

 ولق�ه ملك ال�من �عد أن سمع من قصائده في مدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص بـ حسان الهند، لغزارة

س�حة : و�تاب ق�م " الس�ع الس�ارة"شعره في المدائح النبو�ة، له س�عة دواو�ن �اسم 

  :المرجان في آثار هندوستان، وهو �قول 

  الهجر �قتلــــــه والوصل �حی�ه    شأن المحب عجیب في ص�ابته 

  ولم ��ن �ارق الظلماء �شج�ه    لواله شاقه عرف الصبــــــا سحرا 

  �ح� مقلته العبـــــــــــــراء یخل�ه    عتــــــــه �اجارة هیجت �النصح لو 
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في مدح النبي ) العنبر�ة(هـ، له قصیدة 1307األمیر سید صدی� حسن خان 

  :صلى � عل�ه وسلم وهو �قول

  دار الكرامة �قعة الزوراء    اخترت بین أماكن الغبـــــــــــــراء 

  فیها لمفتقر حصول رجاء  �یف الوصول إلى منازل طی�ة 

  فمتى أفوز بجبنة الدن�اء    إني عشقت على إقامــــة طا�ة 

  16وأدفن إكراما �ق�قا معظما    وألقى رحالي في ر�وع مدینــة 

هذه نبذة �سیرة للشخص�ات العظ�مة التي برزت في الهند وأتحفت المشتغلین 

�اللغة العر��ة �مؤلفات و�تب ورشحات أقالمهم، وفاق منهم عدد ال�أس �ه من 

نتاجاتهم و�عتبرون مجامع ودوائر المعارف إواألد�اء ��ثرة مؤلفاتهم وضخامة  العلماء

وموسوعات بتقد�م �نوز وذخائر علم�ة وأدب�ة وف�ر�ة وذ�رت آنفا األمیرسید صدی� 

، العالمة الفق�ه الشیخ عبد الحي اللكنو� الفرن�ي  )هـ 1307(حسن خان القنوجي 

، العالمة دمحم )هـ1362(شرف علي التهانو� محلي، المر�ي الجلیل والمصلح الكبیر أ

والعالمة سید أبو الحسن علي الندو� ) هـ1366 -1947(حسن خان الطون�ي 

، وغیرهم من العلماء واألد�اء الهنود الذین �تبوا �ثیرا وألفوا )1999(رحمه هللا 

ضخما في اللغة العر��ة وحتى تعتز بهم الم�ت�ات العر��ة اإلسالم�ة في الهند 

  .لبلدان العر��ةوا

ومن هنا یتضح جل�ا أن الت�ادل الثقافي والتفاعل األدبي بین الهند والعرب قد 

لعب دورا مهما في نشر الحضارة والثقافة العر��ة اإلسالم�ة وتعز�ز الروا�� الوث�قة 

وزادت العالقات بین الهند والعرب على مستو�ات . وتمتین العالقات العر��ة الهند�ة

ضل في إثراء الثقافة العر��ة في الهند یرجع إلى التوافد العر�ي إلى الهند والف. عدیدة

على مر العصور وتقد�مهم المساعدات في مجال العلم واألدب ألن الثقافة العر��ة 

في الهند لم تنتشر إال �عد أن  جاء نخ�ة من العلماء العرب وحاولوا نشر اإلسالم 

سالم�ة في �ل أنحاء الهند فنهل علماء الهند وٕاقامة المدارس والم�اتب العر��ة واإل

من المناهل العر�قة العذ�ة وقدموا ثمار أقالمهم وٕانتاجاتهم الق�مة في اللغة العر��ة 



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

109 

. والفنون األدب�ة واإلسالم�ة األخر�، فنحن نحتاج إلى اإلشادة والتنو�ه بها جم�عا

ا في البلدان العر��ة ومما ال شك ف�ه أن هذه االنتاجات الق�مة نالت قبوال واسع

واإلسالم�ة وأص�حت من المراجع والمصادر الهامة للدارسین وال�احثین العرب 

وعلى سبیل المثال لو ألقینا نظرة على ما یجر� في هذه األ�ام من الت�ادل . والعجم

على سبیل المثال ول�س (الثقافي بین الهند والدول العر��ة لوجدنا أن الهند ومصر 

ول�ان اهتمامًا �بیرًا بتنم�ة وتعز�ز المجال الثقافى واألكاد�مي حیث ت) على الحصر

بدأت مراكز األ�حاث والجامعات بتنظ�م عدة ندوات ف�ر�ة وثقاف�ة بین مف�ر� 

ومثقفى البــلدین و�الحرص على المشار�ة المستمرة في المهرجانات الثقاف�ة والفن�ة 

 -الفن التش�یلي  -المسرح التجر�بي -مهرجانات سینما  -أساب�ع أفالم (في البلدین 

�ما أن هناك فرص لتنو�ع مجاالت التعاون الثقافى مثل الترم�م ) الرقص والموس�قى

 .وص�انة اآلثار وٕاقامة معارض لآلثار المصر�ة في الهند

من  1992في القاهرة عام " موالنا أبو الكالم آزاد"ُأق�م المر�ز الثقافي الهند� 

ومنذ إنشائه حظي المر�ز . الثقافة الهند�ة في مصر أجل توس�ع نطاق عرض

و�ضم المر�ز م�ت�ة �حو� ما . �صیت رف�ع في الدوائر الثقاف�ة والف�ر�ة في مصر

مجلد من الكتب �ستخدمها المترددون على الم�ت�ة من مصر�ین  5000یز�د على 

ل�م اللغة وهنود و�نظم المر�ز دورات لتعل�م الیوجا وعروضًا سینمائ�ة ودورات لتع

و�ذلك تنظم السفارات الهند�ة في الدول . الهند�ة واألردو�ة وفنون المطبخ الهند�

العر��ة نشاطات ثقاف�ة لتوطید األواصر وترو�ج الوعي لحب الهند للدول العر��ة 

 . واهتماما بها

و�ذلك نجد أن الم�تب الثقافي المصر� في الهند یلعب دورا �بیرا في سبیل 

ت الثقاف�ة وتمتین الروا�� بین الهند ومصر وفي هذا الصدد �قول  تعز�ز العالقا

األستاذ الد�تور ) الهند(دلهى  الم�تب الثقافى المصر� بنیو  المستشار الثقافى ومدیر

تعد الهندــ �مواردها الطب�ع�ة، وثرواتها الصناع�ة، و�ثرة مشار�ها ": عبد الرحمن

العرق�ة ــ عالمًا قائمًا بذاته، ینهل منه �ل  الثقاف�ة، واتجاهاتها الجمع�ة، وتوجهاتها



  التبادل الثقايف واحلضاري بني اهلند والعامل العريب عرب العصور

110  

ومن هنا �ان حرص اإلرادة الس�اس�ة . راغب فى اللحاق بر�ب الحضارة والتطور

المصر�ة على نمو العالقات الثنائ�ة، الس�ما خالل السنوات األخیرة علي �افة 

خالل  األصعدة الس�اس�ة، واالقتصاد�ة والثقاف�ة، والعلم�ة، و�ظهر ذلك جلّ�ا من

الز�ارات الوزار�ة الم�ثفة رف�عة المستو�، لتعز�ز التعاون مع ش�ه القارة الهند�ة 

�اعت�ارها إحد� القو� الرئ�سة في القارة اآلسیو�ة، والتي تنع�س بوضوح في عدد 

�بیر من االتفاق�ات المشتر�ة في العدید من المجاالت؛ فالتجارة النشطة بین البلدین 

وهناك اتفاق�ات متعددة للتعاون في مجال التكنولوج�ا  تتسع عامًا �عد عام،

والمعلومات، و�ذلك هناك مشروعات مشتر�ة في مجال إنتاج الكر�ون وتصن�عه، 

فضًال عن بروتو�والت التعاون في مجال التعل�م والثقافة، ومن هنا تتمثل رسالة 

  :الم�تب الثقافي الرئ�سة ف�ما یلى

أهداف واضحة، من خالل برامج عمل للنشا� ـ تنفیذ الخط� برؤ�ة محددة و  1

الثقافي تسهم في الترو�ج الثقافي لمصر �الخارج، وذلك من خالل ت�ادل الفرق الفن�ة 

  .الشعب�ة، والمشار�ة في المهرجانات السینمائ�ة والفن�ة

ـ العمل على تنم�ة العالقات التعل�م�ة والعلم�ة بین جمهور�ة مصر العر��ة،  2

م في تطو�ر منظومة ال�حث العلمي المصر�ة وتوفیر الكوادر المصر�ة والهند �ما �سه

  .التي تخدم استراتیج�ة ال�حث العلمي

ـ تفعیل االتفاق�ات الثنائ�ة الخاصة �الت�ادل الثقافي، والبرامج التنفیذ�ة  3

  .والشراكة العلم�ة مع مراكز التمیز العلمي �الخارج

ف المراحل التعل�م�ة ورعایتهم وتقد�م ـ متا�عة الدارسین المصر�ین في مختل 4

  .التقار�ر الدور�ة عن تطو�ر دراستهم

ـ تنش�� استقدام الطالب الوافدین للدراسة في مصر �المرحلة الجامع�ة  5

والدراسات العل�ا وتنش�� الت�ادل الطالبي، وذلك من خالل إصدار دلیل الطالب 

    .الوافد
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األعمال األدب�ة والف�ر�ة إلى  ـ تصدیر الف�ر المصر� خالل ترجمة �عض 6

  17."لغات الهند المختلفة

على  وقد اتضح هنا أن الت�ادل الثقافي والحضار� بین الهند والدول العر��ة  

و�ل من الجانبین �سعى له ومستعد لتقد�م مساعدات �بیرة في سبیل . قدم وساق

لدول العر��ة وهذه تعز�ز الروا�� الهند�ة العر��ة وفي التفاعل الثقافي بین الهند وا

  .المحاوالت المحمودة ستسمر وتزداد في األ�ام القادمة، إن شاء هللا الرحمن

 
                                                           

   25: تار�خ الصالت بین الهند وال�الد العر��ة، لألستاذ دمحم إسماعیل الندو� ص -  1
، الط�عة 321/ 310: األخ�ار الطوال، للعالمة أبي حن�فة أحمد بن داؤد الدینور� ص -  2

 ه �مط�عة السعادة �مصر1330األولى، سنة 
: ، ص1/مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمؤرخ الجلیل أبي الحسن علي المسعود�، ج -  3

27 ،76 

 
، الط�عة األولى، 117: األخ�ار الطوال، للعالمة أبي حن�فة أحمد بن داؤد الدینور� ص  4

 ه �مط�عة السعادة �مصر1330سنة 
رة من أنجمن ترقي أردو، الصاد" صفیر"تار�خ المسلمین في الهند الجنو��ة، لفدو� المجلة  5

 ه  1394،   شع�ان 6/العدد ) تمل نادوا(و�لور 
 13: المسلمون في الهند، للعالمة أبي الحسن علي الحسني  الندو�، ص -  6
 32: ، لقاضی أطهر الم�ار�فور� صں�ی ح�ومتی ںعر�و ںمی ںهندوستا -  7

8   - Discovery of India by Jawaharlal Nehru, P.11 
  92رجال الهند والسند للقاضي أطهر الم�ار�بور� ص  -  9

10   - Promotion of learning in India durin Mohammadan Rule by 

Nareder Nath Law, p:19-12 
11   - History of Modern India by Bipan Chandra, P.20 

 98 - 84: المسلمون في الهند، للسید أبي الحسن علي الحسني الندو�، ص -  12
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الهند وایران : مؤتمر �ل�ة اآلداب بجامعة الكو�ت، التواصل الحضار� العالمي  -  13

 159، ص  2007نموذجا،  الجزء األول 
الهند وایران : مؤتمر �ل�ة اآلداب بجامعة الكو�ت، التواصل الحضار� العالمي  -  14

 160، ص 2007نموذجا،  الجزء األول 
الهند وایران : التواصل الحضار� العالمي مؤتمر �ل�ة اآلداب بجامعة الكو�ت،   -  15

 161، ص  2007نموذجا،  الجزء األول 
الهند وایران : مؤتمر �ل�ة اآلداب بجامعة الكو�ت، التواصل الحضار� العالمي   -  16

 163-162، ص  2007نموذجا،  الجزء األول 
17  -  http://www.mohe-

casm.edu.eg/Offices_cultural_centers/Arabic/index.jsp?office=15 



 
سیّد مخدوم أشرف جھانغیر السمناني والسلسلة 

  األشرفیة بین السالسل المتصّوفة في الھند

  

  *حامد رضا 
 

تعتّز أرض الهند بجماعة المتصّوفین الكرام الذین وضعوا فیها بذور المح�ة {

واألمن والسالم، وأشعلوا فیها سراج الهدا�ة والرشد في ظالم حالك من الكفر 

مجتمعا مثال�ا على أساس المؤاخاة اإلنسان�ة واالنسجام الطائفي والجهالة، و�نوا 

والتعا�ش السلمي في البلد التي �ع�ش فیها أت�اع األد�ان المختلفة والمذاهب 

قیود األّم�ة واإلعواز والخرافات  ثّم حّرروها من. المتعددة في أعداد هائلة

عن ح�اة الرغدة والراحة  وعانوا مشاكل عدیدة في هذا السبیل، فتحّذروا .والمفاسد

 .واّتخذوا ح�اة الشظف والعسر والخشونة والجفاء. وأعرضوا عن الرخاء والترف

�انوا في ظاهر األمر ال �ملكون سو� حصر �ال�ة ومال�س رثة وأ�ار�� عت�قة 

وقلیل من الطعام وزهید من المال، ولكنهم �انوا أصحاب الثروة الروحان�ة وأولي 

فخضع لهم السالطین واألمراء خضعا، . جال القوة الكامنةاأل�صار ال�اطنة ور 

 .وأغرم بهم الناس إغراما، وفتنوا بهم افتنانا وصاروا من أت�اعهم ومر�دیهم

وازدادت أهمیتهم وتعال�مهم في عصرنا الراهن الذ� �شهد اضطرا�ات طائف�ة 

ّفوا قبل وعلى الرغم من أنهم تو . وصراعات ط�ق�ة في العالم �له على وجه العموم

سنوات إال أن ضرائحهم وقبورهم المنبثة في أنحاء الهند تجذب قلوب الناس 

                                                           
  .جامعة جواهرالل نهرو، دلهي الجدیدة ،ال�احث في الد�توراه *
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وهي أص�حت في األ�ام الراهنة آ�ة من آ�ات الد�مقراط�ة إذ . وتدعوهم للز�ارة

�حضرها جم�ع الناس تقدسا وت�منا �غّض الطرف عن د�اناتهم ومذاهبهم وط�قاتهم 

  .}وجنس�اتهم

مخدوم أشرف جهانغیر السمناني من أكبر  السلطان سید وتعّد شخص�ة

 1الشخص�ات علما وفضال على أرض الهند، وأعظمها تصّوفا في السلسلة الجشت�ة

له دور �ارز في نشر . التي هي من أكثر السالسل تداوال وقبوال في هذه ال�الد

اإلسالم وتعال�م المتصّوفین في منطقة جونبور وجوارها، أخرجها من ظالم الجهالة 

 .العلم والمعرفة إللحاد إلى نور القرآن والسنة، وأنقذها من مهالك األّم�ة إلى عالموا

إذ ترك مملكة السمنان " تارك السلطنة"إنه �عرف في أوسا� أهل العلم والمؤرخین بـ

 .في سبیل خدمة اإلسالم، واّتخذ التصوف والروحان�ة هدف الح�اة ومرمى ال�صر

فأص�حت . وأذاع عاداتها بین الناس ورّوج تقالیدها .دأّسس السلسلة األشرف�ة في الهن

یوجد أت�اعها ومر�دوها وزوا�اها . اآلن من أهم سالسل المتصّوفین في الهند وخارجها

ومما ال شك ف�ه أن أصحاب هذه السلسلة . في عدد �بیر من أنحاء الهند ومدارسها

لى الالعنف لنشر وداوموا ع. أ�قوا وراثة المتصّوفین ح�ة ونش�طة عبر العصور

األعمال الخیر�ة  فقاموا بخدمة اإلنسان واإلنسان�ة وأداء .أف�ارهم وٕایدولوج�اتهم

والمهّمات الترفیه�ة والتطّوع�ة في صالح عامة الناس مثل معونة الناس المن�و�ین 

 .فأّسسوا الزوا�ا والم�ت�ات ودور األیتام بجانب المدارس والمساجد. �القح� والمجاعة

شهرة في مجال خدمة المجتمع اإلنساني وٕانقاذه من مهالك السیئات والق�ائح وحظوا �

  .والمن�رات

  :مولده ونشأته

للسلطان Semnan) (هـ في أسرة ملك�ة في بلد سمنان708ولد سید أشرف عام 

سیدنا  ذا سلطنة مستقلة آنذاك، تح�مها ساللة من و�انت سمنان بلدا" .سید إبراه�م

هي اآلن مدینة تأر�خ�ة في شمال إیران على م�عد "و. �قال لها آل سامان ،دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

توجد فیها آثار تأر�خ�ة قد�مة من المساجد . �لومترا من طهران عاصمة إیران 216
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سیدة خدیجة ب�غم بنت خواجة أحمد  وأما والدته فهي. 2"والمقابر والحصون والقالع

صلوات التهّجد والنفل بجانب صلوات داومت على  .و�انت متوّرعة جدا. �سو� 

وخواجة . و�انت من عاداتها أنها تصوم في النهار وتقوم في اللیل .الفرض والواجب

زاهد في الدن�ا وصاحب المعجزات  أحمد �سو� صوفي �بیر، وولي من أول�اء هللا،

م، في 1659األمیر دارا ش�وه المتوفى  وننقل هنا ما قال عنه. والمقامات العال�ة

�ان خواجه أحمد �سو� ول�ا من أول�اء هللا، صاحب ": " سفینة األول�اء"تا�ه�

  3".المعجزات والمقامات العال�ة في الروحان�ة

حف� سید أشرف جهانغیر السمناني القرآن الكر�م مع القراآت الس�ع عندما بلغ 

ذلك الوقت، وتعّلم جم�ع العلوم العقل�ة والنقل�ة المتداولة في . السنة السا�عة من عمره

وتمّهر فیها، ولم یبلغ من العمر إال أر�ع عشرة سنة، وفي نفس السنة توّفى أبوه 

یؤّد� واج�اته  وراح فتوّلى زمام مملكة السمنان،. السلطان سید إبراه�م رحمه هللا

الملك�ة نحو الرع�ة �أحسن طر�قة وأجود منهج، فعاقب الظالمین أشّد معاق�ة، 

دیدة، حتى عّم الرخاء وساد العدل واإلنصاف في المملكة، وحاسب الحّ�ام محاس�ة ش

. وأخذ الناس یتذّ�رون أ�ام الخالفة الراشدة، واشتهر في ال�الد جم�عا لعدله وٕانصافه

إال أنه لم یتوان في  وعلى الرغم من أنه �ان مشتغال في مهاّم السلطنة العظ�مة،

نه، فدأب على الصالة والصوم أداء فرائض الدین ولم �مّسه الفتور في واج�اته وسن

و�ان سید أشرف �قضي أوقات  .وواظب على السنن والمستحّ�ات حّ� المواظ�ة

هـ، الذ� 736الفراغ �صح�ة الشیخ ر�ن الدین عالء الدولة السمناني المتوفى سنة 

فتلمذ عل�ه، واغترف من عیون علومه . �ان من ��ار المتصّوفین في ذلك البلد

وتعّلم منه التعال�م الروحان�ة  تجار�ه الغز�رة في هذا المجال،الجمة، واستن�� من 

فأنار في قل�ه شمعة حب الروحان�ة، فما زادته األ�ام إال زهدا في أمور . واألذ�ار

  .الدن�ا، ورغ�ة عنها

الشیخ عبد الحي " اإلعالم �من في تأر�خ الهند من األعالم"�قول صاحب 

لملك في التاسع عشر من سنه مقام والده قام �ا: " م1923الحسني المتوفى سنة 
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فاشتغل �مهمات الدولة مع اشتغاله �صح�ة ر�ن الدین عالء الدولة السمناني وخل� 

آخر�ن من العلماء والمشایخ، ولم یزل �ذلك مدة من الزمان ثم خلع نفسه وترك 

 4".السلطنة وله ثالث وعشرون سنة فأقام مقامه أخاه دمحم وظعن إلى الهند

  :سلطنة وهجرته إلى الهندترك ال

وهو أكثر الكتب موثوقا �ه عن ح�اة سید أشرف (ذ�ر مؤلف لطائف أشرفي 

مرة رآ� في حلمه أن "أنه ):وأسفاره ومآثره، جمعه مر�ده وخل�فته نظام الدین ال�مني

�حّثه على ترك السلطنة، والهجرة إلى الهند في سبیل  -عل�ه السالم-حضرة خضر 

فرّحبت برأ� ابنها ال�اّر  فاستأذن أمه،. 5"الحلم ان�ة، وتكّررنشر اإلسالم والروح

إن والدك تكّهن أنه سیولد نجل نبیل، : "وقالت ترحی�ا �الغا، وافتّر ثغرها عن ابتسامة،

  .6"ینّور العالم بنور روحانیته، وقد حان ذلك الوقت، فعل�ك أن ترتحل

. وارتحل إلى الهندفّوض أمور السلطنة إلى أخ�ه الصغیر سید دمحم أعرف، 

في صورة مسیرة ملك�ة إلى مسافة  جماعة من األمراء والضّ�ا� والعلماء وّدعته

ثم تصّدق على الفقراء والمساكین ما �ان عنده من األموال الطائلة، واقتنع . قصیرة

 (Transoxiana) و�لغ الهند عن طر�� ماوراء النهر . �آن�ة و�ساء من صوف

فنزل  ، التي تقع في آس�ا المر�ز�ة، (Bukhara)و�خار� (Samarqand) وسمرقند 

سید جالل الدین البخار� المعروف �مخدوم جهان�ان ) زاو�ة(ض�فا في خانقاه 

هي "و.  (Uch)ه الواقعة في أوجه785المتوفى سنة ) سّ�اح العالم(جهانغشت 

 سعند التقاء نهر�ن إندو ) �اكستان(مدینة تأر�خ�ة، تقع اآلن في جنوب بنجاب 

(Indus)  وتشیناب(Chenab)  توجد فیها اآلثار التأر�خ�ة من المقابر والمساجد ،

واستضافه استضافة عظ�مة، . فأشرق وجهه، واستقبل استق�اال حارا. 7"والزاو�ة

وأوصاه �أن �سرع في اتخاذ سبیل السلوك والمعرفة،  و�ّشره أن الشیخ عالء الدین 

�ا :"أشرفي ناقال �الم جالل الدین البخار� لطائف "�قول صاحب . ینتظره في بنغال

عل�ك أن تتقدم، وادخل . بني إنك تحّملت المشاق الكثیرة في هذا السفر، فهنیئا لك

إ�اك أن تتوقف في طر�� . في هذا السبیل، فإن األخ عالء الدین ینتظر قدومك
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 یهار ومن هنا إلى ب) عاصمة الهند حال�ا((Delhi) ثم غادر إلى مدینة دلهي . 8"ما

 (Bihar) )وهي منطقة شهیرة في  -، فلّما بلغ بیهار شر�ف )وال�ة شمال�ة للهند

وجد أن الناس ینتظرون من  -، عاصمة وال�ة بیهار حال�ا(Patna) امدیر�ة بتن

ساللة دمحمملسو هيلع هللا ىلص من �صّلي �صالة الجنازة للشیخ مخدوم الملك شرف الدین �حیى منیر� 

ة الجنازة حسب وصیته، وأقام أ�اما عند قبره �ع�ف م، فأّم صال1310المتوفى سنة 

ثم توّجه إلى وال�ة بنغال، حیث . 9على األذ�ار واألوراد، و�قوم �المجاهدة والر�اضة

هـ، و�ان 800ینتظره الشیخ عالء الح� ابن سعد الالهور� والبندو� المتوفى سنة 

مرآة " (آئینه هند"المعروف بـ  الشیخ خل�فة ومر�دا لسراج الدین العثماني الغور� 

؛ وهو �تاب معروف في علم "میزان الصرف"م، صاحب1329المتوفى سنة ) الهند

و�ان الشیخ سراج . الصرف للمبتدئین، یدّرس في معظم المدارس اإلسالم�ة في الهند

هـ 725الدین خل�فة ومر�دا للشیخ السید نظام الدین أول�اء رحمه هللا المتوفى عام 

  .�محبوب إالهي المعروف

واحتفى �ه احتفاء  مع خلفائه وأت�اعه،(Pandua) فخرج المرشد من مدینة �اندوا

 وال�ة بنغال الغر��ة(Malda) ومدینة �اندوا مدینة مدّمرة في مدیر�ة مالدا."حارا

(West Bengal)  تأّسست في القرن الرا�ع عشر الم�الد�، وتعرف اآلن آلثارها ،

. 10"مسجد قطب شاهي"، و"مسجد جامي"المعروف بـ" أدینا مسجد"التأر�خ�ة، فیها 

وخالل هذه  .ف�ا�ع على ید�ه، ولزم صح�ة مرشده اثنتي عشرة سنة على وجه التقر�ب

المدة المدیدة ان�ّب على الع�ادة والتأّمالت واألذ�ار في ضوء علم التصوف 

 اعة هللاوالروحان�ة، و�ّرس نفسه لخدمة مرشده، ف��ح جماحها، ووّطنها على ط

ورسوله، وذّلل جم�ع العق�ات والحواجز التي �انت حائلة بینه و�ین البلوغ إلى هللا 

وفي الحق�قة �انت ح�اته ع�ارة عن المشاّق والمش�الت والتقّشف والمجاهدة . تعالى

. والر�اضة، ولكنه تحّمل وقاسى جم�ع هذه الصعاب في سبیل خدمة الدین والقرآن

لى صالحیته الروحان�ة وقوته الكاملة، أل�سه ل�اسه، وأعطاه وعندما اطمأّن الشیخ إ

الخالفة، وجم�ع الذ�ر�ات والتبر�ات واألوراد واألدع�ة المأثورة التي ورثها عن مرشده 
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�قول صاحب . أ� صاحب العالم أو مالك العالم" جهانغیر"سراج الح�، ولّق�ه بلقب 

جان�ه، ودخل في حجرته أجلس الشیخ المرشد سید أشرف في : " لطائف أشرفي

، )خرقه(الخاصة، وجاء �ما �ان عنده من تبر�ات المشائخ مثل اآلن�ة والرداء 

وعوا أن  اعلموا! أیها الناس: "وأحضر جم�ع أصحا�ه بین الصغار والك�ار وقال لهم

واآلن أنا . ودائع مشائخنا التي �انت عند� منذ زمن طو�ل، قد حان وقت تسل�مها

م�ع األمانات، ثم أل�سه رداء السید نظام الدین أول�اء، نال أفّوض سید أشرف ج

الشیخ المرشد هذه الرداء من سراج الح� آئینه هند، الذ� �ان مر�دا وخل�فة لسلطان 

ومرة �ان الشیخ المرشد : "و�قول المز�د. "11"المشائخ نظام الدین أول�اء رحمه هللا

اءة، خرج من الحجرة لبدا�ة األوراد مشغوال في التعّبد والنسك، و�ان اللیل لیل البر 

واألدع�ة، ثم دخل في حجرته، ومازال متأّمال خافضا رأسه، حتى أسفر الص�ح، 

فخرج وقال إن ابني . من جدران الحجرة" جهانغیر" سمع نداء، و�ان ذلك وفجأة

ثم أمره �أن �سافر إلى منطقة .12"من هللا تعالى "جهانغیر" نال لقب" أشرف"

و�ان سید أشرف  .، وأن ینشر فیها رسالة اإلسالم والروحان�ة (Jaunpur)جونبور

یخلص للمرشد المح�ة و�محضها له، ال �ستط�ع الفراق ولو لحظة واحدة، فلّما حان 

  .ثم تصّبر وتجّلد وتوّجه إلى منطقة جونبور. وقت الوداع، انهمرت عیناه دموعا

  :سفره إلى جونبور

مدینة جونبور على شاطئ  م1388سنة أّسس الملك فیروز شاه تغل� المتوفى

م 1351، وأسماها �اسم ابن عّمه محّمد بن تغل� المتوفى (Gomati)نهر غومتي

وعلى مرور األ�ام أص�حت هذه المدینة  .أ�ضا" جونا خان"الذ� �ان یدعى بـ 

سلطنة مستقلة تحت أسرة شرق�ة، امتّدت حدودها إلى بیهار شرقا وقنوج 

(Kannauj) تعرف في الهند مر�زا للعلم ومه�طا للعلماء، ولّقبت و�انت . غر�ا

في إیران التي اشتهرت للعلم  (Shiraz)�شیراز الهند انتسا�ا إلى مدینة شیراز

  .13والمعرفة في العالم اإلسالمي
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فلقي القاضي شهاب الدین دولت  أقام الشیخ أشرف في مسجد ظفرآ�اد أ�اما،

) حال�ا حیدرآ�اد(ا �بیرا مفضاال من د�ن هـ، الذ� �ان عالم848آ�اد� المتوفى سنة 

أكرمه ملك جونبور السلطان إبراه�م الشرقي إكراما عظ�ما، ووّاله منصب . الهند

فلّما التقى مع الشیخ أشرف جهانغیر، مال إل�ه م�ال، ولزم صحبته . قاضي القضاة

مسائل تلّقى منه علوم الروحان�ة، وناقش معه �عض  .في المدینة ومجلسه طالما أقام

ثم أعطاه الخالفة . فحظي �المهارة والخبرة في العلوم ال�اطنة. الدین والتصّوف

وأثناء إقامته في هذه المدینة حضر السلطان إبراه�م ". ملك العلماء"والخرقة، ولقب 

م ملك جونبور في خدمته مع الخدم والحشم وأص�ح من 1440الشرقي المتوفى سنة 

�عد أن نال ج�ش : " عن هذه األحوال" فيلطائف اشر "�قول صاحب . أت�اعه

السلطان إبراه�م الشرقي االنتصار بدعاء الشیخ مخدوم أشرف، أكرمه إكراما عظ�ما 

ل إل�ه أّنه �ا�ع على ید� الشیخ میر مسّ�قا، . وازداد له ح�ا واحتراما فل�س من (وتوسَّ

مر�د�ه  ولكّن جم�ع الخدم والحشم س��ونون من) المستطاع أن ��ون من مر�د�ه

�ما حضر أمیران أو ثلثة أمراء ذلك الیوم في خدمة الشیخ أشرف، و�ا�عوا  .وأت�اعه

�ما . �قبل ثم أصرَّ السلطان على تقد�م الهدا�ا في خدمة الشیخ ولكنه لم. على ید�ه

رفض اإلقامة في قصر ملكي، وقال إنه الیزال �م�ث في حدود سلطنته، فأص�ح 

وأقام الشیخ في جونبور شهر�ن، وخالل هذه المدة . السلطان أكثر تفاؤال من قبل

تشّرف الصغار والك�ار من الم�ا�عة على ید�ه، وفتن �ه العالمة شهاب الدین إلى 

  .14"حد أنه �ان یزوره �ل یوم أو على فترة یومین وثلثة أ�ام

وانطل� من مدینة جونبور إلى المنطقة التي تعرف اآلن ���شوشة 

)Kichauccha(  الواقعة في مدیر�ة أمبید�ر نغر (Ambedkar Nagar) في

إلى هذه المنطقة قبل قدوم سید  وعلى الرغم من أن اإلسالم وصل. أترابراد�ش

ولم ��ن للمسلمین أثر . مخدوم أشرف إال أن المسلمین �انوا في عدد ضئیل جدا

و�انوا یجیئون . و�ان الناس متأثر�ن جدا �سحر المتعّبدین والنّساك. ونفوذ في أمرما

فتقّبل الشیخ . تعال�م القرآن والسنة �الخوارق والمدهشات التي تخالف العقل وال تطاب�
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. هذه التحّد�ات وشّمر عن ساعده القتالع جذور السحر، وٕانقاذ الناس من هذه اللعنة

و�ان الناسك در�ن ناث سید الساحر�ن، له سمعة ودو� في المنطقة، �س�ن مع 

فجمعوا �یدهم، واستعّدوا استعدادا �امال للمنافسة . بر معابدهاخدمه وحشمه في أك

مع سید مخدوم أشرف، وجاءوا �شیئ عجیب، ولكن الشیخ سّخر در�ن ناث وأت�اعه 

فتابوا على ید�ه و اعتنقوا اإلسالم دینا وصاروا من . بنور اإل�مان والقرآن الكر�م

ثم  15.وأص�ح �ا�ا �مال. ا �مالوغّیر الشیخ اسم در�ن ناث وأسماه �اسم �ا�. أت�اعه

 وخّص حجرة لنفسه ،"روح آ�اد"ذلك الم�ان، وأسماها  في) زاو�ة(بنى الشیخ خانقاه 

�قول األستاذ غالم  .، وتوجد فیها اآلن مقبرته"وحدت آ�اد"في هذه الزاو�ة وأسماها 

تاب �اندت على ید�ه �صدق وٕاخالص، فأدخله في دین اإلسالم، �ما : "�حیى أنجم

أسمى الشیخ ذلك  .تنقه المتعّبدون والنّساك من ذلك المعبد والمعابد المجاورةاع

وتعرف ". روح آ�اد"وغّیر ذلك المعبد الكبیر إلى زاو�ة وأسماها  "�ا�ا �مال"ال�اندت 

و�نى . تلك الزاو�ة اآلن ��شوشة المقّدسة على أرض أوده من مدیر�ة ف�ض آ�اد

  ".16"وحدت آ�اد"�ة وأسماها الشیخ حجرة خاصة له قرب تلك الزاو 

هـ 848ولم یتزوج الشیخ، ولكنه تبّنى ابن أخته سید عبد الرزاق المتوفى سنة

، وأعطاه الخالفة وجم�ع التبر�ات التي ورثها عن المشائخ "نور العین"الملّقب بـ 

فجر� �ه نس�ه وسلسلته التي . الكرام ومرشده العظ�م الشیخ عالء الح� البندو� 

 توفي ظهرا حینما �سمع. في ��شوشة المقّدسة وفي سائر أنحاء الهندتتواجد اآلن 

، فدفن في حجرته )في الهند" قوالي"وهو نظم �طل� عل�ه ) (Qawwali(السماع، 

�قول . هـ808حسب الوص�ة، واختلف المؤرخون في سنة وفاته، واألرجح إنها 

المؤرخون �ثیرا في قد اختلف أهل العلم و : " األستاذ غالم �حیى أنجم بهذا الصدد

تحدید سنة الوفاة لسید أشرف جهانغیر، ناقش الد�تور سید وحید أشرف تأر�خ وفاته 

ال نجد ذ�ر تأر�خ والدته، ولكننا نجد تأر�خ وفاته : "ووالدته مناقشة حاسمة، إنه ��تب

