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 املصادر..... عرضو املقدمة
المعاصر بالعديد من األحداث السياسية التي كان لها أثرًا الحديث و  حفل تاريخ الهند     

ومّر ذلك التاريخ بمراحل عديدة كان لكل منها طابعها المتميز بارزًا في مستقبل ذلك البلد, 
االستعمار البريطاني من أهم مراحل تاريخ البلد ألسباب  وخصائصه المعقدة, وتعد مرحلة

دشنت تاريخ الهند ة االستعمارية البريطانية قد عديدة أهمها: إن ترسيخ واتساع السيطر 
, الحديث, فكان ذلك االستعمار بمثابة التحدي للهند الحديثة الباحثة عن هويتها المستقلة

رث حضاري كبير ومتنوع؛ لذا اتسمت تلك المرحلة بمرحلة إوالسيما إنها ترتكز على 
البلد الذي شهد نشاطًا كبيرًا قام لهذا  للتخلص من االستعمار البريطاني ونيل الحرية السعي

, وتعد شخصية أبو الكالم آزاد من أهم تلك به الهندوس والمسلمين على حدٍّ سواء
 كبيرًة في سبيل تحرير الهند, وقد امتاز آزادسياسيًة الشخصيات الهندية التي بذلت جهودًا 

واهر آلل بخصوصية جعلته في مصاف قادة الهند الكبار أمثال: المهاتما غاندي وج
مواطن هندي استطاع التغلب على معتقده وديانته التي كادت بصفته  عمله نهرو, أال وهو

 .أن تقف حائاًل في وجه نشاطاته المختلفة
نها بأ ؛م( التي انفردت عن مثيالتها1958-1888بو الكالم آزاد أشخصية ) كانت     

األفكار هة اسهمت في نقل فمن ج ,والسياسة بمنظور عقالنياالسالمي جمعت بين الدين 
 ن,ومسلمي اً توحيد الهنود هندوسمحاولته الدين االسالمي للهنود, و  السياسية الموجودة في

 ,ثر البالغ في نفوس اخوانه في الدينخرى ساهم بأعمال جليلة كان لها األأمن جهة و 
 .ةيردو لى اللغة األإوترجمته  ,ن الكريمآتفسيره للقر  :ومنها
 تلك تشكلوقد  ,الحديث يسريخ الهند السياأسة مرحلة مهمة من تالدرا عالجت    
ترسيخ واتجاهه نحو  الهندي حزب المؤتمر الوطني هامًا في تاريخ اً سياسي الً تحوّ  ةرحلمال

-1914ولى )ل اندالع الحرب العالمية األشكّ و ومحاربته سياسات بريطانيا,  ,الحكم الذاتي
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فاصدر  ,بو الكالم آزاد السياسيأهم في اتجاه ثر األاأل العثمانيةدولة ال هزيمةو  ,(م1918
 ,الدولة العثمانيةد الجماهير لنصرة الخالفة في حشفي  بارز   مجلتين كان لهما دور  

 .جل حرية الهندأوالنضال من 
بثقل كبير في تاريخ الهند  نظرًا لتمتعهبو الكالم آزاد( أ) شخصيةن سبب اختيار إ     

ابراز دوره الديني  عنفضاًل  ,البالغ في النظام السياسي الهندي رهثأو  ,الحديث والمعاصر
)صاحب ـغاندي بو هرو آلل نالذي وصفه جواهر ته والسياسي إلعطاء صورة عن شخصي

ن امامته في الدين لم تحظ إ الَّ إ _مام في السياسةا  مام في الدين و إي _أ االمامتين(
محط اهتمام الكثير  أو دوره السياسي ياسةنما كانت امامته في السا  و  ,باهتمام بشكل واسع

 تثلتمصعبة س حزب المؤتمر الوطني الهندي في ظروف أفقد تر  ,سلمينمن الم
, ونمو وتطور العديد من الحركات المتشّددة المسلمين والهندوسبين  الطائفي الحتقانبا

