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ن  مي المسل عدد  حيث  من  ة  ي ان ث ال ة  ب مرت ال د  هن ال ل  حت ت ما  ن ي ب  ◊
يون شخص  حو 180 مل ها - ويصل عددهم إلى ن عيشون في ن ي ذي ال
رفضوا  ود  هن ال ن  مي المسل أن  في  ين  مراقب ال أدهشت  ها  فإن  -
تي جذبت آالف  لحدود ال رة ل عاب تطرف ال االنضمام إلى جماعات ال
ع  جمي من  المسلمة  والمجتمعات  الدول  مختلف  من  اب  الشب

ة. ماضي ة ال ل ي قل وات ال م على مدار السن عال أرجاء ال

عنف  ال أن  رغم  ه  أن ضوء  في  حقًا  اإلعجاب  ر  ي ث ت ظاهرة  هذه   ◊
ة عقود  ثاث ذ  من واصل  مت ر  المتطرفون في كشمي ه  يشن الذي 
مًا االنضمام إلى  د رفضوا دائ هن ة أرجاء ال قي إال أن المسلمين في ب

اك. ر هن دائ مرد ال ت ال

اب  د من األسب عدي ة الضوء على ال ي ل ي حل ت نظرة ال لقي هذه ال ◊ ت
ر  فّس ُت تي  ال  - ة  اسي والسي ة  قافي ث وال ة  دي عقائ ال  - ة  مل المحت
ة من جانب  دي اب عقائ قائم على أسب عنف ال هذا اإلعراض عن ال
ـ  ل والممارسات  المعتقدات  اقش  ن وت د.  هن ال في  المسلمين 
ة، وتقديس  ر الصوفي ي أث ما ت د، وال سي هن “اإلسام السائد” في ال

عقيدة هي جزء  ال قة ب عل مت ل ال األضرحة، واإلصرار على أن المسائ
عامة. اة ال حي يست جزءًا من ال ة ول من المعتقدات الشخصي

ة  اسي السي قافة  ث ال مامح  ة  ي حث ب ال ورقة  ال بحث  ت م  ث  ◊
ين  ب توفيق  ال م  قي على  تقوم  تي  وال د  هن ال في  المعاصرة 
ها  وتحمي ور  الدست ها  كفل ي تي  ال واء  واالحت المعتقدات  مختلف 
ها القضاء المستقل، واإلعام  ة ومن قوي ة ال ي رقاب المؤسسات ال
ة  دول ة. وسادت في ال فاعل حر، ومؤسسات المجتمع المدني ال ال
ات  تحدي رغم من ال ال تي ب ة وال تعددي قافة ال قيم ث يجة لهذه ال ت ن
ول  قب رفض  وت صامدة  زال  ت ال  ها  أن إال  واجهها  ت تي  ال دة  الشدي
ات المجتمع. متطرفة من مختلف فئ رات المتشددة وال تفسي ال

فادة” من  دروس المست ة بعض “ال ي ل ي حل ت نظرة ال رًا، تعرض ال ◊ أخي
د بعض الدول األخرى في منطقة  في تي قد ت ة وال دي هن ة ال جرب ت ال
هج  تي تعكف على وضع إطارات ون يج وال خل الشرق األوسط وال

ه. تخلص من تطرف وال لمكافحة ال

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

تلميذ أحمد هو سفير الهند األسبق إلى المملكة العربية السعودية، وُعمان، ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 
حصل السفير تلميذ أحمد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى  تقديرًا لمساهمته في تعزيز العاقات 

بين المملكة العربية السعودية والهند، وهو يشغل اآلن كرسي أستاذية Ram Sathe في الدراسات الدولية 
بجامعة Symbiosis International University في مدينة بونه بالهند. يلقي محاضرات وينشر مقاالت 

بانتظام عن الشؤون السياسية واالقتصادية لغرب آسيا والمحيط الهندي وأمن الطاقة.

ملخص تنفيذي
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تفاصيل الموضوع

عندمــا انطلقــت الدعــوة للمســلمين لانضمــام إلــى “الجهــاد العالمــي” 
مــن   100,000 نحــو  لهــا  اســتجاب  الثمانينــات،  فــي  أفغانســتان  فــي 
لــم يكــن أي منهــم مــن الهنــد. وأعــرض  مختلــف أنحــاء العالــم. ولكــن 
المســلمون فــي الهنــد كذلــك عــن الجهــاد العابــر للحــدود الــذي قــاده 
مــن  عشــر  الحــادي  عقــب  وبعدهــا،  التســعينات  فــي  القاعــدة  تنظيــم 
ســبتمبر، عبــر المنظمــات المحليــة التابعــة لــه فــي غــرب وجنــوب آســيا.

بعــد ظهــور تنظيــم داعــش، اســتجاب نحــو 200 هنــدي لهــذه الدعــوة 
لانضمــام للجهــاد.1 وتشــير التقاريــر إلــى أن 22 شــخصًا منهــم ذهبــوا إلــى 
ســوريا للقتــال، فــي حيــن أن مجموعــة أخــرى عددهــا 25 )مــن واليــة كيــرال( 
هاجــرت إلــى “خراســان” وهــي معقــل داعــش فــي أفغانســتان. وشــارك 
بقيــة العــدد فــي النشــاط عبــر اإلنترنــت، ســواء بالدخــول علــى المــواد 
التــي يبثهــا داعــش أو نشــرها للمســاعدة فــي تجنيــد المزيــد فــي صفــوف 

التنظيــم.

الــذي أظهــره المســلمون الهنــود تجــاه تنظيــم داعــش  هــذا اإلعــراض 
يتناقــض تناقضــًا شــديدًا مــع قــدرة التنظيــم علــى جــذب نحــو 30,000 
مســلح مــن خــارج العــراق وســوريا، حيــث انضــم إلــى صفــوف التنظيــم 
أعضــاء مــن غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، ووســط آســيا وجنــوب شــرق 

آســيا، وأوروبــا.

لقــد رفــض المســلمون فــي الهنــد الجهــاد العابــر للحــدود بالرغــم مــن 
المخــاوف مــن االســتقطاب الــذي يتزايــد فــي البــاد منــذ الثمانينــات، 
وأحــداث العنــف المتقطعــة التــي يتعــرض لهــا المســلمون مــن بعــض 
فئــات األغلبيــة الســكانية وشــعورهم الظاهــر بالتهميــش واإلقصــاء مــن 

مجــرى الحيــاة السياســية واالقتصاديــة فــي الهنــد.

وفــي حيــن أن العديــد مــن الدراســات التــي صــدرت مؤخــرًا ناقشــت احتمــال 
انتشــار التطــرف بيــن المســلمين الهنــود فــي المســتقبل،2 إال أن العوامــل 
المتطــرف  الفكــر  رفــض  علــى  الهنــد  فــي  المســلمين  ســاعدت  التــي 

ورفضهــم االنجــرار فــي طريــق العنــف لــم تحــظ بنقــاش واســع.

يرجــع رفــض المســلمين فــي الهنــد للفكــر المتطــرف واألعمــال الناتجــة 
بيــن  التوفيــق  فــي  نوعهــا  مــن  الفريــدة  الهنديــة  التقاليــد  إلــى  عنــه 
المعتقــدات والتــي غــّذت ثقافــة تعدديــة اســتثنائية فــي البــاد. وهــذه 
القيــم يكفلهــا الدســتور الهنــدي والــذي يحــدد شــكل الدولــة باعتبارهــا 

علمانيــة. ديموقراطيــة  دولــة 

غــرس ذلــك فــي نفــوس الشــعب الهنــدي قيمــًا أخاقيــًة معتدلــة تقــوم 
علــى االحتــواء، مــع تزويــد النظــام السياســي الوطنــي بــاألدوات الكفيلــة 
التخــاذ التدابيــر التصحيحــة الفاعلــة عنــد االقتضــاء عبــر ســيادة القانــون، 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الحــر،  واإلعــام  المســتقل،  والقضــاء 

القويــة.

نبحث هذه السمات في األقسام التالية من الورقة البحثية.