، إننا ندرك التوار�خ "لطائف أشرفي" مع االختالف بین المؤرخین والنسخ المختلفة لـ 
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وقد اتف� . هـ840هـ وعام 808هـ، عام 798هـ، عام 792عام : ال�ة في هذه الكتبالت

  .17"هـ808الذین ترجموا ح�اته في ذلك القرن على أنه هو 

و�عرف سید أشرف جهانغیر السمناني في التار�خ س�احا ومسفارا عظ�ما؛ جاب 

. ل إلى سهلاآلفاق وسافر إلى جم�ع البلدان اإلسالم�ة من غا�ة إلى �حیرة ومن جب

جم�ع المؤرخین بهذا الجانب من ح�اته إال أنهم اختلفوا في تحدید زمان  اعترف

السفر والس�احة، ف�عضهم قالوا إنه سافر العالم �عد أن استقّر في ��شوشة، و�عضهم 

  .رأوا أنه زار ال�الد اإلسالم�ة وال�الد األخر� �عد أن رجع من بنغال

اإلسالم�ة تقر��ا ورأ� المآثر التأر�خ�ة زار جم�ع البلدان  وعلى �ل حال،

واآلثار اإلسالم�ة عن �ثب مرارا وتكرارا، وعلى وجه الخصوص العراق وٕایران و�الد 

سور�ا التي تعتبر من مراكز اآلثار التأر�خ�ة والثقاف�ة، وأدرك العلماء والصوف�ة 

أهم الكتب  من" الفتوحات الم��ة"و" فصوص الح�م"واستفاد منهم �ثیرا وقرأ علیهم 

عالوة على و . هـ638ن ابن عر�ي المتوفى سنة في التصوف للشیخ األكبر محي الدی

نظام الدین ال�مني �عض األم�نة النائ�ة والجزائر " لطائف أشرفي"هذا، ذ�ر صاحب 

وتوجد في هذا الكتاب �عض القصص . الخاملة وال�الد المطمورة التي زارها الشیخ

الئ� هللا العجی�ة التي تكاد تكون من العالم غیر هذا والح�ا�ات والمشاهدات عن خ

أ� " اإلعالم �من في تأر�خ الهند من األعالم"وننقل هنا ما قال عنه صاحب  .العالم

المتوفى سنة  الشیخ عبد الحي الحسني" نزهة الخواطر و�هجة المسامع والنواظر"

�سافر و�درك المشایخ و�ان عالما �بیرا عارفا مسفارا لم یتزوج ولم یزل : " م1923

إلى العرب  18فأول ما سافر �عد ما ألقى عصا ترحاله في �شوشة. و�أخذ عنهم

والعراق وأدرك في ذلك السفر الك�ار من المشایخ والعلماء، منهم الشیخ عبد الرزاق 

ومنهم الشیخ بهاء الدین . قرأ عل�ه الفصوص والفتوحات واإلصالح الكبیر. الس�اشي

لبخار�، أخذ عنه الطر�قة النقشبند�ة و�ان رف�قه في ذلك السفر دمحم النقشبند� ا

الشیخ بد�ع الدین المدار الم�نبور�، ثم سافر مرة ثان�ة ودار الر�ع المس�ون مرافقا 

  19"مع الشیخ علي بن الشهاب الحسیني الهمذاني
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  :تأل�فاته و�ت�ه

للعلوم  أّلف سید أشرف جهانغیر السمناني �ت�ا �ثیرة حول موضوعات مختلفة

اإلسالم�ة والعر��ة مثل التصّوف والفقه والتفسیر والنحو وغیرها �اللغة الفارس�ة واللغة 

العر��ة إال أن معظم هذه الكتب ذهبت ضح�ة الغفلة واإلهمال، وال توجد منها اآلن 

في �تب  ولكن المؤرخین ذ�روا أسماءها .إال قلیل جدا في صورة المخطوطات

": اإلعالم �من في تأر�خ الهند من األعالم"ذ�ره صاحب  ونذ�ر هنا ما .التار�خ

مختصر في النحو، تعل�قات على هدا�ة الفقه، والفصول مختصر في أصول الفقه، "

�الهما في التصوف،  وشرح له على عوارف المعارف، وشرح على فصوص الح�م،

نساب وقواعد العقائد في علم الكالم، أشرف األنساب مختصر �حر األنساب في األ

والسیر،�حر األذ�ار، وفوائد األشرف وأشرف الفوائد، و�شارة الذاكر�ن، وتنب�ه 

اإلخوان، وحجة الذاكر�ن، والفتاو� األشرف�ة، وتفسیر القرآن المسّمى �النور بخش�ة، 

ودیوان شعر، ومرآة الحقائ� و�نز الدقائ�، ورسالة في جواز سماع  واألوراد األشرف�ة،

دین، ورسالة في جواز اللعن على یز�د، وله م�تو�ات جمعها الغناء، و�شارة المر�

اللطائف  نظام الدین ال�مني، وله ملفوظات جمعها الشیخ نظام المذ�ور في

  .20"األشرف�ة

  : السلسلة األشرف�ة في الهند

�ان المخدوم سید أشرف جهانغیر السمناني عالما ع�قر�ا وصوف�ا عظ�ما من 

إال أن  21السالسل األخر� وخاصة السلسلة القادر�ةالسلسلة الجشت�ة، واستفاد من 

. العادات الجشت�ة وتقالیدها وطقوسها هي التي عّمت في الزاو�ة والسلسلة األشرف�ة

، فذاعت وانتشرت )الهند(أّسس سید أشرف جهانغیر السلسلة األشرف�ة في ��شوشة 

ومضن�ة من في المناط� القاص�ة والدان�ة من الهند وخارجها �سبب جهود �ث�فة 

. خلفائه وساللته الذین توّلوا �عده زمام الزاو�ة األشرف�ة الحسن�ة الواقعة في ��شوشة

أخ�ار "م عنه في �تا�ه 1642و�قول الشیخ عبد الح� محدث الدهلو� المتوفى سنة 

�طل� على سید أشرف السمناني سید جهانغیر أ�ضا، �ان ول�ا من أول�اء ": "األخ�ار
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ت والمقامات العل�ا في الروحان�ة، ما زال یراف� سید علي هللا صاحب المعجزا

حتى جاء إلى الهند، وأص�ح مر�د عالء الح� . الهمداني في الس�احة والسفر

تكّلم . ونال م�انة عظ�مة في المعجزات والكشف قبل أن ی�ا�ع على أید�ه. البندو� 

و�ان . م�تو�اته عن التوحید والحقائ� الكون�ة، وتوجد نوادر ال�حوث وغرائبها في

معاصر القاضي شهاب الدین الدولت آ�اد�، وناقش معه �التفصیل عن إ�مان 

ومقبرته . فرعون وٕاسالمه الذ� أشار إل�ه صاحب فصوص الح�م، فأجاب عل�ه سید

. وس� حوض في قر�ة من جونبور �قال لها ��شوشة، تعّم فیها البر�ة والخیر

  .22"لجن، جمع مر�ده ملفوظاتهوتعرف شخصیته في المنطقة إلزالة سحر ا

م �مبتكر ومجّدد 1936علي حسین األشرفي المتوفى سنة  و�عرف سید دمحم

وأذاعها بین الناس خارج منطقة  للسلسلة األشرف�ة، بّث فیها روحا جدیدة من الح�اة،

��شوشة، قضى ح�اته في سبیل إشاعة الدین الح� وٕاذاعة �لمة هللا العل�ا، إنه 

لسالسل الروحان�ة المتواجدة آنذاك مثل السلسلة النقشبند�ة، اقت�س عن جم�ع ا

�قول عنه موالنا دمحم طبیب الدین . والسلسلة األو�س�ة وسلسلة أبي العالئ�ة وغیرها

�ان سید دمحم علي حسین األشرفي المعروف ": " سیرت أشرفي"األشرفي في �تا�ه 

ح�اة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، قضاها وفقا  �أشرفي م�ان من محبي هللا الصادقین، �انت ح�اته مرآة

للشر�عة المطهرة، فواظب على الكتاب والسنة حتى أص�حت من عاداته الحسنة، ولم 

تفته المستح�ات، �ان �حترم أح�ام هللا وأوامره �ثیرا، فلم �شتك ق� من البرودة إذا 

یؤذ� الناس،  �انت قارسة، وال من الحرارة إذا �انت قائظة، لم �صدر من لسانه ما

  .23"أو یجرح عواطفهم، أو یؤاخذ عل�ه حسب الشر�عة 

أ� حر�ة التطهیر التي (Shudhi) له دور ر�اد� في محار�ة حر�ة شودهي 

أجبرت غیر الهندوس وعلى وجه الخصوص المسلمین أن یتطهروا �العودة إلى 

 .24ر�او�انت هذه الحر�ة تحت رعا�ة آر�ا سماج أو مجتمع آ. الد�انة الهندوس�ة

إنه الیزال یذ�ر . سافر طول الهند وخارجها، وأقام مدارس إسالم�ة ومساجد وزوا�ا

المدرسة "أّسس . بین أهل العلم والمعرفة ألجل أعماله العظ�مة ومآثره التأر�خ�ة
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أعظم جراه في وال�ة (في م�ار�بور  هـ1340عام " األشرف�ة مص�اح العلوم

�ما أقام مط�عا في ��شوشة  ".الجامعة األشرف�ة"بـ ، التي سّمیت ف�ما �عد )أترابراد�ش

م، وهذا المط�ع قام �ط�ع عدد ال�أس �ه من 1922عام " المط�ع األشرفي"�اسم 

�قول موالنا . في اللغة األرد�ة" لطائف أشرفي"الكتب النادرة في التصّوف مثل ترجمة 

ل�اء محبوب ح�ات مخدوم األو "محمود أحمد القادر� عن هذه األعمال في �تا�ه 

علي (أشرفي م�ان  قام سید): "�تاب مسهب عن ح�اته وأعماله وهو" (رّ�اني

بدخله الذاتي، ط�عت منها �عض الكتب النادرة " المط�ع األشرفي"بتأس�س ) األشرفي

اضطلع . م1928عام  م حتى1923من عام " المجّلة األشرف�ة"�ما ط�عت فیها 

. سید دمحم أشرف، فأّد� المسؤول�ة �أحسن طر�قةبإدارة تحر�رها موالنا أبو المحامد ال

أمام الناس تدر�ج�ا، وقد لفت أشرفي " لطائف أشرفي"و�هذه المجلة قّدمت ترجمة 

أ� (ف�اقتراحه، قام النّواب . ح�ام الوال�ات إلى ط�اعة الكتب ونشرها م�ان انت�اه

هـ، 1297ام میر دمحم علي خان من وال�ة رام بور �ط�اعة لطائف أشرفي ع) األمیر

واّتخذ النواب عثمان علي خان من نظام حیدرآ�اد مسؤول�ة ط�اعة عدة �تب 

  .25"نادرة

مجّلة "أصدر مجّلة شهر�ة في موضوع التصوف اإلسالمي �اللغة األرد�ة �اسم 

في بدا�ة القرن العشر�ن الم�الد�، �ما أّسس مدرسة أشرف�ة في ��شوشة  "أشرف�ة

عین الدین األشرفي الضوء على أعماله في �تا�ه یلقي المفتي م. هـ1301حوالي 

أ� سید أشرفي �ما " اعلى حضرت اشرفي م�ان ار�اب علم ومعرفت �ي نظر مین"

ألجل ذلك إنه صّنف �ت�ا، أّسس مدارس، أقام :" یراه رجال العلم والمعرفة ف�قول

م�ار�بور إّن الجامعة األشرف�ة في . الم�ت�ة األشرف�ة والمط�عة، وترأس مدارس �ثیرة

والجامعة األشرف�ة في ��شوشة المقدسة والزاو�ة األشرف�ة الحسن�ة سر�ار�الن من 

آ�اته ال�اق�ة والخالدة الذ�ر لخدماته الدین�ة التي س�فتخر بها العالم إلى أبد 

الم�ت�ة "وفي بدا�ة القرن العشر�ن الم�الد� إنه أقام م�ت�ة شخص�ة �اسم . 26"اآلبدین

إنها تطّورت �ثیرا، وانتقلت اآلن . شة حیث توجد مدرسة أ�ضافي ��شو " األشرف�ة
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م�ت�ة مختار "وأص�حت م�ت�ة عظ�مة تأر�خ�ة �اسم . إلى مبنى جدید جمیل

إنها مزّودة بجم�ع التسه�الت الحدیثة، فیها �تب ق�مة في موضوعات ".أشرف

 إسالم�ة، ومخطوطات ونوادر قد�مة لمشائخ هذه السلسلة و�تجاوز عدد �تبها

وقد قام أحد خل�فته سید دمحم نع�م الدین المرادآ�اد� بتفسیر القرآن الكر�م  .خمسین ألفا

أسلم على ید� سید علي األشرفي عدد ال  ".خزائن العرفان"في اللغة األرد�ة �اسم 

  .�أس �ه من غیر المسلمین، �ما تاب و�ا�ع على ید�ه عدد جم من المسلمین

العشر�ن والتاسع والعشر�ن من شهر محّرم �ل سنة في الثامن و  تعقد حفالت

الحرام، �حضرها آالف من الناس من المسلمین وغیرهم والمر�دین والخلفاء من 

تعقد الحفالت لز�ارة التبّر�ات والنودار من ملبوسات الشیوخ وأردیتهم  .أطراف العالم

ة و�هذه المناس� .��ل وعي ورغ�ة )Qawwali(�ما �سمع السماع. وعصیهم وغیرها

" لنغر"یتّم تنظ�م مطبخ عمومي لجم�ع الحضور، و�طل� على هذا المطبخ العمومي 

و�وجد حوض ماء �ح�� مقبرة سید أشرف جهانغیر من ثالثة جوانب،  .�اللغة األرد�ة

سید أشرف  حفره .أ� الماء المقّدس الصافي النقي العذب" نیر شر�ف"�قال له 

ف�ه و�أخذونه  ر�ه الناس و�ستحّمون �ش .مع جماعة المتصّوفین الكرام جهانغیر

لألقر�اء واألصدقاء واألح�اء ت�منا �ه و�عتقدون أن هذا الماء �شفیهم من األمراض 

وفي داخل الزاو�ة األشرف�ة الحسن�ة توجد اآلن . ال�اطنة و��عد سحر الجن والش�طان

نب العلوم تدّرس فیها علوم التأر�خ والجغراف�ا واإلنجلیز�ة بجا". مدرسة جامع أشرف"

هذه المدرسة التعل�م على  �ما توّفر. الشرع�ة حسب المناهج الدراس�ة النظام�ة

و�جانب م�ت�ة مختار أشرف، یوجد . مستو� التخّصص في علم الفقه لمدة سنتین

وهذا المر�ز مزّود �التكنولوج�ا الحدیثة لل�حث . مر�ز لل�حث العلمي اإلسالمي

  .والتحقی�

  :المصادر والمراجع

  ،الط�عة الجدیدة، مخدوم لطائف أشرفي،حضرة نظام الدین �مني

 .م2015أشرف أكیدمي، ��شوشة المقدسة، یوفي، 
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  ،دار اإلشاعة أخ�ار األخ�ارالشیخ عبد الح� محدث الدهلو� ،

 .م1997أردو �ازار، �راتشي، الط�عة األولى، 

  ،موالنا : ، تحقی� وترجمةمرآة األسرارالشیخ عبد الرحمن جشتي

حاج �بتان واحد بخش سّ�ال جشتي وصابر�، مط�عة حامد جمیل ال

 .م1993الهور، 

  ،نزهة الخواطر و�هجة العالمة عبد الحي بن فخرالدین الحسني

، مط�عة مجلس دائرة المعارف العثمان�ة، المسامع والنواظر

 .م1988حیدرآ�اد، الهند، الط�عة الثالثة 

  ،ترجمة دمحم علي لطفي،  ،سفینة األول�اءشهزاده دارا ش�وه قادر�

 .م1986نف�س أكیدمي، أردو �ازار �راتشي، الط�عة السا�عة، 

  إدارة صحائف أشرفي، )أشرفي م�ان(سید محّمد علي حسین ،

 .م1984ف�ضان أشرف، موم�ائي، 

  ،خورشید ��الني تار�خ �ي مرادصاحبزاه خورشید أحمد ��الني ،

 .م2001ترست، ملتان رود، الهور، الط�عة األولى 

  ،منارة الف�ر اإلسالميأعالم الدعوة واإلرشاد في ش�ه القارة الهند�ة ،

سنة الط�اعة غیر .(اتحاد الطل�ة الهنود الدارسین �األزهر الشر�ف

 )مذ�ورة

  ،ن�شنل �ك فاؤند�شن إسالم بزم صوف�ةسید ص�اح الدین، أ�م أ� ،

 .م1990آ�اد، الط�عة األولى، 

  ،سنة . (، رضا آفسیت موم�ائيشرفيسیرت أموالنا دمحم طبیب الدین

 )الط�اعة غیر مذ�ورة

  ،مط�ع نظامي �انبورآئینه أودهالسید محّمد أبو الحسن �ان�بور� ، .

 )سنة الط�اعة غیر مذ�ورة(
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  ،ترجمة عالمة إق�ال خز�نة األصف�اءمفتي غالم سرور الهور� ،

أحمد فاروقي، م�ت�ة تبو�ة، غنج بخش رود، الهور، الط�عة 

 .هـ1410األولى، 

  ،ح�اة مخدوم األول�اء محبوب موالنا شاه محمود أحمد قادر� جشتي

، حضرت أمین شر�عت ترست، سون برسا، سیلوت، مظفر ر�اني

 .م2001) الهند(فور، 

 عدد ممتاز عن الشیخ األعظم سید محّمد إظهار (،شیخ أعظم

 .م2012مایو، ) أشرف األشرفي رحمه هللا

 Discovery of India, Jawaharlal Nehru, Penguin Books, 
New Delhi _17, 2010AD. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Jaunpur,_Uttar_Pradesh. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Semnan,_Iran. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Uch. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Pandua,_Malda. 

                                                           
  :الهوامش

هـ هذه السلسلة، و�ان مر�دا وخل�فة 329سنة أسس خواجه أبو إسحاق الشامي المتوفى 1

للشیخ خواجه علي دینور� رحمه هللا، و جشت هي قر�ة من أعمال هرات في �الد خراسان، 

قام خواجه معین الدین الجشتي بنشر هذه الطر�قة في الهند، وقد انشعبت منها �ثیرة من 

: رقم الصفحة.(طر�قة الصابر�ةالنظام�ة والطر�قة األشرف�ة وال الطرق في الهند مثل الطر�قة

موالنا الحاج �بتان واحد : ، مرآة األسرار، الشیخ عبد الرحمن جشتي، ترجمه وحققه71

قام �اتب هذه المقالة .)(م1993بخش س�ال جشتي صابر�، مط�عة حامد جمیل الهور، 

  ).بترجمة المقت�سات من اللغة األرد�ة إلى اللغة العر��ة
حضرة نظام الدین �مني، الط�عة ، لطائف أشرفي، المجلد األول، 33: رقم الصفحة2

سید شاه : ترجمه. م2015الجدیدة، مخدوم أشرف أكیدمي، ��شوشة المقدسة، أترابراد�ش، 

عبد الحي، موالنا شمس بر�لو�، بروف�سر أ�س أ�م لطیف هللا، مشیر أحمد �اكور�، رت�ه، 
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قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة األرد�ة (. سید شاه مظهر الدین أشرفي

  ).إلى اللغة العر��ة
علي  ، سفینة األول�اء، شهزاده داراش�وه قادر�، ترجمة دمحم109- 108: رقم الصفحة3

قام �اتب هذه المقالة .(م1986لطفي، نف�س أكیدمي، اردو �ازار �راتشي، الط�عة السا�عة، 

  ).لغة األرد�ة إلى اللغة العر��ةبترجمة المقت�سات من ال
، نزهة الخواطر و�هجة المسامع والنواظر، المجلد الثالث،  العالمة عبد 25:رقم الصفحة4

الحي بن فخرالدین الحسني مط�عة مجلس دائرة المعارف العثمان�ة �حیدرآ�اد، الهند، الط�عة 

  .م1988الثالثة 
، حضرة نظام الدین ال�مني، مخدوم ، لطائف أشرفي، المجلد الثاني434: رقم الصفحة5

سید : م، الط�عة الجدیدة، ترجمه2015أشرف مشن �س�هار�، امبید�ر نغر، أترابراد�ش، 

شاه عبد الحي، موالنا شمس بر�لو�، بروف�سر أ�س أ�م لطیف هللا، مشیر أحمد �اكور�، 

من اللغة  قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات.(رت�ه، سید شاه مظهر الدین أشرفي

  ).األرد�ة إلى اللغة العر��ة
، لطائف أشرفي، المجلد الثاني، حضرة نظام الدین ال�مني، مخدوم 437: رقم الصفحة6

سید : م، الط�عة الجدیدة، ترجمه2015مبید�ر نغر، أترابراد�ش، أأشرف مشن �س�هار�، 

أحمد �اكور�، شاه عبد الحي، موالنا شمس بر�لو�، بروف�سر أ�س أ�م لطیف هللا، مشیر 

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة .(رت�ه، سید شاه مظهر الدین أشرفي

  ).األرد�ة إلى اللغة العر��ة
7https://en.wikipedia.org/wiki/Uch. 

، لطائف أشرفي، المجلد الثاني، حضرة نظام الدین ال�مني، مخدوم 440: رقم الصفحة8

سید : م، الط�عة الجدیدة، ترجمه2015مبید�ر نغر، أترابراد�ش، أأشرف مشن �س�هار�، 

شاه عبد الحي، موالنا شمس بر�لو�، بروف�سر أ�س أ�م لطیف هللا، مشیر أحمد �اكور�، 

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة .(رت�ه، سید شاه مظهر الدین أشرفي

  ).األرد�ة إلى اللغة العر��ة
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: ، مرآة األسرار، الشیخ عبد الرحمن جشتي، ترجمه وحققه1046و 1045 :رقم الصفحة 9

موالنا الحاج �بتان واحد بخش س�ال جشتي صابر�، مط�عة حامد جمیل الهور، 

  ).قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة األرد�ة إلى اللغة العر��ة.(م1993
10https://en.wikipedia.org/wiki/Pandua,_Malda. 

، لطائف أشرفي، المجلد الثاني، حضرة نظام الدین ال�مني، 451و 450: رقم الصفحة11

: م، الط�عة الجدیدة، ترجمه2015مخدوم أشرف مشن �س�هار�، امبید�ر نغر، أترابراد�ش، 

هللا، مشیر أحمد  سید شاه عبد الحي، موالنا شمس بر�لو�، بروف�سر أ�س أ�م لطیف

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من .(�اكور�، رت�ه، سید شاه مظهر الدین أشرفي

  ).اللغة األرد�ة إلى اللغة العر��ة
، لطائف أشرفي، المجلد الثاني، حضرة نظام الدین ال�مني، مخدوم 452: رقم الصفحة12

سید : ، الط�عة الجدیدة، ترجمهم2015مبید�ر نغر، أترابراد�ش، أأشرف مشن �س�هار�، 

شاه عبد الحي، موالنا شمس بر�لو�، بروف�سر أ�س أ�م لطیف هللا، مشیر أحمد �اكور�، 

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة .(رت�ه، سید شاه مظهر الدین أشرفي

  ).األرد�ة إلى اللغة العر��ة
13 https://en.wikipedia.org/wiki/jaunpur. 

، لطائف أشرفي، المجلد الثاني، حضرة نظام الدین ال�مني، مخدوم 468: رقم الصفحة14

سید : م، الط�عة الجدیدة، ترجمه2015أشرف مشن �س�هار�، امبید�ر نغر، أترابراد�ش، 

شاه عبد الحي، موالنا شمس بر�لو�، بروف�سر أ�س أ�م لطیف هللا، مشیر أحمد �اكور�، 

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة . (شرفيرت�ه، سید شاه مظهر الدین أ

  ).األرد�ة إلى اللغة العر��ة
، بزم الصوف�ة، سید ص�اح الدین، ن�شنل �ك فاؤند�شن، 450و  449: رقم الصفحة 15

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة .(م1190إسالم آ�اد، الط�عة األولى، 

  ).عر��ةاألرد�ة إلى اللغة ال
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نجم، مجلة شیخ  أشرف�ه، بروف�سر د�تور غالم �حیى أ، �انئ سلسله 50:رقم الصفحة 16

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة األرد�ة إلى اللغة .(م2015عظم، مایو أ 

  ).العر��ة
  نجم، مجلة شیخأ، �انئ سلسله اشرف�ه، البروف�سور الد�تور غالم �حیى 55: رقم الصفحة17

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة األرد�ة إلى اللغة .(م2015عظم، مایو أ 

  ).العر��ة
  .ه�ذا وجدت هذا اللف� في النص األصلي18
، نزهة الخواطر و�هجة المسامع والنواظر، المجلد الثالث،  العالمة عبد 25:رقم الصفحة19

المعارف العثمان�ة �حیدرآ�اد، الهند، الط�عة الحي بن فخرالدین الحسني مط�عة مجلس دائرة 

  .م1988الثالثة 
، نزهة الخواطر و�هجة المسامع والنواظر، المجلد الثالث،  26و 25:رقم الصفحة  20

العالمة الشر�ف عبد الحي بن فخرالدین الحسني مط�عة مجلس دائرة المعارف العثمان�ة 

  .م�1988حیدرآ�اد، الهند، الط�عة الثالثة 
هـ، الذ� �ان 561س هذه السلسلة الشیخ عبد القادر الج�الني رحمه هللا المتوفى سنة أسّ  21

ینتشر أت�اع هذه السلسلة في �الد سور�ا، والعراق  .مر�دا وخل�فة للشیخ أبوسعید المخزومي

تحث هذه السلسلة أت�اعها على حب الشیخ المرشد و�ثرة ذ�ر هللا ومح�ة آل  .ومصر والهند

، مرآة األسرار، الشیخ عبد الرحمن 71: رقم الصفحة.(ول�اء والصالحینالبیت و�ل األ

موالنا الحاج �بتان واحد بخش س�ال جشتي صابر�، مط�عة حامد : جشتي، ترجمه وحققه

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة األرد�ة إلى ). (م1993جمیل الهور، 

  ).اللغة العر��ة
ار األخ�ار، للشیخ دمحم عبد الح� محدث الدهلو�، دار اإلشاعة، ، أخ�236: رقم الصفحة22

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من .(م1997اردو �ازار، �راتشي، الط�عة األولى 

  ).اللغة األرد�ة إلى اللغة العر��ة
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، سیرة أشرفي، موالنا دمحم طبیب الدین صد�قي أشرفي، مط�عة 78و 77: رقم الصفحة23

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات .(سیت، موم�ائي، سنة الط�اعة غیر مذ�ورةرضا آف

  ).من اللغة األرد�ة إلى اللغة العر��ة
24Page No. 367, Discovery of India, Jawaharlal Nehru, penguin 

books, New Delhi-17, 2010. قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة (

)إلى اللغة العر��ةاألرد�ة   
، ح�ات مخدوم األول�اء محبوب ر�اني، حضرت موالنا محمود أحمد 335: رقم الصفحة25

قام .(م2001: قادر� رفاقتي، حضرت امین شر�عت ترست مظفر بور بیهار سنة الط�اعة

  ).�اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة األرد�ة إلى اللغة العر��ة
اعلى حضرت اشرفي م�ان ار�اب علم ومعرفت �ي نظر مین، موالنا ، 14: رقم الصفحة 26

معین الدین اشرفي، جمع�ة األشرف استودینتس موومنت جامع اشرف، ��شوشة المقدسة، 

قام �اتب هذه المقالة بترجمة المقت�سات من اللغة (.م2002: سنة الط�اعة. امبید�ر نغر

  ).األرد�ة إلى اللغة العر��ة



 
للكاتب " حدیقة خلفیة"الھند وحضارتھا في روایة 

 أشرف أبو الیزید 

  

  *عبد المجید إي. د 

  

�أتي إعجاب . حد�قة خلف�ة روا�ة عر��ة تمتاز بتقن�ة السرد وجاذبیته{

الروائي �الحضارة الهند�ة وثقافتها الثر�ة هو أهم موت�فات هذه الروا�ة ودافُع 

المصر� أشرف أبو الیز�د بین  حقا؛ �مزج الكاتب. تسلسِل األحداث وح��ها الفتیل

تار�خ الهند ومصر وتراثهما الحضار�، حیث تتحدث الروا�ة عن الع�قر� الهند� 

عش� الملك شاه جهان  ، وتصّور1را، وتبّین فوائد الیوجایرو�ندرونات طاغور �ث

الفر�د  لممتاز محل وأعجو�ة تاج محل أجمل تصو�ر، وتوّضح أهم�ة الكتاب

ال  �طلة الروا�ة، بتقن�ٍة سرد�ٍة نادرٍة ناجحةٍ  الهند� �اما سوترا، وذلك �لها بلسان

من الداخل، ورؤ�ِتها من  الروا�ة رؤ�ةِ  تحلیلُ . مثیل لها في الروا�ات العر��ة

الخارج، وتقس�ماٌت أخر� داخَل �لِّ هذه الرؤ� الداخل�ة والخارج�ة على أساس 

سان عن مظاهر التحول والتطور في أسالیب عناصر الروا�ة ینط� �ألف ألف ل

  . }هذه الروا�ة وطفرتها التي تجعل الروا�ة تمضي في ِرف�

  تدور ف�رة هذه الروا�ة حول
ّ
افع الذَّاتي  والتزامه وحّ�ه لبیته القد�م للسید �مال، الدَّ

، یبذل �ل جهد للحفا� على 1952یولیو لعام  23وهو من ض�ا� ثورة  وللبیئة،

ن ُ�حّل� فوقها النتزاعه واستال�ه �سرعة، طامعا تحو�ل القصر فندقا ذا ممّ  2السرا�

                                                           
  .العر��ة، جامعة �ال��وت، �یرالاللغة في قسم األستاذ المساعد  *
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السید �مال؛ شر�ف األصل، غني  .أنجم، وتعمیر القر�ة وتحو�لها إلى ِوجهة س�اح�ة

��ل معنى الكلمة، �عطي و�نف� وال �مسك شیئا، یجود على الفقراء، ومع ذلك �ان 

لنفسه وأهِله، بل للمنفعة العاّمة،  ممن �سحب آخر الزفرات من معجون األسنان ال

�عد فراق زوجته التي لم تنجب له ق�، �قضي  وهو وحید في السرا� .وٕاثراء الخیرات

حینا  ف�أتون و�زورون القصر �عض المواسم مع الشق�قتین، أما األقارب واألصدقاء

ر�ة المؤثرات الخارج�ة للعولمة التي تزعج أهل الق یدفع السید �مال تسّربَ . وآخر

ما أغنى  وظروفها، �ما یدفع أّ� تغیٍُّر �طرأ على البن�ة االجتماعّ�ة �ش�ل مفاجئ،

 في هذا الصراع  العنیف؛ أخیرا �سبب التفّوق المؤّقت لل�اطل على الح� عنه شيء،

  .      ُ�ضّحي السید �مال بنفسه متمس�ا �م�ادئه

وُ�ْؤَرة هذه الروا�ة هي سرا� السید �مال، السرا� جّنة مز�نة �ألوان تراب�ة، 

في هذه الحد�قة أنواع . وتمتاز �األثاث المعاصر والفن التجر�د�، والحد�قة الخلف�ة

مختلفة متنوعة من األزهار، تمتد على مساحة شاسعة حول السرا�، تمتاز �الدقة في 

لى سور الزهور الذ� �ح�� �الحد�قة طوال وعرضا، تصم�مها وتنوع األزهار إضافة إ

إنها الجنة، لكنها جنة �ال ناس، هذه المش�لة الُمْعِضَلة التي تتبلور نقطة تحّول في 

 .  الروا�ة

و�طل هذه الروا�ة هو السید مجد�، المهندس الزراعي، الشاب ذو منظر ینط� 

ره السید �مال وقّر�ه، و�دأ �ح�ي �الرجولة، �أتي لتز�ین الحد�قة، ورعا�ة األزهار، اختا

غ�ا�ه  –ثّم صارا صد�قین حتى وّ�له �األمور في غ�ا�ه الطو�ل ... له مذ�راته

 .عن السرا� وعاّمة الناس تجّن�ا وتحاش�ا -الطو�ل هو عقدة الروا�ة 

والسیدة �امیل�ا هي ال�طلة في هذه الروا�ة، وهي ابنة أخت السید �مال، تأتي 

العالقة ...ا وحینا، تحبُّ الورود، وتر�د تصم�م حد�قة خاصة بهالز�ارة خالها حین

الود�ة بین ال�طل وال�طلة، والموقف اإلیجابي للسید �مال نحو هذه العالقة السّر�ة 

رآهما . جمع مجد�ا و�امیل�ا تحت سقف واحد �عد میثاق غل��، حقا؛ صارا زوجین

والحد�قة، فهو أشد فرحا، لكن السید �مال ولد�ه وعزم على تفو�ضهما رعا�ة القصر 
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سرعان ما یتالشى البر��؛ تنفجر المآسي واحدة تلو أخر�؛ ُ�قتل السید �مال بید 

األو�اش الذین بذلوا قبل الزواج �لَّ جهد لشراء القصر وتحو�لها فندقا ومنتجعا ففشلوا 

لسید �عد الزواج �قومون بهذه الهمج�ة �مؤامرِة ومساعدِة �عٍض من أقر�اء ا. تماما

�مال، ثّم یلقون مسؤول�ة الجر�مة على عن� ال�طل، تعتقل الشرطة مجد�ا و�سجنونه 

، لم تتهم �امیل�ا شر�ك ح�اتها، بل فهمت ...نتیجًة ِلم�ِر هؤالء اللصوص الفجرة

حین بدأ طقس التحقی� لم ��ن ... "الحق�قة شاهدة عیٍن لم�یدتهم �عد، نها�ة تراجید�ة

ومنظر مأساوّ�  ُیذیب ". �3امیل�ا: ة واحدة تجیب معذب�ه�ح�ا على شفت�ه سو� �لم

قلوب القّراء خصوصا الهنود ألن ال�طلة فتاة تحّب الهند وتتعجب �حضارتها، تنتهز 

على �ل فرصة لب�ان تجر�تها في الهند وعن أستاذتها الهند�ة المحبو�ة التي در�تها 

وهنا، نقف . الهند وفنونها حتى �ظّن القار� أمامه مذ�رة تار�خ�ة حول آداب. یوجا

لحظة مع مجد� و�امیل�ا، نسمع ونصغي ما تتحدث عن الهند؛ هو محور هذا 

 .المقال

وهذه تعابیر �امیل�ا عن إعجابها �الهند، وهي تفسر أثناء التالقي الِسّر� مع 

�نُت أعتقد أننا وحدنا ... إنني حتى وقت قر�ب... تصور �ا مجد�: "الحبیب

وأن تار�خنا وحده هو األعظم، لكنني �عد قراءة الراما�انا الهند�ة أصحاب األساطیر، 

 ..."     4عرفت ضی� تصّورنا... 