على واستطاع إلى جانب زمالئه في المؤتمر من الحصول  ,هندوسية كانت أو اسالمية
 .استقالل الهند, ولكن في المقابل تم تقسيم البالد بين الهندوس والمسلمين

ول بعنوان جاء الفصل األ ,بخاتمة ةً اشتملت الرسالة على مقدمة وثالث فصول متبوع     
-1800وضاع السياسية والفكرية في الهند األ وطبيعة أبو الكلم آزاد حياته ونشأته )

, تعليمه ,تربيته ,الدتهو  ,هنسبول بعنوان )المبحث األ كان ,ن مبحثينمّ ض( وتم1885
, وقد اسهمت سرته وميالده في مكة واخوته وتعليمه في مكةأفشمل نسب  ,(رحالته

لى إ رحالته التي قام بها في تكوين شخصيته الفكرية والسياسية, وكانت تلك الرحالت
م للعراق 1908ه عام ورحلت ,م1905خيه )عالم ياسي( عام أالعراق وبالد الشام مع 

 ضوكيف مر  ,خيهأبو الكالم عن رحلته مع أث تحدّ  إذ ,وفرنسا الدولة العثمانيةومصر و 
خرى فهي التي شكلت ما الرحلة األ, أم1906خيه عام أوانتهت الرحلة بوفاة  ,ورجع للهند

لطبيعة وأهمية  , ونظراً د رشيد رضا في مصرمحمالمفكر المسلم بلقائه  ؛فكره السياسي
لدور الفكري والسياسي الذي أضطلع به آزاد في الهند؛ لذا كان والبد من دراسة األوضاع ا
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لذا السياسية والفكرية في الهند خالل المرحلة التي نشأ فيها آزاد وهي القرن التاسع عشر, 
, وقد (م1855-1800ع السياسية والفكرية في الهند األوضا)حمل المبحث الثاني عنوان 

لى طبيعة تلك األوضاع التي شهدتها الهند, والتي ألقت بظاللها بطبيعة الحال تطّرقنا فيه إ
 بالد السياسي.على مستقبل ال

الفكري والتعليمي  دور أبو الكالم آزادالفصل الثاني من الرسالة بعنوان )كان و      
ليم وتوليه وزارة التع نتاجه الفكري)تحت عنوان ول كان األ ,ينحثمبوتألف من  ,(والصحفي
برزها كتابة )تذكره( الذي كتبه أو  ,ن مؤلفاته الفكرية والسياسيةوتضمّ  ,(م1947-1958

وكتاب  ة,بة سيرة ذاتية ودينية مهممثاب الذي عدّ  ,م1916من سجنه في رانشي عام 
الخالفة  ودار موضوعه حول ,م1920لفه عام أ)مسألة الخالفة وجزيرة العرب( الذي 

بالعالم  مّرتوضاع التي األنتيجة كان سبب تأليفه و  ,انيةالدولة العثماالسالمية في 
العالمية األولى, حرب لفاء في الحبانتصار ال تتمثلة التي رحلماالسالمي في تلك ال

ر , كما كان له كتاب مهم هو )ترجمان القران( الذي فسّ عثمانيةدولة الالوقيامهم بتفكيك 
 , فضالً في تفسير شخصية ذي القرنين ةدراسه ول ,ن الكريم وترجمه لألورديةرآفيه الق

 .لى اللغة االورديةإوقيامه بترجمة بعض الكتب العربية  ,ورديكتابته الشعر األ
زاد وزارة التربية والتعليم عام آ مبو الكالأة اعتالء مدتناولت في المبحث األول و      

 ساستعليم األوضع خطط للتعليم االبتدائي وال منهم أعماله التي قام بها أو  م,1947
 ,واكاديمية الليت كاال ,ااكاديمية ساهيت :وتعليم الكبار, وتشكيله االكاديميات الثقافية مثل