المعتقدات التعددية

المعتقــدات والممارســات اإلســامية لهــا رافــدان منفصــان ُيشــكان 
العقيــدة وهمــا: الرافــد األصولــي الــذي ُيخِضــع حيــاة المســلم لمــا ورد 
فــي الشــريعة بمــا فيهــا مــن معتقــدات وممارســات واضحــة تؤكــد علــى 
صحــة اإلســام وتحــدد طريــق النجــاح فــي الدنيــا والنجــاة فــي اآلخــرة.3

القــرن  فــي  اإلســام  فــي  ظهــر  والــذي  الصوفيــة،  هــو  الثانــي  الرافــد 
الثامــن. فــي القــرن التاســع، َمّيــز الصوفيــون أنفســهم، بعــد أن شــكلوا 
جماعتهــم، بــرداء خارجــي مــن الصــوف الخشــن، ولذلــك أطلــق عليهــم 

الصوفييــن. اســم 

فــي الفتــرة بيــن القــرن التاســع إلــى القــرن الرابــع عشــر، أنشــأ أتبــاع مختلــف 
الطــرق الصوفيــة جماعــات مــن المريديــن حــول مشــايخ الطــرق فــي القــرى 
والبلــدات الهنديــة. وأصبــح الصوفيــون أول نخبــة مســلمة يحــدث تواصــل 
مباشــر بينهــا وبيــن الجماهيــر الهندوســية، واكتســبوا - بمــرور الوقــت - 
معرفــًة بالصوفيــة الهندوســية أيضــًا. وكان أحــد الجوانــب الهامــة لهــذا 
بيــن فئــات المجتمــع هــو تقديــس أضرحــة األوليــاء الصالحيــن  التفاعــل 

ــن. الصوفيي

وتقــع هــذه الممارســة فــي قلــب “اإلســام الســائد” فــي الهنــد بخــاف 
أتبــاع المنهــج األصولــي القائــم علــى الشــريعة.

الدينــي  المذهــب  فــي  محمومــًا  نمــوًا  عشــر  الخامــس  القــرن  شــهد 
الهندوســي مــع ظهــور الحركــة البهاكتيــة )التوّجــه التعّبــدي التوحيــدي( 
تقاليــد  لذلــك  نتيجــة  نانــاك، وتشــيتانيا. ونشــأت  كابيــر، وجــورو  بقيــادة 
التفاعــل المتبــادل )والتنافــس( بيــن الحركتيــن، وذهــب بعــض أتبــاع الطــرق 
اإلســامية  المعتقــدات  بيــن  تشــابه  أوجــه  رؤيــة  إلــى  حتــى  الصوفيــة 

والهندوســية.

ــة، إلــى  ــة الهندي ــة الثقافي وأشــار مالــك محمــد، المتخصــص فــي التعددي
أن كافــة الطــرق الصوفيــة الرئيســية فــي الهنــد اتبعــت نهجــًا متشــابهًا 
إزاء عاقاتهــا مــع الهندوســية؛ بــدأت بالعــداء، ثــم انتقلــت إلــى التعايــش 

المشــترك، ووصلــت ذروتهــا أخيــرًا بالتســامح واالســتيعاب.4

وتقــول المؤرخــة روميــا ثابــار إن مشــايخ الطــرق الصوفيــة كان لهــم دور 
جوهــري فــي التفاعــل مــع طوائــف الحركــة البهاكتيــة، وأعطــوا الهنــود 
نمطــًا فريــدًا فــي معتقداتهــم. وكان ذلــك عبــارة عــن أســاتذة، والذيــن 
نشــأوا كهنــدوس أو مســلمين، تخلــوا عــن المعتقــدات والشــعائر الرســمية 
علــى  التأكيــد  مــع  شــخصي،  إللــه  التعبــد  فكــرة  وطرحــوا  لعقيدتهــم 
األخــاق االجتماعيــة، والمســاواة االجتماعيــة والتســامح. وكانــت هــذه 
هــي العقيــدة التــي يديــن بهــا معظــم الهنــود - الهنــدوس والمســلمين 

- لمــدة 500 ســنة.5

ــرة بالتفاعــل الوثيــق بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع  وتميــزت هــذه الفت
ــارا تشــاند: الهنــدي. وكمــا يقــول الباحــث الدكتــور ت

والمســلمون  الهنــدوس  وبــدأ  الفتــح،  عاصفــة  هــدأت  أن  “بعــد 
الممتــدة  العاقــة  قــادت  البعــض،  بعضهــم  جــوار  فــي  يعيشــون 
إلــى بــذل جهــود لفهــم أفــكار اآلخــر وعاداتــه وطبيعتــه وطقوســه 
الجانبيــن.”6 بيــن  التناغــم  حــدث  بفتــرة قصيــرة،  ذلــك  وبعــد  وشــعائره. 
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ووصــف المفكــر الدينــي والمقاتــل مــن أجــل الحريــة والزعيــم السياســي 
الهندي موالنا أبو الكام آزاد التيارين الثقافيين اإلســامي والهندوســي 

بأنهمــا “قــرن ومائــة عــام مــن التاريــخ المشــترك.” وقــال:

“أفتخــر بأننــي هنــدي؛ فأنــا جــزء مــن هــذه الوحــدة التــي ال تقبــل 
التجزئــة وهــي الجنســية الهنديــة، وأنــا عنصــر أصيــل فــي هــذا الصــرح 
الشــامخ وبدونــي ال يكتمــل هــذا البنــاء الرائــع. أنــا أحــد المكونــات 

األساســية التــي ســاهمت فــي بنــاء الهنــد.”7

المعاصــرة  العيــش  تجربــة  ومؤلفــة،  صحفيــة  ناكفــي،  ســابا  وتصــف 
للهويــات “المشــتركة” فــي الهنــد.8 علــى ســبيل المثــال، فــي منطقــة 
ميدنابــور مــن واليــة بنغــال الغربيــة هنــاك رســامو طريقــة الرســم باتاشــيترا 
- وهــم رســامون مســلمون يرســمون علــى لفائــف الــورق رســومات آللــة 
ومهابهاراتــا.  رامايانــا  الهنديتيــن  الملحمتيــن  مــن  وقصــص  الهنــدوس 

وتظهــر فــي حياتهــم الشــخصية تقاليــد هندوســية وإســامية.

فــي  النــاس  يــزال  ال  الغربيــة،  بنغــال  مــن  ســونداربانس  منطقــة  فــي 
لمعتقــد  انعــكاس  فــي  مســلمة،  “إلهــة”  بونبيبــي،  يبجلــون  المنطقــة 
يمــزج بيــن “االعتقــاد بوجــود األرواح، وتقليــد شــاكتي الهندوســي وصــورة 

الصوفيــة”. هنديــة خالصــة مــن 

Thuluk- لـــ معبــد مخصــص  هنــاك  نــادو،  تاميــل  بواليــة  تريشــي   فــي 
ka Nachiyar, والتــي تعنــي “الســيدة المســلمة المحترمــة”، وتحظــى 

بالتبجيــل باعتبارهــا “قرينــة” اإللــه فيشــنو.

تلــك التقاليــد المتنوعــة، التــي نشــأت مــن تعايــش فئــات مختلفــة مــن 
النــاس لقــرون عديــدة، تنتشــر فــي مختلــف أنحــاء البــاد، وتقلــل مــن حــدة 

ــواء والتناغــم. ــة عيــش مــن االحت ــر تجرب ــة عب االنقســامات الديني

وممــا يؤكــد هــذه النظــرة أن األكاديمــي األســترالي بيتــر مايــر، بنــاء علــى 
دراســته الشــخصية لبلدتيــن فــي جنــوب الهنــد، رفــض وجهــة النظــر التــي 
سياســية  “ثقافــة  بـــ  الجبــري  التزامهــم  أســاس  علــى  المســلمين  تحــدد 
ُقرآنيــة” موحــدة. وأضــاف أن “المســلمين العادييــن يمارســون حياتهــم ... 
ليســوا كأفــراد فــي كتلــة موحــدة تعيــش فــي تجهــم بعيــدًا عــن اآلخريــن، 
وإنمــا كمشــاركين نشــطين فــي الثقافــات اإلقليميــة التــي يشــاركونهم 

وجهــة نظرهــم”.9 

التوجهــات  عــن   2015 فــي  تــم  الــذي  االســتبيان  مــن  ذلــك  واتضــح 
أن: منهــا  وتبيــن  مختلفــة  هنديــة  لجاليــات  الدينيــة  والممارســات 

%30 مــن الهنــدوس و%29 مــن المســلمين كانــوا “متدينيــن 	 
جــدًا”.

%59 مــن الهنــدوس و%57 مــن المســلمين كانــوا “متدينيــن 	 
إلــى حــد مــا”.