في الهند رأیت الجّنة والنار معا، المتناقضات تحت سماء واحدة، : "وتقول مّرة

المساجد والمعابد، شیوخ یتعبدون آناء اللیل، ونساك زاهدون عن ضجیج النهار، 

تختفي، بّوا�ات مهجورة، ودروب مزدحمة، بیوت ل�س لها من  منارات تهتز وأخر� 

سمت البیوت شيء، وقصور تستعید أبهة عصور السالطین، متاحف نادرة عرض 

الطر��، ومقتن�ات أسرة تحت حراسة مشددة، أضرحة تعان� ق�ابها المزر�شة 

 " 5السماء
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الیوجا مع  و�انت �امیل�ا تحمل �ت�ا خاصة عن الثقافة الهند�ة، تمارس ر�اضة

أستاذتها، ووقفت على فوائدها تطب�ق�ا ال تنظیرا فحسب، وأحاطت �فلسفة هند�ة، 

 :تتحدث عن الشاعر طاغور عندما ذ�رت مجد� عن غ�اب السید �مال

طاغور عانى الفقد مثلما عانى السید �مال، إّنه مثله �حس إنه �زهرة انتزعت "

التي س�أتي الموت ل�قطفها في �مال بتاللتها واحدة تلو األخر�، وأص�حت �الثمرة 

لكن صفاءه الواسع وض�طه لنفسه وخضوعه أمام هللا یجعله إنسانا نادرا، . نضجها

أنا هذا البخور الذ� ال : وه�ذا �انت إحد� أغن�اته التي استلهمها غاند� منه تقول

 "   �6ضوع عطره ما لم �حرق، أنا هذا القندیل الذ� ال �شع ضوءه ما لم ُ�شعل

أر�دك أن تصمم لي حد�قة : " قالت �امیل�ا لمجد� ذات ص�اح ص�في صحو

على هیئة جنائن مقام تاج محل، �أحواض الم�اه المنسقة حول القناة الرئ�س�ة، وف� 

النموذج الفارسي المعروف �اسم جهار �اغ، أ� الحدائ� األر�ع، وهو النموذج الذ� 

لعل تلك . م 1526مغول�ة �الهند عام اقت�سه �ابر عن الفرس، �عد أن أسس الدولة ال

 "     7القنوات األر�ع التي تتش�ل منها الجهار �اغ مجرد رمز ألنهار الجّنة

... عند� لك مفاجأة: وحتى في لیلة الزفاف، اللیلة األولى تقول �امیل�ا لمجد�

... ؟؟ في هذه اللیلة... �تاب:  أخرجت  �تا�ا في تلك اللیلة، ذعر مجد� وسأل

...  ، �ل ما علینا أن نقرأه ونحاول أن ندرسه جیدا...هذا ل�س أّ� �تاب: جابت؟؟؟ أ

 ... 8اللیلة و�لَّ لیلة

خیر دلیل ... �أخذ بید الرجال والنساء‘ �اماسوترا’قرأ مجد� عنوان الكتاب 

... صار مجد� متحجرا أمام مئات من الصور... على الجنس واالجتماع لفن الحب

أنساها  .... وتمارس معه‘ �اماسوترا’تار صفحة أو صورة من أما �امیل�ا فبدأت تخ

 .�9تاب هند� مؤّلف في القرن الرا�ع... نشوة هذا الكتاب �ل شيء

یتضمن ) نهر على سفر(وقد صدر له  في سلسلة �تاب العر�ي �تاب �عنوان 

، في عدد من دول )العر�ي(عددا من رحالته التي نشرت على صفحات مجلة 

فاز أشرف . صا منطقة آس�ا وعدد من دول آس�ا الوسطى واإلسالم�ةالعالم، وخصو 
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تقدیًرا لمنجزه في الشعر والروا�ة، ودوره في  2014لألدب ) مانهي(أبو الیز�د بجائزة 

سد الفجوة الثقاف�ة بین الشعوب عبر الترجمة، و�عد ثاني أدیب عر�ي �فوز بجائزة 

ى الشاعرة الكو�ت�ة الد�تورة سعاد المرموقة في فرع األدب �عد منحها إل" مانهي"

أكیدا؛ أضاف إلى أدب الرحلة عبر االستطالعات المصورة .2012الص�اح في 

إن الرحلة ل�ست مجرد األ�ام القصیرة أو : "عدیدا ال �حصى، وهذه أقوال أبو الیز�د

.. الطو�لة التي تشغلها زمان�ا، بل هي �ذلك تلك الفترات السا�قة علیها والالحقة لها

فلم �عد مم�نا للمسافر الرحالة أن �غمض عین�ه و�صم أذن�ه و�مسك ف�ره عن وجهة 

 "10السفر، وأدب�اتها

قد ترجمت إلى اللغة الكور�ة " شماوس"�انت أولى روا�ات أشرف أبو الیز�د  

، ونشرت في سیئول مسلسلة �اللغتین الكور�ة واإلنجلیز�ة �ما ُترجمت 2008في 

جموعاٍت صدرت �اللغات الفارس�ة والتر��ة واإلس�ان�ة مختارات من أشعاره إلى م

مؤلفا بین اإلبداع الشعر� والروائي والنقد�،  25أصدر أشرف أبو الیز�د . واإلنجلیز�ة

�ما �تب للطفل وترجم عدة أعمال من بینها ح�ا�ات شعب�ة �ور�ة، ودیوان الشاعر 

�ٌس ُ�حل� �عیًدا"والراهب الكور� تشو أو هیون  دم للتلفز�ون سلسلة من ، وق"قّدِ

وقد صدر له في  ).اآلخر(اللقاءات مع أ�قونات الثقافات غیر العر��ة في برنامجه 

مطلع هذا العام �الهند مختارات من شعره �اللغة اإلنجلیز�ة، عن دار شعر بو�تر�واال 

 . ذاكرة الصمت: في موم�ا�، تحت عنوان
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في مرجعیاتھ  وقفة :اإلسالم يف التعایش الفكري

 تشریعا وتاریخا

  

  *دمحم ثناء هللا الندوي. د. أ 

  

  :توطئة

س�اق التعدد�ة الدین�ة وتمظهراتها مجتمع�ا وثقاف�ا عبر التار�خ احتل  في

 التي�ل المنظومات الرؤ�و�ة  فيمساحة ال �ستهان بها  -وما زال – التعا�ش الف�ر� 

قطاعات الدین والثقافة والق�م المجتمع�ة  فيوجدها اإلنسان لمخاط�ة آخره المعتقد� 

من أول  –وهل تار�خ اإلنسان . أ�عاد ترامت أفقا وعامودا فيضمن التجاوب معه 

�شر تسمى �أسماء وف� تضارب الرؤ� واألساطیر ود�ال��ت��ها التفسیر� الراغب 

سید لهذا الجانب من الوجود ��ل ما أودعه إال تج -التفرد والالتجانس فيأساسا 

الحال لم ینفصم من تلقین نفسي �طب�عة  يإیجا�ا وسل�ا؟ على أن هذا الوع يالوع

مجتمعي سلبي ال �ستأنس �اآلخر رغم إلحاح الواقع على ضرورة التجاوب السلمي و 

  .وس� ال یدین �اإلستقطاب النظر� واألحاد�ة العقد�ة فيمع اآلخر 

المسؤولة أساسا  هيس�اق األدلجة والتسی�س  فيتأس�س العقد� إن ظاهرة ال

لخطاب المدرسي الكالمي ل �ةبؤر النقطة ال هيعن تخصیب السلب �شعارات 

الس�والس�ة، و�مقوالت مستوحاة من التنظیر اإل�ست�مولوجي وآل�اتها  والمنظومة

والتالقح  تمنط� اإللغاء أو اإلقصاء والتهم�ش مقابل اإلقرار التيالدوغمات�ة 

                                                           
  .ه اإلسالم�ة، الهندا ر ججامعة على، قسم اللغة العر��ة و آدابها *
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وٕاال فم�اد� أنطولوج�ة أول�ة مثل واجب الوجود أو الوجود المطل� أو . المتجانس

 –وف� المنظور الفلسفي الروحي  –حق�قة الحقائ� وتجل�اتها أو تعیناتها أو تنزالتها 

أرض تضطر إلقرار مساحة للمنط� الشمولي الواقعي  فيتكاد توهمنا �صفر مدلولها 

  . جتمع ال �م�نه التن�ر لمطال�ه اإلنترو�ولوج�ةم فيلإلله و المالوه 

س�اق اإلسالم وه��له المعتقد� تار�خا ومعاصرة  فيالموضوع  فيال�احث 

إحاالتها التشر�ع�ة الفقه�ة والتى توهمه ��ونها  فيتروعه  التيیجا�ه نفس الظاهرة 

و�ین اإلسالم ( �فرق بین الدین والشر�عة  الذ� ، على أنالوجه المؤسساتي لإلسالم

یتحمل التار�خ  التي –وقطاعاتهما المؤسسات�ة ) س�اق هذا المقال  فيوالدمحم�ة 

ت�ار االحتذاء  فيو ال ینجرف  –عامل آخر  �الس�اسي مسؤول�ة تكو�نها أكثر من أ

ه السار� نحو واالتجا هو غیر ما أوعته الذاكرة األدلج�ة الذ�ال �فوته مالمسة الواقع 

  . تنم�� األخر على خطو� المفارقات

  للتعا�شاألسس النظر�ة : اإلدراك، األحاد�ة و التعدد�ة

 فيأساسا بإش�ال�ة اإلدراك ومرجع�اته بین األحاد�ة والتعدد�ة  مرت�طةالقض�ة 

إش�ال�ة اإلدراك تتش�ل دائرة تتمر�ز حولها م�احث . أس�قة فلسف�ة وروح�ة ودین�ة

تشر�ع  فيمجال الحس الرؤ�و� الطامح لرسم خیو� الوصل والفصل  في فلسف�ة عدة

عت�اره ااإلدراك �. س�اق أسئلة مناهج ومرجع�ات التف�یر األنطولوجي  فيالمعرفة 

النقطة البؤر�ة للعمل الفلسفي ظل محتفظا �م�انة مر�ز�ة  منذ أن بدأ اإلنسان دراسة 

�ه لحمة وسد� منظومة  يمنه ما یبن �ستقرأه و�ستن��: فاقاألنفس واآل يالوجود ف

التار�خ  فيفالفلسفة منذ عهدها الم��ر . مفاه�م�ة تتطلبها الح�اة فردا وجماعة

أصرت على أنها  –) م1804 - 1724(إلى زمن عمانوئل �ان�  -اإلنساني  

ومارا على ) 1650-1596: د��ارت(معرفة العالم، ولكن بدا�ة �التف�یر الد��ارتي 

)  1704-1632جون لوك، ( وفهم التعقل اإلنساني ) �ان�( لمحض نقد العقل ا

مالت إلى تعر�ف نفسها �أنها بل تف�یر في معرفة العالم أو هي معرفة 

ومن هنا وجد التمییز بدا�ة بین طر�قة وضع المش�لة لد� فالسفة الیونان  .�المعرفة
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و�ین طر�قة وضع المش�لة عند الغر�یین في العصر الحدیث، وعند  �1ش�ل عام،

والقاضي عبد الج�ار المعتزلي ) هـ  324ت (العلماء المسلمین من أمثال األشعر� 

 505ت (والغزالي   2) هـ 606ت (، والراز� )هـ403ت (، وال�اقالني )هـ415ت (

   4.وسواهم 3،)1640-1571(المتألهین الشیراز�  ، وصدر)هـ 

لن �فقد �عده اإلنساني عبر التار�خ رغم �ل ما  �س�اق المنهج التجر�بي الذ 

عت�ارها آل�ة منهج�ة اختص بها النظر العلمي في المعارف اقیل عنها و�قال �

الطب�ع�ة والكون�ة، ومیلها إلى اإللحاد، وقاعدة االستقراء �إحد� الدعائم الكبر� التي 

، وقانون العالقة السبب�ة في الظواهر )خلدون أساساإبن (قام علیها العمران األصولي 

أص�ح مجمل  �االجتماع�ة �أحد أهم المسالك ال�حث�ة في فقه الظواهر ودراستها والذ

ومنهج ) 5م ، مثال1917-1858دورخا�م (اعتماد السوسیولوجیین في تفسیراتهم 

ظواهر �قوم النظر االجتماعي وحتى النفسي في رصده لل الذ�ال�حث التار�خي 

والقضا�ا على ال�حث في تار�خها ورصد مد� التطور الحاصل في بن�اتها صعودا 

وأفوال، وحضور الق�اس �ش�ل قو� �اعت�اره أداة �ستعان بها في الب�ان واالستدالل 

وفقه نفس اإلنسان وفقه الظواهر االجتماع�ة ورصد منظومة الق�م  6عند األصولیین،

خذل مفاه�مي أو مصطلحي أو منهجي یث�� الطموح دوامة  فيال نجد أنفسنا .. الخ

على أن ذلك . الفلسفة فيمجال تنظیر� ال ینحنى أمام تعالى المر�ز�ة الهیلین�ة  في

إسالم�ة المعرفة : ال یلغى شرع�ة الجدل إلستبدال مصطلح �أخر أو أخر� 

والتكامل�ة  7اإلسالم، في، منهج العلوم )1986- 1921إسماعیل راجي الفاروقي (

، والحدسي، والبراغماتي، عبر  العقلي، والتجر�ب: هب تجمع بین المذا  التيالمعرف�ة 

  . الجمع بین العقل والوحي

الخروج  اإلسالم تمنط� ضرورة في التعا�ش المتسامحاألسس النظر�ة لخطاب 

مشروع �قوم  في، واحتضان المعرفة والتسامح والحر�ة، من الجهل والتعصب والقمع

واإل�مان �الحقوق والحر�ة   االعتراف بنسب�ة المعرفة وعدم امتالك الحق�قة،  على 

مناهج   والكرامة للكل، واإلقرار �ح� االختالف، وتبّنِي الف�ر النقد�، واعتماد
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فالمطلوب تعل�م نقد� خالَّق، ذو عالقة . �فیلة بتحقی� هذه الخطوات تعل�م�ة

  .التلقین واالهتمام ب�عض الش�ل�ات عن ، �عیدا�العصر والعلوم

 الخطاب السلمي لإلسالم

حین بدا لكثیر من الغر�یین  فيیتصدر خطاب اإلسالم المتسامح ناص�ة القول 

ز العنف، مستندا إلى  �ات آوالشرقیین أن اإلسالم �عید عن السلم ألنه دین �عزِّ

معزل عن اإلطار التار�خي،  على أن هذا الخطأ مصدره  فيالسیف على حرفیتها 

ضرورة ال، ومن ثم واإللغاء تشحذه عقل�ة التسی�س الذ�الجهل والتعصب والتحیز 

نوا�عه من القرآن الكر�م  فيحتكام إلى الف�ر اإلسالمي ن �فضح هذا الخطأ �اال�أ

 يسي لإلسالم، وفالخلفاء وحوادث التار�خ الس�ا وسیرواألحادیث النبو�ة الشر�فة 

الذ� وضعه النبي صلى هللا عل�ه و سلم في مجتمع تعدد�   8دستور المدینة  مقدمتها

ن من یهود ونصار� ومسلمین ووثنیین، والذ� أراده النبي صلى هللا عل�ه عقًدا  م�وَّ

م العالقة بین الق�ائل على أساس وحدة س�ان المدینة، والمساواة بینهم    اجتماع��ا ینظِّ

�ما . قوق والكرامة اإلنسان�ة، والعمل على رفع الظلم، واالحتكام إلى الشور� في الح

  أن صلح الحدیب�ة �أتي عهًدا من النبي صلى هللا عل�ه إزاء نصار� نجران، و�ستند

التي أبرمها   العهدة العمر�ة  ومنها. إلى م�اد� التسامح و��فل االعتراف �اآلخر

األورشل�مي صفرونیوس على التسامح إزاء الخل�فة عمر بن الخطاب مع ال�طر�رك 

  9.األد�ان األخر� وأت�اعها

الف�ر اإلسالمي المناقض للتشدد والغلّوِ والتطرف  فيالتسامح ق�مة أساس�ة 

 –وعقل�ة التحر�م والتجر�م على مستو�ات الف�ر والثقافة واالجتماع، ألن اإلسالم 

�قوم على الوسط�ة واالعتدال والتسامح، وغ�اب التسامح مرت�� �ظاهرة  -أصال 

ضاع قسوة على الواقع أن العالم العر�ي واإلسالمي من أكثر األو  فيمر�عة تتمثل 

الصعید العالمي إزاء قضا�ا التسامح واحترام حقوق اإلنسان، فقد فرَّ مالیین 

� األساسي الذ� یواجه العالم . المسلمین إلى الغرب حیث ینعمون �الحر�ة فالتحّدِ

العر�ي یتعل� �قدرتنا على اللحاق �الر�ب الحضار�، وال سبیل إل�ه إال عبر التطور 
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وال�حث عن المشترك اإلنساني واالعتراف �اآلخر والتسامح في والوسط�ة واالعتدال 

   10.التعامل معه

تؤصل مفهوم التسامح في  التيالقرآن الكر�م جملة من األ�ات  فيوردت 

  :، منها اإلسالم

 َأحْ . 1
َ
َسُن ِإنَّ اْدُع ِإَلى َسِبیِل َر�َِّك ِ�اْلِحْ�َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِ�الَِّتي ِهي

  )125:النحل(َر�ََّك ُهَو أَْعَلُم ِ�َمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َوُهَو أَْعَلُم ِ�اْلُمْهَتِدیَن 

َئَة َنْحُن أَْعَلُم ِ�َما َ�ِصُفوَن . 2 یِّ  َأْحَسُن السَّ
َ
  )96:المؤمنون (اْدَفْع ِ�الَِّتي ِهي

یَِّئُة اْدَفعْ . 3  َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذ� َبْیَنَك َوَ�ْیَنُه  َوال َتْسَتِو� اْلَحَسَنُة َوال السَّ
َ
ِ�الَِّتي ِهي

  )34:فصلت) (َعَداَوٌة َ�َأنَُّه َوِليٌّ َحِم�مٌ 

ْ�َطاَن َ�اَن . 4 ْ�َطاَن َیْنَزُغ َبْیَنُهْم ِإنَّ الشَّ  َأْحَسُن ِإنَّ الشَّ
َ
َوُقْل ِلِعَ�اِد� َ�ُقوُلوا الَِّتي ِهي

  )53:االسراء) (ِلْإلِْنَساِن َعُدّوًا ُمِبیناً 

  )21:22:الغاش�ة(َفَذ�ِّْر ِإنََّما َأْنَت ُمَذ�ٌِّر ، َلْسَت َعَلْیِهْم ِ�ُمَصْ�ِطٍر . 5

ْحَساِن َوإِیَتاِء ِذ� اْلُقْرَ�ى َوَ�ْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَ�ِر . 6 َ َ�ْأُمُر ِ�اْلَعْدِل َواْألِ ِإنَّ �َّ

ُروَن َواْلَ�ْغِي َ�ِعُظُ�ْم َلَعلَّكُ     )90:النحل(ْم َتَذ�َّ

َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَ�ٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو�ًا َوَقَ�اِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ . 7

َ َعِل�ٌم َخِبیٌر  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ �َّ   )13:الحجرات(َأْكَرَمُ�ْم ِعْنَد �َّ

ًة َواِحَدًة َوال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن َوَلْو َشاَء َر�ُّ . 8   )118:هود(َك َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ

9 . ِ ِ َفَمْن َ�ْ�ُفْر ِ�الطَّاُغوِت َوُ�ْؤِمْن ِ�ا�َّ
ّ
ْشُد ِمَن اْلَغي یِن َقْد َتَبیََّن الرُّ ال ِإْكَراَه ِفي الّدِ

   )256:ال�قرة(َلَها َو�َُّ َسِم�ٌع َعِل�ٌم  َفَقِد اْسَتْمَسَك ِ�اْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال اْنِفَصامَ 

یِن َوَلْم ُیْخِرُجوُ�ْم ِمْن ِدَ�اِرُ�ْم َأْن . 10 ال َیْنَهاُكُم �َُّ َعِن الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الّدِ

َ ُ�ِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن  وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم ِإنَّ �َّ   )8:الممتحنة(َتَبرُّ

َ َعْدوًا ِ�َغْیِر ِعْلٍم َ�َذِلَك َز�َّنَّا . 11 ِ َفَ�ُسبُّوا �َّ َوال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن �َّ

ُئُهْم ِ�َما َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن  ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى َر�ِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُیَنبِّ   )108:األنعام(ِلُكّلِ ُأمَّ
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ِ َفَتَبیَُّنوا َوال َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى َ�ا َأیَُّها الَّ . 14 ِذیَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْ�ُتْم ِفي َسِبیِل �َّ

ِ َمَغاِنُم َ�ِثیَرٌة َ�َذِلَك  ْنَ�ا َفِعْنَد �َّ الَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَ�اِة الدُّ ُ�ْنُتْم ِإَلْ�ُ�ُم السَّ

َ َ�اَن ِ�َما َتْعَمُلوَن َخِبیرًا  ِمْن َقْبُل َفَمنَّ �َُّ     )94:النساء(َعَلْ�ُ�ْم َفَتَبیَُّنوا ِإنَّ �َّ

  )107:االنب�اء(َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن . 15

  )237: ال�قرة( َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَو� َوَال َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْیَنُ�مْ  . 16

وُ�ْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْن َتْعَتُدواَوالَ . 17 : المائدة( َیْجِرَمنَُّ�ْم َشَنآُن َقْوٍم َأْن َصدُّ

2(  

: المائدة(َوَال َیْجِرَمنَُّ�ْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَو�  .18

88(  

  :التسامح والتعا�ش في الفقه اإلسالمي

التشر�ع اإلسالمي �قر �التسامح مع اآلخر غیر المسلم و �منحه مساحة �بیرة 

 . من الحر�ة والكرامة والخ�ار

ولنجران وحاشیتها جوار هللا وذمة دمحم : جاء في �تاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل نجران

و��عهم النبي رسول هللا على أموالهم وأرضهم وملتهم وغایبهم وشاهدهم وعشیرتهم 

و�ل ما تحت أیدیهم من قلیل أو �ثیر ال �غیر أسقف من أسقفته وال راهب من 

ولما حان وقت صالة وفد نصار� نجران قاموا  11.ره�انیته وال �اهن من �هانته

فاستقبلوا . دعوهم: �صلون في مسجد النب�ملسو هيلع هللا ىلص؛ فأراد الناس منعهم، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

جواز دخول أهل الكتاب ببن الق�م إوفي هذا �قول   12.المشرق فصلوا صالتهم

 يتم�ین أهل الكتاب من صالتهم �حضرة المسلمین وف: وفیها. مساجد المسلمین

وفي عهد عمر   13.مساجدهم أ�ضًا إذا �ان ذلك عارضًا، وال �م�نون من اعت�اد ذلك

هذا ما أعطى : -یت المقدس ب –بن الخطاب رضي هللا عنه �تب إلى أهل إیل�اء 

عبدهللا عمر أمیر المؤمنین أهل إیل�اء من األمان؛ أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم 

ولكنائسهم وصل�انهم وسق�مها و�ر�ئها وسائر ملتها أنه ال تس�ن �نائسهم وال تهدم وال 

ى ینتقص منها وال من حیزها وال من صلیبهم وال من شيء من أموالهم وال ��رهون عل
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لما فتح خالد بن الولید رضي هللا عنه الشام صالح الروم جاء في هذا  و  14.دینهم

على أن ال یهدم لهم ب�عة وال �ن�سة، وعلى أن �ضر�وا نواق�سهم في أ� : الصلح

ساعة شاءوا من لیل أو نهار إال في أوقات الصلوات، وعلى أن یخرجوا الصل�ان في 

  15.أ�ام عیدهم

عن تحر�م قتل أهل الذمة، منها  فيالحدیث النبو� نصوص  فيوقد وردت 

لم یجد ر�ح  من قتل قت�ال من أهل الذمة: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عبد هللا بن عمرو قال

بلغني أن : وعن جندب قال  16.الجنة، وٕان ر�حها لیوجد من مسیرة أر�عین عاماً 

عن أبي و  .ر ذمتي �نت خصمه ومن خاصمته خصمتهمن یخف: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ود� العامر�ین بد�ة : سعد عن ع�رمة عن ابن ع�اس رضي هللا عنهما

أتى : عن أبي الجنوب األسد� قالو   17.المسلم، و�ان لهما عهد من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

. المسلمین قتل رجًال من أهل الذمةعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه برجل من 

فلعلهم : قال. إني قد عفوت عنه: فقامت عل�ه البینة فأمر �قتله فجاء أخوه فقال: قال

 أخي وعوضوني : هددوك أو فرقوك أو فزعوك؟ قال
ّ
ال ولكن قتله ال یرد علي

عن عبد و   18.أنت أعلم من �ان له ذمتنا فدمه �دمنا ودیته �دیتنا: قال. فرضیت

أنا أولى من وفى : ن بن البیلماني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قتل مسلمًا �معاهد وقالالرحم

أن أ�ا ��ر وعمر رضي هللا عنهما �انا یجعالن د�ة : بن شهابإعن و   19.بذمته

   20.الیهود� والنصراني إذا �انا معاهدین د�ة الحر المسلم

النصار�، طر للیهود و وصدقة الف اإلرث والوص�ة�ما أن الفقه اإلسالمي �حل 

 في عن قتادة 21.ال �أس أن یوصي للیهود� والنصراني: قال   الشعبي عامرفعن 

ْعُروًفا: (شرح قوله تعالى أول�اؤك من أهل الكتاب   :، قال)ِإّال َأن َتْفَعُلوا ِإَلى َأْوِلَ�اِئُ�م مَّ

عن  سمعه وهو �سأل: عن ابن جر�ج عن عطاء قال  22.وص�ة وال میراث لهم: �قول

ال یجوز للذمي وص�ة إال : وقال الحسن  23.ال �أس �ه: الوص�ة ألهل الشرك قال

�نا نخرج ز�اة الفطر على �ل نفس : عن أبي هر�رة رضي هللا عنه قالو   24.الثلث
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أنه �ان �عطي الره�ان من صدقة : عن أبي م�سرةو  25.نعولها وٕان �ان نصران�اً 

   26.الفطر

المواثی� مع غیر المسلمین الوفاء �العهود و على األحادیث النبو�ة الشر�فة تؤ�د 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أمر  �ان: عن سل�مان بن بر�دة عن أب�ه قالفقد ورد  .بوجه خاص

أمیرًا على ج�ش أو سر�ة أوصاه خاصته بتقو� هللا ومن معه من المسلمین خیرًا ثم 

�فر �ا� اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال اغزوا �اسم هللا وفي سبیل هللا قاتلوا من : قال

أو (تمثلوا وال تقتلوا ولیدًا وٕاذا لقیت عدوك من المشر�ین فادعهم إلى ثالث خصال 

فأیتهن ما أجابوك فاقبل منهم و�ف عنهم ثم ادعهم إلى اإلسالم؛ فإن أجابوك ) خالل

اجر�ن، فاقبل منهم و�ف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المه

وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجر�ن وعلیهم مـا على المهاجر�ن؛ فإن أبوا 

أن یتحولوا منهـا فأخبرهم أنهم ��ونون �أعراب المسلمین یجر� علیهم ح�م هللا الذ� 

یجـر� على المؤمنین، وال ��ون لهم في الغن�مة والفيء شيء إال أن یجاهـدوا مع 

بوا فسلهم الجز�ة؛ فإن هم أجابوك فاقبل منهم و�ف عنهم فإن المسلمین؛ فإن هم أ

أبو ��ر الصدی� في وصیته لجیوش المسلمین  وقال  27.هم أبوا فاستعن �ا� وقاتلهم

ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا طفًال صغیرًا وال شیخًا �بیرًا وال : قال

ه وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذ�حوا شاة وال �قرة وال امرأة وال تعقروا نخًال وال تحرقو 

�عیرًا إال لمأكلة، سوف تمرون �أقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 

   28.أنفسهم له

  :ال إكراه في الدین

الس�اق الدیني، منها ما ورد  فيوردت نصوص من السنة لتو�ید نبذ العنف 

أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �أسار� من الالت : قالحیث عن أبي بن �عب رضي هللا عنه 

هل : ال فقال لهم: هل دعوهم إلى اإلسالم؟ فقالوا: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: والعز� قال

خلوا سبیلهم حتى یبلغوا مأمنهم ثم قرأ رسول :ال، قال : دعو�م إلى اإلسالم؟ فقالوا

ًرا َوَنِذیًرا: (هللا ملسو هيلع هللا ىلص هاتین اآلیتین ِ *َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَ�شِّ َوَداِعً�ا ِإَلى �َّ
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ِنیًرا  ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُنِذَرُ�م ِ�ِه َوَمن َبَلَغ َأِئنَُّ�ْم لَ (، )ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ
َ
َتْشَهُدوَن َأنَّ َوُأوِحي

لم نر الجیوش :عن ��ر بن سوادة أنه قالو  29.، إلى آخر اآل�ة)َمَع ّ�ِ آِلَهًة ُأْخَر� 

عن و  30.یهیجون الره�ان الذین على األعمدة ولم نزل ننهى عن قتلهم إال أن �قاتلوا

 :قام أبو ��ر في الناس فحمد هللا وأثنى عل�ه ثم قال: ثابت بن الحجاج الكالبي قال

  31.أال ال �قتل الراهب في الصومعة

أ� ال تكرهوا أحدًا على : الدین فيال إكراه : وهو �فسر اآل�ة  قال ابن �ثیر

الدخول في دین اإلسالم، فإنه بین واضح جلي دالئله و�راهینه ال �حتاج إلى أن ��ره 

 وسبب نزول اآل�ة �ما ذ�ر المفسرون یبین جان�ًا من إعجاز. أحد على الدخول ف�ه

هذا الدین، حیث أن اإلسالم لم �سمح للمسلمین أن �أخذوا أبناءهم الذین هودوهم 

 –قلیلة النسل  –�انت المرأة تكون مقالة : فقد رووا عن ابن ع�اس قال. صغاراً 

�ان �فعل ذلك نساء األنصار في (فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده 

ال : فقال آ�اؤهم. یهم من أبناء األنصار، فلما أجلیت بنو النضیر �ان ف)الجاهل�ة

َال : (، فأنزل هللا عز وجل هذه اآل�ة)ال ندعهم �عتنقون الیهود�ة: �عنون (ندع أبناءنا 