فضاًل عن تشكيله اللجان  ,والمسرح فنونلواواكاديمية الموسيقى  ,واكاديمية سانجيت ناتاك
 عية.نح الجامالمو  ,لتعليم الثانويولجنة ا ,لجنة التعليم الجامعي :مثل التعليمية

 ,(ألبي الكالم آزاد الصحفي نشاطال)في حين وضع المبحث الثاني تحت عنوان     
وقد كّرسهما آزاد باللغة األوردية, )الهالل والبالغ(  مجلتي :يوه ,ن اصداره مجالتوتضمّ 

دبية أصدر كذلك مجلة أو  ,ن في رانشيجس   ذلكوعلى  ,بريطانيال للتمرد من االستعمار
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 ؛ين في مكةست الشريف حضاهنالتي كانت  ,باللغة العربية (لجامعةاوهي مجلة )سياسية 
 يدباللغة العربية لتوط (ة الهندثقاف)واصدر مجلة  ,لتعاونه مع البريطانيين ضد المسلمين

 .ية واالسالميةعربية مع الدول الالعالقات الثقافية واالجتماع
-1905 الكالم آزاد يلسياسي ألبجاء بعنوان )الدور افقد  ,الثالث للرسالة ما الفصلأ     
ن بيّ الذي ( م1905 ول )بواكير نشاطه السياسياحتوى المبحث األ ,( وتضمنن مبحثينم1958

بانضمامه للحركات السرية المناهضة البريطانية عقب تقسيم السنغال  سهبدايات آزاد السياسية ترأ
الهالل )ة بمجلتيه لم, كما تضمن نضاله السياسي عن طريق الصحافة المتمثّ 1905عام 

دوره في حركة الخالفة لنصرة الخليفة العثماني ضد كذلك وسجنه في رانشي, وشمل  (,والبالغ
 م .1922سجنه عام بول وانتهى المبحث األ ,غاندي اوحركة عدم التعاون مع المهاتم ,بريطانيا
 الوطني الهندي بو الكالم آزاد وحزب المؤتمرأجاء المبحث الثاني تحت عنوان ) في حين      
ومحاولة توحيد الهندوس  ,ن نضاله في سبيل القضاء على الطائفيةوتضمّ  ,(م1923-1947

 أخيراً و  ,ضد حزب المؤتمر الوطني ة االسالمية ومواقفهبطوموقفه من الرا ,اً سلمين معوالم
 .وفاتهو , الهندتقسيم ب وتجنّ  ,متينألالنظرية محاربته 

وردية, كان من العربية واالنكليزية واأل اتمن المصادر باللغاعتمدت الرسالة على عدد       
م ض ذيسنوي الدد القوي ببو الكالم آزاد( للمؤلف عأ توردية كتاب )حياهم المصادر األأ

وكذلك كتاب )آزاد في تهاني خود آزاد كي  ,بو الكالم آزاد وعائلتهأعن شخصية  قيمةمعلومات 
عن حياته  اً بحث بادي الذي عدّ آح يملكان برواية عبد الرزاق ال( الذي بو الكالم آزادأزياني جوالن 

ور كارنامة( للمؤلف خليف نجم آبو الكالم آزاد شخصية أفضاًل عن كتاب )موالنا  ,الشخصية
 معلومات مهمة عن حياته الشخصية .بخر ز الذي 

 The khilafatالة )الرس :ومنها فقد زّودت الرسالة بمعلومات قّيمة,طاريح والرسائل ما األأ      
movement in India للمؤلف )Muhummad Naeem Qurishi (1919-1942م), 

في استفاد منها الباحث معلومات مهمة بت موضوع حركة الخالفة االسالمية في الهند ذّ التي غ
وردية كتاب )خطبات آزاد( للمحرر مالك رام باللغة األ :فضاًل عن الكتب ومنها ,الفصل الثالث
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كما  ,معلومات مهمةبفاد الموضوع أوالذي  ,احتوى على خطب آزاد في مؤتمر الخالفةالذي 
 The selected andكتاب ) :ومنها ,همية كبيرة في اعداد الرسالةأعطت الكتب االنكليزية أ

works of maulan Azad voli  1935-1942) , الذي احتوى على رسائل آزاد مع
 speaches ofفضاًل عن كتاب ) ,افورد كريسعضاء المؤتمر ورسائل آزاد مع ستأ

maulana Azad  1947-1955),  نه كو  ؛د الجانب التعليمي آلزاد لمعلومات مهمةفالذي ر
 Lmaulan ABul kalamكتاب ) فضاًل عن ,للتربية والتعليم اً وزير بصفته احتوى خطب آزاد 