%5 مــن الهنــدوس و%4 مــن المســلمين كانــوا “غيــر متدينيــن 	 
علــى اإلطــاق”.10

الثقافة السياسية

انعكســت التقاليــد الهنديــة القائمــة علــى التوافــق بيــن فئــات المجتمــع 
فــي الدســتور الــذي صاغــه المناضلــون مــن أجــل الحريــة فــي البــاد فــي 
1950. فقــد أكــد الدســتور علــى تمســك البــاد بتعدديتهــا الثقافيــة علــى 
تــم تقســيمها عنــد االســتقال فــي  البــاد قــد  الرغــم مــن حقيقــة أن 
ــا” للجاليــة  ــار باكســتان “وطًن عــام 1947 علــى أســاس عقائــدي، مــع اعتب

المســلمة فــي الهنــد.

عــدد  كان  حيــث  الدســتور؛  لواضعــي  التقســيم معضلــة  كان  وبالطبــع، 
ــرى أن الهنــد عنــد اســتقالها ينبغــي أن  قليــل مــن الزعمــاء السياســيين ي
تعطــي األولويــة لتراثهــا “الهندوســي” وتحــدد مامــح الدولــة الجديــدة 

باعتبارهــا صــورة طبــق األصــل مــن باكســتان “المســلمة”.

ويبيــن ســونيل خيلنانــي، مؤلــف كتــاب Idea of India، هــذه المعضلــة 
بالقــول إن:

ــا  “”كان جوهــر الماضــي الهنــدي متنوًعــا جــًدا، ومتقطــع جــًدا، وغالًب
مــا كان متناقًضــا تماًمــا بحيــث أن الرغبــة الحاليــة، بعيــًدا عــن اعتبارهــا 
تدخــًا محرجــًا، كانــت فــي الواقــع ضروريــة لتمييــز نمــط ونظــام يظهــر 

أنــه 'تاريــخ'.”11

ووجــد أول رئيــس وزراء للهنــد جواهــر الل نهــرو اإلجابــة علــى هــذا الســؤال 
فــي قصــة ماضــي الهنــد الــذي “ُيســرد كقصــة مــن االمتــزاج واالنصهــار 
بيــن الثقافــات والميــول الحضــاري إزاء الوحــدة التــي مــن شــأنها أن تتحقــق 

فــي إطــار دولــة قوميــة حديثــة”.12

وعلى حد تعبير نهرو:

“]الهنــد بزغــت[ كأنهــا لوحــة قديمــة ُنِقشــت عليهــا طبقــة مــن الفكــر 
والحلــم تلــو األخــرى، ولكــن لــم تمــٍح أو تخــٍف أي صفحــة الحقــة 

تمامــًا مــا كان مكتــوب مســبقًا.”13

مــع  وحمايتــه،  الهنــد  فــي  بالتنــوع  لاحتفــاء  النزعــة  هــذه  كانــت  لقــد 
المشــاورات  التــي قامــت عليهــا  الوطنيــة، هــي  الوحــدة  الحفــاظ علــى 
فــي جمعيــة صياغــة الدســتور. ويشــرح أســتاذ العلــوم السياســية جوربريــت 

ماهاجــان ذلــك قائــًا:

“بمجــرد تســليم الغالبيــة العظمــى )مــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية 
للدســتور( بــأن جميــع األديــان الرئيســية فــي العالــم نشــأت فــي الهنــد 
أو كان لهــا وجــود فــي الهنــد بجــوار بعضهــا بعــض لعــدة قــرون، 
ــاك ... فــي ظــل تلــك الظــروف فــإن  ــاة هن ــر ذلــك شــرطًا للحي فاعُتِب
للجماعــات  أتاحــت  التــي  الشــروط  وحمايــة  التنــوع  بوجــود  اإلقــرار 
األساســي،  االعتبــار  أصبــح  واالزدهــار  البقــاء  المتنوعــة  الدينيــة 
الــذي  العنــف  ُيضــٍف  ولــم  األخــرى.  االعتبــارات  معظــم  وتخطــى 

أعقــب تقســيم الهنــد إال طبيعــًة عاجلــًة لهــذه المهمــة.”14

هــذه  تحقيــق  للدســتور  التأسيســية  للجمعيــة  الرؤيــة  هــذه  وأتاحــت 
المســاهمة الفريــدة للهنــد فــي الدولــة القوميــة الحديثــة - وهــي فكــرة 

نهــرو: كتــب   ،1948 يوليــو  فــي  العلمانيــة.   الديموقراطيــة 
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أنــا أؤمــن بالهنــد كدولــة علمانيــة بهــا مطلــق الحريــة والتعــاون بيــن 
جميــع األديــان والثقافــات. أؤمــن أن الهنــد لــن تصبــح دولــًة عظيمــًة 
إال إذا حافظــت علــى هــذه الثقافــة التعدديــة التــي تراكمــت علــى 
ــا حريــص لذلــك علــى أن يتمتــع المســلمون فــي  مــدار العصــور. ... أن
الهنــد وكذلــك كافــة الجماعــات الدينيــة األخــرى بالحريــة الكاملــة 

ــر عــن أنفســهم.15 والفرصــة التامــة للتعبي

ويشــير المــؤرخ موشــيرول حســن أن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية للدســتور 
ربمــا لــم يكــن لديهــم فــي ذلــك الوقــت درايــة بمامــح مفهــوم العلمانيــة، 
ولكنهــم كانــوا يدركــون تمــام اإلدراك أنهــا فكــرة “تقدميــة” و”حديثــة” وال 
مجــال للمقارنــة بينهــا وبيــن فكــرة وجــود دولــة دينيــة.16 ولــم تســاورهم 
شــكوكًا حــول األصــول األوروبيــة للفكــرة ولكنهــم ســلموا “بمائمتهــا 
العــادات  ومختلفــة  الهويــات  ومتعــددة  العقائــد  متنوعــة  دولــة  فــي 

ــة”.17 ــة والفكري الثقافي

ــة  ــان، وإنمــا دول ــة لألدي ــة معادي ــن تكــون دول ــة ل ــة العلماني وهــذه الدول
يرتقــي فيهــا النــاس فــوق هــذه الســمة الشــخصية الضيقــة، وبحســب 
كلمــات الرئيــس الســابق الدكتــور ســارفيبالي راذاكريشــنان “يندمجــوا فــي 

أخــوة متناغمــة ومتعــددة الجوانــب”.18

بالنســبة للمســلمين الهنــود، فــإن العلمانيــة كان لهــا دور محــوري فــي 
حمايــة مصالحهــم ورعايتهــم، وهــي رؤيــة تقبــل بهــا الجماعــات المســلمة 
وجــود  فكــرة  الهنــد  فــي  العلمــاء  جمعيــة  دعمــت  حيــث  التقليديــة. 
عقــد اجتماعــي بيــن الهنــدوس والمســلمين إلنشــاء الدولــة العلمانيــة، 
التــي تعتنــق عقيــدة وقيمــًا  فــي حيــن أن الجماعــة اإلســامية، وهــي 
نظــم  مــن  النقيــض  “علــى  أن   1970 فــي  قبلــت  محافظــة،  إســامية 
الحكــم الشــمولية والفاشــية األخــرى، فــإن ... نظــام الحكــم الديمقراطــي 

العلمانــي فــي الهنــد ينبغــي أن يــدوم”.19

اإلســامي  “الــرأي  أن  غربــي  باحــث  الحــظ  الســتينات،  منتصــف  فــي 
المســتنير واضــح فــي أنــه ال يريــد شــيئًا أفضــل مــن الحريــة فــي تحديــد 
مصيــره فــي المجتمــع العلمانــي الهنــدي”.20 هــذه النظــرة أتاحــت للجاليــة 
المســلمة المشــاركة بنشــاط وثقــة فــي خضــم التعقيــدات والتقلبــات فــي 
الحيــاة السياســية الهنديــة والتــي واجهــت علــى مــدار الســنوات الســبعين 
إلحــداث  ومحــاوالت  العلمانــي  للنظــام  متقطعــة  تحديــات  الماضيــة 

االســتقطاب الطائفــي وتهميــش المســلمين فــي بعــض أجــزاء البــاد.