 ِ
ّ
ْشُد ِمَن اْلَغي یِن َقد تََّبیََّن الرُّ   32.]256:ال�قرة)[ِإْكَراَه ِفي الّدِ

  مظاهر التسامح في الجز�ة

هذا  فيلتسامح، ومن النصوص حتى في س�اق الجز�ة نجد مظاهر تؤ�د ا

العز�ز  شهدت �تاب عمر بن عبد: عن أبي رجاء الخراساني عن جسر قال: المجال

أما �عد فإن هللا س�حانه : رحمه هللا تعالى إلى عد� بن أرطاة قر�ء علینا �ال�صرة

إنما أمر أن تؤخذ الجز�ة ممن رغب عن اإلسالم واختار الكفر عت�ا وخسرانا مبینًا؛ 

جز�ة على من أطاق حملها وخل بینهم و�ین عمارة األرض؛ فإن في ذلك فضع ال

صالحا لمعاشر المسلمین وقوة على عدوهم ثم انظر من قبلك من أهل الذمة قد 

�برت سنه وضعفت قوته وولت عنه الم�اسب؛ فأجر عل�ه من بیت مال المسلمین 

وضعفت قوته ما �صلحه، فلو أن رجًال من المسلمین �ان له مملوك �برت سنه 

وولت عنه الم�اسب �ان من الح� عل�ه أن �قوته حتى �فرق بینهما موت أو عت�، 
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وذلك أنه بلغني أن أمیر المؤمنین عمر رضي هللا عنه مر �شیخ من أهل الذمة 

ما أنصفناك أن �نا أخذنا منك الجز�ة في شبیبتك ثم : �سأل على أبواب الناس فقال

  33.عل�ه من بیت المال ما �صلحه ثم أجر� : ض�عناك في �برك، قال 

اْدُع ِإِلى َسِبیِل َر�َِّك ِ�اْلِحْ�َمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم : س�اق األ�ة القرآن�ة في

 َأْحَسُن ِإنَّ َر�ََّك ُهَو أَْعَلُم ِ�َمن َضلَّ َعن َسِبیِلِه َوُهَو أَْعَلُم ِ�اْلُمْهَتِدینَ 
َ
 "ِ�الَِّتي ِهي

�قول تعالى آمرًا  :مؤ�دا موقف اإلسالم السلمي بن �ثیر�قول المفسر إ) 125:النحل(

رسوله دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص أن یدعو الخل� إلى هللا �الح�مة، وهو ما أنزله عل�ه من الكتاب 

أ� �ما ف�ه من الزواجر والوقائع �الناس ذ�رهم بها ): والموعظة الحسنة(والسنة، 

 َأْحَسنُ : (ل�حذروا �أس هللا تعالى، وقوله
َ
أ� من احتاج منهم إلى ): َوَجاِدْلُهم ِ�الَِّتي ِهي

  34.مناظرة وجدال فل��ن �الوجه الحسن برف� ولین وحسن خطاب

وما  یتر�واأن  بخصوص الذمیینمن القواعد المقررة في الشر�عة اإلسالم�ة 

في عقائدهم؛ فحر�ة العقیدة ح� مضمون الدولة اإلسالم�ة تعرض لهم تیدینون؛ فال 

عمر بن  �تاب في، و�ما نجده 35 ألهلفقد جاء في �تاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. للذمیین

لما فتح خالد بن الولید رضي هللا عنه الشام . إیل�اء ألهلالخطاب رضي هللا عنه 

على أن ال یهدم لهم ب�عة وال �ن�سة وعلى أن : صالح الروم وجاء في هذا الصلح

ات وعلى �ضر�وا نواق�سهم في أ� ساعة شاءوا من لیل أو نهار إال في أوقات الصلو 

فقد تر�ت الب�ع والكنائس في الشام لم  و�هذا. أن یخرجوا الصل�ان في أ�ام عیدهم

تهدم لما جر� من الصلح بین المسلمین وأهل الذمة ولم یرد ذلك الصلح على خالد 

ومن  36.بن الولید أبو ��ر وال رده عمر وال عثمان وال علي رضي هللا عنهم أجمعین

إن لكم الذمة : لرز�ان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان سو�د بن مقرن   ذلك ما �ت�ه

وعلینا المنعة على أن عل��م من الجزاء في �ل سنة على قدر طاقتكم على �ل 

حالم، ومن استعنا �ه من�م؛ فله جزاؤه في معونته عوضًا من جزائه، ولهم األمان 

هم ما أدوا على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، وال �غیر شيء من ذلك هو إلی

وأرشدوا ابن السبیل ونصحوا وقروا المسلمین ولم یبد منهم سل وال غل، ومن أقام 

 37.فیهم فله مثل ما لهم ومن خرج فهو آمن حتى یبلغ مأمنه
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ومن األمثلة على ذلك لما أراد السلطان العثماني سل�م األول طرد الیهود 

ال من اإلسالم قام في وجهه والنصار� من مملكة الدولة العثمان�ة لیجعلها صاف�ة إ

ل�س لك على النصار� : العلماء من مشایخ الدولة العثمان�ة، وقالوا له �ال محا�اة

والیهود إال الجز�ة ول�س لك أن تخرجهم عن أوطانهم ف�متثل السلطان العثماني لذلك 

  38.امتثاًال للشرع

الیوم أقدس أن حائ� الم��ى الذ� �عتبره الیهود   ومن األمثلة المعاصرة �ذلك

�ما جاء  –العاشر الهجر�  –ذ�ر�اتهم استعادوه في عهد السلطان سل�مان القانوني 

م من النشرة الرسم�ة 1967یولیو 1هـ، المواف� 1387ر��ع األول ) 23(في عدد 

؛ أن حائ� )أخ�ار من إسرائیل: (التي تصدرها ح�ومة إسرائیل في بوم�ا� �عنوان

فلما علم .. �ًا بین األنقاض وأكداس القمامة الم��ى �ان منذ زمن �عید مختف

السلطان سل�مان أرسل إلى حاكم القدس التر�ي �أمره بإزالة ما عل�ه وتنظیف 

و�ذلك �قاء �نائس النصار� ومعابد الیهود في �الد  39.المنطقة وسمح للیهود بز�ارته

ى إلى هذا العصر، لهو أكبر شاهد عل الشام ومصر وغیرها من �الد المسلمین

  .سماحة اإلسالم وعدله، وتسامحه في حر�ة االعتقاد

  :الوص�ة �أهل الذمة

حث اإلسالم على الوصاة �أهل الكتاب وعدم التعرض لهم �ظلم أو أذ�  لقد

وعمل    وقد عمل بذلك الخلفاء بوص�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �ما في وص�ة عمر لما طعن

: أبي یوسف إلى هارون الرشید رحمهما هللاومن ذلك وص�ة  .بها الخلفاء من �عده

بن عمك إ وقد ین�غي �ا أمیر المؤمنین أیدك هللا أن تتقدم في الرف� �أهل ذمة نب�ك و

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والتفقد لهم حتى ال �ظلموا وال یؤذوا وال ��لفوا فوق طاقتهم، وال یؤخذ شيء 

  40.من أموالهم إال �ح� یجب علیهم

و�ما �تب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه : بن ت�م�ةإإلسالم شیخ ا �قول

على أهل الذمة هذه الشرو� والتزموها أوصى بهم نوا�ه ومن �أتي �عده من الخلفاء 

ففي صح�ح البخار� عن عمر .. .وغیرهم وهذا هو العدل الذ� أمر هللا �ه ورسوله
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�عد� بذمة هللا وذمة وأوصي الخل�فة من : بن الخطاب أنه قال في خطبته عند وفاته

وهذا . رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن یوفي لهم �عهدهم وأن �قاتل من وراءهم وال ��لفوا إال طاقتهم

أال من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو �لفه فوق طاقته : (امتثال لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 41.)أو أخذ منه شیئا �غیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم الق�امة

الس�اسي ر�یزة من أهم ر�ائز الحوار الثقافي و ل�ة في اإلسالم ؤ لعالقات الدا

َ�ا (  :لقوله تعالى واحترام اآلخر مع الحرص على خیره،  قائمة على السلمالف�ر� الو 

ْ�َطاِن إِ  ْلِم َ�افًَّة َوَال َتتَِّ�ُعوا ُخُطَواِت الشَّ نَُّه َلُكْم َعُدوٌّ َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي الّسِ

عرف اإلسالم المعاهدات السلم�ة في السنوات األولى من لقد ، ]208:ال�قرة)[مُِّبینٌ 

تأس�س الدولة اإلسالم�ة الجدیدة في المدینة، إذ عقد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اتفاق�ات سلم�ة مع 

لد� الخلفاء  وقد اعتبرت معاهدة الحدیب�ة قدوة ومثاالً . الجماعات غیر اإلسالم�ة

والفقهاء عند عقد االتفاق�ات، وٕاجراء المفاوضات، ومدة المعاهدات السلم�ة مع غیر 

فعقدت معاهدة الحدیب�ة بین الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومشر�ي م�ة، قر�ش، في عام، . المسلمین

. و�انت مواد المعاهدة تتضمن ضمانًا من �ال الطرفین �عدم مهاجمة الطرف اآلخر

األمن والسالم الذ� �ان الطرفان �حاجة إل�ه، �عد أن شهدت الجز�رة  فرسخت

  .العر��ة صراعًا عن�فًا وحرو�ًا ومعارك ضار�ة بین المسلمین والمشر�ین

قد عقد معاهدات أخر� مع الیهود والنصار�، سواء المق�مین  ملسو هيلع هللا ىلص  �ان الرسول

فقد عقد اتفاق�ة سلم�ة   داخل الجز�رة العر��ة أو خارجها، وخارج حدود دولة المدینة

و�انت تلك االتفاق�ات تضمن لهم . مع نصار� نجران، ومع یهود فدك وأْیلة وت�ماء

لقد �ان بإم�انهم االستمرار بتطبی� . ح�مًا إدار�ًا ذات�ًا واستقالال عن دولة المدینة

ولم تكن الجز�ة إلزام�ة في �ل االتفاق�ات والمعاهدات مع . قوانینهم على أراضیهم

أهل الكتاب، ففي معاهدة المدینة بین الرسول و�هود المدینة وأطرافها، وهي أول 

هدة جز�ة، بل �م�ن اعت�ارها معااللم تتضمن دفع  معاهدة سلم�ة للدولة اإلسالم�ة،

صداقة، و�روتو�وًال ینظم العالقة والصالح�ات واالمت�ازات الممنوحة للیهود داخل 

الدولة اإلسالم�ة، و�ان من شأنها ترسیخ األمن والسالم، إذ لم �س�قها عداء أو حرب 



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

149 

�ما أن المعاهدة التي عقدها الرسول مع . مع الیهود، لوال ن�ث الیهود لها ف�ما �عد

فع جز�ة، بل اقتصرت على نصرة الطرفین أحدهما لآلخر، لم تتضمن د بني ضمرة،

أما العالقات  .وعدم مهاجمته، وعقدت نفس المعاهدة مع بني ِغفار، و�الشرو� نفسها

ففي . السلم�ة مع الح�شة، الدولة النصران�ة، فقد استمرت قرونًا دون معاهدة م�تو�ة

ب�ًا هر�ًا من تعذیب صحا) 80(العهد الم��ر لإلسالم، هاجر إلى الح�شة حوالي 

ف�ان موقف المسلمین . قر�ش لهم، و�حثًا عن ملجأ آمن، حیث أمضوا هناك سنوات

هو الش�ر والعرفان �الجمیل، حتى إنهم اعتبروا الح�شة مصونة عن الجهاد 

والفتوحات العس�ر�ة، فلم یتعرضوا لها، حتى في أوج قوة الدولة اإلسالم�ة في 

  .العصر الع�اسي

  التار�خ اإلسالمي ي�ر� فالتعا�ش الف

 عا�شمصادرها الكتاب والسنة تمثل أجمل تنظیر للت ىالثقافة االسالم�ة في أسم

الدیني والق�مي الف�ر� والسلو�ي، وما أحوجنا أن نجلي معالم تلك الصورة في واقعنا 

الذ� �شهد س�ال من العداء واألحقاد واالستقطاب الحاد لكل منا تجاه اآلخر لعلنا 

 ىال أدلكم �أعلأ: ( االمتثال لقول نبینا صلي هللا عل�ه وسلم ف�ما معناه  ىإلنصل 

�ان  42). إصالح ذات البین:قال! �ارسول هللا ىبل: من درجة الصالة والسالم قالوا 

علماء اإلسالم �مثلون التسامح والتعا�ش والمثاقفة �أجمل صورها، فالتعا�ش الف�ر� 

  . اإلسالم فيمن أجمل ما �فرزه أمامنا الف�ر الفلسفي والصوفي والمدرسي 

التعا�ش الثقافي المنفتح في الخطاب الفلسفي اإلسالمي ظاهرة تار�خ�ة متبلورة 

اإلسالم، ولعل �تاب أبي  في�ل من المدارس المشائ�ة واإلشراق�ة والغنوص�ة  في

فصل المقال ف�ما : الذ� �حمل عنوان)  م1198-1126(الولید إبن رشد القرطبي 

�مثل اتجاه فالسفة المسلمین بوجه عام إلى تأكید " بین الشر�عة والح�مة من االتصال

إطار  فيالفلسفة والمنط� والعلوم العقل�ة وجوب النظر العقلي ومشروع�ة االشتغال �

�ما أنه �تاب استهدف تحقی� نوع من التقارب بین الفلسفة . �عرف اآلن �المثاقفة

والدین وٕام�ان�ة تعا�شهما معًا �اعت�ارهما حق�قتین متوافقتین مصطحبتین �الط�ع 
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العقل غیر أن هذا االتجاه إلى إث�ات لزوم إعمال  ،متحابتین �الجوهر والغر�زة

والق�اس العقلي �حمل في ثنا�اه ق�مة التعا�ش الثقافي، و�حیل على ق�مة التسامح 

بن رشد �ضرورة النظر العقلي المنطقي دعاه إلى القول اذلك أن قول . الف�ر� 

واالستعانة �ما خلفوه في هذا  ،�ضرورة ال�حث عن هذا المنهج في �تب األقدمین

العقل مصدرًا للمعرفة والحق�قة فق�؛ بل واجب  فل�س واج�ًا أن یتم اعتماد. المجال

 بن رشد،اأ�ضًا أن نستلهم هذا األسلوب العقلي في التف�یر من السا�قین عن عصر 

هذا  في، علماء وفالسفة الیونان :حتى وٕان �ان هؤالء السا�قون غیر مسلمین

إن هذا الموقف التنو�ر� الرشد� �صدر بوضوح �امل عن تصور ق�مي . الس�اق

ار� إنساني منفتح، فهو �عترف �الثقافات األخر� و�ر�ادتها و�قبل النهل منها حض

وهو . واستلهامها واحترامها �اعت�ارها ثقافة مغایرة وثقافة من ال �عتقد �عقیدة اإلسالم

ففي الوقت الذ� �فتح ذراع�ه الستق�ال ثقافة اآلخر . أ�ضًا موقف نقد� أصیل

نه �قوم محتواها لكي �حدد موقفه من هذا المختلف، وقبول التعا�ش معها؛ فإ

   43.المحتو�، وذلك بتمییز الصواب عن ما ل�س �صواب

اإلسالم هو تطور علم  يس�اق الحوار الف�ر� ف يومما تجدر اإلشارة إل�ه ف

س�اق المنشأ واألسس التي ترتكز علیها األد�ان المختلفة، وفي  فياألد�ان ومقارنتها 

م. ینهاأوجه التالقي والمخالفة ب ْرس  وال �فوتنا أن نشیر إلى أن القرآن الكر�م قدَّ لنا الدَّ

ل ، المنهجي الموضوعي األول في مجال مقارنة األد�ان، �ما حفل �الحدیث الُمَفصَّ

المستوعب عن األد�ان، والعقائد، والملل، والنحل، والمذاهب المختلفة المتنوعة، 

َلل، والَخَطل، وال�طالن، وعرض مقاالتهم بدقة، واستقصاء، ثم ناقشها  و�ّین وجوه الزَّ

أرسل هللا �ه رسله علیهم  وقارن بینها و�ین الدین الصح�ح الذ�. والز�ف فیها

 44.السالم

�اعت�ارهم الفر�� األولى  45لقد اهتمَّ القرآن الكر�م من البدا�ة �أهل الكتاب

مشتر�ة بین  -قبل التحر�ف-�الدعوة واالستجا�ة قبل غیره؛ ألن األصول الرئ�سة 

�ما أن هللا تعالى شاء أن �عامل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في ح�اته . أهل الكتاب ودعوة اإلسالم
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ُقْل  :طوائف الیهود والنصار� في غالب مراحل دعوته؛ لذلك خاطبهم هللا تعالى قائًال 

َ َوَال ُنْشِرَك ِ�ِه َشْیًئا َ�ا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إلى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَن�ُ  ْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ �َّ

ِۚ  َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِ�َأنَّا ُمْسِلُمونَ  آل (َوَال َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعًضا َأْرَ�اً�ا ِمْن ُدوِن �َّ

 .)64:عمران

َقاُلوا َما هي ِإالَّ َحَ�اُتَنا وَ : المالحدة الدهر�ین �عض آراء�ما َساَق القرآن الكر�م 

ِلَك ِمْن ِعْلٍم ۖ ِإْن ُهْم ِإالَّ  ْهُر ۚ َوَما َلُهْم ِبذَٰ ْنَ�ا َنُموُت َوَنْحَ�ا َوَما ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ الدُّ

أحمد بن أبي (مما ش�ل م�احث لد� المؤرخین مثل ال�عقو�ي ) 24:الجاث�ة(َ�ُظنُّونَ 

 46في تار�خه المنسوب إل�ه،) هـ292ح ت �عد �عقوب بن جعفر بن وهب بن واض

أبو عثمان عمرو بن �حر ال�صر� اإلمام اللغو� النحو�، (األد�اء مثل الجاح� و 

في أكثر من ) الحیوان(للدهر�ین في �تا�ه  47)هـ355تلمیذ النظام البلخي ت 

مذهبهم الذ� هو الحّس وحده؛ ألن ل األساس الف�ر� موضع، �اشًفا عن مقالتهم، و 

و�ع�ارة أخر� ال �قرُّ إال �ما أوجده  48.هر� ال �قرُّ إال المحسوسات والعاداتالد

) هـ440أبو الر�حان دمحم بن أحمد ت (الِعَ�ان، وما یجر� مجر� الِعَ�ان، و البیروني 

والَشْهَرْسَتاِني  49في س�اق مناقشته لمذاهب الیهود والنصار� والفرس وعلماء النجوم

إن  50).هـ548الُمتكلِّم ت  الشافعي ر�م بن أحمد أبو الفتحاألفضل دمحم بن عبد الك(

اهتمام المسلمین �مقارنة األد�ان �ان بتأثیر م�اشر من القرآن الكر�م، فعقدوا لهذا 

لة من مصنفاتهم  51.الغرض �تً�ا مفردة أو فصوًال ُمطوَّ

ت الحر�ة والتعدد�ة الدین�ة إلى وجود جّوٍ من التسامح الدیني والف �ر�، وقد أدَّ

� إلى المخالطة والتواصل والمعا�شة التي نتج عنها الحوار والمناقشة، ثم ما  وهذا أدَّ

لبث األمر أن اتَّسع ل�شمل جانب الدراسة لد�انة اآلخر فهًما ووصًفا، وتحل�ًال 

� إلى نشوء فرع من العلم ُ�سمى علم مقارنة األد�ان، ُ�عنى  -ومقارنة، مما أدَّ

�ما �قرر  52.وهذا ما اعترف �ه المستشرق آدم متز. والنحلبدراسة الملل  -أساًسا

أن علم مقارنة األد�ان أحد اإلنجازات الرف�عة للحضارة اإلسالم�ة  فرانز روزنتال

 53.أسهمت �ه في التقدم الف�ر� لإلنسان�ة
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بجهود المسلمین في حقل دراسة األد�ان، ت دائرة المعارف البر�طان�ة وقد أشاد 

ْب� في : یرتین �اإلشارة إلیهماوأبرزت نقطتین جد تتمثل النقطة األولى في تحقی� السَّ

ِمْضمار دراسة األد�ان، والثان�ة هي احتفا� المسلمین �ق�م الوحي والعقل مًعا أثناء 

  54.دراسة األد�ان، وهو األمر الذ� ال تتسم �ه الدراسات الغر��ة لألد�ان

في ] هـ415ت [ار المعتزلي ولقد أشاد علماء الغرب بجهود القاضي عبد الج�

وتكمن أهم�ة جهود القاضي عبد ). التثبیت(دراسته للنصران�ة التي تضمنها �تاب 

ضوًء  يفي أن الدراسة احتوت على نصوص نادرة تلق -�ما یراها الغر�یون -الج�ار 

�ما أنها تش�ل  على أصل النصران�ة، وعلى فرق النصران�ة ذات األصل الیهود�

الذ� دافید سو�س : من هؤالء .أقدم روا�ة سر�ان�ة عن هذه العقائدنفسه  الوقت في

أخبر �أن دراسة القاضي أحدثت ثورة بین العلماء المتخصصین في �ل أنحاء  

وٕاذا �ان هناك فر�� من ال�احثین �قرر أن  55.العالم، وَ�ْحُسُن أن نذ�ر ع�ارته

مع �تا�ات ماكس میلر  الدراسات الجادة في مجال علم الدین المقارن لم تظهر إال

إن المف�ر�ن اإلسالمیین قد قدموا إسهامات جادة ال : اإلنجلیز� فإن لسان الح� �قول

 56.تار�خ األد�ان، ومقارنة األد�ان: �م�ن إغفالها في مجال علم الدین �قسم�ه

راسات الُمقارنة أنَّ األُبوَّة الشرع�ة لعلم مقارنة األد�ان تر  ُر في حقل الّدِ جع والُمقرَّ

ل َمْن ألَّف من المف�ر�ن المسلمین في هذا . إلى المسلمین والخالف �قع حول أوَّ

أّن ابن  -)الدراسة المقارنة لألد�ان(العلم، فعلى حین یذهب یر� بینارد في �تا�ه 

ْب�، واعتبره رائًدا لمقارنة األد�ان في الف�ر اإلنساني  حزم األندلسي قد نال شرف السَّ

ت ) اآلراء والد�انات(صاحب �تاب  -ُ�عتبر النو�ختي  م متزبینما نجد آد 57.�له

ا األستاذ 58.أول َمْن ألف في هذا العلم -هـ310هـ أو 202 فیر� أنَّ شرف  شارب أمَّ

ل تار�خ لألد�ان في العالم یختص �ه الشهرستاني مؤلف �تاب  الملل (�تا�ة أوَّ

  59).والنحل

الحسن بن موسى النو�ختي : نومن المشاهیر الذین �تبوا في مقارنة األد�ا

الرد على (، ولم یتّمِه، و)اآلراء والد�انات(الفق�ه الش�عي المتفلسف صاحب �تابي 
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والمسعود� أبو الحسن علي بن الحسین الهذلي ). أصحاب التناسخ، أو التناسخّ�ة

، وهو �تاب )المقاالت في أصول الد�انات(صاحب �تاب  -هـ346ال�غداد� ت 

ص للحدیث ع المعالي (ن اآلراء والمذاهب اإلسالم�ة وغیر اإلسالم�ة، و�تاب ُخّصِ

، وقد )التنب�ه واإلشراف(، و�ذلك �تا�ه )في الدرجات واإل�انة في أصول الد�انات

عز الملك دمحم بن أبي القاسم ُعَبْید (ثم جاء المس�حي . أورد ف�ه م�حًثا عن النصران�ة

درك "ف�تب �تا�ه ) ه420رافضي ت هللا بن أحمد بن إسماعیل بن عبد العز�ز ال

ل �قع في َحَوالَ "ال�غ�ة في وصف األد�ان والع�ادات  ، وهو �تاب ُمطوَّ
ْ
ثالثة آالف  ي

عبد القاهر ابن طاهر بن دمحم ال�غداد� [و�تب أبو منصور  60.وخمسمائة ورقة

 ، وُ�صرِّح)الَفْرق بین الِفَرق (، و) الملل والنحل(�تاب�ه ] هـ 429األسفراییني ت 

ال�غداد� في مطلعه �ال�اعث الذ� دفعه إلى تأل�فه، ف�شیر إلى أنه جاء استجا�ة 

افترقت الیهود » :لرغ�ة تالمیذه، ومر�د�ه الذین طلبوا منه إعطاء شرح للحدیث النبو� 

وس�عین فرقة،  -ثنتینا :أو- على إحد� وس�عین فرقة، وتفرَّقت النصار� على إحد�

وقد تعامل ال�غداد� مع عقائد خصومه في . فرقةوتفترق أمتى على ثالث وس�عین 

وجاء البیروني الفیلسوف . �منهج برهاني خطابي جدلي) الَفْرق بین الِفَرق (�تا�ه 

اآلثار ال�اق�ة عن القرون (الر�اضي الُمَؤرِّخ الذ� تحدَّث عن الیهود�ة في �تا�ه 

ا للهند من مقولة في تحقی� م: (، وعن الهندوس�ة، وأد�ان الهند في �تا�ه)الخال�ة

الفصل (وألَّف ابن حزم األندلسي . بدقة ونزاهة عم�قتین) مقبولة في العقل أو مرذولة

و�تب الشهرستاني �تا�ه . التي اتَّسم فیها �منهج�ة عال�ة) في الملل واألهواء والنحل

ن واتََّسم منهجه �الح�اد في إیراد المقوالت واالعتماد على التقابل، م) الملل والنحل(

ت [صالح بن الحسین بن طلحة -ثم أمتعنا الجعفر�  61.خالل أف�ار مرت�ة ومنظمة

الب�ان  -تخجیل من حّرف اإلنجیل-الرد على النصار� (بثالوثه الكتابي  -] هـ688

الذ� �مثل دائرة من األدب الدفاعي، جمع ) الواضح المشهود من فضائح النصار� 

 62.ة عل�هفیها الجعفر� ما ورد في المؤلفات السا�ق
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ل دین المس�ح الذ�  إبن ت�م�ة وألف شیخ اإلسالم �تاً�ا الجواب الصح�ح لمن بدَّ

شمس الدین أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عبد [قال عنه الحاف� ابن عبد الهاد� 

هذا الكتاب من أجّل الكتب، وأكثرها فوائد، و�شتمل على ]: "هـ7444الهاد� ت 

راهین النیرة الواضحة، وعلى تفسیر آ� �ثیر من القرآن، تثبیت النبوات، وتقر�رها �الب

وقد اعتمد اإلمام في موسوعته على منهج تحلیلي  63".وعلى غیر ذلك من المهمات

) هدا�ة الح�ار� في أجو�ة الیهود والنصار� (بن قّ�م الجوز�ة �تا�ه إووضع . مقارن 

تهدف إلى الدفاع عن  الذ� �حتل م�انة �ارزة في الم�ت�ة اإلسالم�ة بین الكتب التي

 64.اإلسالم، ورّد الشبهات التي أثارها الیهود والنصار� 

  الخاتمة

التعا�ش الف�ر� على الخطو� السلم�ة ر�یزة من أهم ر�ائز اله��ل�ة المفاه�م�ة 

التي یؤمن بها المسلم في س�اق التزاماته المعتقد�ة لمخاط�ة اآلخر واحترام ذاته 

وحر�تها و�رامتها، في مشروع حوار ف�ر� وحضار� یتمثل معلما من أهم معالم 

��ل�ة الف�ر اإلسالمي عقیدة وتشر�عا وهذا المشروع داخل في ه. التار�خ ال�شر� 

القرآن الكر�م واألحادیث النبو�ة الشر�فة جنب تمثله في  فيلتضافر النصوص الواردة 

العصر اإلسالمي األول في شخص�ة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفي سیر الخلفاء الراشدین وملوك 

  . المسلمین في األعصر التال�ة

 :حات السالفةو�م�ن استخالص التالي من الصف

فال . حترام المت�ادلوالتعا�ش السلمي واالال�سر السلم و اإلسالم �أنه دین  .1

 .عنف ف�ه وال أغالل وال آصار وال تجر�م

شمل اإلسالم ب�سره ورفقه غیر المسلمین فتسامح معهم في �ثیر من   .2

 .القضا�ا واألح�ام ومنحهم �ثیرا من الحقوق 

ًا وترغیبهم ف�ه إلنقاذهم من حرص اإلسالم على هدا�ة الناس جم�ع  .3

 .الضاللة إلى النور، ومن عذاب هللا إلى رضوانه
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من القواعد المقررة في الشر�عة اإلسالم�ة �النس�ة للذمیین تر�هم وما   .4

 .یدینون �ه

ث اإلسالم على الوص�ة �أهل الكتاب والعهد والمستأمنین، وعدم ح  .5

 .التعرض لهم �ظلم أو أذ�

اهد وماله اعت�ارًا، ومن ذلك أنه فرض الد�ة على جعل اإلسالم لدم المع  .6

 .من اعتد� على ذمي عمدًا أو خطأً 

 .ال یجوز ظلم غیر المسلمین �مختلف أجناسهم ود�اناتهم  .7

أمر اإلسالم �الوفاء �العهود والمواثی� وحذر من نقضها �أ� صورة من   .8

 .الصور طالما هي موافقة لمنهج هللا وشرعه وموافقة للمصالح العامة

العالقات الدول�ة في اإلسالم قائمة على السلم بل على البر واإلقسا�   .9

 .والتعاون والرحمة، مع األمم األخر� 

  .�أمر اإلسالم �اإلحسان والصلة ولو على غیر المسلمین  .10

من مظاهر تسامح اإلسالم مع أهل الكتاب إ�احة أكل ذ�ائحهم   .11

 .ومصاهرتهم

إ�احة التعامل مع غیر المسلمین في من مظاهر التسامح في دین اإلسالم   .12

 .العقود المال�ة

 فمن تلك اآلداب. لجهاد في اإلسالم مصون �أح�ام وقواعد وآداب شرع�ةا  .13

نهي عن قتل النساء والصب�ان ومن ال �قاتل �الره�ان والقساوسة ومن ال: 

األمر  النهي عن القتال قبل الدعوة، النهي عن الغدر والمثلة: في ح�مهم

النهي عن قتل ، األمر �الوفاء �العهود والمواثی�، ن إلى األسر� �اإلحسا

 .الرسل والسفراء

من مظاهر التسامح في الجز�ة �فالة الفقراء والمحتاجین منهم،وحمایتهم   .14

ضد أ� اعتداء داخلي �ان أم خارجي؛ فالمسلمون مطالبون �الحفا� على 

 .حقوق أهل الذمة وأموالهم وأنفسهم
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وفي نظرة ”: عن تسامح المسلمین )   -1916( اد لو�سبرن�قول المستشرق 

المسلمین إلى المس�ح�ة تسامح وتساهل أكثر ��ثیر مما في نظرة أور�ا المس�ح�ة 

وهذه النظرة المتسامحة من . المعاصرة التي تنظر إلى اإلسالم على أنه �اطل وشر

أت�اع الد�انة المسلمین تنع�س في المعاملة الحسنة والتسامح الكبیر الذ� یلقاه 

  65.المس�ح�ة في المجتمعات اإلسالم�ة �الرغم من موقف المس�حیین �د�انة منافسة

إن تسامح العرب �ان وراء دخول ”: ) م1930-1864( و�قول توماس أرنولد

  66.“الكثیر في اإلسالم

ال شك أن المس�حیین المخضرمین الذین عاصروا الفتح   :و�قول ف��تور سحاب

من لمس األمر بوضوح، إذ انتقلوا فجأة من سلطان دولة �انت  اإلسالمي هم أكثر

تضطهدهم اضطهادًا وصفه �عض المؤرخین العصر�ین في أورو�ا �أنه ال �ش�ه حتى 

أعمال البهائم، إلى سلطان دولة حافظت لهم على أد�ارهم و��عهم، �ما خیرتهم بین 

لمسلمین، أ� �شر� اعتناق اإلسالم، وال�قاء على دینهم �شر� الدخول في ذمة ا

الكن�سة  -)ألكیروس( اإلنضمام إلى دولة اإلسالم ورفض القتال مع أعدائها، و�ان 

متخف�ًا في الصحار� هر�ًا من المذا�ح البیزنط�ة؛ فلما جاء الفتح  –المصر�ة 

اإلسالمي عادت الكن�سة المصر�ة إلى حّرّ�تها الكاملة علنًا، ولقد �ان في اإلسالم 

م ��ن متاحًا لهم شيء منه في دولة بیزنط�ة، وتمتعت المذاهب متسع للنصار� ل

المس�ح�ة العر��ة على اختالفها �عد ظهور اإلسالم �الحر�ة التي �انت تقاتل من 

أجلها تحت ح�م بیزنطة، ووقت �انت جم�ع الدول ال ترضى بدین آخر داخل 

  67.تخومها

الوعي اإلسالمي تجاه التعا�ش السلمي والتسامح الدیني �عدان من أبرز معالم 

 فيولشد ما تحتاج إل�ه ال�شر�ة اآلن . األخر المعتقد� وهو�ته الثقاف�ة والق�م�ة

س�اقات أدلج�ة تحتضن الكبت والقمع  تر�� دماء األبر�اء �شعارات احتذائ�ة قطاع�ة 

  . ممقوتة
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مختصـــر تــار�خ فالســـفة الیونـــان ، ترجمـــة عبـــد هللا حســـین : دیـــوجین الئرتـــوس : یراجـــع  1