Azad( للمؤلف )subhash ckashyap), زاد خالل الذي احتوى على بعض الخطب آل
 .تأسيس المركز االستشاري التعليميتشكيل االكاديميات و 

من وكذلك المجالت  ,احتوت الرسالة على مجموعة من البحوث االنكليزية والعربيةوقد      
 .مدةحداث الفكرية والسياسية في تلك الهم األأبرزت أمجلة ثقافة الهند التي  :برزهاأ

      
 
 
 
 

الباحث                                                                                                  



 

 

 
 

 ولالفصل األ
 حياته ونشأته آزادأبو الكالم 
السياسية و الفكرية يا وطبيعة احل
 م1885-1800يف اهلند لعصره 

 

  :تعليمهوتربيته, وميالده, ونسبه, املبحث األول ,
 ., وفاتهرحالتهو
 لعصره  والسياسيةالفكرية  يا احل: املبحث الثاني

 .1885-1800يف اهلند 
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 ولاملبحث األ

 :, وفاتهرحالتهو, تربيته, وتعليمهونسبه, ميالده, 
 :نسبه _ولا أ

ــــــــدين  ــــــــدين بــــــــن محمــــــــد هــــــــادي بــــــــن شــــــــاه محمــــــــد أهــــــــو غــــــــالم محــــــــي ال حمــــــــد بــــــــن خيــــــــر ال
ول بهلــــــــ)ينتهـــــــي نســــــــبه  بالشـــــــيخ جمــــــــال الـــــــدين الملقــــــــب بــــــــ ,(1)أفضـــــــل بـــــــن الشــــــــيخ محمـــــــد محســــــــن

 .(2)(الدهلوي
ـــــــــو الكـــــــــالم(  ـــــــــهـــــــــو و)أب ـــــــــب تلّق ـــــــــه لق ـــــــــه  غـــــــــالم ب ب ـــــــــر عـــــــــن حالت ـــــــــدين أحمـــــــــد عّب محـــــــــي ال

غـــــــــــــة القـــــــــــــديم, وتعنـــــــــــــي كلمـــــــــــــة )آزاد(: الحـــــــــــــر باللالمـــــــــــــوروث النفســـــــــــــية, وتحريـــــــــــــر نفســـــــــــــه  مـــــــــــــن 
 ,لشــــــــــــهرته  المبكــــــــــــرة فــــــــــــي الخطابــــــــــــة والكتابــــــــــــة ؛()أبو الكــــــــــــالمبـــــــــــــ , وكنــــــــــــي  والفارســــــــــــية األورديــــــــــــة

 .(3)ة األورديةفضاًل عن بالغته  في اللغ
( فـــــــــــي عهـــــــــــد Herat) (5)هـــــــــــاجر مـــــــــــن هـــــــــــرات ,(4)ســـــــــــرته  مـــــــــــن أصـــــــــــل أفغـــــــــــانيأتنحـــــــــــدر 

ــــــــــــــــابر ــــــــــــــــدين ب ــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــة ظهي ــــــــــــــــة المغولي  كــــــــــــــــانو  ,(6)م(1530 – 1483) مؤســــــــــــــــس االمبراطوري
                                                           

 .14م، ص1974انح حيات(، پيليكشنر دويزون، ( عرش مليسياني، أبو الكالم آزاد )سو1)

 (، شجرة نسب أبو الكالم آزاد.1( ينظر ملحق رقم )2)