العمــل  فكــرة  برفــض  التحديــات  هــذه  الهنــد  فــي  المســلمون  وواجــه 
الوطنــي كجماعــة ذات  الصعيــد  الهنديــة علــى  السياســية  الحيــاة  فــي 
ذات  المنظمــات  أيضــًا  رفضــوا  أنهــم  األمــر  وواقــع  دينيــة؛  خصوصيــة 

العلمانيــة. األحــزاب  ويفضلــون  الطائفيــة  الطبيعــة 

جانــب  مــن  الكبيــر  الحمــاس  مؤخــرًا  أجريــت  التــي  االســتبيانات  وتظهــر 
فــي  وثقتهــم  الهنــدي،  الديمقراطــي  للنظــام  الهنــود  المســلمين 
المؤسســات الوطنيــة، ومشــاركتهم النشــطة فــي الحيــاة السياســية علــى 

الوطنــي:21 الصعيــد 

أمــا عــن نســب التصويــت بيــن فئــات المجتمع، فقد شــارك 58%  •
مــن الهنــدوس فــي االنتخابــات الوطنيــة فــي 2009 و%68 فــي 
2014؛ والرقــم المناظــر للمســلمين هــو %59؛ وكانــت نســبة 
اإلقبــال علــى الصعيــد الوطنــي فــي هــذه االنتخابــات هــي 58% 

و%66 علــى التوالــي.

فــي  • ثقتهــم  عــن  عبــروا  المســلمين  مــن   63% أن  حيــن  فــي 
الهنــدوس.22 بيــن   64% النســبة  كانــت  العامــة،  المؤسســات 

وتظهــر االســتبيانات أيضــًا أنــه بالرغــم مــن االســتفزازات التــي تمارســها 
العناصــر الهندوســية المتطرفــة إال أن الجاليــة المســلمة رفضــت التعبئــة 
المضــادة عبــر العنــف أو حتــى تنظيــم احتجاجــات شــعبية. هــذا الرفــض 
النضــج  تثبــت  المســلمين  جانــب  مــن  والشــاملة  الجماعيــة  للمواجهــة 
الوطنيــة،  للقضايــا  العميــق  وفهمهــا  المســلمة،  للجاليــة  السياســي 
ونظرتهــا لنفســها باعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن الشــؤون الوطنيــة الهنديــة.

ويتضــح ذلــك فــي مســألتين تــم الترويــج لهمــا كجــزء مــن األجنــدة القوميــة 
والدعــوة  واحــد”  بلفــظ  الثــاث  “طــاق  قضيــة  وهمــا:  الهندوســية 
الصارمــة لحظــر ذبــح األبقــار. وكلتــا المســألتين لــم تثيــرا ردًا حــادًا مــن جانــب 

المســلمين.

ويقــول هــال أحمــد، باحــث فــي الخطــاب اإلســامي المعاصــر، إن طــاق 
الثــاث بلفــظ واحــد لــم يكــن موضوعــًا مثيــرًا لانقســام ألن العديــد مــن 
المســلمين يعترضــون عليــه، فــي حيــن أن اســتهاك لحــم األبقــار ليســت 

مســألة ذات أهميــة خاصــة لمعظــم المســلمين.

ــر المســلمين فــي الوقــت الحاضــر فــي  وتطــرق الباحــث بعــد ذلــك لتفكي
بإبــري، والــذي  الشــديد وهــي هــدم مســجد  للجــدل  المثيــرة  المســألة 
فــي  واســعة  طائفيــة  شــغب  أعمــال  إلــى  وأدى   1992 فــي  حــدث 
مختلــف أرجــاء الهنــد. لقــد أحــدث هــذا الموضــوع انقســامًا بيــن الهنــدوس 
والمســلمين، وكان عامــًا رئيســيًا فــي حشــد الدعــم الهندوســي للعناصــر 

القوميــة. الهندوســية 
 

الطرفيــن  بيــن  واضــح  اتفــاق  يوجــد  النــزاع،  هــذا  تســوية  يخــص  فيمــا 
23 بشــأنه:

بــأن  • ُيســلمون  الهنــد  فــي  والمســلمين  الهنــدوس  مــن   40%
المســجد إمــا “مهــم جــدًا” أو “مهــم إلــى حــد مــا”، فــي حيــن 
أن %35 مــن الهنــدوس و%32 مــن المســلمين يشــعرون أنــه 
إمــا “غيــر مهــم إلــى حــد بعيــد” أو “غيــر مهــم علــى اإلطــاق”؛ 

والنســبة المتبقيــة وهــي %25 “ليــس لديهــا رد”.

أمــا مــن حيــث الحــل المقتــرح، فإنــه فــي حيــن يرغــب مــا يزيــد عــن  •
%30 مــن الهنــدوس والمســلمين فــي بنــاء معبــد أو مســجد 
فــي الموقــع، فمــن المثيــر لاهتمــام أن %29 مــن الهنــدوس 
و%34 مــن المســلمين يفضلــون بنــاء المعبــد والمســجد معــًا 
فــي نفــس المــكان؛ ومــرة ثانيــة %27 مــن الهنــدوس و19% 

ــم يكــن لديهــم رأي محــدد”. مــن المســلمين “ل

المربع 1: طالق الثالث بلفظ واحد

فــي إطــار برنامــج الحكومــة التــي يرأســها نارينــدرا مــودي إلصــاح 
بعــض جوانــب الممارســات اإلســامية فــي الهنــد، فــإن الحكومــة 
أعطــت األولويــة إللغــاء “طــاق الثــاث” وهــو طــاق الرجــل لزوجتــه 
بعــد أن يلفــظ بطــاق الثــاث مــرة واحــدة. ويدعــم الــرأي اإلســامي 
فــي معظمــه هــذا اإلجــراء لتقليــل المســاويء التــي تتعــرض لهــا 

النســاء المســلمات جــراء هــذا الطــاق القطعــي.
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بالنســبة لطريقــة تســوية النــزاع، يوجــد توافــق ظاهــر فــي اآلراء:  •
%43 مــن الهنــدوس و%40 مــن المســلمين يفضلــون تســوية 
المســألة عبــر المحكمــة العليــا، ممــا يؤكــد ثقــة مختلــف فئــات 

الشــعب فــي القضــاء وقبــول أحكامــه.

وهــذا يؤكــد حقيقــة أنــه علــى مــدار القــرون العديــدة الماضيــة تراكمــت 
ثقافــة توافقيــة فــي الهنــد والتــي عاشــت فــي ظلهــا الجماعــات المتنوعــة 
فــي تناغــم نســبي. وكفلــت الهنــد الحــرة هــذه “الوحــدة فــي التنــوع” فــي 
للدولــة  نظــام ديموقراطــي علمانــي  ينــص علــى  الــذي  البــاد  دســتور 

الجديــدة، بالرغــم مــن تقســيم البــاد علــى أســاس طائفــي.

ويكفــل النظــام الدســتوري الوطنــي لجميــع المواطنيــن المســاواة فــي 
الحقــوق والحمايــة، بغــض النظــر عــن هويتهــم الطائفيــة، مــع وضــع أحــكام 
التعليميــة  مصالحهــم  لحمايــة  المســلمون  ومنهــم  “لألقليــات”  خاصــة 
والثقافيــة الخاصــة بهــم. ونتيجــة لذلــك، اندمــج المســلمون بشــدة، علــى 
مــدار العقــود، فــي النســيج السياســي والثقافــي للدولــة، وكلهــم ثقــة 
ــأن أفضــل مــا يحقــق مصالحهــم هــو الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي  ب

قوانيــن البــاد ومؤسســاتها التــي تحميهــم.

وقــد أدى ذلــك إلــى أن المســلمين فــي الهنــد ليســوا فــي حاجــة إلــى أن 
ينظــروا خــارج الحــدود الوطنيــة إلــى دول أو مؤسســات أخــرى لحمايتهــم 

أو الدفــاع عــن مصالحهــم.

الهنــد بجاذبيــة  المســلمون فــي  لــم يشــعر  الخلفيــة،  ِظــل هــذه  وفــي 
المعتقدات أو األدوار السياســية غير الهندية لتحقيق تطلعاتهم وإشــباع 
إحساســهم بامتــاك المصيــر الشــخصي، ممــا ترتــب عليــه إعراضهــم عــن 
التطــرف العابــر للحــدود والعنــف المصاحــب لــه والــذي نشــر الدمــار فــي 

غــرب آســيا وجــذب إلــى صفوفــه اآلالف مــن شــباب المســلمين.

