
  د ــــالھن
  

ـــــــــــــاظر متنوعـــــــــــــة  ان  ـــــــــــــد ذات من ـــــــــــــة  وأجـــــــــــــواءالھن ـــــــــــــة ومعـــــــــــــایش مختلف   متباین
ــــــــــــایرون  ــــــــــــد متغ ــــــــــــي الھن ــــــــــــاس ف ــــــــــــادئفالن ــــــــــــائع  ومب ــــــــــــالقوطب ــــــــــــدن وأخ   وتم

  )  1( تغایر البیئات التي تكتفھم ادى الى تغایرھم .  
  

  جمھوریة الھند
  

ـــد االســـتقالل ضـــمن مجموعـــة ـــد بع ـــت الھن ـــثدول ((  بقی ـــة  الكومنول ـــوزراء)) البریطانی ـــیس ال   وصـــرح رئ

ـــــدوء   ـــــام والھ ـــــادة النظ ـــــدا باع ـــــة .. )) وب ـــــاة والحری ـــــة للحی ـــــرة الیقظ ـــــذة فت ـــــة (( ھ ـــــدي بقول   الھن

ــــــین   الــــــى الــــــبالد بعــــــد المــــــذابح واالضــــــطرابات التــــــي عمــــــت الــــــبالد وادت الــــــى ھــــــروب الالجئ

ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــن مقاطع ـــــــــــــــاب )) وخاصـــــــــــــــة ألخـــــــــــــــرىم ـــــــــــــــة (( البنج ـــــــــــــــي منطق   ف

  میــــع ماعرضــــت لــــة الھنــــد مــــن المغــــازي ذو ســــكان مختلطــــینكــــان البنجــــاب الطریــــق الكبــــرى لج )) 2(( 

ـــــــــــة   ـــــــــــدو فی ـــــــــــنج , فتب ـــــــــــكان وادي الغ ـــــــــــھار س ـــــــــــة انص ـــــــــــھورین بدرج ـــــــــــر مص   غی

ـــــــــــةالعناصـــــــــــر  ـــــــــــة اآلری ـــــــــــر والتوراتی ـــــــــــة اث ـــــــــــد فی ـــــــــــة , وال تج ـــــــــــلمة متخالف   والمس

ــــــدي او العنصــــــر   ــــــالم,  األصــــــليللعنصــــــر الدراوب ــــــاب , فاإلس ــــــذي یســــــود البنج ــــــدین ال ــــــو ال   ھ

  لـــدى اخـــوانھمبة ســـر الغـــائ بإیمـــانھمیظھـــرون فـــي براھمـــة ھنـــدوس البنجـــاب الـــذین اثـــر بلیـــغ  ولإلســـالم

  كمــــــا علمــــــت الحكومــــــة الھندیــــــة علــــــى معالجــــــة قضــــــیة (( كشــــــمیر ))  ))3((فــــــي بقیــــــة الھنــــــد  

ـــــــین الھنـــــــد والباكســـــــتان بـــــــین الـــــــدولتیین لفتـــــــرة قصـــــــیرة عـــــــام     1948المتنـــــــازع علیھـــــــا ب

  المشـــــــــكلة وقتیـــــــــا بـــــــــانوادت الـــــــــى تـــــــــدخل مجلـــــــــس االمـــــــــن الـــــــــدولي وقـــــــــد حلـــــــــت 

  وضــــــــع الجــــــــزء االكبــــــــر مــــــــن كشــــــــمیر ومنطقــــــــة (( جــــــــامبو )) ضــــــــمن ســــــــیطرة الھنــــــــد  

  ))4والباقي ضمن سیطرة باكستان , لكن النزاع حول ھذة المنطقة لم ینتة بین الطرفین حتى یومنا ھذا ((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ,  2009( القاھرة , دار العالم العربي ,  1لوبون ,, غوستاف ,, حضارات الھند , تر: عادل زعیتر , ط .1
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ــــــعبیة التــــــي دخلــــــت   جیوشــــــھا كمــــــا واجھــــــت الھنــــــد صــــــدامات عســــــكریة مــــــع الصــــــین الش