فجــر الفلســفة الیونان�ــة قبــل : أحمــد فــؤاد األهــواني . م مط�عــة التمــدن ، د1904المصــر� ، 

ب م ، دار إح�اء الكتـ1954م، الط�عة األولي  1954 – 1953سقرا� ، محاضرات ألقاها 

: تــار�خ الف�ــر الفلســفي :  دمحم علــي أبــو ر�ــان . العر��ــة ع�ســي ال�ــابي الحلبــي وشــر�اه ،  د

تــار�خ الفلســفة : م ، دار النهضــة العر��ــة ، برترانــد رســل 1986أرســطو والمــدارس المتــأخرة ،

م ، مط�عـة 1957ز�ـي نجیـب محمـود ، مراجعـة المرحـوم أحمـد أمـین ، . الغر��ة ، ترجمـة د

 –والترجمة والنشر ، وزارة التر��ة والتعل�م قسـم الترجمـة ، اإلدارة العامـة للثقافـة  لجنة التألیف

  . القاهرة ، الكتاب األول ، الفلسفة القد�مة
اصــول الـدین، راجعـه وقـدم لـه وعلـ� عل�ـه طـه عبـد الــرؤوف  :فخـر الـدین الـراز� : انظـر  2

  . م1984 - هـ1404سعد، دار الكتاب العر�ي،
اســـرار  ، )هــــ 1378تحقیـــ� الط�اط�ـــا�، ( األســـفار األر�عـــة : صـــدر المتـــألهین: انظـــر  3

ــــــات، مقدمــــــة وتصـــــــح�ح دمحم خواجــــــو�، انتشـــــــارات انجمــــــن اســـــــالمي ح�مــــــت وفلســـــــفه  اال�

  :و أنظر. هـ،1402 ایران،

S.H. Nasr, Mulla Sadra Commemorative Volume, Tehran, 

1380/1961; H. Corbin, Le livre des pénéterations metaphysiques 

(Tehran-Paris, 1964); Comte de Gobineau, Les religions et les 

philosophies dans l'Asie Centrale, pp. 79-88.    
تـار�خ الفلسـفة االسـالم�ة فـي المغـرب واالنـدلس، دار الجیـل،  :دمحم ابراه�م الفیومي: یراجع  4

تــــار�خ الفلســــفة االور��ــــة فــــي  :م، یوســــف �ــــرم1997 - هـــــ1417بیــــروت، الط�عــــة االولــــى،

  . م1946 العصر الوس��، دار الكتاب المصر�، الط�عة االولى،
  : انظر دورخا�م  5

مصــطلحات علــم المنطــ� عنــد العــرب ، الط�عــة األولــي :  فر�ــد جبــر وآخــر�ن : انظــر  6

درء تعـــارض العقـــل و : لبنـــان ، و ابـــن ت�م�ـــة  –م ، م�ت�ـــة لبنـــان ناشـــرون ، بیـــروت 1996

ـــى نفقـــة 1979/ هــــ  1399دمحم رشـــاد ســـالم ، . النقـــل ، تحقیـــ� د م ، ط�ـــع هـــذا الكتـــاب عل
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،  446، ص  33م�ة ، المملكة العر��ة السعود�ة ،   جـ جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسال

  .  268 – 267، ص  8، جـ  126، ص  7، جـ  174،  5جـ 
. عبــد الــرزاق بلعرقــوز". مــن عقالن�ــة الحداثــة الغر��ــة إلــى عقالن�ــة اإل�مــان التوحیــد�"  7

 2014ر��ع .  76العدد " إسالم�ة المعرفة"منشور في 
د شــر�ف، الوثــائ� الدول�ــة المعن�ــة �حقــوق اإلنســان، المجلــد �ســیوني، محمــو : أنظــر ف�ــه  8

وقــد نشــرت هــذه الوث�قــة بتصــر�ح مــن المعهــد الــدولي . 2003الثــاني، دار الشــروق، القــاهرة، 

أبـي الفـتح دمحم بـن دمحم بـن عبـدهللا  لحقوق اإلنسان بجامعة د� بول ش��اغو، ابن سـید النـاس

:  فـي فنـون المغـاز� والشـمائل والسـیر، بیـروتعیـون األثـر (: هــ734ت ))بن دمحم بـن �حیـى

زاد المعـاد فـي هـد� خیـر  : (م، ابن الق�م دمحم بن أبي ��ر أیوب الزرعـي1977دار اآلفاق، 

مؤسســـة : الكو�ـــت –عبـــد القـــادر األرنـــاؤو�، بیـــروت  -شـــعیب األرنـــاؤو� : ، تحقیـــ� الع�ـــاد

م، ابـن �ثیـر 1986 -هــ 1407الط�عة الرا�عة عشـر ، -م�ت�ة المنار اإلسالم�ة  -الرسالة 

، ابــن هشــام، أبــو دمحم .ت. م�ت�ــة المعــارف،د: ، بیــروت الســیرة النبو�ــة :(إســماعیل بــن عمــر

أبـــو القاســم عبـــد ( ت، الســهیلي . دار الف�ـــر، د:  ، دمشــ� الســیرة النبو�ـــة : بــن عبــد الملـــك

: ،القــاهرةعبــد الــرحمن الو�یــل : الــروض األنــف، تحقیــ�: هـــ 581ت ) الــرحمن بــن عبــد هللا

:  التار�خ اإلسالمي مواقف وعبر، اإلسـ�ندر�ة:  م، عبد العز�ز بن عبد هللا الحمید� 1967

نظـرة جدیـدة فـي  : �ونسـتانس جیورجیـو. م1997 -هــ 1418دار الـدعوة، الط�عـة األولـى، 

الــدار العر��ــة للموســوعات، الط�عــة األولــى، :  م. دمحم التــونجي، د : ســیرة رســول هللا، تعر�ــب

   .م1983

  :انظر و ، 606 ص الثالث الجزء ـ الطبر�  تار�خأنظر  9 

Michaël Jan de , vol iii, p.957, Annali dell' IslamLeone Caetani, 

p.  E. J. Brill (1864)( Mémoire sur la conquête de la Syrie ,Goeje

143.  

  
 162-161، ص فقــه التســامح فــي الف�ــر العر�ــي اإلســالمي  : عبــد الحســین شــع�ان  10

  )2005دار النهار، : بیروت(
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     )72ص(، والخراج ألبي یوسف )5/55(البدا�ة والنها�ة إلبن �ثیر   11
    )3/629(، و زاد المعاد إلبن الق�م (4/100(السیرة إلبن �ثیر   12
    )3/638(زاد المعاد إلبن الق�م   13
  ).3/609( .�ة، بیروت، لبنانتار�خ األمم والملوك للطبر� الطبر�، دار الكتب العلم.   14
  )  146ص(الخراج ألبي یوسف   15

، أحمـــد فـــي مســـنده )4/342(، ، شـــعب اإل�مـــان للبیهقـــي )8/25(النســـائي فـــي ســـننه   16

   .)6/459(مجمع الزوائد : ،  الهیثمي)4/61(
  . ، �اب ما جاء ف�من �قتل نفسًا معاهدة)1404(الترمذ� في سننه   17

، والبیهقــي فــي ســننه )3/147(، والــدارقطني فــي ســننه )1/344(الشــافعي فــي مســنده   18

)8/34(  
  )3/134(الدارقطني في سننه   19
  )8/102(، والبیهقي في سننه )3/129(الدارقطني في سننه   20
  )10/353(، وعبد الرزاق في مصنفه )6/212(ابن أبي شی�ة في مصنفه   21
  )6/212(ابن أبي شی�ة في مصنفه   22
  )6/213(ابن أبي شی�ة في مصنفه   23
  .البخار�، �تاب الوصا�ا، معلقًا في �اب �اب الوص�ة �الثلث  24
  ) 3/324(عبد الرزاق في مصنفه   25
  )2/401(ابن أبي شی�ة في مصنفه   26

، �ــاب تــأمیر اإلمــام األمــراء علــى ال�عــوث ووصــ�ة إ�ــاهم �ــآداب الغــزو )1731(مســلم   27

   .وغیرها
  .)2/246(تار�خ األمم والملوك   28
  )9/107(البیهقي في سننه   29
  )2/240(سعید بن منصور في سننه   30
  )6/484(ابن أبي شی�ة في مصنفه   31
  . إبن �ثیر، تفسیر سورة ال�قرة  32
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  دور العلماء في مكافحة استقالل الھند 

  

  *معراج أحمد معراج الندوي. د 

  

م غیرت مجر� التار�خ في الهند 1799إن شهادة السلطان تیبو في عام {

الهند في أید�  سقطتو  قت قر�بو وقطعت �ل رجاء في استقالل ال�الد في 

ولم تعرف الهند في تار�خها الطو�ل قائدا . معارضة تذ�ربدون  ةاإلنجلیز الغاشم

عالي الهمة ثاقب النظر، وأشد غیرة على الدین والوطن وأعظم عداء و�غضا 

فكان اإلنجلیز یهابونه جدا و�عدونه أكبر . للمستعمر األجنبي من السلطان تیبو

، وأعد� عدو لهم، و�عتبرونه عق�ة في سبیل زحفهم وتحقی� نوا�اهم، لهممنافس 

البر�طاني قال یوم شهادته  "هارس" ي لنا معرفة مد� خطره عندهم أن الجنرالو��ف

وهو واقف على جثمانه مند هذا الیوم الهند لنا، أ� ملكنا الیوم �الد الهند فال 

الحاكم " و�لزلي" ، �ما صرح بذلك الجنرالمن اآلنینافسنا أحد  �منعنا مانع وال

ترئ أحد من ح�ام الهند وأمرائها علینا �عد الیج" :البر�طاني العام في الهند وقتئذ

  .} 1."موت تیبو

وقد أدرك العلماء المسلمون �أن س�طرة اإلنجلیز على الهند والقضاء على 

المسلمین إلى � الح�م اإلسالمي خطر على دینهم وثقافتهم، وهذه الس�طرة تؤد

مع اإلسالم، وٕان العبود�ة، وٕان العبود�ة سواء �انت لألجانب أو للمستبدین ال تجتمع 

السعي للحر�ة واالستقالل وحمل الشدائد والمصائب واالغت�ا� �الموت في سبیله، �ل 

                                                           
  .، �ولكاتاالجامعة العال�ةقسم اللغة العر��ة وآدابها،  ،األستاذ المساعد *
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المسلمین، فلما رأ� العلماء س�طرة �املة لبر�طان�ا على الهند لم على ذلك واجب 

�ط�قوا الصبر أن ی�قى وطنهم وأبناؤهم تحت الح�ومة اإلنجلیز�ة الغاشمة فقاموا برفع 

الستعمار البر�طاني، وهبوا لدفع هذا الخطر وٕاثارة الناس �مختلف صوتهم ضد ا

  .الوسائل

م، على إج�ار الملك 1803وحینما تجرأ مندوب الشر�ة اإلنجلیز�ة عام 

على توق�ع القرارات وأعلن أن األرض �، والبلد للملك، والح�م " شاه عالم"المغولي

وأما الملك فی�قي رمز�ا �ال اإلنجلیز،  �یدأمشیرا إلى أن السلطة تكون في  2للشر�ة

لقضاء على س�استها الفاسدة، و�دأوا لفعارض العلماء هذه الف�رة وقاموا . نفوذ

یوقظون في أهالي الهند الغیرة الدین�ة والحماسة الوطن�ة، و�دعونهم إلى الجهاد 

  . والكفاح، ضد االستعمار البر�طاني

اإلنجلیز�ة، هو الشاه عبد العز�ز ضد الح�ومة  لوطنفأول من قام لحما�ة ا

الدهلو� الذ� �ان خل�فة للشاه ولي هللا الدهلو� في الدین والس�اسة، فأصدر الفتو� 

حرب، وقد وجب علینا وعلى المسلمین أن یهبوا للجهاد الأن الهند اآلن أص�حت دار 

فهم  ضد اإلنجلیز الغاصبین، ألن الحل والعقد صار بید المس�حیین اإلنجلیز،

دیرون األمور و�عینون الموظفین، و�لغون القضاء واألمن، وال�حترمون األمور ی

من أجل ذلك تحولت �الدنا الهند . الس�اس�ة لإلسالم، و�هدمون المساجد �غیر اكتراث

 ،حرب، فانتشر فتو� اإلمام في ال�الد، و�ان لهذا الفتو� المن دار اإلسالم إلى دار 

سلمین وأحدثت ضجة فى صرح االستعمار في الم غا�ال اوتأثیر  اصد� �بیر 

البر�طاني، فأخذ العلماء �القر� واألر�اف �حرضون الناس على الجهاد، وسار جم�ع 

العلماء على نمطه في فتاواهم، إال ال�عض القلیل من العلماء الذین اصط�غهم 

اإلنجلیز واستجلبوا فتاواهم حتى من م�ة الم�رمة �ي �قضوا على ف�رة الجهاد التي 

  .�عتنقها �عض المسلمین في الهند، و�عمل لها المتحمسون الفدائیون منهم

الشاه عبد العز�ز خل�فته ومر�ده سید أحمد "  م أرسل الشیخ1980وفي عام 

واب أمیر علي خان لیلتح� في ج�شه الذ� �ان �حارب اإلنجلیز مع إلى النّ  الشهید



  دور العلماء يف مكافحة استقالل اهلند 

166  

س�ر�ة للعلماء ضد اإلنجلیز صد�قه جسونت راؤ هلكر، وهذه هي بدا�ة للمقاومة الع

الغاصبین، فم�ث سید الشهید مع أمیر علي خان وظل �حارب اإلنجلیز حوالي 

عشرة أعوام، ثم انفصل عنه حین رأ� أن النواب رأ� أن �صالح مع اإلنجلیز ورجع 

إلى دهلي، ولكن شیخه الشاه عبد العز�ز لم �قن� من هذه الظروف القاس�ة، ولم 

ة، �رس ح�اته لخدمة الخل� وخصص ان رجل عزم وهمّ ��ف عن عمله، إنه �

جهوده لتحقی� مبدأ تتبناه مدرسة ف�ر اإلمام الشاه ولي هللا الدهلو� التي تولى 

رعایتها، فأنه �ان ین�ه في خطبته، بخطر االستعمار و�حث الناس على الجهاد، 

عام  لتأس�س جماعة تحت رئاسة سید أحمد الشهید، فال ندخل في و�هـیِّئ الجو

م حتى نر� أن �ل الدو�الت والطاقات التى �انت تقاوم اإلنجلیز، خضعت 1818

لهم وس�طرت الح�ومة اإلنجلیز�ة �ل الس�طرة على �ل أرجاء ال�الد، ولم ��ن هناك 

" فك �ل نظام"اإلنجلیز، وهذه الجماعة �انت شعارها � �ةصادللأ� حزب أو قوة، 

وف العصی�ة واألحوال السیئة أعد الشیخ عبد ففي هذه الظر ". الثورة الكاملة"�عني 

الرغم من �بر سنه وضعف بدنه و�صره، خطة للثورة المسلحة وش�ل أول �العز�ز 

  .�تی�ة وفقا لنظر�ة اإلمام الشاه ولي هللا الدهلو� 

فحص الشیخ عبد العز�ز مواهب أت�اعه ، ل��ون توز�ع المناصب على حسب 

حمد الشهید أمیرا لهذه الجماعة من المجاهدین، الكفاءات والمؤهالت، فاختار سید أ

وجعل �ال من الشیخ إسماعیل والشیخ عبد الحي، قائدا مساعدا مستشارا خاصا له، 

ثم أرسل هذا الج�ش تحت ق�ادة ال�طل الجر� سید أحمد الشهید في صورة قافلة 

نفرا فأل�سه سید أحمد الشهید عمامته السوداء وقم�صه  50صغیرة تتكون من 

. ألب�ض المستعمل إشارًة إلى أنه خل�فة له و�طل للحر�ة وقائد للجهاد، وأجازه للسفرا

وهذه القافلة تتسم �طا�ع إرسال�ة دین�ة، لم تهدف إلى إصالح الناس وتطهیر 

هدفت تحر�ر الوطن استمن البدع والخرافات فحسب، بل  مالمجتمع مماعل� به

  .لحة للقضاء على الح�م اإلنجلیز� وٕاعادة الح�م اإلسالمي بإحداث الثورة المس
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م إلى المدن الواقعة في 1818غادرت هذه الجماعة من المجاهدین دهلي سنة 

جهة الشمال وقامت بجولة في مختلف األنحاء وأد� فیها المجاهدون خدمات 

إصالح�ة، �ما نشروا الوعي الس�اسي، ونفخوا روح الجهاد في نفوس المسلمین، ثم 

حیث أقامت مدة أر�عة أشهر واشتغلت في " لكناؤ"بلدة  لىإوصلت هذه القافلة 

  .إصالح الناس وٕازالة الخرافات والبدع وتدر�ب المجاهدین

م اجتمع المجاهدون تحت ق�ادة الشیخ سید أحمد الشهید وقاموا 1821وفي عام 

نسمات فخرجوا في سبیل هللا، و�انوا  407بجولة أطول وأشمل، وعددهم یومئذ

دن والقر� ألداء واج�اتهم للحج والز�ارة، ألن �عض العلماء أصدروا ینـزلون في الم

الفتو� �أن فر�ضة الحج ساقطة عن المسلمین الهنود �سبب عدم األمان في الطر��، 

. فأراد سید أحمد الشهید أن �سافر للحج لكي �حث الناس على هذه الفر�ضة المهمة

ن یر� إل�ه الشیخ عبد العز�ز و�قول الشیخ عبید هللا السند� عن الهدف الذ� �ا

لقد �عث الشخ عبد العز�ز جماعة : الدهلو�، من �عث سید أحمد الشهید في جولتین

یر�د میثاق (، ل�أخذ ب�عة الطر�� هـ1431د ألول مرة في الرحلة سنة سید أحمد الشهی

، فإنما �ان هـ1436جهیزها للمرة الثان�ة سنة وأما ت) األخالق واإلصالح الروحاني

یتدرب على طر�قة  ،ل�أخذ ب�عة الجهاد، وأمره �السفر للحج على رأس القافلة �أسرها

      3.االحتفا� �النظام وتترقى موهبته الق�اد�ة وقدرته التنظ�م�ة �التجارب

ولما رجع السید أحمد الشهید مع أصحا�ه من م�ة الم�رمة إلى وطنه رائي  

لشیخ جعفر التهان�سر�، وهو �صور بر�لي اشتغل في استعداد الجهاد �ما ��تب ا

عندما وصل سید أحمد الشهید إلى وطنه، بدأ �صلح منـزله :"نشاطات المجاهدین 

الذ� انهدم �عض أجزائه في غ�ا�ه، ثم اشتغل في أخذ االستعداد للجهاد، وأرسل 

الشیخ إسماعیل والشیخ عبد الحي إلى القر� واألر�اف، لیدعوا الناس إلى اإلسالم 

وفي هذه األ�ام ماألقى خط�ة، إال في . على الهجرة والجهاد في سبیله و�حثاهم

غیرت نشاطات المجاهدین من الذ�ر والمراق�ة تفضیلة الهجرة والجهاد، وه�ذا 

فه�ذا . والمشاهدة إلى تنظیف البنادق وصقل السیوف وتدر�ب الحصان وما إلى ذلك
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تسب�ح ،�ما احتل ل�اس تحول هؤالء الصوف�ة ، جنودا واحتلت السیوف م�ان ال

     4.المجاهدین م�ان ل�اس الصوف�ة

م من رائي بر�لي 1826من ینایر عام  17سافر سید أحمد الشهید مع أصحا�ه 

، �عد أن أمضى مدة سنتین في استعداد يشمال الغر�الللجهاد في سبیل هللا إلى 

استغرق هذا حیث أقام وجعلها مر�زا للجهاد، وقد " جارسده" الجهاد، حتى وصل إلى

ومن الجدیر �الذ�ر أن عدد المجاهدین �ان خمسمائة عند . السفر عشرة أشهر تقر��ا

عالوة عن ذلك بدأت تصل " جارسده" وخمسمائة في ألفاالخروج ولكن أص�ح عددهم 

  .من �ل نواحي ال�الد’’جارسده‘‘جماعات المجاهدین إلى

الذین فرضوا الحظر  وقعت المعر�ة الدام�ة بین هؤالء المجاهدین والسیخ،  

على األذان وذ�ح ال�قرة، وض�قوا األرض على المسلمین في هذه المناط�، فدارت 

م، فانتصر 1826من د�سمبر عام  21الحرب بین هؤالء المجاهدین والسیخ في 

هؤالء المجاهدون على عدوهم السیخ، ثم أسسوا ح�ومة إسالم�ة على منهاج الكتاب 

مة لها، واختاروا سید أحمد الشهید أمیر المؤمنین، عاص" �شاور"والسنة، وجعلو 

إن هذه الجماعة : قال الشیخ السید دمحم م�ان عن ذلك. وعینوا قضاة، وأقاموا حدودا

من المجاهدین لم یوجد لها نظیر في التار�خ �عد الصحا�ة رضوان هللا علیهم 

 أجمعین، فتجددت ذ�ر� الصحا�ة وأضافت صفحة جدیدة في تار�خ الدعوة

    5.اإلسالم�ة والتجدید اإلسالمي

م، اصطدم المجاهدون مرة أخر� بج�ش السیخ الذ� �انوا 1831وفي عام 

یذ�قون المسلمین أسوأ العذاب، ف�عد معر�ة عن�فة ودام�ة استشهد اإلمام سید أحمد 

إن هذه الحر�ة . م، في واد� �االكوت1831من مایو عام 7وصاح�ه إسماعیل 

قادها سید أحمد الشهید وأصحا�ه في الهند، تستح� أن تعتبر أعظم اإلسالم�ة التي 

حر�ة إسالم�ة، لكونها حر�ة دین�ة ودعو�ة وس�اس�ة شاملة، ولم ��ن تأثیر هذه 

الحر�ة مقتصرا على العهد الذ� نشأت ف�ه أو الزمن الذ� عاصرته، بل إن آثارها 

  .هذا الیومالطی�ة �اق�ة في ح�اة المسلمین الدین�ة والثقافة إلى 
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  :م 1857ثورة عام 

فهبوا �عملون إلعادة ما . لم ��ف العلماء عن مسؤولیتهم نحو دینهم ووطنهم

وا في الجهاد واالنقالب إلنقاذ أفقد المسلمون من مجد وعظمة وعز وشرف، و�د

فقام سید أحمد الشهید والشیخ إسماعیل الشهید أول مرة . الوطن من براثن االستعمار

ید�ة ف�ر�ة لإلمام الشاه ولي هللا الدهلو� بتجر�ة التحر�ر والجهاد ضد �عد حر�ة تجد

م، وفشلت حر�ة التحر�ر ولكن نیران 1831اإلنجلیز، فاستشهدا في هذا السبیل عام 

الجهاد التي أشعلها هؤالء المجاهدون لم تخمد وٕانما التهبت �صورة ثورة عام 

م من قوة ماد�ة ومعنو�ة وفي م، فساهم فیها العلماء األ�طال ��ل مالدیه1857

حماس �الغ ونشا� ملموس، ولكن هناك فرصة تستح� أن نفرد لها م�انا خاصا، 

وهذه هي الوقعة التي دارت رحاها في شاملي المدینة التا�عة لمدیر�ة مظفر ن�ر بین 

فعندما وقعت الثورة في دهلي �ان تالمذة مدرسة الشاه ولي هللا . العلماء واإلنجلیز

�، وأت�اع سید أحمد الشهید لم ��فوا عن الحرب والجهاد، حتى �عد استشهاد الدهلو 

أمیرهم في �االكوت، فال عجب أن ینتهزوا الفرصة في هذه الثورة العامة و�خوضوا 

 .غمارها

  : الحر�ة الثان�ة

ثان�ة للعلماء تحت ق�ادة الحاج إمداد هللا التهانو�، والشیخ رشید الحر�ة القامت 

الكن�وهي، والشیخ دمحم قاسم النانوتو�، والحاف� دمحم ضامن، فشمر هؤالء أحمد 

العلماء األ�طال عن سواعدهم، ودعوا الناس إلى الجهاد، و�ونوا ج�شا من العلماء 

واختاروا الحاج إمداد هللا إماما لهم، والشیخ دمحم قاسم قائدا عاما، والشیخ رشید أحمد 

� دمحم ضامن قائدین على الم�منة والم�سرة، و�انوا قاض�ا، والشیخ دمحم منیر والحاف

جم�عا محل ثقة من العامة، فاجتمع المجاهدون حولهم من �ل ناح�ة من أنحاء 

م، و�انت �لها من الطراز القد�م، و�انوا یتدر�ون على الفنون هال�الد، وأتوا �أسلحت

  .الحر��ة من قبل
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التا�عة لمظفر ن�ر فانتصر  "ون تهانه به"دارت الحرب بین العلماء واإلنجلیز في

هؤالء العلماء على اإلنجلیز، وأقاموا فیها الح�م اإلسالمي وأخرجوا منها الح�ام 

اإلنجلیز، ولما وصلت هذه األن�اء إلى اإلنجلیز، تحر�وا للقضاء على هؤالء األ�طال 

ء ولما علم العلما" شاملي"، ومعهم مدافعهم متجهین إلىحدیثة�األدوات الحر��ة ال

مدافعهم �السیوف المن�سرة والبنادق  قاومواوا �ف�رون �یف �م�ن لهم أن �أبذلك بد

القد�مة، ولم یلبثوا �ثیرا حتى رأ� الشیخ رشید أحمد الكن�وهي أن �غامر بخطوة 

جر�ئة ضد هذه القوة الزاحفة، فأسرع مع �تی�ة تتكون من أر�عین مجاهدا وأخفوا 

في طر�� هذه القوة حتى إذا مرت بهم  لكث�فةاألجمات والشجیرات اأنفسهم وراء 

أطلقوا علیهم �الرصاص ففر اإلنجلیز وتر�وا مدافعهم وأسلحتهم واستولى علیها 

المجاهدون وألقوها أمام الناس على �اب المسجد، فأثار هذا اإلقدام شعلة الجهاد في 

  .نفوس المجاهدین

استشهد فیها " شاملي" ثم دارت معر�ة حام�ة بینهم و�ین اإلنجلیز في مدینة  

قائد الم�سرة، وقد شارك في هذه المعر�ة جم�ع األهالي حتى  ،الحاف� دمحم ضامن

النساء والصب�ان  ولكن �عد فترة جاءت األخ�ار المؤسفة من دهلي حیث انهزم الثوار 

واستولى اإلنجلیز على دهلي من جدید، وه�ذا خمدت فیهم روح الحماس، فلم یجدوا 

السالح والتخلص من أید� أعدائهم الذین أخذوا �طاردونه لینتقموا منهم،  بدا من إلقاء

فهاجر الحاج إمداد هللا إلى م�ة الم�رمة وألقي الق�ض على الشیخ رشید أحمد و�قي 

وأما الشیخ دمحم . صدور قانون العفو العام فأفرج عنه حتىفي السجن ستة أشهر 

     6.العفو العام فسلم من السجنقاسم النانوتو� فقد اختفى حتى صدرو قانون 

م، �انت ثورة شعب�ة، قاتل فیها المسلمون 1857ومن الواضح أن ثورة عام 

والهندوس جن�ا إلى جنب، ولم تعرف الهند حماسة وطن�ة ووحدة شعب�ة، قبل هذه 

وقد ساهم فیها المجاهدون  .خر� األ منلمسلمین أكثر االثورة، ولكن �انت مساهمة 

: قال في هذا الصدد" هنتر"أت�اع سید أحمد الشهید، فلذا نر� السیر  الذین �انوا من
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م، ألهبت نار هذه 1831إن جمرات الجهاد التي أشعلها سید أحمد الشهید في عام 

    7.الثورة

و�ما ذ�رنا سا�قا أن الق�ادة لهذه الثورة، �انت في أید� المسلمین، خاصة في 

ماء المجاهدون، �حملون هذه الروح المثال�ة أید� العلماء األ�طال، و�ان هؤالء العل

وتضح�اتها، فإن الكثرة الكاثرة من المسلمین �انوا �شار�ونهم . .... العال�ة في فدائها

من �عد، و�عملون ما�ستط�عون إلظهار شعورهم �الكراه�ة، نحو اإلنجلیز والح�ومة 

  .االستعمار�ة في صور مختلفة

وقد �ان من أكبر العلماء : ندو� عنهمقال سماحة الشیخ أبو الحسن علي ال

والمشائخ الذین قادوا الثورة وأشهرهم موالنا أحمد هللا، وموالنا ل�اقت علي وهما اللذان 

یتزعمان الحر�ة و�ان الجنرال بخت خان هو القائد العام ونائب الملك، و�ان الحاج 

ضامن الشهید وغیرهم إمداد هللا، والشیخ دمحم قاسم، والشیخ رشید أحمد، والحاف� دمحم 

 "سندر� الل" وقد ذ�ر الكاتب الهندوسي 8.ممن �انوا فیها خاضوا �عض المعارك

عددا من ��ار المساهمین في هذه الثورة، منهم الشیخ أحمد هللا خان بهادر بیر علي 

ما من شك أن اسم الشیخ أحمد هللا الشاه من شهداء عام : "و�قول سندر� الل . �ر�م

    9".حترما في تار�خ شهداء الحر�ة في العالمم سیخلد م1857

ولكن القدر شاء غیر ما شاؤوا فأخفقت الثورة وفشلت هذه الحر�ة الثان�ة أ�ضا 

ودخلت الهند في الح�م الم�اشر للتاج البر�طاني، ونتیجة لذلك شاع ال�أس في 

م المسلمین خاصة، والشعب الهند� عامة، ولكن العلماء الر�انیین لم �قنطوا ول

مقاومة األغراض  تضعف عزائمهم، فأخذوا �ف�رون في طرق �م�ن بها،

االستعمار�ة، فقرروا تكو�ن جبهة قوم�ة تعل�م�ة، �قومون بواسطتها مقاومة الغزو 

الف�ر� اإلنجلیز� في جانب، والمحافظة على الثقافة اإلسالم�ة في جانب آخر، 

الجامعة اإلسالم�ة دارالعلوم �قلعة إسالم ومعس�ر " دیو�ند"ولهذا الغرض أنشئت في 

  . للمسلمین

  



  دور العلماء يف مكافحة استقالل اهلند 

172  

  :الثالثة الحر�ة

من المعلوم أن الحر�ة التى بدأها سید أحمد الشهید، ما توقفت �عد استشهاده، 

بل �انت تجر� في مختلف المناط� الهند�ة على أید� أت�اعه، و�ان لهذه الحر�ة 

أما مر�ز " بتنه"في  صادق فور :بـ: في دهلي، والثاني: �عد وفاته مر�زان األول

أ �عمل �طراز جدید من الف�ر لالستقالل، واختار دهلي، فغیر أسلو�ه ومنهجه و�د

الطر�� ف�ما �عد للمقاومة علي القوم�ة المشتر�ة، وهذه الف�رة، هي التي اختار حزب 

  .المؤتمر الوطني �عد خمسین عاما وسماها القوم�ة المتحدة

فتقلد وسار على منهجه القد�م، و�دأ " بتنه"أما المر�ز الثاني في صادق فور 

حر�ر الوطن عن الطر�� الذ� اختاره مؤسس هذه الحر�ة سید أحمد الشهید �حاول لت

 10.�عني الكفاح المسلح، و�انت هدفت إلى الهجرة والجهاد والتضح�ة وما إلى ذلك

قد أسس هذا المر�ز في صادق فور بتنه، الشیخ والیت علي، الذ� �ان من أت�اع 

حینما �ان �حضر حلقة الدرس "اؤلكن"سید أحمد في بلدة  سید أحمد الشهید، وٕانه زار

لألستاذ دمحم أشرف، فتأثر �حر�ته تأثرا عظ�ما، و�ا�ع على ید�ه، وعندما تخرج من 

بیهار حیث قام بإنشاء هذا المر�ز اإلسالمي، " بتنه"تحصیل العلوم رجع إلى وطنه 

   11.و�دأ یدعو الناس إلى هللا، و�حث المسلمین على الهجرة والجهاد

ي القر� واألر�اف في وال�ة بنغال وظل �حث الناس على الجهاد ثم قام بجولة ف

" مصر� غنج "حتى وصل إلى �ولكاتا حیث عین بد�ع الزمان إماما في مسجد 

الناس إلى اإلسالم  �صفته خل�فة له، ثم قصد إلى موم�ائي وأقام بها شهر�ن، یدعو

ي أشعلها الشیخ و�نفخ في قلوب المسلمین روح حب الحر�ة و�لهب شعلة الجهاد الت

أعد المجاهدین حوالي خمس مائة " صادق فور"سید أحمد الشهید، فعندما رجع إلى 

وأرسلهم إلى �االكوت حیث ألقي الق�ض عل�ه، و�ثیر من أصحا�ه قتلوا، ولكن 

عندما أخرج من السجن بدأ ینظم المجاهدین من جدید، فأدر�ت الح�ومة اإلنجلیز�ة 

لیهم، وفي نها�ة المطاف فشلت هذه الحر�ة الثالثة هذا الخطر، وقامت �القضاء ع

  .م1882في عام 



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

173 

  :الحر�ة الرا�عة

ثم نشأت حر�ة را�عة أقو� وأعم، تحت ق�ادة شیخ الهند محمود حسن 

الدیو�ند�، رئ�س هیئة المدرسین بدار العلوم دیو�ند، و�ان من أعضاء هذه الحر�ة 

الم آزاد، والح��م أجمل خان، والحاج الد�تور مختار أحمد األنصار�، وموالنا أبو الك

مهندر برتاب  اعبد الغفار خان، وموالنا عبد الرح�م، والبرو ف�سور بر�ت هللا، وراج

ر أحمد نصو سینغ، وهرد�ال سینغ، ورام جندر، والشیخ عبید هللا السند�، والشیخ م

  .األنصار�، والشیخ حسین أحمد المدني، وغیرهم من ��ار القادة

لحر�ة سر�ة جدا، أعد شیخ الهند خطة بدقة تامة، وحصل على و�انت هذه ا

مساعدة عدد �بیر من ��ار الشخص�ات في طول ال�الد وعرضها، �ما حصل على 

دعم ومساعدة ح�ومة أفغانستان والخالفة العثمان�ة وألمان�ا وهذه الحر�ة الثور�ة 

لنبیل أرسل ولتحقی� هذا الغرض ا. تهدف إلى قضاء الح�م اإلنجلیز� من الهند

ف�سر بر�ت هللا األمیر مهندر برتاب سینغ، والبرو تلمیذه الشیخ عبید هللا السند�، و 

إلى أفغانستان، حیث قاموا بتأس�س ح�ومة هند�ة مؤقتة، وعقدوا اتفاق�ة مع روس�ا 

وتر��ا وألمان�ا، واتفقوا على أن تقام الثورة في داخل الهند، یهاجم علیها من الخارج 

      12.الستخالص الوطن من براثن االستعمار هجمات قاس�ة

ومن سوء الح� ان�شف السر وعلم الح�ام اإلنجلیز هذالمخط�، واطلعوا على 

حر�ة "الخرائ� التي �انت مرسومة على مندیل حر�ر�، ولهذا اشتهرت هذه الحر�ة بـ

وسجنوا ر�شمي رومال، فألقى الق�ض على شیخ الهند ورفقائه ")أ�("الرسائل الحر�ر�ة

في مالطة، وه�ذا  فشلت هذه الحر�ة الرا�عة التحر�ر�ة أ�ضا ولكنها خلفت آثارها في 

الحر�ات التحر�ر�ة األخر� ومهدت السبیل لحر�ة أخر� على هذا النم�، على سبیل 

فطو�ى لهؤالء . لس�اش جندر بوس" آزاد هند فوج) "القوات للهند المستقلة: (المثال

هم من الطاقات والثروات في سبیل یفسهم وأموالهم و��ل مالداأل�طال الذین ضحوا �أن

  .تحر�ر الهند واستقاللها
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لم ��ف العلماء األ�طال، �عد فشل هذه الحر�ات األر�عة الثور�ة ضد 