بــه  تتميــز  الــذي  اآلخــر  وإقصــاء  الجمــود  أن  إلــى  التنويــه  المهــم  ومــن 
المعتقــدات الســلفية التــي تقــوم عليهــا الحــركات اإلســامية المتطرفــة 
تســتلهم  التــي  الهنديــة  اإلســامية  التقاليــد  فــي  صــدى  لهــا  تجــد  ال 

الصوفيــة. والطــرق  الحنفــي  المذهــب  مــن  تعاليمهــا 

الالمباالة إزاء باكستان والتمرد في كشمير

ممــا يثــري هــذا النقــاش ويضيــف إليــه هــو اإلشــارة إلــى عــدم اكتــراث 
المســلمين فــي الهنــد بباكســتان وإعراضهــم عــن االنضمــام للتمــرد فــي 

واليــة جامــو وكشــمير.

دور الجاليــة المســلمة فــي الســعي نحــو التقســيم لــه أهميــة؛ ألنــه يعتمــد 
علــى النقــص الملحــوظ لاهتمــام مــن جانــب المســلمين الهنــود فــي 
الوقــت الحاضــر فــي النظــر إلــى باكســتان باعتبارهــا “الوطــن” المنشــود 
جاذبيــة  ذات  نجــاح  قصــة  باعتبارهــا  أو  آســيا  جنــوب  فــي  للمســلمين 

وثقافيــة. واقتصاديــة  سياســية 

ومــن المفيــد فــي هــذا الشــأن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى بعــض األحــداث 
التــي ســبقت اســتقال الهنــد.

نــص قانــون حكومــة الهنــد، لســنة 1935، علــى تخصيــص دوائــر انتخابيــة 
منفصلــة للمســلمين وغيرهــم مــن األقليــات فــي الهنــد، بحيــث يتمكــن 
المســلمون فقــط مــن التصويــت فــي الدوائــر االنتخابيــة المكونــة مــن 
المســلمين لمرشــحين مــن المســلمين. وحــدد القانــون أيضــًا هــذه الميــزة، 
يتــاح  أن  علــى  نــص  ولكنــه  األقاليــم،  باختــاف  تختلــف  كانــت  والتــي 

التصويــت فقــط لنســبة %13 مــن الســكان البالغيــن فــي الهنــد.

بموجــب هــذا القانــون، ُنِظمــت االنتخابــات فــي 1937 في الهند الخاضعة 
للســيطرة البريطانيــة )بعبــارة أخــرى، ليســت الواليــات األميريــة(. ولــم تفــز 
رابطــة مســلمي عمــوم الهنــد، وهــو الحــزب الــذي يتبنــى قضيــة انفصــال 
المســلمين، إال بنســبة %22 مــن المقاعــد المخصصــة للمســلمين )109 
مــن 491(. ولــم تفــز الرابطــة بــأي مقاعــد فــي األقاليــم ذات األغلبيــة 
وفــازت  والســند،  الغربيــة  الشــمالية  الحــدود  مقاطعــة  فــي  المســلمة 

بمقعــد واحــد فقــط فــي بنجــاب.

1946. حيــث  فــي  أجريــت  التــي  التاليــة  االنتخابــات  فــي  الوضــع  وتغّيــر 
فــازت الرابطــة بعــدد 429 مقعــدًا مــن إجمالــي الـــ 491 مقعــد المخصصــة 
للمســلمين، فــي حيــن أن حــزب المؤتمــر الوطنــي فــاز فقــط بـــ 50 مقعــدًا 
مــن المقاعــد المخصصــة للمســلمين، وفــاز مســلمون آخــرون بعــدد 22 
مقعــد. وأتــاح ذلــك للرابطــة ولمرشــديها البريطانييــن النظــر إلــى الرابطــة 
باعتبارهــا الحــزب الوحيــد الــذي ُيمثــل المســلمين فــي الهند. وســاهم ذلك 
أيضــًا فــي ترويــج الخطــاب القومــي الهندوســي الــذي ُيحّمــل المســلمين 

المســؤولية عــن التقســيم.24

وترجــع أســباب هــذا التحــول الهائــل فــي المقاعــد االنتخابيــة إلــى: الســبب 
حــزب  قــادة  معظــم  كان  و1945   1942 بيــن  الفتــرة  فــي  أنــه  األول 
المؤتمــر فــي الســجن بســبب حملــة “أخرجــوا مــن الهنــد” التــي قادوهــا؛ 
والســبب الثانــي أنــه فــي هــذه الفتــرة غيــرت الرابطــة موقفهــا مــن مجــرد 
حامــي للمصالــح اإلســامية إلــى حــزب يطالــب آنــذاك بـــ “وطــن” منفصــل 
للمســلمين وأطلقــوا علــى الكيــان الجديــد “باكســتان” فــي قــرار الهــور 

الصــادر منهــا فــي 23 مــارس 1940.

ولكــن هــذه النتائــج االنتخابيــة مضللــة للغايــة لعــدة أســباب. أواًل: لــم 
تشــارك أعــداد كبيــرة مــن المســلمين فــي الواليــات األميريــة الهنديــة، 
ومنهــا حيــدر آبــاد وكشــمير، فــي التصويــت.  ثانيــًا: هــذه الميــزة كانــت 
قاصــرة علــى الطبقــات المالكــة، بحيــث لــم يتمكــن ســوى ســتة مليــون 
فقــط مــن المســلمين مــن إجمالــي عددهــم المقــدر آنــذاك بـــ 79 مليــون 

المربع 2: مسجد بإبري

بنــاؤه  تــم  بإبــري، والــذي  فــي 6 ديســمبر 1992، تعــرض مســجد 
فــي القــرن الســادس عشــر علــى أيــدي جنــرال فــي جيــش األمبرطــور 
المنغولــي بابــور فــي بلــدة أيودهيــا التــي يحــج فيهــا الهنــدوس فــي 
واليــة أوتــار براديــش ، للهــدم والتدميــر مــن ِقَبــل بعــض المتعصبيــن 
الهنــدوس. وأدعــى هــؤالء األخيــرون أن هــذا المســجد ُبِنــي فــي 
مــكان معبــد تــم هدمــه وأن المســجد قائــم فــي المــكان نفســه 
التعبئــة  تركيــز  المســجد محــور  رامــا. وكان  اإللــه  فيــه  ُوِلــد  الــذي 
القوميــة الهندوســية علــى مــدار العقــد الماضــي؛ وأعقــب هدمــه 
ــد مــن أنحــاء البــاد، ممــا  انــدالع أعمــال شــغب طائفيــة فــي العدي

يشــير إلــى تجــدد النزعــة الهندوســية. 

وتفصــل اآلن المحكمــة العليــا فــي قضيــة كيفيــة تســوية مســألة 
المــكان المتنــازع عليــه وإصــرار قطاعــات مــن الســكان الهنــدوس 

علــى إنشــاء معبــد لإللــه رامــا فــي هــذا المــكان.
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مــن التصويــت. وكان الذيــن ســاعدوا الرابطــة علــى الحصــول علــى معظــم 
مكاســبها االنتخابيــة مــن النخبــة المســلمة فــي المناطــق التــي يشــكل 
فيهــا المســلمون األقليــة. وبفــرض أن الســكان المســلمين البالغيــن كانــوا 
نصــف مجمــوع الســكان، فــإن ذلــك معنــاه أنــه لــم يتمكــن ســوى 16 
بالمائــة مــن إجمالــي الســكان المســلمين البالغيــن مــن التصويــت فعــًا 

علــى مســألة باكســتان.

ومــن الواضــح أن الدعــم وراء إنشــاء باكســتان كان يقتصــر فــي معظمــه 
علــى النخبــة المســلمة. ويؤكــد ذلــك حقيقــة أنــه بعــد التقســيم، وبجانــب 
والذيــن  وبنغــال  بنجــاب  وهــي  المقســمة  األقاليــم  فــي  المســلمين 
نســبة ضئيلــة  فــإن  الطائفيــة،  العنــف  أعمــال  بســبب  للهجــرة  اضطــروا 
وعددهــا مليــون شــخص فقــط مــن المســلمين فــي بقيــة أرجــاء البــاد 
اختــاروا الهجــرة إلــى مــا يســمى “الوطــن” اإلســامي، فــي حيــن قــررت 
األغلبيــة الســاحقة البقــاء فــي الوطــن والتأكيــد علــى والئهــا لــألرض التــي 

ُولــدوا فيهــا.