ــــــــــــت ))  ــــــــــــة (( التب ــــــــــــدولتین حــــــــــــول منطق ــــــــــــزاع ال ــــــــــــد بســــــــــــبب ن   اراضــــــــــــي الھن

  الحــــدود االقلیمیــــة للصــــین التــــي قضــــت بعملھــــا التــــي كانــــت مــــن نتائجھــــا  الحــــاق (( التبــــت )) ب 

ـــــرو  ـــــم نھ ـــــى حل ـــــذا عل ـــــد والصـــــین ھ ـــــین الھن ـــــن التحـــــوالت الســـــتراتیجیة ب ـــــوع م ـــــاد ن ـــــي ایج   ف

ــــــــوفیتي .  ــــــــاد الس ــــــــد واالتح ــــــــین الھن ــــــــارب ب ــــــــاد تق ــــــــرورة ایج ــــــــین ض ــــــــھ یتب ــــــــا جعل   مم

  نشــــــبت حــــــرب جدیــــــدة بــــــین الھنــــــد وباكســــــتان واســــــتمرت بضــــــعة اســــــابیع 1971وفــــــي عــــــام 

  ال باكســــــــــــــتان الشــــــــــــــرقیة عــــــــــــــن باكســــــــــــــتان الغربیــــــــــــــة انفصــــــــــــــ إلــــــــــــــى أدت 

  دولــــــة بـــــنغالدش بــــــدعم الھنـــــد واســــــنادھا وقـــــد تواجــــــھ الھنـــــد فــــــي الوقـــــت الــــــراھن وإنشـــــاء

  1985بزعامـــــة راجیـــــف غانـــــدي الـــــذي تـــــولى الســـــلطة بعـــــد مقتـــــل والدتـــــة انـــــدیرا غانـــــدي عـــــام  

  وصـــــــــــــعوبات لعـــــــــــــل مـــــــــــــن ابرزھـــــــــــــا مـــــــــــــایلي : جملـــــــــــــة مـــــــــــــن مشـــــــــــــاكل 

  

  لیة :ـ: المحاوالت االنفصا أوال

  ھمـــا والیـــة  جدیـــدتینعـــن والیتـــین  اإلعـــالنوالیـــة ھندیـــة اثـــر )  24(  1987باتـــت الھنـــد تضـــم منـــذ شـــباط  

ـــــــــة ((  ـــــــــزورام )) ووالی ـــــــــا(( می ـــــــــا ش ـــــــــالد لارون ـــــــــي ب ـــــــــاحتھا  رادش )) وف ـــــــــاوز مس   تتج

ــــــــوالي  ــــــــم ح ــــــــا وتض ــــــــرا مربع ــــــــو مت ــــــــین كیل ــــــــة مالی ــــــــین 700ثالث ــــــــمة یتب ــــــــون نس   ملی

  حیــــــث كانــــــت تضــــــم منــــــاطق الھنــــــد علــــــى  )1( ةقواســــــم مشــــــترك إیجــــــادان مــــــن الصــــــعب  

  

ــــین مســــتقلتین1 ــــى دولت ــــة الشــــرقیة عل ــــان ) وتشــــمل ھمالی ــــال وســــكم وبھوت ــــة الشــــرقیة ( نیب   . ھمالی

  واد طویــــــل واقــــــع بــــــین سلســــــلتي الجبــــــال المتــــــوازیتین :وھمــــــا (( نیبــــــال وبھوتــــــان )) وھــــــي   

ـــــــة   ـــــــغ اھـــــــل تومـــــــا تحـــــــھمالی ـــــــة طـــــــابع خـــــــاص ,وبل ـــــــال المنعزل ـــــــة . ولنیب ـــــــال ھمالی   نیب

  مـــــن الغیـــــرة علـــــى اســـــتقالل أراضـــــیھم ورضـــــوا بـــــھ وجـــــود ســـــفیر انكلیـــــزي لـــــدى بالطھـــــم 