، الهيئدددددددي الن دددددددريي الاامدددددددي للك دددددددا ، 1عبدددددددم الندددددددنام النندددددددر، أبدددددددو الكدددددددالم آزاد الن دددددددلح الدددددددميني،   (3)

 م.1993

اللغدددددي وال ر ندددددي ( سددددديم محندددددم عندددددر وددددداروا، عب ريدددددي مواندددددا أبدددددو الكدددددالم آزاد و سدددددهاما   ودددددي   دددددرا  4)

 .112م، ص2015 شرين األول، -، أيلول4، ع 66الاربيي وي الهنم، مجلي   اوي الهنم، مج 

قدددددمم  4000مميندددددي  بيدددددرة شدددددنال تدددددر  أوغانسددددد ان،   ددددد  شدددددنال   دددددبي  يدددددران ال دددددي  ر  ددددد   هررررر    ( 5)

 ددددددم تربددددداس، دبلهدددددا ااسددددددالم بادددددم مار ددددددي  600سددددددحح البحدددددر، و بادددددم عددددددن  ابددددد  مسددددداوي مسددددد و  ودددددوا 

م، وان هدددددت بان  دددددار النسدددددلنين علدددددز ال دددددرت، شدددددهمت ع دددددور مزد دددددرة، وبنيدددددت ويهدددددا 639نهاوندددددم عدددددام 

ودددددي زمدددددن النغدددددول اا انهدددددا أيعيدددددم بنا  دددددا. للنزيدددددم ينظدددددر  عبدددددم  لحدددددق بهدددددا ال دددددرا النسدددددا م  والندددددمارت 

ممينددددددددي اسدددددددددالميي، أوراا شدددددددددرقيي للحباعددددددددي والنشدددددددددر وال وزيددددددددد ،  1000الحكدددددددديم الا ي دددددددددي، موسدددددددددوعي 

 .510م، ص2000 بيروت،

ظهيددددر الددددمين بددددن عنددددر الشدددديي ميددددرزا، ل ددددب ببددددابر ويانددددي )الننددددر(، ولددددم  ظهيرررر    رررر:    رررر    ( 6)

م،  سددددددلم الحكددددددم باددددددم وودددددداة والددددددم  بانددددددر الحاديددددددي عشددددددرة، واسدددددد حاع 1483شددددددبا  عددددددام  24وددددددي 

م 1499 ح يدددددددق ان  دددددددارات ودبدددددددول سدددددددنرقنم واح اللهدددددددا، وودددددددي عندددددددر ال امسدددددددي عشدددددددر عدددددددام 

م أمددددددام ااوزبددددددف، وب ددددددي وددددددي اوغانسدددددد ان، 1501نددددددي لحكندددددد ،  يددددددز م  عددددددام اسدددددد حاع  سدددددد اادة ورتا

م  نكدددددن مدددددن ااسددددد يال  علدددددز قندددددم ار و دددددرات وبمبشدددددان، وسددددديحر علدددددز الهندددددم 1504وودددددي عدددددام 

م، 1527م، ومار دددددددي بدددددددانو  عدددددددام 1525بادددددددم مادددددددارم عدددددددماة، منهدددددددا  مار دددددددي بانيبدددددددات عدددددددام 

 دددددددانون األول  26وي ودددددددي م،  دددددددو1529م، ومار دددددددي  كدددددددرا عدددددددام 1528ومار دددددددي  شدددددددانمر  عدددددددام 

 =بددددددا رة النغددددددول ااسددددددالمييم للنزيددددددم ينظددددددر   نددددددال الددددددمين الشدددددديال ،  دددددد ريي دولددددددي أ1530عددددددام 
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ثـــــــــم انتقلـــــــــوا  ,راكـــــــــســـــــــكنوا أواًل فـــــــــي مدينـــــــــة أ إذ ,أجـــــــــداده  مـــــــــن أصـــــــــحاب  العلـــــــــم والفضـــــــــيلة
 .(1)لى دلهيإبعد ذلك 
ـــــــــدين فـــــــــي عهـــــــــد جـــــــــالل كـــــــــان جـــــــــده  جمـــــــــال او  ـــــــــم وال ـــــــــدين مـــــــــن كبـــــــــار رجـــــــــال العل ل