وقــد يرجــع ذلــك إلــى االنفصــال بيــن المســلمين الهنــود وبيــن التمــرد فــي 
واليــة جامــو وكشــمير.

الواليــة  أن  إال  االســتقال،  فتــرة  إلــى  تعــود  أن قضيــة كشــمير  ورغــم 
تشــهد أعمــال عنــف عبــر الحــدود منــذ 1989، حيــث يرتكــب المســلحون 
مــن باكســتان، والمتشــبعون بالفكــر المتطــرف والذيــن تــم تدريهــم علــى 
األعمــال المســلحة والتخريــب وحتــى التفجيــرات االنتحاريــة، أعمــااًل إرهابيــًة 

شــنيعًة.
وأســفرت أعمــال العنــف المشــار إليهــا عــن مقتــل اآلالف مــن المواطنيــن 
قتــل وحشــي  بعمليــات  إدعــاءات  أيضــًا  وهنــاك  العادييــن،  الكشــمريين 

وانتهــاكات لحقــوق اإلنســان توجههــا المنظمــات الدوليــة إلــى قــوات 
األمــن الهنديــة. ولكــن مــا أثــار دهشــة المراقبيــن هــو أن المســلمين فــي 
بقيــة أنحــاء البــاد لــم يعبــروا عــن تضامنهــم مــع “النضــال” فــي كشــمير؛ 
للتمــرد فــي جامــو  الثاثيــن عامــًا  مــدار  أنــه علــى  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
وكشــمير، لــم ينضــم إال خمســة مســلمين  فقــط مــن بقيــة أرجــاء الهنــد 

إلــى النــزاع الدائــر هنــاك فــي الواليــة.

وُيقّدم الصحافي والمؤلف إعجاز أشرف التفسير التالي:

“المســلمون فــي موطنهــم الهنــدي )شــمال الهنــد( نــادرًا مــا ربطــوا 
أنفســهم بمــن يشــاركونهم نفــس الديانــة فــي كشــمير وحركتهــم 
للحصــول علــى الحكــم الذاتــي أو حتــى االســتقال.  واحتمــال أن 
االختافــات  المضــادة  الجهــة  فــي  يقابلــه  بينهــم  اإلســام  يربــط 
اللغويــة والثقافيــة بيــن مســلمي شــمال الهنــد ومســلمي كشــمير.

وتتفاقــم هــذه االختافــات فــي ضــوء أن المســلمين فــي كشــمير 
يــراه  عمــا  مختلفــًة  نظــرًة  السياســي  مصيرهــم  إلــى  ينظــرون 

المربع 3: قضية كشمير

فــي فتــرة االســتقال فــي 1947، ُأعطــي لحــكام الواليــات األميريــة 
ــد أو باكســتان. وبالرغــم مــن  ــى الهن ــار لانضمــام إمــا إل ــة االختي حري
أن غالبيــة ســكان جامــو وكشــمير مــن المســلمين إال أن حاكمهــا 
اختــار االنضمــام إلــى الهنــد؛ وكان يدعمــه فــي ذلــك حركــة مســلمة 
محليــة كانــت تفضــل أيضــًا االنضمــام إلــى الهنــد العلمانيــة بــداًل مــن 
باكســتان المســلمة. ورغبــًة فــي إجبــار هــذه الواليــة الحدوديــة علــى 
االنضمــام إلــى باكســتان، قامــت األخيــرة بإدخــال أفــراد مســلحين 
إلــى الواليــة. ولكــن تصــدت لهــم القــوات الهنديــة. وحــدث وقــف 
قــرارات  صــدرت  وبعدهــا  المتحــدة،  األمــم  برعايــة  النــار  إلطــاق 
لتســوية النــزاع. بيــد أن هــذه القــرارات لــم يتــم تنفيذهــا، وال تــزال 

ــزاع بيــن الدولتيــن. ــار ن قضيــة كشــمير مث

فــي 5 أغســطس 2019، حصلــت حكومــة مــودي علــى موافقــة 
برلمانيــة إلدخــال تعديــات دســتورية تقضــي بحرمــان جامــو وكشــمير 
مــن “وضعهــا الخــاص”. وفــي حيــن أن معظــم الجهــات الدوليــة تــرى 
هــذه التعديــات باعتبارهــا شــؤونًا “داخليــة” هنديــة إال أن قــادة 
باكســتان انتقــدوا هــذه المبــادرات وســعوا لتأجيــج المســألة فــي 
المقــرر أن تفصــل  الدوليــة. وفــي ســياق منفصــل، مــن  المحافــل 
ــرة. ــة فــي دســتورية هــذه التعديــات األخي ــا الهندي المحكمــة العلي

وبحســب الســائد فــي الهنــد بــأن المســلمين ال ينظــرون إلــى كشــمير 
باعتبارهــا قضيــة تخــص “المســلمين” فــإن المســلمين لــم يعترضــوا 

علــى هــذه التعديــات بصفــة عامــة.

المربع 4: التحالف اإلماراتي الهندي لمكافحة التطرف

العاقــة التــي تمتــد لخمســة آالف ســنة بيــن الهنــد وشــعوب دول 
الخليــج أفــرزت قواســم ثقافيــة مشــتركة ودرجــة عاليــة مــن االرتيــاح 
الثقافــي بيــن الشــعوب التــي تربطهــا ميــاه المحيــط الهنــدي. وفــي 
منارتــان  البلديــن  كا  فــإن  التعصــب،  فيهــا  يســود  إقليميــة  بيئــة 
للتحديــث واالعتــدال، وكلتاهمــا أنشــأت مجتمعــات مفتوحــة وحــرة 
تحتفــي بالتنــوع والتعايــش الســلمي كإحــدى نقــاط القــوة الوطنيــة.

وتنبــع هــذه القيــم مــن “التقاليــد الثقافيــة والقيــم الروحيــة والتــراث 
المشــترك بيــن البلديــن” بحســب مــا ورد فــي البيــان المشــترك بيــن 

دولــة اإلمــارات والهنــد فــي 2015.

وشــّجع التهديــد المشــترك لهــذه القيــم مــن قــوى التطــرف والعنف 
تعزيــز  عبــر  اإلرهــاب  لمكافحــة  قويــة  جبهــة  إنشــاء  علــى  البلديــن 
التعــاون األمنــي والــذي يشــمل تبــادل االســتخبارات، والعمليــات 
المشــتركة لمكافحــة اإلرهــاب، وتبنــي أفضــل الممارســات والتقنيات 

مــن جانــب الجهــات المعنيــة فــي البلديــن.

لتبريــر أعمــال  الديــن  الهنــد ودولــة اإلمــارات اســتغال  ُتــدن  ولــم 
العنــف وحســب، وإنمــا أدانتــا فــي البيــان المشــترك لعــام 2015 
الجهــود التــي تبذلهــا الــدول “الســتخدام الديــن لتبريــر ودعــم ورعايــة 

اإلرهــاب ضــد البلــدان األخــرى”.

وذهــب البلــدان إلــى أكثــر مــن ذلــك: حيــث قالتــا أيضــًا أنهمــا ترفضــان 
محاولــة القــوى اإلقليميــة “إلضفــاء صبغــة دينيــة وطائفيــة علــى 
القضايــا والنزاعــات السياســية، فــي مناطــق منهــا غــرب وجنــوب 

آســيا، واســتخدام اإلرهــاب لتحقيــق مقاصدهــا”.

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد لهمــا مصلحــة مشــتركة 
ولديهمــا القــدرة للعمــل معــًا لتخفيــف حــدة التوتــرات الجاريــة فــي 
منطقتيهمــا. ويضيــف هــذا الجهــد المشــترك مــن حيــث المعنــى 
والمضمــون إلــى الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة التــي تــم التوقيــع 

عليهــا فــي2017 .26
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الهنــد  األخيــرون  يعتبــر  حيــث  الهنــدي،  الموطــن  فــي  المســلمون 
وطنهــم؛ فقــد اختــاروا هــم أو اختــار أســافهم البقــاء فــي الهنــد 

التقســيم.”25 فتــرة  فــي  باكســتان  إلــى  االنتقــال  وليــس 

الخاتمة

تاريــخ الهنــد الــذي يمتــد لخمســة آالف ســنة هــو عبــارة عــن فسيفســاء 
ومعتقــدات  لشــعوب  واالســتيعاب  واالحتــواء،  النــزاع،  مــن  مركبــة 
وثقافــات متنوعــة تمتــزج فــي شــبه القــارة، وتشــغل حيــزًا جغرافيــًا وفكريــًا 

وروحيــًا ثــم تتبادلــه مــع الســابقين والاحقيــن.