  بـــدخول النیبـــال ,  لـــھالوحیـــد الـــذي یســـمح  األوربـــيبعـــد حـــربین طـــاحنتین , علـــى ان یكـــون ھـــذا الســـفیر  

ـــــاكمون ان  ـــــة ج ـــــث ان الرحال ـــــرة , حی ـــــوذن لغی ـــــم ی ـــــھول ـــــة  یدخل ـــــود عظیم ـــــن جھ ـــــا م ـــــع ماأت   م

ـــــــــــت اول فرنســـــــــــي طـــــــــــاف فیھـــــــــــا . , االبعـــــــــــد مفاوضـــــــــــات رســـــــــــ ـــــــــــة , فكن   میة طویل

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ــال:ــالبنغـ
ــــــي ھــــــذا القطــــــر  ــــــال الھندوســــــي ف ــــــین والمث ــــــاس مختلف ــــــزیج مــــــن أن ــــــال م ــــــان اھــــــل البنغ   ك

ـــــین خالصـــــھ  ـــــراه االورب ـــــا وی ـــــروه خلق ـــــرة ومك ـــــي نســـــكن شـــــبھ جزی ـــــروق الت ـــــع الع ـــــد جمی   الھن

ــــــى ان   ــــــك ال ــــــرویرجــــــع ذال ــــــم یبصــــــرو أكث ــــــرب ل ــــــروه اســــــیاح الغ ــــــدو ))1(( غی   المشــــــكالت  وتب

  االنفصـــــــالیة حتـــــــى فـــــــي الوالیـــــــات التـــــــي تشـــــــكل االتحـــــــاد الھنـــــــدي وكأنھـــــــا مشـــــــكالت دول 

  مســـــــــتقلة بحـــــــــد ذاتھـــــــــا فاالتحـــــــــاد الھنـــــــــدي یواجـــــــــھ العدیـــــــــد مـــــــــن المشـــــــــاكل منھـــــــــا 

  الفیدرالیـــــة  الحكومـــــةالمنافســـــات الحـــــادة بـــــین الوالیـــــات الھندیـــــة مـــــن جـــــھ والخالفـــــات بـــــین  

ـــتعما ـــان االس ـــرى وك ـــة أخ ـــن جھ ـــالیم م ـــات األق ـــروحكوم ـــاني اث ـــر ر البریط ـــاكل كبی ـــذه المش ـــق ھ ـــي خل   ف

ــــــاء ردا علــــــى ذالــــــك االســــــتعمار  ــــــد ج ــــــن ان االتحــــــاد الھنــــــدي ق ــــــا علــــــى الــــــرغم م    وإذكائھ

لھ  حھ جم سیم بطر وعلى الرغم كذالك من محاوالت الزعیم الھندي نھرو حیث برر مھرو رفض االغلبیھ لفكره التق

  :ـ األتيجوھرھا  أسباب

  

 ومــــن ثــــم التاثیرســــلبا  متكاملــــةاقتصــــادیھ وسیاســــیھ  كوحــــدةا مــــن العمــــل یحرمھــــ . ان تقســــیم الھنــــد1

  على تقدمھا

واالســـــالمیھ)  الھندوســـــیةالـــــدیانتین ( احـــــدي إتبـــــاع.انـــــھ حتـــــى لوفصـــــلت المنـــــاطق التـــــي یشـــــكل 2

ـــان  ـــھ فیھـــا ف ـــاتاالكثری ـــى  أقلی ـــةضـــخمھ تنتســـب ال ـــذا  األخـــرى الدیان ـــل منطقـــھ وھك ـــى فـــي ك ســـوف تبقل

  سیعقدھا األقلیاتیم مشكلھ فبدال من ان یحل التقس

ــــــاء.إن 3 ــــــق  إعط ــــــا الــــــى غــــــبن ح    أقلیــــــاتالحریــــــة الــــــى االقلیــــــھ االســــــالمیھ ســــــیؤدي حتم

 وإرادتھــــا فـــقتالتمثـــل اقلیــــھ الســـیخ فـــي البنجــــاب التـــي فـــي حالــــھ التقســـیم ستقســـم بصــــوره  أخـــرى