من نافلة االستعمار البر�طاني، وٕانما ظلوا �قاومون االستعمار عن طرق مختلفة، و 

لبر�طاني تحت لواء حزب المؤتمر الوطني دور العلماء في مقاومة االستعمار ا القول

فاشترك العلماء في حزب المؤتمر الوطني، وعلى رأسهم الشیخ رشید أحمد الكن�وهي 

م، والشیخ عبد القادر اللوده�انو� 1857الذ� قاد ج�ش العلماء أ�ام الثورة عام 

إن عددا �بیرا من مف�ر� المسلمین : "�قول سماحة الشیخ الندو� عنهم .وغیرهم

األحرار، وفي مقدمتهم علماء الدین، �انوا یرون تأیید المؤتمر و�رون المساهمة في 

، اسة هي الشجرة الممنوعة للمسلمینالحر�ات الس�اس�ة الوطن�ة، وال �عتقدون أن الس�

" نصرة األبرار"فأصدر الشیخ عبد القادر اللوده�انو� مجموعة من الفتاو� وسماها 

و�ان من الموقعین علیها ��ار العلماء في . م1886ة المؤتمر الوطني سن أییدفي ت

حواضر الهند المشهورة وفي المدن�ة المنورة، و�غداد ، ومنهم العالم الر�اني الجلیل 

و�ان هؤالء . موالنا رشید أحمد الكن�وهي، واألستاذ الكبیر موالنا لطف هللا العل��رهي

تحمسین ضد اإلنجلیز، و�انت لهم العلماء الذین عاونوا المؤتمر هذه المعاونة من الم

   13.مواقف خالدة في الدفاع عن الوطن والكفاح ضد االستعمار البر�طاني في الهند

  :حر�ة الخالفة

م إذا أعلنت بر�طان�ا الحرب ضد 1914بدأت الحرب العالم�ة األولى في سنة 

. �طان�األمان�ا، ونزلت تر��ا في هذه المعر�ة من قبل ألمان�ا وشار�ت أمر��ا مع بر 

وانتصرت فیها بر�طان�ا والبلدان الحل�فة . فدارت الحرب واستمرت نحو أر�عة أعوام

وفي نها�ة الحرب تصرفت الح�ومة البر�طان�ة، مع الدولة التر��ة تصرفا . لها

مجحفا، وقسمتها إلى أجزاء، وقضت على الخالفة العثمان�ة، فتأثر المسلمون الهنود 

. ورفعوا صوتهم ضد هذا القضاء على الح�م العثماني بهذه الحادثة تأثرا عظ�ما،

 ،م تحت ق�ادة موالنا دمحم علي جوهر1919سنة " حر�ة الخالفة"وأسسوا حر�ة �اسم

في تأیید الخالفة العثمان�ة والمحافظة  ،وموالنا أبو الكالم آزاد ،شو�ت عليموالنا و 

كالم آزاد یدعو على حرمات األماكن المقدسة وفي أثناء الحرب، نجد أن أ�اال
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. المسلمین والهندوس إلى مقاطعة اإلنجلیز، وعدم الوالء لهم، حتى زج �ه في السجن

وفي الوقت الذ� �ان �طوف المهاتما غاند� في ال�الد، تأثر بهذه الحر�ة عندما 

رأ� حماسة المسلمین الدین�ة تجاه الخالفة، وٕان �انت قض�ة الخالفة، قض�ة تخص 

م من ذلك أیدها المهاتما غاند� تأییدا قو�ا، وضمها إلى حر�ة المسلمین ولكن �الرغ

عدم التعاون مع اإلنجلیز، فصارت هذه الحر�ة حر�ًة قوم�ًة هند�ًة وفي مدٍة قلیلٍة 

غابت حر�ة الخالفة من صفحة األرض ولكنها تر�ت آثارا في سبیل تحر�ر الهند 

  .�حیث أنها وحدت المسلمین والهندوس على رصیف واحد

ن العلماء �انوا في طل�عة المناضلین لتحر�ر ال�الد وٕاجالء إالصة القول خ  

وقد ِقْیَد �ثیر منهم إلى جزائر إندمان أو إلى منفى جز�رة مالطة، ومنهم . المستعمر�ن

إن : فالح� لنا أن نقول. من قضى شطرا من ح�اته في السجون في داخل ال�الد

تار�خ العلماء في الهند ، فال �م�ن لنا أن تار�خ حر�ة التحر�ر واالستقالل  مقترن ب

  .نفصل أحدهما عن اآلخر

 :المراجع والمصادر
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  دور الصحافة األردیة في استقالل الھند  

  

  *دمحم شاكر رضا 

  

الشك في أن أصحاب الصحافة األرد�ة قد لعبوا دورا ملموسا في توج�ه الرأ� {

. االجتماعي نحو الحر�ة من براثن االستعمار الغاشم البر�طاني  الوعي خل�العام و 

 اإلعدام عقو�ة ذلك في �ما الجسد�ة، العقو�ات یناألردی الصحفیین مئاتونال 

ولذا لن �ستكمل . الحر�ة أجل من الكفاح في مشار�تهمل واالعتقال والتعذیب الشدید

ومع األسف . تار�خ استقالل الهند بدون أن یذ�ر دورهم الخالد البّناء بهذا الصدد

ولم یهتم العلماء وال�احثون بهذا الموضوع �ما  مأو تناسیناهنسیناهم  الشدید �أننا

�عرف �ثیر من الناس أصحاَب الصحافة األرد�ة ومجهوداتهم  ولذا ال. ین�غي

الج�ارة في الكفاح من أجل حر�ة الهند، وقد انقرضت فترة طو�لة من الزمن على 

  .}استقالل الهند ولم یدون تار�خ تلك الشخص�ات ال�ارزة إال �ش�ل جزئي

  نشأة الصحافة األردر�ة وتطورها 

م 1674في عام  البنغال وال�ة القارة الهند�ة فيفي ش�ه  مط�عة ت أولئأنش

 الثامن عشر، القرن  من األخیر الر�ع وفي .الشرق�ة الهند و�انت تحت إشراف شر�ة

 تسول�م بول �انو . والح�وم�ة التجار�ة للط�اعة رئ�سي �مر�ز �لكتا نمت

)William Bolts ( عام في ش�ه القارة عن إصدار صح�فة أول رجل أعلن

                                                           
لغة اإلنجلیز�ة لالجامعة المر�ز�ة ل ال�احث للد�توراه في األدب العر�ي الحدیث، *

  .حیدرآ�ادواللغات األجنب�ة ، 
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فقد ن شر�ة الهند الشرق�ة أخرجته من الهند قبل صدور الصح�فة فعل�ا لك، م1776

�دأت الصحافة في و . الهند الشرق�ةو�ین شر�ة  تسالعالقات بین ول�م بول ساءت

�اللغة  لكتا� فيم، حین صدرت أول صح�فة أسبوع�ة 1780/ هـ 1196الهند عام 

ین تم فصلهم من عملهم اإلنجلیز�ة، وأصدرها أحد موظفي شر�ة الهند الشرق�ة الذ

، و�انت الصح�فة )James Augustus Hicky(وهو ج�مس أوجستس ه��ي 

، "Calcutta General Advertiser"أو " Hickys Bengal Gazette"تسمى 

معانات  مالكهانس�ة إلى مالكها، ولقي �ال" Hickys Gazette"لكنها اشتهرت �اسم 

جر�دته، فُسجن مرتین، لكنه لم یتخلف كبیرة في الشخص�ات ل�ثیرة �سبب تعرضه ل

م، 1782عن موقفه، فقامت الشر�ة بإغالق الجر�دة واالست�الء على مط�عته عام 

وظلت الصحف منذ هذا التار�خ . توقفت أول صح�فة في ال�الد عن الصدور ه�ذاو 

م تصدر �اللغة اإلنجلیز�ة و�صدرها إنجلیز، و�ان معظمها تحت 1822وحتى عام 

  ) .1(�ة شر الإشراف 

جنب الصحف بو�عد ذلك بدأت الصحافة تصدر �اللغات المحل�ة جن�ا 

. أصدرها د" د�ـ درشن"صح�فة اإلنجلیز�ة، و�انت أول صح�فة �اللغات المحل�ة هي 

م 1822عام  ےرام موهن را اوأصدر راج. م �اللغة البنغال�ة1818مارتن مین عام 

، و�عدها قام المستشرق الفرنسي "ارمرآة األخ�" اسمأول صح�فة �اللغة الفارس�ة �

  ) . 2(م 1841عام " سراج األخ�ار"المعروف بـ �ارسان د� تاسي بإصدار صح�فة 

، )3( 1822عام " نما ںجام جها" عنوانأول صح�فة �اللغة األرد�ة �وصدرت 

أ� �عد ظهور أول صح�فة �اللغة اإلنجلیز�ة في الهند �اثنین وأر�عین عاما، وأصدرها 

ذلك فلم  على الرغم من، و اا س�هـ تحت رعا�ة شر�ة الهند الشرق�ة من �لكتمنشي سد

شهر�ن خالل تصدر من هذه الصح�فة �اللغة األرد�ة سو� عشرة أعداد فق� 

ن الناس ال�قبلون على الصحف األرد�ة فإونصف، وصدرت �عدها �اللغة الفارس�ة 

  .)4(على حد تعبیر الشر�ة 
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نجد هناك عددا �بیرا من ، ف�اللغة األرد�ةثم صدرت �عدها صحف عدیدة 

م و�عدها من مدن الهند المختلفة مثل 1857الصحف والمجالت نشرت قبل ثورة 

، و�ر�لي، وعلي �راه، والهور، وملتان، وس�الكوت، �لكنؤ، ومدراس، و�نارس، ومم�ا

ة و�رجع السبب في سرعة انتشار الجرائد األرد�. و�وجرانواله، وراولبند�، و�جرات

إلى أن شر�ة الهند الشرق�ة جعلت اللغة األرد�ة لغة المحاكم م�ان الفارس�ة عام 

، �ما یرجع سبب ذلك إلى انتهاء قانون الصحافة الخاص وذلك بوضع قیود 1830

هناك أس�اب أخر� أدت إلى نشوء الجرائد  وتوجد، 1835على إصدار الصحف عام 

  .األرد�ة 

م �انت محدودة، 1857األرد�ة قبل ثورة ومن الجدیر �الذ�ر أن الصحافة 

عددا، وسبب ذلك هو أن  349و  27ف�انت األعداد التي تصدر تتراوح ما بین 

ومن أشهر الصحف والمجالت  .الصحافة األرد�ة �انت شیئا جدیدا، �ما �انت غال�ة

    :هي المنشورة في تلك الفترة األرد�ة 

  دهلي أردو أخ�ار  - 1

من دهلي وسنتحدث  1835دمحم �اقر عام  موالنادرها جر�دة أسبوع�ة أص    

  .عنها ف�ما �عد

  سید األخ�ار  - 2

سید أحمد الشقی� األكبر للسیر وهو (خان هي جر�دة أصدرها المولو� سید دمحم 

ظلت الجر�دة تصدر �اسم شخص آخر  1846، و�عد وفاته سنة 1837عام ) خان

  .إال أن المدیر الحق�قي �ان سید أحمد خان 

  خیر خواه هند  - 3

هي أول مجلة أصدرت �اللغة األرد�ة و�انت غیر محددة الهدف، تنشر     

حروف الالتین�ة تحت إشراف القس مقاالتها �اللغة اإلنجلیز�ة و�األرد�ة الم�تو�ة �ال

  ) .5(س ماتهر و 

  خورشید بنجاب  – 4
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في ست وخمسین صفحة،  م1856هي جر�دة صدرت من الهور عام      

مت بنشر المقاالت األخالق�ة والعلم�ة والتار�خ�ة والجغراف�ة والموضوعات واهت

  ).6(األخر� بلغتها السهلة ، وقد أثرت المجلة على األرد�ة 

  �وه نور – 5

من مدینة الهور، وهي جر�دة نالت حب  م1850صدرت هذه الجر�دة عام     

�عین عددا، وهو عدد الناس، وانتشرت على مستو� واسع ونشرت ثالثمائة وتسعة وأر 

الزمان، و�انت أسبوع�ة تنشر اإلعالنات الرسم�ة واألخ�ار  ذلك�بیر �النس�ة ل

  ).7(المحل�ة والخارج�ة والمقاالت األدب�ة والشعر وغیرها 

  ںتهذیب نسوا - 6

م، و�انت 1898جر�دة أسبوع�ة أصدرها سید ممتاز علي من الهور عام     

  .تهتم �أمور النساء وأخ�ارهن وتعل�مهن

  مخزن   – 7

هي أكبر المجالت األدب�ة العلم�ة األرد�ة التي صدرت في الهند في القرن     

ي شیخ عبد القادر، وظهر العدد األول منها فالالعشر�ن، و�انت شهر�ة، وأصدرها 

العالمة دمحم إق�ال  شعرم، وهذه هي المجلة التي �انت تنشر 1900أبر�ل عام 

شیخ عبد التوفي مؤسسها   م�1950انتظام في �ل عدد من أعدادها، وفي عام 

  .عن الصدورتوقفت المجلة ) م1951(القادر، و�عد ذلك �عام واحد 

  زمیندار  – 8

والد الشاعر األرد� (حمد جر�دة أسبوع�ة أصدرها المولو� سراج الدین أ    

  .، وس�أتي ذ�رها قر��ام1903عام ) موالنا ظفر على خان 

  : م1857تحر�ك الرأ� العام لثورة دور الصحافة األرد�ة في 

الشك في أن أصحاب الصحافة األرد�ة قد لعبوا دورا ملموسا في توج�ه     

االجتماعي نحو الحر�ة من براثن االستعمار الغاشم  الوعي خل�الرأ� العام و 

 عقو�ة ذلك في �ما الجسد�ة، العقو�ات یناألردی الصحفیین مئاتونال . البر�طاني
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ولذا لن . الحر�ة أجل من الكفاح في مشار�تهمل واالعتقال والتعذیب الشدید اإلعدام

ومع . اء بهذا الصدد�ستكمل تار�خ استقالل الهند بدون أن یذ�ر دورهم الخالد البنّ 

ولم یهتم العلماء وال�احثون بهذا الموضوع  مأو تناسیناهنسیناهم  األسف الشدید �أننا

ولذا ال�عرف �ثیر من الناس أصحاَب الصحافة األرد�ة ومجهوداتهم . �ما ین�غي

الج�ارة في الكفاح من أجل حر�ة الهند، وقد انقرضت فترة طو�لة من الزمن على 

  .و لم یدون تار�خ تلك الشخص�ات ال�ارزة إال �ش�ل جزئي استقالل الهند 

من الصحف والمجالت التي ساهمت في تحر�ر الهند،  �بیرهناك عدد  �ان

م ضد 1857عنه ثورة  تالرأ� العام، مما نتج وج�هولعبت دورا ملموسا في ت

سنة تقر��ا على صفحات  ستیناإلنجلیز وهي الثورة التي نر� مالمحها قبل مائة و 

وتوجد من بین تلك اآلثار الصحف�ة . الهورو الصحف وخاصة في مدن دهلي ولكنؤ 

  :صحف ومجالت النستط�ع أن ننساها ومنها 

  دهلي أردو أخ�ار

دمحم موالنا دمحم �اقر والد شمس العلماء  موالناهي جر�دة أسبوع�ة جذا�ة أصدرها 

إلى  1840عام  أوال، ثم تغیر اسمها" أخ�ار دهلي"�اسم  1835حسین آزاد عام 

موالنا دمحم حسین آزاد،  1856، وقد تولى إدارتها ابتداء من سنة " دهلي أردو أخ�ار"

  ) . 8" (النقیب األول للصحافة األرد�ة"وهو �عد 

أ� قصر اإلمبراطور المغولي بهادر " معلىالقلعة ال"و�انت الجر�دة تنشر وقائع 

الهند الشرق�ة، و�انت تستقي  شاه ظفر، �ما �انت تنشر أ�ضا أخ�ار ح�ومة شر�ة

األخ�ار من الوقائع التي �انت تصدر من مختلف اإلمارات وال�الطات، أما أخ�ار 

دهلي ف�انت تحصل علیها �صعو�ة ولم ��ن الطا�ع الس�اسي فق� هو ما �میز 

  .م�ة والثقاف�ة واالجتماع�ة �الجر�دة إذ �انت تنشر األخ�ار المتعلقة �النواحي التعل

رغم من أن اإلنجلیز قیدوا حر�ة الصحافة إال أن الصح�فة هذه �انت وعلى ال

، �ما �انت تعل� �النقد على دا الذعاتتسم �الشدة و�انت تنقد االحتالل الغر�ي نق

الس�اسة الداخل�ة ل�ال� اإلمبراطور المغولي، �ما اهتمت الجر�دة �النشا� العلمي 
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اه ظفر وذوق و�عض الشعراء واألدبي �صفة خاصة ف�انت تنشر قصائد بهادر ش

  . اآلخر�ن 

وقد ساعدت الصح�فة هذه على إضاءة أذهان الناس وتوس�ع مدار�هم ولعبت 

ف�انت تنشر أخ�ار  ،ضد اإلنجلیز م1857دورا ملموسا في تحر�ك الرأ� العام لثورة 

الثورة وتشجع الثوار �ما �انت تشجب أعمال العنف والسلب والنهب التي مارستها 

بهادر شاه ظفر اإلمبراطور المغولي األخیر ، وأصدر )9(ضد المسلمین  الح�ومة

 13ها في لو�ان آخر عدد صدر " الظفر"إلى " دهلي أردو أخ�ار"أمرا بتغییر اسم 

سبتمبر استولى اإلنجلیز على دهلي، وقتلوا صاحب  20م، ففي 1857سبتمبر 

الشاب ا أمرا �الق�ض على ابنه دمحم �اقر، وهدموا بیته وأصدرو  موالناالجر�دة المذ�ورة 

 تخلص، إال أنه الذ� �ان �ساعد والده في إخراج الصح�فةموالنا دمحم حسین آزاد 

  .منهم ونجا بروحه

  :صادق األخ�ار

صادق األخ�ار هي إحد� الصحف التي مهدت لتوج�ه الرأ� العام نحو ثورة 

الثورة فقام الشیخ  م، ولما بدأت شرارة1844م وأنشأها الشیخ جمال الدین عام 1857

جمال الدین بتأیید الثوار �ش�ل حماسي وفعال، فاعتقل لثالث سنوات لدعمه الثوار 

و�جانب ذلك قام اإلنجلیز �منع إصدار صح�فة صادق األخ�ار واالست�الء على 

  .مط�عته

م ونزلت الكوارث والمصائب �المسلمین من �ل 1857فشلت ثورة التحر�ر عام 

لكثیر في مجال الصحافة، �أن فشل ثورة التحر�ر أد� إلى نها�ة ناح�ة، وهم خسروا ا

قام اإلنجلیز بإغالق الكثیر من الصحف األرد�ة الصحافة األرد�ة �صورة عمل�ة، ف

على  حراسةأثناء الثورة واالست�الء على مطا�عها �ما اعتقلوا مدیر�ها، ووضعت ال

لیها، وه�ذا أ�عد الصحف األرد�ة والتي �صدرها المسلمون خاصة للقضاء ع

الصحافة، ولذا النر� للصحافة األرد�ة إسهامات  یدانالمسلمین عن م اإلنجلیزُ 

لقد أغلقت الصحف : "القرن التاسع عشر تقر��ا، �قول نها�ةالثورة وحتى  �عدواضحة 
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تم إغالق " :و�ضیف قائال). 10" (األرد�ة في الوال�ات الشمال�ة الغر��ة �عد الثورة

الصحف األرد�ة أثناء الثورة، وأخذت صحف جدیدة م�انها تولى إدارتها الكثیر من 

م �ان 1853و�لغت الحال إلى أن عدد الصحف األدب�ة في سنة ). 11" (الهندوس

فق�، منها  12م أص�ح عددها 1858صح�فة فتقلل عددها �عد الثورة وفي سنة  35

صح�فة  صحف جدیدة، ومن بین االثنتى عشرة صح�فة، 6صحف قد�مة، و 6

  ) .12(واحدة یدیرها مسلم 

وهي " أودهـ أخ�ار"و�انت من بین الصحف التي صدرت �عد الثورة صح�فة    

م من لكنؤ، �تب فیها الشیخ غالم خان تا�ش، 1858صح�فة أسبوع�ة صدرت 

. وغالب أحمد حسن شو�ت، وموالنا عبد الحل�م شرر، وسید أمجد علي وغیرهم

ال إلى حد ما، فلم ��ن لها خ� س�اسي معین بل وسلكت هذه الصح�فة مسلكا معتد

اهتمت �أمور األدب ونشرت المقاالت الس�اس�ة واالجتماع�ة المتفرقة �ما نشرت 

  .  ترجمة المقاالت عن الصحف اإلنجلیز�ة

 سجاد منشي أصدرها التي ،م1877في عام " أودهـ بنج"ونلتقي �صح�فة 

الصح�فُة  ي تحر�ر الهند وقد أبلغتوقامت الصح�فة بتقد�م مساهمة فعالة ف حسین،

والنقد  واهتمت �الهجاء. � عالمستو  إلى دب األرد�األوالف�اهة في  هجاءصنَف ال

. حزب المؤتمر في قض�ة تحر�ر الهند إلى توانضم البر�طان�ة، اإلدارة ضد الساخر

عن طر��  والمسلمین الهندوس بینواالنسجام  وحدةال لتحقی�الصح�فة  عملتوقد 

  .  الف�اهة استخدام

على أ�ة حال، فلم تكن الح�ومة البر�طان�ة في الهند تنظر إلى الجرائد 

بید أن األحوال قد والصحف التي تصدر �اللغة األرد�ة في عهدها نظرة تقدیر، 

وازداد عدد الجرائد والصحف األرد�ة مع مرور . تغیرت مع بدا�ة القرن العشر�ن

 390د الصحف في الر�ع األول من القرن العشر�ن بلغ عد: �قول سّجن الل. الزمن

و�دأ  ).13(صح�فة �اللغة األرد�ة  153صح�فة في منطقة بنجاب، ومن بینها نشرت 

یتوجهون إلى ضرورة الكفاح في سبیل تحر�ر الهند من أصحاب الصحافة األرد�ة 
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 براثن االستعمار الغاشم، فظهرت في هذا القرن صحف أرد�ة �ثیرة اتخذت أسلوب

وظهرت . ة والجرأة واالست�سال في مواجهة اإلنجلیزز النضال والمشاحنة والم�ار 

ظفر موالنا شخص�ات �ارزة أمس�ت بزمام الصحافة األرد�ة �الفرسان البواسل ومنهم 

تولى األول جر�دة . أبو الكالم آزادموالنا دمحم علي جوهر، و موالنا علي خان، و 

  .تولى الثالث جر�دة الهاللزمیندار وتولى الثاني جر�دة همدرد و 

و�انت الصحف والمجالت تعبر عن الحر�ات التي ظهرت آنذاك �حر�ة 

الخالفة، وحر�ة ترك مواالة اإلنجلیز وغیرها، �ما �انت توجه الناس، و�انت لهم 

و�انت لغتها لغة حماس�ة وهجوم�ة . �مثا�ة المرشد الس�اسي والمعبر عن آراء الشعب

ها الحماس والغل�ان الف�ر�، وقامت بدور ق�اد� في في نفس الوقت وغلب علی

  . تنش�� الرأ� العام ضد االستعمار الغاشم

  :م1936م و 1916أصدرت ما بین فترة ومن الصحف والمجالت األرد�ة التي 

، "ش�اب أردو"، و"هزار داستان"، و"نقیب"، و"ں�ه�شا"، و"ء ص�ح  ستاره"

ل ٹأور�ن"، و"نیرنگ عالم"، و"همدرد"و، "شمع"، و"جامعه"، و"ںهمایو"، و"ن�ار"و

ادبي "، و"ساقي"، و"سبیل"و ،"بهارستان"، و"انتخاب"، و"قوس قزح"، و"�الج م��ز�ن

). 14(وما إلى ذلك " ادب لطیف"، و"رومان"، و"هندوستاني"، و"خ�الستان"، و"دن�ا

  . وفي التالي نذ�ر �عض الصحف المهمة

عمید وهو �عد نا ظفر علي خان موال و�ان مالكها. "زمیندار" ةجر�دمنها 

في وز�رآ�اد  بتدائيالصحافة األرد�ة، ولد في بلدة �رم آ�اد �البنجاب وتلقى تعل�مه اال

وعمل مع نواب محسن . م1894و�ت�اله ثم تخرج من جامعة عل��راه اإلسالم�ة سنة 

الملك ثم عمل �السلك الوظ�في في حیدرآ�اد الد�ن، وهناك أصدر مجلته الشهر�ة 

حتى  م1904عام " د�ن ر�فیو"ثم أصدر مجلة شهر�ة  أخر� �اسم " أفسانه"سم �ا

  . م1909عام 

ورجع موالنا ظفر علي خان إلى مسق� رأسه �عد وفاة والده المولو� سراج الدین 

، م1903م و�ان والده �صدر صح�فة زمیندار األسبوع�ة منذ سنة 1909أحمد سنة 
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زارع أو صاحب األرض، وقد استهدف من الجر�دة الفالح أو الم" زمیندار"والمراد بـ 

   .    تسل�ة المزارعین والفالحین وأهالي الر�ف، و�انت الجر�دة تط�ع أكثر من ألفي نسخة

وتولى موالنا ظفر علي خان تحر�ر صح�فة زمیندار �عد أن توفي والده، وحیث 

لت الصح�فة �ان صیته قد ذاع مدیرا و�ات�ا ومترجما وعالما وشاعرا من قبل، فنا

استعجاب الناس وقبولهم في فترة قلیلة فق�، ونقل الشیخ ظفر علي م�تب زمیندار 

إلى الهور وغّیر من هیئتها وش�لها فبدأت تعبر عن رأ� المسلمین، وتسعى 

إلصالح أحوالهم مما زاد من إق�ال الناس علیها، وحین بدأت حرب طرابلس تحولت 

شر أخ�ار الحرب خاصة، وهي �انت أول جر�دة زمیندار إلى جر�دة یوم�ة، و�دأت تن

بر�س الهند�ة، واشترك معه في  یتیدتتلقى األخ�ار من و�الة رو�تر الهند�ة وأسوشی

تحر�ر الجر�دة لفترة ن�از الفتحبور�، والشیخ عبد هللا العمار�، والشیخ وحید الدین 

�نا، وخطی�ا سل�م ال�اني بتي وغیرهم، و�ان الشیخ ظفر علي خان نفسه أدی�ا متم

تثیر خط�ه الحماس، وعالما وشاعرا جرت أب�اته على ألسنة الناس، و�انت مقاالته 

االفتتاح�ة ومنظوماته تدور في قلوب الناس، وحین �انت زمیندار تصدر وتصل إلى 

الجزء السادس عشر للرو��ة : آنة(مناط� الحدود �ان رجال فئة بتهان یدفعون آنة 

لمن �قرأها لهم، وعلى  � آخر  آنةو�شترون الجر�دة ثم یدفعون ) الهند�ة في ذلك الوقت

أ�ة حال قد القت الجر�دة رواجا وٕاق�اال في المدن والقر� على السواء، ��تب عنها 

  : "�امر�د"موالنا دمحم علي جوهر في جر�دة 

لقد وصلت هذه الجر�دة إلى قمة الشهرة ألنه توفر إلدارتها مثل هذا "    

خر�ج عل��راه، له تجارب في اإلدارة والتنظ�م في أكثر من وال�ة من  اإلنسان الكفء

متم�ن من اللغة اإلنجلیز�ة، و عالم �الثقافة الجدیدة، وعالم �الس�اسة ... وال�ات الهند 

�ملك أسلو�ا في النثر األرد� یتصف �البهجة واإلشراق، �ما وه�ه هللا ملكة شعر�ة، 

  .)15" (اهت غیر واضح أمام صح�فة زمینداروه�ذا فإن �ق�ة الصحف تظهر بلون �

، وتدافع عن مصالح المسلمین ة�حق�قو�انت الصح�فة تهتم بنشر األن�اء ال

والمواطنین اآلخر�ن، وتحارب االستعمار اإلنجلیز� وتنُقد موقف الح�ومة اإلنجلیز�ة 
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السيء تجاه المواطنین الهنود نقدا الذعا، وتسعى ألجل الحصول على استقالل 

ند، فأغضبت الصح�فة جم�ع الح�ام بجسارتها وشجاعتها ولذا دفعت الغرامات اله

المال�ة �قدر ألف رو��ة مرتین لإلفراج عن الصح�فة، وأثناء حادثة �انبور عبرت 

الصح�فة عن عواطف المسلمین ��ل جرأة فأوقفتها الح�ومة وطلبت ألفي رو��ة 

رو��ة، وه�ذا ظلت الصح�فة ضمانا إلعادة صدورها، ثم طلبت �عدها عشرة آالف 

تصدر وتتوقف لعدة مرات، حتى بدأت الحرب العالم�ة األولى فحددت الح�ومة 

إقامة الشیخ ظفر علي خان في قر�ته �رم آ�اد وقامت بوضع قیود على الصح�فة 

حتى ال تنشر أخ�ار الحرب، واحتجت الصح�فة على هذه القیود فأغلقت أبوابها 

ن أكثر من اثنى عشر مدیرا تولوا إدارة الصح�فة وتوقفت واعتقل مدیروها ور�ما سج

م، 1919م، ثم عادت إلى الصدور ثان�ة عام 1915عن الصدور في یونیو عام 

م، أ� العام 1956م، وحتى عام 1947واستمرت في الصدرو �عد ق�ام �اكستان عام 

  ) .       16(الذ� توفي ف�ه موالنا ظفر علي خان 

قد ساهمت مساهمة ملموسة في إیجاد الوعي الس�اسي والشك أن الصح�فة هذه 

لد� المواطنین الهنود ودعتهم إلحراز التقدم في مجال تحر�ر الهند، وأخرجت من 

قلو�هم ره�ة اإلنجلیز ومهابتهم وأكدت لهم أنه �م�ن إبداء الرأ� الحر وحتى أمام 

  .اإلنجلیز 

جر�دة الفترة هي  ومن أوائل الصحف اإلسالم�ة الجدیدة التي ظهرت في تلك

م، و�انت الجر�دة 1919التي أصدرها موالنا سید حبیب من الهور عام  "س�است"

، ورغم الضغ� على العاملین بها من ة الخالفة، وترك مواالة اإلنجلیزتدافع عن ف�ر 

ولم . قبل الح�ومة وتغر�م الصح�فة م�الغ مال�ة، إال أن الجر�دة استمرت في الصدور

قبوال بین الناس مثل زمیندار ألن محررها لم ��ن ذات موه�ة أدب�ة تعد تجد الجر�دة 

  ) .17(مثل موالنا ظفر على خان، وتوقفت �عد تسعة عشر سنة لصدورها 

ومن الصحف الجدیدة التي لفتت أنظار الناس إلیها في تلك الفترة هي جر�دة 

الم آزاد �م�ة الكأبو موالنا ولد . إدارتها موالنا أبو الكالم آزاد ، وتولى"الهالل"
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مع أسرته إلى الهند  انتقل، ثم م، وقضى طفولته في الحجاز1888الم�رمة عام 