وعّبر الشاعر األردي، فيراق جوراخابوري، عن ذلك بباغة قائًا:

فــي األرض المقدســة للهنــد، حطــت قوافــل مــن كل األمــم واســتقرت - 
وواصلــت الهنــد رســم صورتهــا.

مــن  العديــد  الهنــد  فــي ماضــي  الكبيــر  والتنــوع  الشــديد  العمــق  يتيــح 
الخيــارات الســتخاص المعانــي والــدروس المســتفادة التــي تنطبــق علــى 

الوقــت المعاصــر.

َقِبــل جواهــر الل نهــرو وكبــار رفاقــه فــي حركــة التحريــر بوجهــة النظــر بــأن 
الماضــي المختلــط بمــا فيــه مــن قيــم يمكــن أن رســم مامــح دولــة هنديــة 
قــادرة علــى المضــي بماييــن مــن المواطنيــن، الذيــن تختلــف معتقداتهــم 
ووضعهــم وثقافتهــم، فــي طريــق وطنــي موحــد نحــو الرخــاء المحلــي 
والمكانــة الدوليــة. هــذه النظــرة تجــاه الماضــي كانــت أداة مفيــدة للتقــدم 
فــي المســتقبل ألن المصلحــة األساســية لقــادة الهنــد لــم تكــن االحتفــاء 
لتحقيــق  الشــاملة  التوفيقيــة  الوحــدة  رؤيــة  اســتخدام  وإنمــا  بالماضــي 

اإلنجــازات والنجــاح الوطنــي فــي المســتقبل.

وهــذه النظــرة كفلهــا الدســتور علــى أمــل أن مامحهــا تتحــول بمــرور 
الوقــت لتصبــح قيــم الجماعــات المتنوعــة والمختلفــة فــي الهنــد، بحيــث 
النهايــة  فــي  بهــا  ســتلحق  االجتماعيــة  والممارســات  المعتقــدات  أن 

وتتماشــى مــع هــذه المثــل العليــا.

وتواصلــت هــذه المثــل العليــا علــى مــدار الســنوات الســبعين الماضيــة 
منــذ اســتقال الهنــد. حيــث يقــوم نظــام الدولــة علــى اســتيعاب التنــوع، 
والمهمشــين  الضعفــاء  مخــاوف  مــع  التجــاوب  علــى  الدولــة  وتعمــل 
وإعطــاء اإلحســاس لجميــع فئــات الشــعب بــأن مصالحهــم وتطلعاتهــم 

تتبناهــا الدولــة وتحميهــا قوانينهــا ومؤسســاتها.

وَضمــن ذلــك أن المســلمين فــي البــاد، والذيــن يختلفــون اختافــًا شــديدًا 
فــي معتقداتهــم وممارســاتهم ومســتوياتهم التعليميــة واالقتصاديــة، 
يندمجــون فــي النســيج الوطنــي وقيمــه ومثلــه العليــا. ولهــذا لــم يشــعروا 
بالحاجــة إلــى الســعي لتدخــل جهــة خارجيــة لتحقيــق مصالحهــم وإنقاذهــم. 
وكانــت نوبــات الســخط التــي تحــدث كل فتــرة بينهــم ذات طبيعــة محليــة، 

وتــم أيضــًا إيجــاد حلــول لهــا فــي الســياق المحلــي.

ولذلــك فــإن الجاليــة المســلمة فــي الهنــد وعددهــا 180 مليــون - وهــي 
ثانــي أكبــر جاليــة مســلمة فــي العالــم - ترفــض الفكــر المتطــرف وأعمــال 

العنــف التــي تقتــرن فــي الغالــب بهــذا الفكــر المتطــرف.

ولكــن القــراءات البديلــة لماضــي الهنــد ممكنــة أيضــًا ويتــم اللجــوء إليهــا؛ 
ليــس باعتبارهــا أدوات مائمــة لإلنجــاز فــي المســتقبل وإنمــا في الحقيقة 

تشــهد  الهندوســية.  لألغلبيــة  القوميــة  النزعــة  إحيــاء  كأســاس إلعــادة 
المســتجدة  والتصــورات  لماضيهــا  الجديــدة  الــرؤى  هــذه  اليــوم  الهنــد 
لمســتقبلها السياســي. وهــذا ُيمهــد الطريــق لنقــاش معمــق حــول القيــم 

والــروح الوطنيــة فــي الهنــد.

ولكــن هــذا االســتعراض لماضــي الهنــد مــن زاويــة المصالــح السياســية 
الوطنيــة،  الــروح  فــي  واحــدة  هــزة  تكــون  أن  المحتمــل  مــن  المعاصــرة 
حلقــة عابــرة، والهنــد تســتطيع مجــددًا اســتيعاب هــذه التجربــة وتخزينهــا 
فــي ذاكرتهــا الجماعيــة التــي تمتــزج فيهــا العديــد مــن نغمــات الصــراع 

والحــب. والتأمــل  والتقديــس 

توصيات السياسات

لواضعــي  النقــاط  هــذه  كل  مــن  المســتفادة  الــدروس  إذن  هــي  مــا 
السياســات الذيــن تســاورهم مخــاوف مــن انجــذاب الشــباب إلــى التطــرف 
فــي دولهــم، وخصوصــًا فــي منطقــة الخليــج وغــرب آســيا ككل؟ ينبغــي 
وتقاليدهــا  الفريــد  لتاريخهــا  نتــاج  هــي  وطنيــة  ثقافــة  كل  بــأن  اإلقــرار 
الموروثــة مــن المجتمــع الموجــودة فيــه إال أن النقــاط التاليــة هــي بعــض 

التوصيــات التــي تســتند فــي معظمهــا إلــى التجربــة الهنديــة.
 

ال بــد أن ُينظــر إلــى النظــام الوطنــي ويشــعر النــاس فعــًا بأنــه يتميــز   .1
بالعدالــة حقــًا فــي اعتبــار جميــع المواطنيــن متســاويين ولهــم نفــس 

الحقــوق والحمايــة فــي ظــل ســيادة القانــون.
 

إلــى مجموعــات  إلــى االنضمــام  األفــراد  يميــل  فــي كل مجتمــع،   .2
هــذه  كمجموعــات.  ومصالحهــم  مطالبهــم  عــن  والتعبيــر 
المجموعــات قــد تتخــذ الطابــع الرســمي أو غيــر الرســمي، وتختلــف 
طبيعتهــا إلــى مجموعــات قائمــة علــى أســس عرقيــة أو دينيــة أو 
طائفيــة أو قبليــة أو عشــائرية أو لغويــة. بصــرف النظــر عــن طبيعــة 
المجموعــة، فــإن هــذه الكيانــات دون الوطنيــة ال بــد أن تشــعر بأنهــا 
لــن تتعــرض إطاقــًا ألي تمييــز وال تــرى أن أي مجموعــة مشــابهة 

أخــرى تحصــل علــى أي مزايــا خاصــة فــي نظــام الدولــة.
 

تنبــع قــوة الدولــة ومناعتهــا ومصداقيتهــا مــن التزامهــا الحقيقــي   .3
بسيادة القانون. وينبغي االلتزام بذلك وتعزيزه في جميع األوقات 
 مــن جانــب قــادة الدولــة، وأجهزتهــا األمنيــة، ومؤسســاتها القضائيــة.