 أخــــرىعـــن فصـــل االقلیـــھ االســـالمیھ فـــي دولـــھ ســـیحفزاقلیات  وتـــوزع فـــي دولتـــین مختلفتـــین فضـــال

  لطرح نفس المطالب

ـــن ان 4 ـــي الیمك ـــطى الت ـــور الوس ـــاھیم العص ـــض مف ـــى بع ـــوده ال ـــي ع ـــاس دین ـــى اس ـــد عل ـــیم الھن .ان تقس

  ))3(( الحدیث تنسجم مع روح العصر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   65لوبون , المصدر نفسة , ص .1

 .140ــ 139احمد , المصدر السابق , ص .2

كشـــــمیر دراســـــة فـــــي التـــــاریخ السیاســـــي للصـــــراع ( الھنـــــدي ـــــــ كـــــاظم ھـــــیالن , محســـــن ,  .3

  . 47ــ  46) ص  2012( بغداد, دار الفراھیدي للنشر والتوزیع , 1الباكستاني ) ط



  
  

  نھـــــــرو حـــــــاول مـــــــن بعـــــــده ابنتـــــــھ الدیراغانـــــــدي األســـــــبقالـــــــزعیم الھنـــــــدي  وكـــــــذالك بعـــــــد

  ان ذالــــــــــك كــــــــــان عمــــــــــال صــــــــــعبا أالوحفیــــــــــده راجیــــــــــف غانــــــــــدي لتوحیــــــــــد الــــــــــبالد  

ـــــــــذكره (  ـــــــــال كمـــــــــا ی ـــــــــى ســـــــــبیل المث    )15ان لـــــــــم نقـــــــــل مســـــــــتحیال ففـــــــــي الھنـــــــــد عل

  التـــــــــــي یتحـــــــــــدث بھـــــــــــا الســـــــــــكان الشـــــــــــمال الیمكـــــــــــن ألغـــــــــــھرســـــــــــمیھ وان  لغـــــــــــة

ـــــــــــر  ـــــــــــوب دون ان تثی ـــــــــــكان الجن ـــــــــــى س ـــــــــــرض عل ـــــــــــر ان تف ـــــــــــاكل  الكثی ـــــــــــن المش   م

ــــــــــي  ــــــــــةفف ــــــــــن والی ــــــــــت م ــــــــــي تحول ــــــــــرى الت ــــــــــی"میزورام" الكب ــــــــــى  مإقل ــــــــــةال   والی

ــــــــــــرض  ــــــــــــي یفت ــــــــــــزورام الت ــــــــــــھ "می ــــــــــــط جب ــــــــــــكان تنش ــــــــــــع الس ــــــــــــم جمی   ان تض

ــــــــــي الوالیــــــــــات   ــــــــــزو" ف ــــــــــاورة"المی ــــــــــي  المج ــــــــــورا"  والیــــــــــة وف   تتصــــــــــاعد"تریب

ــــــــال  ــــــــذ األعم ــــــــا "جیشتریبورا"االنفصــــــــالي من ــــــــوم بھ ــــــــي یق ــــــــھ الت ــــــــام  االرھابی ــــــــھ ع   نھای

  "ناغاالنـــــــــــــــــــــــــد" ینشـــــــــــــــــــــــــط مجلـــــــــــــــــــــــــس  والیـــــــــــــــــــــــــةوفـــــــــــــــــــــــــي 1986

ـــــــــــد ـــــــــــدي "ناغالن ـــــــــــا باالنفصـــــــــــال عـــــــــــن التحـــــــــــاد الھن ـــــــــــوطني االشـــــــــــتراكي مطالب   ال

عــــن  مســــتقلة(غوركالنــــد) للتحریــــر ب الوطنیــــة تطالــــب جبھــــھ "غوركــــا الغربیــــةالبنغــــال  والیــــةوفـــي  

ـــــــــــــي  ـــــــــــــدي وف ـــــــــــــاد الھن ـــــــــــــةاالتح ـــــــــــــرب  والی ـــــــــــــتعلت ح ـــــــــــــام) اش ـــــــــــــھ(اس   أھلی