زار ال�الد العر��ة . هو�ان آنذاك في الرا�عة عشر من عمر  اوأكمل تعل�مه �مدینة �لكت

جمال ، واجتمع بثم سافر إلى تر��ا، وفرنسا، وانجلترا –العراق، والشام، ومصر  –

 حاز، و األفغاني، ودمحم عبده، ودمحم رشید رضا، وأعجب بهم واستقى من منهلهمالدین 

  .لنفسه عم�قةومعرفة واسعة خبرة على آزاد من خالل هذه الرحالت 

ثم " المص�اح"ثم " نیرنك عالم"اشتغل �الصحافة منذ عمره الم��ر فأصدر أوال 

" ب�غام"و" ال�الغ"و" الهالل" وأخیرا" لسان الصدق"ثم " تحفه دمحم�ه"ثم " أحسن األخ�ار"

وحین استقلت الهند أص�ح أبو الكالم ". و�یل"و " الندوة"�ما شارك في تحر�ر مجلة 

  .م 1958وتوفي في فبرائر عام . آزاد وز�ر التعل�م األول

 26م في 1912أبو الكالم آزاد جر�دة الهالل في یولیو عام موالنا أصدر 

الصح�فة  بدأت قلیلةو�عد فترة . عض األخ�ارصفحة تتضمن المقالة االفتتاح�ة و�

تنشر مقاالت أصول الدین، والس�اسة واالقتصاد وعلم النفس والجغراف�ا والتار�خ 

حسرت موالنا ، و إق�الالعالمة و النعماني شبلي الشیخ  واشترك في �تابتها ،وغیرها

عام وتوقفت الصح�فة عن الصدور في نوفمبر . )18(سل�مان الندو� سید موهاني و 

، ثم عادت إلى تثیر الناس ضد اإلنجلیزم فقد رأت الح�ومة اإلنجلیز�ة أنها 1914

. م وذلك ل�عض أس�اب قانون�ة آنذاك1914في نوفمبر " ال�الغ"جدید الصدور �اسم 

م واستمرت 1927وصدرت �اسم الهالل في ، م1916وتوقفت الصح�فة في مارس 

  . ألبدل عن الصدورلستة أشهر �عدها توقفت 

بثت روح الحماسة داخل نفوس المواطنین الهنود ضد  الشك أن صح�فة الهالل

االستعمار البر�طاني الغاشم وصرحت للهنود �أنهم جزء من الذین ��افحون ألجل 

رْت المسلمین �أن النضال �النس�ة إلى الهندوس من أجل  الحر�ة في العالم وذ�َّ

وقد رسم موالنا آزاد نفسه . جب�النس�ة للمسلمین وااالستقالل عمل وطني ولكنه 

�ان صدورها نقطة تحول : "ل على الشعب المسلم الهند� ه�ذاتأثیر صح�فة الهال

، وأعجب بها أقل وقت إق�اال لم �سب� له نظیر في تار�خ الصحافة إذ نالت في
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، و�لغ تلهفهم علیها أن ل بین عامة المسلمین حر�ة ثور�ةوخلقت الهال... الشعب 

األشهر الثالثة األولى إلى ط�ع األعداد السا�قة مرة ثان�ة لرغ�ة �ل  اضطررنا خالل

  ).19" (مشترك في االحتفا� �مجلدها الكامل

ومن بین الصحف التي لعبت دورا ملموسا في بث روح الحر�ة والوحدة في 

ولد موالنا دمحم . وأصدرها موالنا دمحم علي جوهر. "همدرد"نفوس المسلمین هي جر�دة 

م، ومات عنه والده 1878في رامبور إحد� المدن بوال�ة یو�ي عام علي جوهر 

تخرج من جامعة . حینما �ان سنتین من عمره، ف�فلته أمه وقامت بتر�یته تر��ة حسنة

. عل��راه اإلسالم�ة ثم أكمل دراساته العل�ا في جامعة أكسفورد في التار�خ الحدیث

��تب �اللغة اإلنجلیز�ة بور وأص�ح في رامعل�اء و�عد عودته إلى الهند تقلد مناصب 

م واختار 1910ة عام وتنحى عن الوظ�ف. ، و�ان خطی�ا وأدی�ا �اللغتینواألرد�ة

 The، وأصدر أوال صح�فة إنجلیز�ة أسبوع�ة �اسم �امر�دمسلك الصحافة

Comrade یز�ة و�خاطب لیخاطب الط�قة المثقفة ثقافة إنجل كتامن مدینة �ل

ن قراء صح�فته ض�ا� �فة في أنحاء ال�الد، ف�ان من بی، واشتهرت الصحالح�ومة

م، �عد ذلك وضعت 1913، وقد ض�طت الح�ومة أعداد الصح�فة عام وح�ام إنجلیز

في و . )20(�عد أن دفع لإلنجلیز غرامة مال�ة رقا�ة، ثم رفعت الرقا�ةالمط�عة تحت ال

ر أمام خ�اال"�تب موالنا دمحم علي جوهر مقاال في صح�فته �عنوان  1914عام 

وقد وعّد ف�ه األخطاء والجنا�ات التي ارتكبتها الح�ومة البر�طان�ة ضد الترك ، "الترك

ض�� بإغالق أبواب الصح�فة و  فقامت الح�ومة، هز مقاله هذا الح�ومة اإلنجلیز�ة

 ).21(أعدادها

ن ، ولم تك"همدرد"رد�ة �اسم أصدر موالنا جوهر صح�فة أم 1913في عام 

ا مع ، وقد القت الصح�فة رواجا �بیرا وقبوال عامصح�فة سو� زمیندارتشابهها أ�ة 

. �ات �ثیرة في اإلخراج في البدا�ةواجهت صعو  ولكنها، ق�ام الحرب العالم�ة األولى

م حین ُأدخل موالنا دمحم علي 1915وتوقفت الصح�فة عن الصدور في مایو عام 

إلى الصدور ثان�ة عام جوهر السجن، وفرضت الرقا�ة على الصح�فة، ثم عادت 
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من موالنا عبد الحل�م شرر،  وتكّون اله��ل اإلدار� . م1929م وحتى عام 1924

والقاضي عبد الغفار، ودمحم فاروق واحتشام الدین، والقار� ع�اس حسین �اإلضافة 

إلى المولو� عبد الماجد الدر�ا�اد� أح�انا و�عمل هؤالء العلماء تحت إشراف الشیخ 

   .دمحم علي جوهر

صح�فة همدرد موضوعات متعلقة �مشاكل المسلمین الس�اس�ة  نشرتو 

واالجتماع�ة �ما اهتمت بنشر أخ�ار المسلمین �الهند وخارج الهند من الحجاز 

وقد لعبت صح�فة همدرد دورا . ن�ة ومصر و�الد الشام والعراق وأفغانستانیوالقسطنط

صالحهم، والسعي ألجل ملموسا في بث روح الوحدة لد� المسلمین والدفاع عن م

ولم توجد صح�فة أخر� تحتل م�انتها . اإلنجلیز الغاشمة براثنالهند من  تحر�ر

  .وتتحمل مسؤلیتها في الدفاع عن المسلمین وتوج�ه الرأ� العام

و�عد الجیل الممثل لموالنا دمحم على جوهر وموالنا أبو الكالم آزاد وموالنا ظفر 

خر� ال�ارزة ، نلتقي ج�ال آخر هو الجیل علي خان وغیرهم من الشخص�ات األ

المؤسس للصحافة األرد�ة الحدیثة وعلى رأسهم موالنا عبد المجید سالك وموالنا غالم 

  . رسول مهر وموالنا سید حبیب وموالنا مرتضى م��ش وحمید نظامي وغیرهم 

" انقالب"أصدر موالنا غالم رسول مهر وموالنا عبد المجید سالك صح�فة �اسم 

و�انت الصح�فة تدافع عن حقوق المسلمین �ما تنشره من مقاالت  1927 عام

وتوقفت عن الصدور عام . افتتاح�ة جر�ئة �ما تدعو إلى ترك مواالت اإلنجلیز

، "ب�غام"وأصدر عبد الرزاق المل�ح آ�اد� جر�دة ). 22(م �عد ق�ام �اكستان 1949

" الوحدة"من دهلي جر�دة صدرت ، و "ص�اح"ي عبد الغفور إدارة جر�دة وتولى القاض

" الح�"، وصدرت من لكنؤ صح�فة "الخالفة"ونشرت من مم�ائي صح�فة ، "األمة"و

" احسان"، ومن الهور جر�دة "الهند"و" العهد الجدید"، ومن �لكتا "سرفراز"و" همدم"و

  ) .23(وغیرها " األحرار"و" شه�از"و

وهي " البانق"ومن أهم الصحف التي �افحت االستعمار الغر�ي صح�فة 

صح�فة یوم�ة شهیرة تصدر من مم�ائي، ومؤسسها الكاتب المرحوم عبد الحمید 
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. 1938أنصار� الذ� أصدرها على نفقته الخاصة مع مجموعة من شر�ائه عام 

و�ان عبد الحمید أنصار� عضوا نش�طا وفعاال في حزب المؤتمر، فتناولت 

ه دمحم علي جناح إلى دولة وقد دعا. القضا�ا الوطن�ة ��ل جرأة و�سالةالصح�فة 

�اكستان �عد تقس�م الهند إال أن عبد الحمید أنصار� رفض الهجرة إلیها واستمر في 

وحتى اآلن ) م1938(الصحافة في مم�ائي، والتزال الصح�فة تصدر منذ نشأتها 

وصح�فة انقالب تصدر اآلن من عدة مدن �بر� في وقت . ��ل انتظام �ش�ل یومي

ي، لكنؤ، بنارس، علي �راه، بر�لي، میرت، آغرة، غور�بور، بتنه، مم�ائي، دله(واحد 

  ). مظفر بور، �اجلبور، �انبور، إله آ�اد

 ومن أبرز الصحفیین الذین قاوموا اإلنجلیز من أجل تحر�ر الهند واستقاللها هو

الكاتب المرحوم عبد القیوم أنصار� من وال�ة بیهار، أنشأ عبد القیوم أنصار� �اد� 

قبل " مساوات"ثم أنشأ مجلة شهر�ة �عنوان " االصالح"صح�فة أسبوع�ة �اسمذ� بدء 

دور �بیر وفعال في ) أ� صح�فة مساوات(و�ان لهذه الصح�فة . أن استقلت الهند

وعمل الكاتب المرحوم . و�انت الصح�فة تعارض تقس�م الهند ��ل شدة. تحر�ر الهند

  ).24(ألجل تحسین أحوال الط�قة المتخلفة من المسلمین

و�انت تلك الفترة فترة عجی�ة في تار�خ الصحافة، فلم تسلم أ�ة صح�فة من 

ضرب الح�ومة البر�طان�ة في الهند، وشهدت الفترة مولد العدید من الصحف الیوم�ة 

واألسبوع�ة، فإذا ما توقفت صح�فة ظهرت م�انها اثنتان، و�ان أصحاب الصحف 

األقل �ل �ضعة أشهر، ولم تكن �ضطرون إلى تغییر أسماء صحفهم مرة على 

الح�ومة اإلنجلیز�ة تمل من ض�طها للصحف، ولم یتوقف أصحاب الصحف عن 

  ) .25(المضى في درب تحقی� هدفهم 

هذا، وأود أن ألفت انت�اه�م إلى مجال خصب آخر، وهو إخراج الهنود 

في اإلنجلیز�ة �ما أن الح�ومة الصحَف والمجالت في الدول األخر� خارج الهند، ف

شدیدا ضد الصحافة، بدأ �عض الثوار موقفا یومئذ �انت تأخذ قرارا حاسما و الهند 

لكسب التعاطف والرأ�  خر� األ بلدانال فيخارج الهند األرد�ة الصحف  یخرجون 
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ة من قبل ح�ومة �ونلجنة تعز�ز اللغة األرد�ة المإلى ذلك وقد أشارت . العام الدولي

الصادرة من ، "ر� گآئنه سودا"صح�فة : صحفومن بین تلك ال،  1972الهند عام 

صح�فة ؛ و )1878(، القسطنطین�ةمن ، "ترجمان شوق "صح�فة ؛ و )1887(لندن 

؛ ) 1884(لندن من " هندوستان"صح�فة ؛ و )1880(تر��ا من " سلطان األخ�ار"

؛ )1910(برلین من ، " تلوار"صح�فة ؛ و )1914(طشقند من ، "حر�ت"صح�فة و 

من ، "�اد وطن"صح�فة ؛ و ) 1914(سان فرانس�س�و من ، "هندوستاني"صح�فة و 

 ماهیندرا جاار  اللجنة ذ�رت�ما  .، من �ال�فورن�ا"غدر"وصح�فة  )1923(نیو�ورك، 

قد و  أف�ارهم نشرل األرد�ةاللغة  واستخدامهما السند� هللا عبید وموالنا سینغ برتاب

     .الس�اسي األدبآثارا �بیرة في  تر�ا

التي تواجه المشاكل والصعو�ات حال�ا أن تتخذ درسا  األرد�ة لصحفن لو�م�

ونموذجا من الصحف والمجالت التي سب� ذ�رها وتسعى لرفع الصوت ضد 

  . المؤامرات والدسائس وتعلن الح� والصواب وال تخاف من لومة الئم 

  :المصادر والمراجع 

 –ط�ع في الهور  –مهد� حسن . أخ�ار اور �اكستاني معاشرة ، للد�تور  - ) 1(

  . �1997اكستان عام 

عام  –الهور  - ط�عه ملك �ك دبو  –أخ�ار نو�سي ، لـ فرخنده هاشمي  - )  2(

  .م 1987

ط�ع في  –مس�ین علي حجاز� . اردو صحافت ، للد�تور �� بنجاب  - )  3(

 ، 1995عام  -الهور 

أعدته لجنة من  –)  1857 – 1803( 8تار�خ مسلمانان �اك وهند ج  -)  4(

 .م 1971عام  –ط�ع جامعة بنجاب  –ال�احثین 

أعدته  –) م1914 –م 1857( - 9تار�خ أدب�ات مسلمانان �اك وهند ج  -)  5(

  -م 1972عام  –ط�ع جامعة بنجاب  –لجنة من ال�احثین 

أعدته لجنة  – 10ج ) م1972 –م 1914(ك وهند تار�خ أدب�ات مسلمانان �ا - )  6(

 .م 1972عام  –ط�ع جامعة بنجاب  –من ال�احثین 
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 .م 1912مارس  23جر�دة �امر�د عدد  -)  7(

ط�ع �اروان ادب ،  –صحافت �اكستان وهند ، لـ عبد السالم خورشید   - )  8(

 .م1970عام  –الهور 

 .م�ت�ة جتان الهورط�ع  - ظفر علي خان ، لـ شورش �اشمیر�  -)  9(

ط�ع المجلس الهند� للعالقات  -العدد األول  1مجلة ثقافة الهند ج  - )  10(

  .دلهي -الثقاف�ة 

  .موسوعة و��یبید�ا الحرة   -)  11(

�راتشي ، ولم  �ع فيط –هندوستاني أخ�ار نو�سي ، لـ دمحم عتی� صد�قي  - )  12(

 .یذ�ر عام الط�ع 
(13)Sajan Lal, K. A short history of Urdu newpapers, p. Hyderabad, India, 1964.-  
- (14) J. Natrajan; History of Journalism in India, Delhi 1955   

                                                           
، �1997اكستان عام  –الهور  -حسن  مهد�. أخ�ار اور �اكستاني معاشرة ، لـ د  –) 1(

 . موسوعة و��یبید�ا الحرة : وراجع .  97ص 

،  1995عام  -الهور  -مس�ین علي حجاز� . اردو صحافت ، لـ د  �� بنجاب  –) 2(

 . 51ص 

 .96حسن ، المصدر الساب� ص أخ�ار اور �اكستاني معاشره لـ د مهد�  –) 3(

ص  –مس�ین علي حجاز� ، المصدر الساب� . اردو صحافت ، لـ د  �� بنجاب  - ) 4(

60. 

�راتشي ، ولم یذ�ر عام  �ع فيط –هندوستاني أخ�ار نو�سي ، لـ دمحم عتی� صد�قي  –) 5(

 . 280ص  - الط�ع 

عام  –ان ادب ، الهور �ارو  �عط –صحافت �اكستان وهند ، لـ عبد السالم خورشید  –) 6(

 . 138ص  - م 1970

ص  - م  1987عام  –الهور  -ملك �ك دبو  - أخ�ار نو�سي ، لـ فرخنده هاشمي  –) 7(

19. 

 .، المصدر الساب�  19أخ�ار نو�سي ، لـ فرخنده هاشمي ص  –) 8(
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 –أعدته لجنة من ال�احثین  –)  1857 – 1803( 8تار�خ مسلمانان �اك وهند ج  –) 9(

 .وما �عدها  335ص  –م 1971عام  –جامعة بنجاب  �عط –بد السالم خورشید مقال ع

)10 (– J. Natrajan; History of Journalism in India p. 68 Delhi 1955  

 . 73المرجع الساب� ص  –) 11(

 10ج  –تار�خ أدب�ات مسلمانان �اك وهند : وانظر أ�ضا  54المرجع الساب� ص  –) 12(

. � –مس�ین علي حجاز� . مقال د –أعدته لجنة من ال�احثین ) م1972 –م 1914( -

 .م 1972عام  –بنجاب یونیورستي 

)13 (Sajan Lal, K. A short history of Urdu newpapers, p. Hyderabad, 

India, 1964. 

. مقال د –) م1972 –م 1914( 10ج  –تار�خ أدب�ات مسلمانان �اك وهند  –) 14(

 . 236م ، ص 1972عام  –بنجاب یونیورستي  �عط –مس�ین علي حجاز� 

 .م 1912مارس  23جر�دة �امر�د عدد   - ) 15(
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مس�ین . مقال د –) م1972 –م 1914( 10تار�خ أدب�ات مسلمانان �اك وهند، ج  –) 22(

 . 238م ، ص 1972عام  –بنجاب یونیورستي  ط�ع –علي حجاز� 

 .238نفس المصدر ص  – 10ج  -تار�خ أدب�ات مسلمانان �اك وهند  –) 23(

 .موسوعة و��یبید�ا الحرة  – )24(

وما  238ص  -نفس المصدر  – 10ج  -تار�خ أدب�ات مسلمانان �اك وهند  –) 25(

 .�عدها



 
 اتجاھات متطابقة :وفیة والبھاكتیةالتقالید الص

  ومختلفة

  *أخالق أحمد آھن. د 

  **زبیر أحمد الفاروقي. د.أ: ترجمة

  

لقد عززت الد�انات والحر�ات الصوف�ة المختلفة منذ بدایتها فكرة اإلنسان�ة {

العالم�ة وعناصرها أو ما یدعى الموقف الفلسفي والخلقي الذ� یؤ�د ق�مة اإلنسان 

وأهمیته انفرادا وجماع�ا، و�فضل النهج النقد� �صفة عامة على المعتقدات 

أت على ومن هذه الد�انات الهندوس�ة و البوذ�ة واإلسالم، فهي التي نش 1.الثابتة

تجاهات الصوف�ة والبهاكت�ة  في آس�ا وعززت الق�م أساس  عناصرها الجوهر�ة اال 

  .}اإلنسان�ة عبر القرون والعصور

ومن ثم فان رسالة الصوف�ة وزعماء حر�ة البهاكتي تحمل رسالة اإلنسان�ة  

والشاعر . هو جوهر السمات اإلنسان�ة" العش�"�ش�ل واضح، وهم أعلنوا أن 

أمیر خسرو �شید ) الشاعر الهند�(الصوفي المعروف موالنا رومي الذ� هو سلف 

افة العلل واألمراض، وفي �العش� الذ� تجل�ه المعرفة الشاملة و�صفه �أنه طبیب �

نذر الح�ام واإلدار�ین الذین یتغاضون عن اآلالم والمشاكل التي أنفس الوقت قد 

  : �عاني منها جماهیر الشعب قائال

  إن�م تعتزمون الصعود إلى السماء

                                                           
 .أستاذ في قسم اللغة الفارس�ة، جامعة جواهرالل نهرو، نیودلهي *

  ورئ�س قسم اللغة العر��ة وآدابها سا�قا، الجامعة المل�ة اإلسالم�ة، نیو دلهياألستاذ  **
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  ولكن لم تصلوا إلى من ینظرون إل��م من المعوز�ن

العطف والرحمة  ومما ال شك ف�ه أن العش� فق� �م�ن اإلنسان من إظهار

  : تجاه غیره من الناس، ف�قول خسرو

  عش سعیدا أیها العش�"

  الذ� �أتي دائما �البر�ة 

  و �عالج �ل األمراض والعلل

یت�ع خسرو أ�ضا نفس المدرسة و�ؤمن �ق�مة العش� وتفوقه على العقل 

   .المیتوحید للتمییز بین اإلنسان الحي و والمنط� و�عتقد أن العش� هو المق�اس ال

  القلب الذ� یخلو من العش� ال ادعوه قل�ا

  والجسم المجرد من لوعة العش� ل�س إال طینا

  التقل لي إن العاش� مجنون  

  بل من یخلو قل�ه من العش� ل�س ح��ما

الحق�قة أن حضارة الهند مز�ج رائع لألف�ار والمعتقدات والنظر�ات المتنوعة 

القائمة على أسس الماد�ة والتي �ثیرا ما ومن ثم فانها تختلف عن الثقافة الغر��ة 

و�عتقد �عض . تلفةتظهر عدم الحساس�ة عند التعامل مع الناس ذو� السمات المخ

تجاه الصوفي الذ� تطور ونضج في ش�ه القارة مبني على الفلسفة ال�احثین أن اال

  . البوذ�ة

اجه �الهما   ومن الناح�ة التار�خ�ة توجد هناك مماثلة بین البوذ�ة واإلسالم، فو 

من  ىالعدوان أوالهز�مة العس�ر�ة، وخسر سلطتهما الس�اس�ة بوجه خاص وعان

العنف على نطاق واسع، ولكنهما رغم هذه الهز�مة تر�ا �صماتهما العم�قة على 

و�شأن البوذ�ة �تب الس�اح الصینیون في تقار�رهم عن هجمات . الجانب المنتصر

الب�ض وأشاروا بوضوح إلى أن تلك الهجمات  أ� اله�اطلة واألتراك )Huns(الهون 

انحسار مناط� أت�اعها في الهند وفي رت بوجه خاص عن انحطا� البوذ�ة و أسف

أما ف�ما یتعل� �اإلسالم فالجم�ع �عرف . آس�ا الوسطى والحدود الشمال�ة الغر��ة
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قصة حمالت جن�یز خان وهوالكو التي قتل فیها جماهیر الشعب في إیران ثم في 

الدولة الع�اس�ة من غیر ساب�، فهلك نصف الس�ان في إیران ولم �صل التعداد  قلب

الس�اني في ال�الد إلى ما �ان عل�ه حینذاك إال في العقد الخامس من القرن 

وقد اعترف هوالكو نفسه �أنه قتل ملیونى شخص من الشعب اإلیراني في . العشر�ن

، ولكن االنتصارات 2و�س الرا�عخطاب �عث �ه إلى معاصره اإلمبراطور الفرنسي ل

، بل ت�قى تلك العناصر دائما العس�ر�ة في الحق�قة ال تبید عناصر الحضارات

وقال إق�ال الشاعر الهند� المعروف �اللغة . تنتعش مرارا في أش�ال مختلفةو 

  : الفارس�ة

قال أحد البراهمنة، شوف المعجزة، لغزنو� لو أنك هدمت صنما ولكنك 

  "أ�از"دا لصنم آخر وهو أص�حت نفسك عاب

و�نفس الطر�قة �م�ن فهم نفاذ الخصوص�ات الس�اس�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة 

ونشهد . اإلیران�ة إلى ح�اة العرب المنتصر�ن وتحولها ف�ما �عد إلى الهو�ة اإلسالم�ة

مثال ذلك في غل�ة العادات والمعتقدات اإلیران�ة �ما فیها الملك�ة وما لها من سمات 

�ما أن فلسفة وحدة الوجود نفسها مز�ج لعدة تقالید فلسف�ة، ففي . ح�اة الیوم�ةفي ال

الغرب قام إبن العر�ي بإح�اء فلسفة الغنوسط�ة الیونان�ة القد�مة وفي الشرق امتزجت 

  .هذه الفلسفة مع التقالید البوذ�ة والزرادشت�ة

�عني إاله الروح " ااهورامازد"والوجود األسمى في الد�انة الزرادشت�ة والذ� یدعى 

و �ذلك فان الروح رمز للنور بینما . والمادة، فالروح �مثل الخیر والجسم �مثل الشر

وهو خالصة ) األمل" (آشا"یدعى " اهورامزدا"وأول شعاع لـ . الجسم رمز للظالم

والفلسفة اإلیران�ة ". اهورمازده" –القانون السرمد� اإلالهي، وٕادراكه هو إدراك اإلاله 

" مزدك"و" ماني"وقام الفالسفة في العهد المتأخر ومنهم . ن تعتمد على ال�اطن�ةللدی

  3. بإعادة تعر�ف نفس الف�رة

وفي هذه الخلف�ة التار�خ�ة ین�غي مالحظة الالم�االة لد� الصوف�ة وخاصة من 

: أوال. ینتمون إلى الطر�قة الششت�ة تجاه الملوك والح�ام، و�ان ذلك �عود إلى سببین
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لصوف�ة یرت�طون �الجماهیر �عالقة الحب والصداقة و�انوا �قلقون من آالمهم �ان ا

وشقائهم حیث �عتقدون أن الحب � �قتضي الحب مع ع�اده أ�ضا، وأن الوالء للملك 

أما السبب . یؤد� إلى معارضة الجماهیر أو األنان�ة وذلك یخالف م�ادئهم األساس�ة

�ه اإلاله أو ظل هللا وتجبر الناس على الثاني فهو أن الملك�ة تدعي ��ونها ش

ومما الشك ف�ه أن هذه التقالید لم تكن متطا�قة 4االنحناء أمام الملوك احتراما لهم 

ن الالم�االة لد� إمع الم�اد� األساس�ة لإلسالم ور�ما للد�انات اآلخر� أ�ضا، ولذا ف

لعدم اهتمامهم الصوف�ة تجاه الشئون الدنیو�ة أو الس�اس�ة یجب أن تعتبر مظهرا 

  .�السلطة أو معارضة صامتة منهم بدال من التنسك

و�جب أن تعتبر نفس الخلف�ة التار�خ�ة سب�ا لشعب�ة هذه االتجاهات في آس�ا 

ن األوضاع التي شهدتها الفترة من القرن إولذا ف. وأ�ضا في ال�قاع األخر� للعالم

متزاج بین األف�ار المختلفة، الثاني عشر إلى القرن الرا�ع عشر أدت إلى التفاعل واال

و�جب أن ینظر في هذه الخلف�ة إلى ظهور . وأسفرت عن تنامي  السمات الصوف�ة

بوعلي شاه "و" خسرو"في إیران و" سعد�"و" رومي"و" سنا�"و" عطار"�ل من 

" ول�ام بل�ك"وغیرهم في الهند و" �بیر داس"و" �حیى منیر� "و" تشراغ الدهلو� "و" قلندر

  . في الغرب

  :البهاكتي -نموذجان للشعر الصوفي : أمیر خسرو و�بیر 

توجد سمات مماثلة �ثیرة لد� أمیر خسرو و�بیر، إذ أن �لیهما من أت�اع 

. الروحان�ة وفي هذا المسار یؤمنان �ضرورة إرشاد المرشد أو المعلم والق�م اإلنسان�ة

ثقاف�ة وفلسف�ة  ولدیهما فهم عمی� لإلسالم والد�انات الهند�ة وما لها من میزات

ووعي تام �الطر�قة الروح�ة، و�الهما �عارضان النفاق والر�اء، و�تمتعان �العش� 

و�ان �ل منهما . والمح�ة، و�در�ان أن العالم الماد� ل�س مصیره إال الفناء والهالك

شاعرا صوف�ا ال فلسف�ا، و�الهما �مدحان الحبیب النهائي ومعلمیهما الروحانیین، 

فان في األسلوب والص�اغة، وسبب هذا االختالف ذو طا�ع اجتماعي ولكنهما یختل



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

199 

رمزا " ساقي"أو " الحبی�ة"ففي التقالید الشعر�ة الفارس�ة تستعمل �لمة . وتار�خي

  .لإلاله، وأن الجوانب المختلفة لجماله تز�د العشاق  ولها وحماسة

  أكاد  اموت في عشقك

  تعال إلي �ى أ�قي ح�ا 

  ا جئت وٕاال ما الفائدة إذ

  أ�قي ح�ا لرؤ�تك  عندما ال

أما السبب التار�خي لهذا االختالف فهو أن هذه الظاهرة تطورت أساسا في 

ال�ال� الملكي وتطا�قت مع الجمال�ات اإلیران�ة في حین أن مخاط�ة الحبیب أو 

اإلاله �زوج یتواف� تماما مع مزاج الهند وسلو�یتها حیث تضحي المرأة الهند�ة ��ل 

ه لزوجها، ولكن خسرو نفسه یخل� التقالید الفارس�ة والهند�ة عندما ��تب في ما تملك

  : اللغة الهندو�ة وهي أول تجر�ة في هذه اللغة، ف�قول مثال

  تحجب وجهها بخصلة شعرهاو الحبی�ة تنام على السر�ر 

  �ا خسرو ارجع إلى البیت   

   فقد أسدل اللیل ستاره في �ل م�ان

بها �اللغة الهندو�ة قد ات�ع خسرو التقالید الفارس�ة في هذه األب�ات التي �ت

للتعبیر عن العش� مع محب، وهذا هو نفس األسلوب إلظهار الحب الشدید للحبیب 

النهائي وهو اإلاله أو المالك الروحاني، ولكنه عندما �طب� براعته الشعر�ة وقدرته 

" ساجن"و ) قةصد�" (ساكهي" ف�ستخدم مصطلحات مثل  االبتكار�ة في م�ان آخر

  : و�ت�ع التقالید الهند�ة لمخاط�ة الحبیب ف�قول) زوج(

  إنها التصقت �ه عند النوم 

  و��ت وصدرها تالمس صدره

  ولكن عندما خشخشت األسنان تساءلت

  هل هو الزوج؟

  .بل هو الشتاء: وأجابت نفسها ال
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 ولكنه في نفس الوقت یراعي �ال التقلیدین في قصیدة فر�دة من نوعها حیث

  :�قول

  التتجاهلي وضع هذا المس�ین ال�ائس 

  �غمزة العین  واللف في الكالم ) والتسخر� (

  �ا حبیبتي لم اعد اطی� فراقك 

  لم ال تضمني إلى صدرك

ومما یجدر ذ�ره أن خسرو وفي للح�ومة وال یبدو مؤ�دا لآلراء المتطرفة حول 

ومطلع على األحداث  ولو أنه �الح� الوضع بدقة. األوضاع االجتماع�ة والس�اس�ة

  : وما لها من سلب�ات وٕایجاب�ات في عهده ولكن یتجنب التعلی� علیها، وذلك لسببین

أنه �عتقد أساسا أن المهمة والهدف الحق�قیین للصوفي ع�ارة عن تأمین : أوال

أنه عندما : الر�� بین المخلوق والخال� �ما �حل �افة المشاكل �ش�ل طب�عي، وثان�ا

العش� على ذهن رجل ف�ص�ح غیره من األمور تافها ال ق�مة له عنده، وهذا  �ستحوذ

   :ما الحظه في صح�ة الشیخ نظام الدین رحمه هللا، وهو العش� الحق�قي ف�قول

من �سلك طر�� هللا الیتمنى أن یل�س ل�اسا جم�ال �عرضه أمام  الناس، وعل�ك 

   .وعش صوف�ا) هللا(أن تستعد لخدمة الملك 

  : ح صاحب سیر األول�اء هذه الحالة الذهن�ة �ما یليوقد شر 

 فاق سلطان الشعراء و�رهان الفضالء الشاعرأمیر خسرو المتقدمین والمتأخر�ن

، و�ان أسلوب الصوف�ة ینع�س في أف�اره من الشعراء، و�ان صاحب قلب طاهر

  . وسلو�ه �الرغم أنه �ان على صلة وث�قة مع الملوك

  : �قول خسرو

  أحدا أم ال أخبر عن عشقي لك  سواء أخبر

  عن عذاب هذا العش� أخبر أحدا أم ال وسواء أخبر

  إنك تعرف جیدا أن ح�اتي مر�وطة �ك 

  اقول لك علنا أم ال أقولأسواء











  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

201 

  : و�قول الشاعر إق�ال مشیرا إلى حالة القلب هذه

  هب لي ه�ام رومي و لوحة خسروو صدق سنائي  وٕاخالصه

نظره حول �عض القضا�ا الفلسف�ة وأن استقالل�ة ذهنه ونهجه المنطقي ووجهات 

األیدیولوج�ة واالجتماع�ة تتسم �طا�ع ثور� وقد أثرت في شعر المتأخر�ن من و 

  . الشعراء و�تا�ات الفالسفة ومنهم الشاعر الفلسفي �بیر داس

ن إنه، ولذا فومن أهم أف�اره أن اإلنسان ال�ستط�ع أن �ف�ر وراء زمانه وم�ا

رأ�ه أو أیدیولوجیته أو قراره یتكیف بزمان وم�ان خاصین، ولهذا السبب ال �عتبر 

د� عن توج�ه اللوم أو النقد ملكا أو أمیرا أو فردا مسئوال طب�ع�ا عن أ� عمل و یتفا

، فهو ال یتردد والیر� �أسا في مدح عالء الدین خلجي أو التقرب إل�ه �عد أن إل�ه

ما وهذا . الدین خلجي، وهناك حاالت عدیدة تؤ�د وجهة النظر هذهقتل عمه جالل 

 .ستغناء عن األمور الدنیو�ة وعدم االكتراث بها�م�ن أن یدعى ش�ال أو حالة لال

هذه " خواجه جهان"المعروف عامة بـ " هاردیف تلنغاني"وقد شرح رف�قه األمیر 

  ".  روضه شهل"الحالة التي �ان فیها أمیر خسرو في سیرته الذات�ة 

وفي الجانب اآلخر نر� أن �بیر ثور� في أف�اره و�وجه النقد الالذع  إلى 

وعي الوجود " ( نیرغون "�ما أن سمة . النفاق الدیني و�عارض رعا�ة النظام لذو�ه

عند �بیر والتي لها مفاه�م ومعاني فلسف�ة واجتماع�ة وس�اس�ة  ) اإللهي في �ل م�ان

تمثلة في �لمة التوحید وسورة اإلخالص، وترفض تعدد�ة تؤ�د الفلسفة اإلسالم�ة الم

اإلاله �أنواع وأش�ال مختلفة �ما یؤمن �ه المجتمع الهند� والنظام االجتماعي للهند، 

وترفض �ذلك رعا�ة النظم الس�اس�ة المبن�ة على ذلك، وفي هذا الصدد نجد 

الس�اس�ة والح�ام  الصوف�ة والنساك على قدم المساواة، ف�ال هما ال��ترثان �النظم

  .و�رت�طان بجماهیر الناس

و�ر� �عض ال�احثین أن خسرو لم ��ن صوف�ا وٕانما �ان من رجال الحاش�ة 

الملك�ة، ورأیهم هذا مبني على ارت�اطه الملموس مع �ال� العدید من الملوك  

ولكن هذا تحلیل �س�� وسطحي لذهنه وشخصیته، والحق�قة أن ح�اته . والن�الء
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�تا�ات معاصر�ه �من فیهم معلمه الروحي الشیخ نظام الدین تدل على أن وأقواله و 