ينبغــي أن يتيــح نظــام الدولــة فرصــًا لحريــة التعبيــر عــن مختلــف اآلراء   .4
الجوانــب  الدولــة، ومنهــا  المتعلقــة بسياســات  فــي الموضوعــات 
دون  الخارجيــة،  والسياســة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 
الخــوف مــن التعــرض للتهديــد أو الســجن. ويتعــزز ذلــك النهــج إلــى 
حــد بعيــد مــن خــال مؤسســات الدولــة نفســها عندمــا تتبنــى الُنهــج 
الحكوميــة. التصرفــات  فــي  والمســاءلة  الشــفافية  علــى   القائمــة 

الســاحة الفكريــة فــي كل دولــة ينبغــي أن تتيــح المجــال الســتيعاب   .5
المعتقــدات اإليدولوجيــة والسياســية المتنوعــة؛ فــا يجــب كبــت أي 
منهــا بتدخــل مــن األجهــزة األمنيــة ألن “المؤمنيــن” بهــذه الفكــرة 
ســيتوارون عــن األنظــار ويحاولــون توســيع قاعدتهــم الشــعبية مــن 
خــال التعبئــة والحشــد الســريين. النقــاش المفتــوح والقائــم علــى 
لألفــكار  التصــدي  فــي  األدوات فعاليــة  أكثــر  هــو  بالنفــس  الثقــة 
 والمواقف السياسية التي يشعر نظام الدولة بعدم الراحة تجاهها.
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المربع 5: مبادرات مكافحة التطرف

بالرغــم مــن أن المســلمين الهنــود رفضــوا بأغلبيــة ســاحقة االنجــذاب 
الماضيــة  األربعــة  العقــود  مــدار  علــى  المتطرفــة  األفــكار  إلــى 
احتمــال  لمنــع  الدائمــة  يقظتهــا  تواصــل  األمنيــة  األجهــزة  أن  إال 
الناتجــة  المظالــم  بســبب  التطــرف  طريــق  فــي  الشــباب  انجــراف 
عــن اإلحســاس المتصــور بالتهميــش أو اإلهانــة أو الظلــم أو غيــاب 
الفــرص االقتصاديــة أو الحرمــان منهــا نتيجــة لإلقصــاء أو التمييــز أو 
ببســاطة جاذبيــة الحيــاة اإلســامية “النقيــة” فــي دولــة “الخافــة”.

فــي 2017، أنشــأت الحكومــة قســم مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف 
فــي  الواليــات  مــع حكومــات  ينســق  والــذي  الداخليــة  وزارة  فــي 
كيــرال، وماهاراشــترا، وتيانجانــا، ووأنــدرا براديــش، واوتــار براديــش، 
وجامــو وكشــمير، ودلهــي إلعــداد برامــج لمكافحــة التطــرف بيــن 
الشــباب المعرضيــن لخطــر التطــرف وإعــادة تأهيــل هــؤالء الذيــن 
)عــادة علــى شــبكة  أنشــطة مشــتبه فيهــا  أثــاروا االنتبــاه بســبب 
أو  الخــارج  فــي  الحــرب  مناطــق  إلــى  يهاجــروا  أن  قبــل  اإلنترنــت( 

يرتكبــوا جرائــم فــي الداخــل.

ولمــا كان الشــباب مــن المحتمــل أن ينجروفــوا إلــى طريــق التطــرف 
ــة شــديدة لمواقــع اإلنترنــت  ــاك رقاب ــر شــبكة اإلنترنــت، فــإن هن عب
علــى  يحــض  الــذي  والمحتــوى  المتطرفــة  لألفــكار  تــروج  التــي 
الكراهيــة، وال ســيما المواقــع التــي تعــرض “فظائــع” يتعــرض لهــا 
فــي  الرســمية  الجهــات  يســاعد  الشــأن،  هــذا  وفــي  المســلمون. 
ذلــك منظمــات خاصــة للمســلمين وحتــى بعــض األفــراد البارزيــن 
الذيــن أنشــأوا شــبكات مــن المتطوعيــن فــي جميــع أنحــاء الدولــة 
لفحــص المواقــع اإللكترونــي التــي تبــث محتــوى مرفوضــًا وأيضــًا 
متابعــة المشــتبه فيهــم المحتمليــن. إحــدى المنظمــات القائمــة فــي 
مومبــاي تراقــب نحــو 7,000 موقــع إلكترونــي، وفــي الوقــت ذاتــه 
تراقــب النشــاط اإللكترونــي لهــؤالء الذيــن يــزورون هــذه المواقــع.

تتضمــن برامــج مكافحــة التطــرف التعــاون الوثيــق بيــن أفــراد العائلــة 
ورجــال الديــن فــي المنطقــة التــي يعيــش فيهــا الشــخص، وكذلــك 
التطــرف مــن قبــل، والذيــن  الذيــن ســاروا فــي طريــق  األشــخاص 
المتطرفــة  المواقــع  علــى  بثــه  يتــم  لمــا  مناهضــًا  فكــرًا  يعرضــون 
الهنــد  فــي  لإلســام  التوفيقيــة  الطبيعــة  علــى  الضــوء  ويلقــون 

للدولــة. والعلمانيــة  الديموقراطيــة  القيــم  ويتبنــون 

الواليــة  حكومــة  فــي  المســؤولون  قــال  ماهاراشــترا،  واليــة  فــي 
فــي أغســطس 2018 أن 114 شــابًا مســلمًا، ومنهــم عشــر نســاء، 
أنهــوا بنجــاح برنامــج الواليــة لمكافحــة التطــرف علــى مــدار العاميــن 
الماضييــن. وخــال هــذه الفتــرة، تــم تحديــد خمســة رجــال فقــط بــأن 

لهــم عاقــة بتنظيــم داعــش.27

تكافــح  أن  الدولــة  لمؤسســات  أهميــة  أكثــر  فإنــه  الحــال  بطبيعــة   .6
الذيــن  المتطرفيــن  تأهيــل  إعــادة  تحــاول  أن  مــن  بــداًل  التطــرف 
أن  تضمــن  أن  ينبغــي  الدولــة  فــإن  ولهــذا  عليهــم.  القبــض  يتــم 
الســاحة الوطنيــة ال تتيــح أرضــًا خصبــًة النتشــار وانتعــاش األفــكار 
قيــم  نشــر  هــي  ذلــك  لتحقيــق  طريقــة  وأفضــل  المتطرفــة. 
ومواصلــة  المــدارس  فــي  الصغــر  منــذ  والوســطية  االعتــدال 
وقــد  والجامعــات.  العليــا  المــدارس  فــي  الرســائل  هــذه  نشــر 
األخــرى  العقائــد  معرفــة  التعليــم:  هــذا  مثــل  محتــوى  يشــمل 
والتــراث  المتنوعــة  المعتقــدات  بيــن  المشــتركة  والقواســم 
 المشــترك بينهــا )بيــن المعتقــدات اإلبراهيميــة( والقيــم المشــتركة.

مــن المهــم التنويــه إلــى أن األفــكار واإليدولوجيــا ربمــا تحــرك بعــض   .7
“المؤمنيين الحقيقيين” في أي حركة متطرفة وال سيما كبار القادة 
فيهــا، إال أن هنــاك عوامــل أخــرى ال تقــل أهميــة يمكــن أن تؤدي إلى 
التطــرف، وخصوصــًا بيــن الشــباب. تشــمل هــذه العوامــل االنتقــام 
الــذي يكــون ردًا علــى التعــرض للقمــع والظلــم واإلذالل. ولهــذا فإنه 
مــن المهــم أن تكــون الــرؤى الوطنيــة المتعلقــة بالحقــب والتجــارب 
التاريخيــة المثيــرة للجــدل قائمــة علــى محتــوى متــوازن ومعتــدل، مــع 
التصدي الحازم في ذات الوقت للروايات التحريضية عبر مؤسسات 
االجتماعــي.  والتواصــل  التقليديــة  اإلعــام  ووســائل   التعليــم 

)وحتــى  المهاجريــن  بعــض  ينجــرف  قــد  الــدول،  مــن  العديــد  فــي   .8
العمــال الوافديــن( فــي طريــق التطــرف بســبب عــدم قدرتهــم علــى 
االندمــاج فــي قصــة النجــاح الوطنيــة، ومــن ثــم تتزايــد نظرتهــم إلــى 
أنفســهم باعتبارهــم طبقــة دنيــا مهمشــة. ولمــا كان هنــاك تنــوع 
فــي  وتنــوع  الطريــق  هــذا  فــي  يســيرون  الذيــن  األشــخاص  فــي 
الُســبل التــي يســلكونها نحــو التطــرف، فــا يوجــد سياســة بعينهــا 
هــي األكثــر فعاليــة. أفضــل نهــج هــو إتبــاع سياســات فعالــة فــي 
الدمــج بيــن فئــات المجتمــع تشــمل تقديــم النصــح، وتحســين بيئــات 
العيــش، وزيــادة االلتحــاق بالتعليــم والتدريــب والتوظيــف. ويضمــن 
ذلــك علــى األقــل منــع القطاعــات المهمشــة مــن المجتمــع، والتــي 

تشــكل غالبيــة المســلحين، مــن االنجــراف فــي طريــق التطــرف.
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