ــــــــــــــكان   ــــــــــــــھ بــــــــــــــین الس ــــــــــــــاجرین وكــــــــــــــادت المشــــــــــــــكلھ  األصــــــــــــــلینفعلی   والمھ

ــــــــــــــدوس) فــــــــــــــي والیــــــــــــــھ (البنجــــــــــــــاب ) القدیمــــــــــــــة    بــــــــــــــین (الســــــــــــــیخ )و (الھن

ــــىان تتحــــول  ــــد إل ــــین الھن ــــھ ب ــــدیم مســــاعدات  يوالباكســــتان مواجھ ــــد الباكســــتان بتق ــــتھم الھن ــــث ت حی

ـــــــــــــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــــــــــــى الق ـــــــــــــــــــــــــــالیةال ـــــــــــــــــــــــــــیخ) االنفص ـــــــــــــــــــــــــــن (الس   م

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  140احمد , المصدر السابق , ص  .1



  ثانیا:ـ المشاكل الدینیة :

  وتتمثل بالصراع القائم بین (( الھندوس )) و (( السیخ ))

  الذي یعد صراعأ طائفي الشكل وسیاسي المحتوى , 

  دینیة  أقلیةفالسیخ كباقي اتباع الدیانات االخرى الذین یشكلون 

  كانت استشارة النزعة الدینیة  یتخوفون من (( الھندوس )) لقد

  الجماھیر بشكل واسع إثارةعند الھندوس ھي اقرب طریق الى 

  مخاوف المسلمین  إثارةكان اقرب طریق الى  أنھامن جھة اال  

  فان ھذا الضغط الشعبي لذي أخرىوریبھم من جھة 

   1911التقسیم عام   إلغاء عن أثمر 

  ي تنمیة لكن بعد ان حقق التقسیم ھدفة الطائفي ف

  المسلمین في الحصول على حقوق طائفة طموحات 

  الصراع الھندوسي یأخذولكي  ))2((  أخرىفي مناطق 

 فأسست )) 3((البریطانیون الى المسلمین بتشكیل تنظیم سیاسي خاص بھم  أوحىمظھره الحزبي المنظم  اإلسالمي 

   1906 األولكانون  30في 

  الطائفیة في الھند , لغاءإوسعى الى  ))4(( اإلسالمیةالرابطة 

  ونجح في توحید العدید من المؤسسات مثل الجیش والبرلمان والخدمة المدنیة , 

لالشتراك في المؤسسات الدولة وحیاتھا  األخرىاتبعت الحكومة الھندیة سیاسة تشجیع الطوائف والدیانات  

  السیاسة والغي  قانون كل مایمت الى التقسیم الطائفي 

  ت الحكومة الھندیة شعار (( الھند لكل الھنود )) بصلة كما رفع

  من دون اعتبار لطائفة او دیانة وقد استجابت كافة الطوائف

في الھند لھذه السیاسة واستفادت من اجواء الحریة والدیمقراطیة التي وفرتھا الدولة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  140احمد , المصدر نفسة , ص  .1

 28محسن , المصدر السابق , ص .2

ــــ .3 ــــوطني الھن ــــؤتمر ال ــــى یاســــین , حــــزب الم ـــــ 1919دي حســــین , لیل ــــة 1930ـ : دراســــة تاریخی

 20) ص1984نشورة ,جامعة البصرة ,كلیة االداب ,,( رسالة ماجستیر غیر م

 29محسن , المصدر السابق , ص .4

  140احمد , المصدر السابق , ص  .5

  



  الطائفیـــــــــة فـــــــــي بعـــــــــض المنـــــــــاطق الھندیـــــــــة االخـــــــــرى  اإلعمـــــــــالكمـــــــــا بـــــــــرزت 

  السیاســـــــیة المعارضـــــــة للحكومـــــــة الھندیـــــــة األحـــــــزابالتـــــــي اســـــــتغلت مـــــــن قبـــــــل بعـــــــض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــارض ــــــــــــــــــــــــــــــــا )) المع ــــــــــــــــــــــــــــــــزب (( جانات ــــــــــــــــــــــــــــــــا ح   ومنھ