�اطنه �ان متصفا �الوعي الروحاني وأنه �ان صوف�ا �متلئ قل�ه ح�ا وعشقا لمعلمه 

  . الروحي وأ�ضا �

و�الرغم من البراهین الدالة على �ونه صوف�ا ب�اطنه هناك سؤال �طرح نفسه  

رار خسرو في التقرب إلى �ال� الن�الء والملوك رغم ما هو سبب استم: لإلجا�ة وهو

تعلقه الشدید �أحد الصوف�ة العظام من الطر�قة  الششت�ة، ولما ذا سمح له معلمه 

الروحي الشیخ نظام الدین بذلك و�یف أم�ن له أن ی�قي على صوفیته �مزاجه 

بنا هذه  وفي حین تؤد�. وسلو�ه مع مشار�ته في النشاطات الیوم�ة لل�ال� الملكي

، بد لنا أال نتسارع إلى االستنتاجعتراف ��ونه صوف�ا، ال ردد في االالحقائ� إلى الت

نحدر من  أسرة لها ونأخذ �االعت�ار �عض الحقائ� الخاصة �ح�اته، ومنها أنه �ان ی

رت�ا� مع ال�ال� و�ان ذلك ظاهرة عاد�ة لها، وهذا ما اتاح له تار�خ طو�ل لال

ل الحاش�ة  الملك�ة ومجر�ات األمور في ال�ال�  الملكي �ش�ل الفرصة  لمشاهدة رجا

م�اشر، فرأ� �عینى رأسه ظاهرة الصعود والهبو� في ح�اة  الن�الء والملوك، وهذا 

وما �ان . هو السبب في انجذا�ه إلى سدة ال�ال� ال�س�� العاد� للشیخ نظام الدین

ب اللذة والفرح بل �ان مثل حضوره، �النس�ة له، في �ال� ملكي لغرض التمتع �أس�ا

�األمور (كتراث قة أنه �ان مثاال للتقشف وعدم االوالحق�. أ� عمل عاد� دنیو� 

ن أبهة ال�ال� لم تكن عنده إال حلما إرغم تواجده في الجماعة، ولذا ف) الدنیو�ة

  .      وسرا�ا

�را أد� شان"أ�ضا یرت�� �مدرسة تنتمي إلى تقالید  "داس �بیر"ن إومقابل ذلك ف

الذ� هدفت حر�ته إلى االتحاد بین شعوب ش�ه القارة ) م820ح -788" (تشار�ا

على أساس فلسفي ودیني و�انت بجوهرها تطمح لمناهضة النفوذ المتزاید لإلسالم 

وانتشاره نحو الشرق، و�انت القوة الرئ�سة لذلك النفوذ تكمن في التعال�م اإلسالم�ة 

و�انت هذه الرسالة عامال . مام الخال� أو هللالتي تؤ�د أن جم�ع الناس سواس�ة أ

فعاال وراء سقو� اإلمبراطور�ة الساسان�ة القو�ة واعتناق إیران لإلسالم في فترة قصیرة 
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ولعل هذا هو السبب في أن نساك هذه المدرسة جذبوا عن قصد تالمذة . �عد ذلك

وح�ة ودین�ة �انوا ینحدرون من الط�قات األدنى للمجتمع ومن ثم أنشأوا حر�ة ر 

جدیدة دمجت التعال�م التي �انت ف�ما یبدو مماثلة مع التعال�م اإلسالم�ة ولكن �انت 

داس اتخذ نفس  وهذا هو السبب في أن مذهب �بیر. متأصلة في التقالید البرهمن�ة

الش�ل الذ� اختارته الد�انة البوذ�ة لها في حین أنه معمد في حضن المذهب 

  .  البرهمي

نحراف ب البرهمي یت�ح مجاال �بیرا لالالتار�خ�ة قد لوح� أن المذهومن الناح�ة 

فعلى سبیل المثال، اتخذ المذهب البرهمي . واللیونة خاصة عند ما یواجه موقفا قاهرا

في حین أن حر�ة آر�ا ) وعي الوجود اإلالهي" (نرغون "تحت نفوذ اإلسالم سمة 

واحد والتوحید اإلالهي واعتناق  سماج اعتمد تحت نفوذ المسح�ة واإلسالم ف�رة �تاب

  .الهندوس�ة

إضافة إلى هذا یجب أن نأخذ �االعت�ار أن التقالید الفلسف�ة واالجتماع�ة 

تاحت فرصة هامة للتفاهم والمناقشة والحوار والت�ادل أللحر�تین المذ�ورتین أعاله 

لهدا�ة بین األد�ان، وهذا ما یتضح في �تا�ات أمیر خسرو و�بیر أ�ضا وظلت نورا ل

ن تقالید التصوف والبهاكتي غرست في إوه�ذا ف. لس�ان هذه ال�الد لعدة قرون 

  .األذهان عناصر �ل من اإلسالم والزرادشت�ة والفلسفة الهند�ة �انضمام روح البوذ�ة
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جسر ثقافي بین الھند والمملكة : إبراھیم القاضي

  العربیة السعودیة

  *أشفاق ظفر. د

  

 

في أواخر الس�عینات من القرن العشر�ن وقبیل اكتشاف النف� في دول الخلیج، {

�انت قوافل التجارة من مختلف مناط� ش�ه الجز�رة العر��ة تمضي قدما في 

السواحل�ة المختلفة من جنوب الهند وغر�ها إلى المدن  رحالتها الص�ف�ة والشتو�ة

إلى األغراض الدعو�ة  وذلك لألغراض التجار�ة واإلقتصاد�ة والس�اح�ة �اإلضافة

وفي تلك الفترة من الزمن، انطلقت إحد� هذه القوافل إلى ش�ه القارة  .والدین�ة

الهند�ة وهي تحمل معها أحد الش�اب السعودیین الذ� حمل معه أحالمه 

ته و لم �علم أحد في ذلك الوقت أن هذا الشاب الذ� ُیدعى حمد بن علي وطموحا

القاضي له تطلعات نبیلة وخطوات تار�خ�ة س��ون لها األثر ال�عید المد� في 

�ان حمد بن علي أول فرد من عائلة القاضي الذ� .  التار�خ الفني والثقافي للهند

موم�ا� (لى مدینة بوم�ا� خرج �قصد التجارة إلى الهند، حیث أرسله أعمامه ا

العر��ة فیها  التي �انت معروفة في األوسا� العر��ة �فضل وجود العوائل) حال�ا

وأخیرا إتخذ هذا الشاب .��ون األعراف والتقالید العر��ة الغن�ة سائدة بین س�انهاو

�لو مترا مس�نا له حیث تزوج وأنجب  ١٥٠التي ت�عد عن موم�ائى" بونى"مدینة 

                                                           

 اتب حر بنیودلهي�. 
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والمملكة  ، ومن بینهم إبنه إبراه�م الذ� أص�ح جسرا ثقاف�ا بین الهندتسعة اطفال

  .}العر��ة السعود�ة

" بونا"في مدینة ١٩٢٥من شهر أكتو�ر عام ١٨ولد إبراه�م القاضي في  

معاصرة  وتلقى التر��ة الدین�ة اإلسالم�ة المنفتحة على بیئة. الواقعة بوال�ة مهاراشترا

، وهي قناة لمجلس الشیوخ  "راج�ا سابها"مع قناة  حدیث لهففي  .١توفر له �ل جدید

ل إبراه�م القاضي �یف عاش في طفولته ح�اة متعددة األلوان ومتعددة  الهند�، فصَّ

 :و�قول في هذا الخصوص. األ�عاد

 و�انت .مواطنة �و�ت�ة إن والد� �ان مواطنا سعود�ا بینما �انت والدتي"

على العر��ة �اإلضافة إلى قدرتها على مختلف تملك �ش�ل طب�عي القدرة  والدتي

وه�ذا فقد نشأت في . اللغات الهند�ة مثل األرد�ة والهند�ة والماراث�ة والغوجارات�ة

الثقافة العر��ة، ففي  �ما عشت في داخل منزلي في جو. حضانة الثقافات المختلفة

یز�ة وأدرس وفي المدرسة �نت أتحدث �اإلنجل البیت �نت  أتحدث �اللغة العر��ة

نافذة واسعة على العالم  �التالي فإن هذا النوع من البیئة فتحت لي. المواد الحدیثة

  ٢".وفرت لي معرفة الثقافات المختلفةو 

تحدث إبراه�م القاضي عن والده، حمد بن علي القاضي، في �ثیر من مقاالته 

لجز�رة العر��ة بوفرة من الحنین، و �ان �ثیرا ما یذ�ر مسق� رأس أب�ه وجذوره في ا

جذور� تمتد إلى المملكة العر��ة السعود�ة، ولكن أغلى السنوات التي : "حیث �قول

، حیث ولدت وترعرعت "مدینة بونا" عشتها في ح�اتي وأحالها هي التي قضیتها في

وقد ساهمت الح�اة . وتلقیت التعل�م من والد� ومن المدرسة ال�سوع�ة هناك

و حول تر��ة والده،  ".الیوم ش�یل الشخص الذ� أنااإلجتماع�ة في المدینة في ت

في  �قول إبراه�م القاضي إن والد� حرص على زرع التأثر الف�ر� والنهم األدبي

والقرآن  داخل أعماق أوالده عبر توفیر الكتب وتخص�ص مدرس منزلي للغة العر��ة

التي استمدت التي �انت أحد ر�ائز تحصیلنا الف�ر� خالل نشأتنا  والحدیث والتفسیر
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رغم تغیرها الجغرافي �ل السلو��ات والممارسات الف�ر�ة العر��ة ذات الطا�ع 

  ".اإلسالمي

أینما ذهب،  �ان والد� رجال علم نفسه بنفسه وأنشأ م�ت�ات،:" و �ضیف قائال

�ما �ان �شترك في اقتناء أحدث . تشمل موسوعات و�ت�ا �اللغة العر��ة واإلنجلیز�ة

و�نا نقرأ عن الكاتب  .ي العالم العر�ي �األهرام المصر�ةالصحف والمجالت ف

لم تكن "و�قول أ�ضا ". جائزة نو�ل"الشهیر نجیب محفو� قبل وقت طو�ل من نیله 

العائالت العر��ة تختل� �ثیرا مع اآلخر�ن في ذلك الوقت، ولكن والد� �ان یتمتع 

  ٣".عر��ة �عالقات وطیدة مع أناس من جنس�ات غیر

لدراسة الفن، و انتهى  ١٩٤٧ذهبت إلى إن�لترا في عام "حدیثه قائال و�ز�د في 

تلقى إبراه�م في لندن ". بي المطاف إلى األكاد�م�ة الملك�ة للفنون المسرح�ة في لندن

تدر��اخاصا في مسرح ملح� �الجامعة البر�طان�ة للفن المسرحي، ثم حصل على 

ولكنه لم �شغل نفسه  .١٩٥٠عام " بي بي سي" جائزة خاصة من مؤسسة اإلذاعة 

 مجال المسرح والتمثیل في لندن بل عاد إلى الهند لالنضمام إلى حر�ة �ثیرا في

عمی� في  المسرح والتمثیل ل��ون أحد الرموز الهند�ة التي تحظى �احترام وتقدیر

  ٤.الوس� المسرحي واألدبي للحق�ة المعاصرة

المسرح في أكاد�م�ة  درس إبراه�م القاضي عامین ونصف عام  تقر��ا فن

و�ر�� األستاذ القاضي . الدراما الملك�ة في لندن �احثا  في مختلف الفنون والثقافات

معظم إنجازاته وخبراته في التمثیل والمسرح مع دراساته في اإلكادم�ة الملك�ة في 

الفترة �انوا موجودین في  تلكإن الرجال الك�ار لفن التمثیل والمسرح في "لندن قائال 

إلكادم�ة خافضین أجنحتهم لدعم الطالب وتشج�عهم في �ل مرحلة من مراحل ا

 وه�ذا أعدوا الكثیر من الفنانین الذین ذاع. الدراسة بدون تحدید الم�ان والزمان

  ٥".عالم�ا صیتهم في مجال الدراما والتمثیل

التي عرفت ف�ما �عد بإسم روشن " روشن ب�غم"تزوج إبراه�م القاضي السیدة 

�انت السیدة روشن القاضي مصممة أز�اء، وقد صممت السیدة روشن . يالقاض
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ساهمت في حت إشراف السید إبراه�م القاضي و أز�اء المسرح�ات التي خرجت ت جم�ع

وقد جمعت معرفتها . تصم�م د��وراتها و�انت إلى ذلك في شدة اإلبداع والتمیز

. وما طرأ علیها من تحدیث في �تابین تناوال المال�س الهند�ة و تفاصیلها �األز�اء

وأدارت  ١٩٧٧ أنها أنشأت مع زوجها معرض التراث الفني بنیودهلي عام  �ما

أحدهما بنت . روشن القاضي طفلینوأنجب إبراه�م و . من أر�عین عاما شئونها أكثر

" امال"وقد عملت السیدة  ".ف�صل القاضي"هو إبن �سمى  واآلخر" آمال"تسمى 

و�عمل اإلبن ف�صل . ل ومدیرة المدرسة الوطن�ة للدراما سا�قا�مشرفة للمسرح والتمثی

  ٦.يلهللدراما والتمثیل في مدینة نیودومخرج  �مدیر

بدأ إبراه�م القاضي  :دور القاضي في تطو�ر المسرح والتمثیل في الهند

م في  مدینة موم�ا�، وانضم إلى مجموعة ١٩٤٠مسیرته الفن�ة في الدراما عام 

. المسرح�ة الذ� �عد من رواد حر�ة المسرح اإلنجلیز� في الهند" �ادامسي سلطان"

و�ان المسرح  حینذاك جزًء من الح�اة . وقام �عدد من أعمال المسرح والتمثیل هناك

أص�ح . من الطائفة ال�ارس�ة االجتماع�ة في  مدینة موم�ا� وخاصة بین األسر

اسمه رمزا لنجاح عمل  أص�حإبراه�م القاضي معروفا في األوسا� الفن�ة في المدینة و 

أحدث و . م ١٩٥٤سرح�ة خاصة له في عام  وأنشأ إبراه�م القاضي  فرقة م. مسرحي

ثورة في المسرح الهند� لسلو�ه نهج محترف مّطلع فن�ا على �افة أصعدة صناعة 

قد �ان إلى ذلك و . ناء الشخص�ات واإلخراج وغیرهاالمسرح من إدارة الخش�ة و�

م، عرض عل�ه  ١٩٥٩في عام و  .وٕانض�اطه ومراعاته للتفاصیل متصفا برؤ�ته الفذة

السید اشفاق حسین الذ� �ان س�رتیرا بوزارة الثقافة الهند�ة في ذلك الوقت،  منصب 

لم �قبل ذلك  ولكن االستاذ القاضي ).�ڈ. ا�س. این(مدیر المدرسة الوطن�ة للدراما 

. م١٩٦٢لكنه �عد سنتین بدل رأ�ه وتسلم منصب اإلدارة عام . في هذه المرة العرض

ن المدرسة الوطن�ة للدراما وصلت ذروة الشهرة والكمال في الفن أوالجدیر �الذ�ر هنا 

  ٧.م ١٩٧٧حتى سنة  ١٩٦٢واألداء تحت ق�ادته �مدیر من سنة 
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كاد�م�ة الملك�ة في في األ إبراه�م القاضي الخبرة التي حصلها استخدم األستاذ

لندن لتطو�ر المسرح والتمثیل في المجتمع  الهند� الذ� �ان �عتبر الدراما والمسرح 

وفي هذه األحوال، وقف األستاذ . �شيء یجلب سمعة سیئة إلى األسرة والمجتمع

ارسین في مدرسة الدراما عاطف�ا الدالقاضي جن�ا إلى جنب مع الطالب و إبراه�م 

على  عن أوالدهم �سبب مشار�تهم في التمثیل واألداء اآل�اء ماد�ا عندما تنحىو 

  . المسرح

حاول إبراه�م القاضي أثناء تول�ه منصب مدیر المدرسة الوطن�ة للدراما 

أن تزدهر هذه المدرسة و تبرز �معهد رئ�سي للتدر�ب في جم�ع فنون  بنیودلهي

. المسرح والتمثیل في الهند على غرار األكاد�م�ة الملك�ة للفنون المسرح�ة في لندن

وَعرَّف القاضي أسالیب التدر�س الحدیثة و المتطورة واالنض�ا� الفني والمعاییر 

  .هد المسرحي في ال�الداإلدخال الطا�ع المهني في المش الدول�ة سعي

لشهیر السید �اران ثا�ارلهیئة إبراه�م القاضي في مقابلة مع  الصحافي ا �قول

  ):سي بي بي(ذاعة البر�طان�ة اإل

إن المهمة الرئ�س�ة التي قمت بها �عد أن تولیت منصب إدارة مدرسة الدراما "

التي تعترف تمثلت في تنش�� فعال�ات المعهد ورفع مستواه إلى مستو� المعاهد 

اول " ه �ا ا�ك دنڑأسا*"وقد �انت مسرح�ة .بجودتها وأناقتها في �ل أنحاء العالم

في التقو�م  ساره إسم شهرأ( ."ن  تولیت منصب المدیرأعمل مسرحي قمت بها �عد 

  ).الهندوسي تكون ف�ه الحرارة شدیدة الهند�

المسرح و التمثیل التنوعات التي أدخلها إبراه�م القاضي  في فن  وٕان أبرز  

فقد قام . �انت انع�اس تار�خ المعالم التار�خ�ة الهند�ة من خالل منصة المسرح

�عرض  ألول مرة وذلك إبراه�م القاضي وجماعته في المسرح  بتجر�ة هذا اإلبتكار

ولحسن الح�، شرف  ) .الظالم العصر األعمى أو عصر( "اندها یوغ" الدراما 

ضافة و�اإل. نهرو �مشاهدة هذا الدراما السید جواهر الل رئ�س الوزراء الهند� آنذاك

إلى ذلك حضر العدید من الشخص�ات العظام والدبلوماسیین الك�ار في هذه 



  2017، 1، العدد 68لد �ا                                                        ثقافة اهلند     

209 

وقد أعرب رئ�س الوزراء السید جواهر الل نهرو شخص�ا عن تقدیره على . المناس�ة

  ٨.أناقة العرض ولطافة التمثیل

بوال واسعا بین مختلف األوسا� لقي المسرح ق ونتیجة لجهوده الج�ارة،

و�التالي �م�ننا القول �أن إبراه�م القاضي نجح إلى حد ما في  . اإلجتماع�ة في الهند

 .ال�الدا جعل العرض والتمثیل حر�ة وطن�ة تشعر وقعتها من م�ان إلى آخر في هذ

راجندرا "في الهند �منطقة ) Open Air Theater(ول مسرح مفتوح أوقد أنشئ 

لقاضي �مدیر للمدرسة وأساتذتها في نیو دلهي �أید� األستاذ إبراه�م ا "�االس

موظفیها حیث قام جل موظفیها �حمل مواد البناء والتشیید على �واتفهم  إلى م�ان و 

وقد نال معظم تالمیذه شهرة مرموقة وم�انا رف�عا في عالم األداء والفن، . المسرح

الم وطن�ا ودول�ا مثل الفنان نصیر الدین و�عد أكثرهم من مشاهیر الفنانین في األف

  ٩.وغیرهم شاه وأوم فور� وأنو�ام �هیر

ساره �ا أ"مسرح�ة مثل  ٥٠وقام إبراه�م القاضي �األداء واإلشراف على أكثر من

وغیرها " یولیوس"و) نجاح الدم"(ر�ت �ال�ان"و"حاتم الطائي"و" اندها یوغ"و" ا�ك دن

الدرامات األخر� في اللغات األجنب�ة مثل اللغة  �ما أنه مثل. من األعمال الدرام�ة

وط�قا إلبراه�م القاضي، إن العدید من الشخص�ات األجنب�ة من . ال�ا�ان�ة والفرنس�ة

الدوائر الدبلوماس�ة قدموا له عرضا �عد مشاهدة  �عض التمث�الت لعرضها في دولهم 

  ١٠.الخاصة

ذة مثل الشخص�ات الفعمل األستاذ القاضي �مدیر ومخرج لمسرح�ات �تبها 

. السید غیر�ش �ارناد وغیرهما من الكتاب الجهابذةو " ماه�ش الكونشار"السید 

إن المسرح�ات . تحت إشراف السید القاضي" ش�سبیر"أخرجت �عض مسرح�ات 

" اندها یوغ"التي نالت شهرة عال�ة  واتخذها المسرح الهند� ز�نة له، هي  مسرح�ة 

و�تنغ فار "، ومسرح�ة ١٩٥٣لمطبوعة في عام ا" دهرم و�ر بهارتي"للكاتب 

، ١٩٥٢المطبوعة عام " صموئیل ب��یت"للكاتب الشهیر  "لغودوت االنتظار-غودوت

، ١٩٥٨المطبوعة عام " موهن راك�ش"للكاتب  السید " ه �ا ا�ك دنڑساأ" ومسرح�ة 
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ن هنا أ والجدیر �الذ�ر. م١٩٦٤المطبوعة عام " �ارنارد"للكاتب " تغل�"ومسرح�ة 

مسرح�ات التي  تعتبر من أجمل وأبدع" تغل�"المسرح�ة األخیرة في هذه القائمة 

 ١١.أخرجت تحت إشراف عمید المسرح الهند� السید إبراه�م القاضي

العظ�م   الشاعرو  للدراما الهند� بدأ من األدیب المرحلة األولى و�قال إن

وعزز قوائمه نواب واجد  ثم احتضنه .مع األدیب المحنك بهارا تیندو �الیداس واختتم

. ذخیرة  للجیل القادم في المرحلة الثان�ة لینضج و��ون خیر" اوده"علي حاكم وال�ة 

وتعنى المرحلة الثالثة والحدیثة للدراما بجمع�ة مسرح الشعب الهند�، والمدرسة 

الدراما في الهند في القرن العشر�ن إال التمثیل و  الوطن�ة للدراما وال تتم قصة تطور

و�قال أ�ضا إن دراما القرن العشر�ن في الهند لن ��تمل . ذ�ر اسم إ براه�م القاضيب

 .دون ذ�ر إسم إبراه�م القاضي ودوره في تطو�ر هذا الفن وترو�جه بین عامة الناس

یوصف �عمید المسرح المعاصر في الهند و�عد من أبرز مخرجي المسرح�ات  وهو

  ١٢.في ال�الد �عد االستقالل

 الح�ومة الهند�ة جوائز متعددة معترفة �مساهماته الق�مة في  تطو�ر قد أعطتهو 

 جائزة سانغیت "و منها . الفنون المسرح�ة في الهند
�

��
�
م  ١٩٦٢عام " اكادمي �

التي تعد من أعلى الجوائز " �اداما"جوائز ثالث و . لإلشراف على إخراج المسرح�ات

للخدمات األدب�ة الممتازة،  م١٩٦٦عام " �اداما شر� " جائزة المدن�ة في الهند وهي 

�اداما "جائزة اعترافا �الخدمات الغال�ة للفن، و م١٩٩١عام " �اداما بهوشان"وجائزة 

ومنذ . الفنت الجلیلة والممتازة في األدب و للخدما م٢٠١٠عام " و�بهوشن

عمل�ات اإلشراف  على ابتعد العمید عن المسرح والتمثیل، واقتصر١٩٧٧عام

عمل بهذا الصدد �مدیر لمماثلة وخاصة الفنون ال�صر�ة و األخر� اتطو�ر الفنون و 

الواقعة  �معرض " مجمع القاضي للصور"إن . دلهي بنیو" تراث الفن"للمعرض 

الدولي في مدینة نیو�ارك �عد من أحد المجامع الخاصة للصور التار�خ�ة في " س�ف�ا"

 من الهند وم�انمار وهذا المجمع یر�ز على الجمع والحفا� على الصور. العالم
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قتصاد�ة لهذه جتمائ�ة واالاال�مختلف جوانب الح�اة الس�اس�ة و  وسر�الن�ا والتي تح��

  ١٣.البلدان

وقد منحته الح�ومة الفرنس�ة أعلى جائزة ثقاف�ة فرنس�ة لمساهمته في تطو�ر 

الصور  المسرح الحدیث ورعایته وترو�جه في الهند ودوره في الحفا� على �نوز

  ١٤.�ة وغیرها من األش�ال الفن�ة لألج�ال القادمةالتار�خ

الواقعة  " مجموعة القاضي للصور"و بنیودلهي" تراث الفن"إن المعرض 

معرضا  ٣٥٠الدولي في مدینة نیو�ارك  قد قاما بتنظ�م أكثر من " س�ف�ا" �معرض 

 والفنان" سومناث هور� "فیهم الفنان الكبیر �منیتراوح بین الفنانین الممتاز�ن 

" فداء حسین" والفنان الشهیر" ایف این سوزا" والفنان المحنك " طیب میهتا"المعروف 

  1٥.وغیرهم من الفنانین والكتاب

ومن األهم�ة أن أذ�ر هنا مهرجان أفالم السعود�ة الذ� أق�م في مدینة جدة في 

، حیث عرضت �ثیر من األفالم ٢٠١٥الیوم السا�ع عشر من شهر فبرایر عام

و�هذه المناس�ة الخاصة، أعلن . ما فیها األفالم الوثائقّ�ة واألفالم الروائ�ةالسعود�ة �

إننا حر�صون �ل الحرص على " مدیر مهرجان أفالم السعود�ة أحمد المال قائال 

ترسیخ مفهوم جدید �میز المهرجان عن غیره، و�تمثل في تكر�م الرواد الذین ما 

تم  فمن ذلك المنطل� .ة وأهداف سام�ةیزالون على قید الح�اة، ولهم إسهامات فن�

تكر�م األستاذ عبدهللا المح�سن صاحب أول فیلم سعود� من إنتاج سینمائي في 

�ما  .، وذلك في الدورة األولى للمهرجان العام الماضي"اغت�ال مدینة"فیلمه الوثائقي 

حیث وجدنا  وقع اخت�ارنا في هذه السنة الثان�ة على الممثل والمخرج إبراه�م القاضي،

أن العناصر التي ن�حث عنها موجودة ف�ه فهو بذلك حق� أحد األهداف السام�ة 

و�التالیف قد �ان إبراه�م القاضي حلقة وصل بین . وهي ت�ادل الثقافة بین الحضارات

 ".الحضارة الهند�ة العر�قة مع الحضارة السعود�ة، و�الذات في �ونه سعود� األصل

أردناه أن ��ون ملهمًا للش�اب، وصناع "هدف من التكر�مو�ضیف المال متحدثا عن ال

األفالم، فالكثیر من الش�اب �عانون في بدا�ة ح�اتهم من المصاعب، والقاضي 
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�النس�ة لنا �نز، وٕان �ان خفي على الكثیر من ش�ابنا، ولكن عندما وجدناه حرصنا 

، وهو خیر عنه ل�ضیف هذا الوهج لصناع األفالم في مهرجاننا على رفع الستار

مثال لمن صنع التار�خ، وأنتج على المستو� العالمي، وأوجد بیئة جدیدة له واستطاع 

تكر�م یختم المال حدیثه �القول وعن ال. أن �حق� ذاته، ل��ون قدوة للجیل الناشئ

س��ون هناك فیلم وثائقي عن القاضي �عرض لیلة االفتتاح، وسوف تقدم له نخلة "

 .هذا المهرجان ل سیرة ح�اته و�تم نشره في حفلة أثناءذهب�ة، وس�صدر �تاب �شم

و�رم ال�ازعي والمال، �حضور مدیر عام الجمع�ة وممثل السفارة الهند�ة في المملكة، 

إبن عمه  المخرج إبراه�م القاضي والذ� تعذر حضوره لظروفه الصح�ة حیث استلم

و�تا�ا یجسد " لذهب�ةالنخلة ا" سلمان القاضي التكر�م ن�ا�ة عنه، وتم منحه جائزة

تار�خه في صناعة الفنون في الهند، وعرض فیلما عن الشخص�ة الم�رمة استعرض 

  ١٦".ف�ه سیرته بإیجاز وعدد من مقا�الته التلفز�ون�ة

المملكة بین الهند و  اً قو� اً وثقاف� اً أدب� اً �طوأخیرا، �ان األستاذ إبراه�م القاضي ر 

ین ش�ه القارة الهند�ة وش�ه الجز�رة العر��ة منذ للعالقات ب اً العر��ة السعود�ة ورمز 

  .األواصر القد�مة

  :الهوامش

  .٧، ص  ٢٠١٥فبرایر، عام  من شهر١٧صح�فة األن�اء، الكو�ت، الیوم  - ١

" ، )حوار( �،ڧگ"مقابلة خاصة مع األستاذ إبره�م القاضي في البرنامج  – ٢

  .٢٠١٢من شهر ینایر عام  ٢٦الیوم في ) قناة مجلس الشیوخ الهند�" (قناة راج�ا سبها

  .نفس المصدر  - ٣

  .نفس المصدر - ٤

من ٢٠، مجلة أسبوع�ة تصدرعن مؤسسة ال�مامة الصحف�ة، الیوم "ال�مامة"مجلة  - ٥

  ٠١٧،ص ٢٠١٣شهر أكتو�ر عام 

قناة راج�ا " ، �ڧگ"مقابلة خاصة مع األستاذ إبره�م القاضي في البرنامج  - ٦

  .٢٠١٢شهر ینایر عام  من ٢٦في الیوم "  سبها

  . ٧، ص  ٢٠١٥من شهرفبرایر عام ١٧صح�فة األن�اء، الكو�ت، الیوم  - ٧
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قد ذ�ر األستاذ إبراه�م القاضي هذا الجانب من ح�اته في مقابلة مفصلة مع  - ٨

، مؤسسة اإلذاعة )وجها لوجه"(ف�س �ف�س " المذ�ع الشهیر السید �اران ثابر في برنامج 

  ).بي بي سي(البر�طان�ة 

قناة راج�ا " ، "�ڧگ"مقابلة خاصة مع األستاذ إبره�م القاضي في البرنامج   - ٩

  .٢٠١٢من شهر ینایر عام  ٢٦في الیوم " سبها

من ١٨، الیوم ١١٧١صح�فة الشرق ، المملكة العر��ة السعود�ة، العدد رقم  -١٠

  ١، ص ٢٠١٥ شهر فبرایر عام

قناة راج�ا " ، �ڧگ"مقابلة خاصة مع األستاذ إبره�م القاضي في البرنامج  -١١

  ".سبها

" ف�س �ف�س " مقابلة مفصلة مع المذ�ع الشهیر السید �اران ثابر في برنامج  -١٢

  ).بي بي سي(مؤسسة اإلذاعة البر�طان�ة 

من  20الصحف�ة، الیوممجلة ال�مامة، مجلة أسبوع�ة تصدرعن مؤسسة ال�مامة  -١٣

  ١٨،ص  ٢٠١٣شهر أكتو�ر عام 

  .مقابلة مفصلة مع المذ�ع الشهیر السید �اران ثابر  -١٤

قناة راج�ا " ، "�ڧگ"مقابلة خاصة مع األستاذ إبره�م القاضي في البرنامج  -١٥

  ".سبها

 . ٧، ص  ٢٠١٥من شهرفبرایر عام ١٧صح�فة األن�اء، الكو�ت، الیوم  -١٦
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