ــــــــ ــــــــاءكم ــــــــغ عــــــــددھم زھ ــــــــذین یبل ــــــــلمین ال ــــــــن المس ــــــــات م ــــــــاك مجموع ــــــــد ھن   ا توج

ــــب  ــــد تطال ــــي الھن ــــون نســــمة ف ــــة مســــتقلة بإنشــــاءملی ــــة (( كشــــمیر )) دول ــــي منطق   للمســــلمین ف
  

الشــــجار بــــین القــــدماء المحــــدثین فــــي الھنــــد فالسیاســــة التــــي یقودھــــا راجیــــف غانــــدي  ثالثــــا :ـــــ 

ــــد مــــرتبط بشــــكل وثوانصــــاره قــــد ســــببت دون شــــك صــــدم الخاصــــة وان أي یــــق بتقالیــــدھا ة لبل

ــــادي  سیاســــة تحــــدیث  إناجتمــــاعي .. یواجــــھ معارضــــة قویــــة كمــــا  أواصــــالح سیاســــي او اقتص

ــــین  ــــب المعجب ــــوزراء تواجــــھ انتقــــادا حــــادا مــــن جان ــــیس ال ــــي ینتھجھــــا رئ ــــد الت تمــــا  بألمھــــاالھن

  غاندي .
  

ــــا  ــــكلون منھ ــــث یش ــــة حی ــــاطق الریفی ــــي المن ــــود ف ــــم الھن ــــن معظ ــــا. یقط ــــةرابع ــــاحقة  األغلبی الس

ـــد معظـــم  ـــن الھن ـــاني م ـــذي تع ـــي كســـب معیشـــتھم , ونظـــرا للجـــاف ال ـــى الزراعـــة ف ـــاممعتمـــدین عل  أی

ـــنة  ـــان الس ـــارف ـــل  اإلمط ـــمیة تحت ـــةالموس ـــث  أھمی ـــة حی ـــئبالغ ـــار تمتل ـــار اآلب ـــاه  واألنھ ـــرة بالمی الكبی

 اإلمطــــار تــــأتيالتــــي قــــد تعرضــــھا الــــى الجفــــاف فــــي غضــــون شــــھور الصــــیف الطویلــــة . وعنــــدما 

تتســـــم بـــــالغزارة مســـــببة فیضـــــانات مـــــدمرة وفـــــي حالـــــة عـــــدم  األغلـــــبفـــــي  فإنھـــــاة الموســـــمی

  الجفاف والمجاعة .  إلخطارتعرض البالد  فإنھاسقوطھا 
  

حیتھا والتــــي یــــذھب ضــــ ألخــــرالھنــــد مــــن حیــــث  تجابــــھخامسا:ــــــ نتیجــــة لخطــــر المجاعــــة التــــي 

االنفجــــار  عــــدم قــــدره الحكومــــة الھندیــــة علــــى مواجھــــة بســــبســــنویا المالیــــین مــــن البشــــر ب

ــــانون  ــــدار ق ــــى اص ــــدي ال ــــدیرا غان ــــابقة ان ــــوزراء الس ــــة ال ــــطر رئیس ــــذي اض ــــل ال ــــكاني الھائ الس

القـــــى  اإلجـــــراءالنســـــل , لكـــــن ھـــــذا  لتنفیـــــذ حملـــــة واســـــعة لتحدیـــــد 1977الطـــــواري فـــــي عـــــام 

ــــد النســــل  ــــرض تحدی ــــد ف ــــة تری ــــة الھندی ــــان الحكوم ــــالوا ب ــــذین ق معارضــــة المســــلمین والســــیخ ال

  ) 1(وبالتالي إتاحة الفرصة للھندوس لكي تبتلعوھم  لتقلیص إعدادھمعلیھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــا ــــــة  سادس ــــــادات الدینی ــــــف العب ــــــدي تؤل ــــــعب الھن ــــــي الش ــــــام ف ــــــود الع ــــــذا الجم ــــــع ھ ـــــــ وم   :ـ

ـــــــــــــالت (( الساصـــــــــــــنو ))  أخـــــــــــــرعـــــــــــــامال  ـــــــــــــوجي . فحم ـــــــــــــي الضـــــــــــــعف الفیزیول   ف

ـــا .أي ا ـــا وبات ـــا عام ـــر تحریم ـــح البق ـــا وتحـــرم ذب ـــق دوری ـــة الھندوســـیة تنطل ـــن الدیان   لرجـــال المقدســـین م

ــــــــــــرى االقتصــــــــــــادیون   ــــــــــــة أنوی ــــــــــــد ھــــــــــــي معرف ــــــــــــھ الھن ــــــــــــي تجاب    القضــــــــــــیة الت

ــــــــــــــاذا((  ــــــــــــــد  م ــــــــــــــت الھن ــــــــــــــا ,  ســــــــــــــتأكلكان ــــــــــــــا  أن أوبقرھ   ))  ســــــــــــــیأكلھابقرھ

  ضــد التعصــب (( الھندوســي ))حكومــة ھندیــة تجــرا بعــد علــى قیــام بحملــة مفتوحــة وعلنیــة  مــأمنولكــن 

ـــــذه القضـــــیة . ((  ـــــي ھ ـــــد  ))1ف ـــــد أذاوالھن ـــــل  أساســـــیاوصـــــفا وصـــــفھا  أری ـــــاقی ـــــارة أنھ ـــــالد ح   ب

  الخصــــــبة  األراضــــــيوتكثــــــر فیھــــــا  والمأكــــــلالمالبــــــس و الــــــى المســــــاكنیھــــــا االحتیــــــاج یقــــــل ف 

ــــــــل , مایضــــــــطر  ــــــــر عم ــــــــرج بغی ــــــــي تخ ــــــــةالت ــــــــة ,  إلی ــــــــن المحاصــــــــیل القلیل ــــــــون م   االھل

ــــــــــوال كتلــــــــــك     یتطلــــــــــب الصــــــــــراع مناجــــــــــل الحیــــــــــاة كبیــــــــــر جھــــــــــود , الففــــــــــي اح

  فـــــال ینمــــــو فیھـــــا خلــــــف المبـــــادرة والنشــــــاط والحـــــزم فكأنــــــة كتـــــب علــــــى العـــــروق الخاضــــــعة

  لمثـــل تلـــك األحـــوال أن تكـــون مســـتعبدة فھـــي تظـــل فریســـة للفـــاتحین , ومســـتعدة للعمـــل بـــاوامر الغـــالبین .  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  141, ص نفسھاحمد , المصدر  .1
   58, ص نفسھلوبون , المصدر  .2

  
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة المصـــادر
  

  ) 1989ث الحدیث , ( جامعة الموصل , كلیة التربیة , خلیل , تاریخ العالم الثال إبراھیماحمد ,  .1

: دراسة تاریخیة , ( رسالة ماجستیر  1930ــ  1919حسین , لیلى یاسین , حزب المؤتمر الوطني الھندي  .2

 ) .  1984, اآلدابغیر منشورة , جامعة البصرة , كلیة 

 )  2009, دار العالم العربي ,( القاھرة  1لوبون , غوستاف , حضارات الھند , تر: عادل زعیتر , ط .3

ـــــي ال .4 ـــــة ف ـــــمیر دراس ـــــیالن  , كش ـــــاظم ھ ـــــن , ك ـــــدي محس ـــــراع ( الھن ـــــي للص ـــــاریخ السیاس  ت

  )  2012( بغداد, دار الفراھیدي للنشر والتوزیع , 1الباكستاني ) ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أعداد الطلبة
  

  أسماء طاھر خلف  .1
 علي جعفر نور  .2
  عبد الكریم كاظم  أمل .3

  
  
  
  
  
  
 

  الجامعة المستنصریة
  اآلدابكلیة 

 اریخـــم التــــقس
 

 موضوع / الھند

  إشراف الدكتور
  ثامر مكي

 