ــــــــــــــــدين أكبــــــــــــــــر )  ــــــــــــــــذين, (2)م(1605 – 1542ال ــــــــــــــــدعوة و  ال ــــــــــــــــوا مهمــــــــــــــــة ال االرشــــــــــــــــاد توّل
ــــــــــد  ــــــــــي الهن ــــــــــديني ف ــــــــــابعــــــــــد مجــــــــــدد األال ني الهجــــــــــري الشــــــــــيخ أحمــــــــــد الســــــــــرهندي لــــــــــف الث

 .(3) م( 1624 – 1563)

                                                                                                                                                                                

وزيندددددددب حدددددددا م رزوقدددددددي  21-20م، ص2001، مك بدددددددي الل اودددددددي المينيدددددددي ، بورسدددددددايم ، ودددددددي الهندددددددم=

م، مجلددددددي  ليددددددي ال ربيددددددي، 1530ال زر ددددددي، ظهيددددددر الددددددمين بددددددابر وأ ددددددر  وددددددي الهنددددددم ح ددددددز عددددددام 

 .م2017، 2ي النس ن ريي، عالجاما

م، 2000( عبددددددم ال ددددددو  دسددددددنو ، حيددددددات ابددددددو الكددددددالم آزاد، مددددددودرن پيلشددددددنف  دددددداوت، دلهددددددي، 1)

 .37ص

 دددددالل الدددددمين محندددددم أ بدددددر بدددددن  ندددددايون بدددددن بدددددابر ال يندددددور ، ولدددددم ب لادددددي  جررررردي   ررررر:      ررررر  ( 2)

ح م،  ر ددددد  أبدددددو   ندددددايون مددددد  أمددددد  ودددددي قندددددم ار، وبادددددم وددددد 1542)عندددددر  دددددوت( ودددددي شدددددبا  عدددددام 

قندددددم ار و ابددددد  لحدددددق أ بدددددر بوالدددددم ،  ب  الددددد  أبدددددو  حا نددددداس علدددددز البنجدددددا ، وأيعلنددددد  سدددددلحاناس عليهدددددا 

م  دددددم 1558وعشدددددرون عامددددداس و سددددداي أشدددددهر، وودددددي عدددددام  م، و دددددان عندددددر  آنددددد ام  ال دددددي1556عدددددام 

ضددددددم أ نيددددددر و والبددددددور و ونبددددددور قمبرا ور يدددددد ، و نكددددددن مددددددن ال  ددددددا  علددددددز مناوسددددددي  عددددددام 

مين  لهدددددددي(،  ب  نددددددد  بدددددددين الدددددددمين ااسدددددددالمي الدددددددلهندددددددم اسدددددددنا  )م، أو دددددددم ديدددددددن موحدددددددم ل1564

والددددددميان ين الهنموسدددددديي والزرادشددددددي يي، و ددددددم قددددددمت الشددددددن  والنددددددار مددددددن بددددددالل الح ددددددوت، و ادددددد  

شددددداار الدددددمين )ز ا بدددددر(،  دددددزو  مدددددن بندددددات أمدددددرا  الهندددددموت، وسدددددنح لهدددددن بااح  ددددداظ بدددددميان هن، 

 دددددداريي  دددددد ريي ااسددددددالم وددددددي الهنددددددم، م. للنزيددددددم ينظددددددر  عبددددددم النددددددنام الننددددددر، 1605 ددددددووي عددددددام 

، ص م1981ااسدددددددالم ودددددددي الهندددددددم، النتسسدددددددي الجامايدددددددي للمراسدددددددات والنشدددددددر وال وزيددددددد ، بيدددددددروت، 

، الن ددددددددددددددددددددددددمر السددددددددددددددددددددددددابق، ص، شدددددددددددددددددددددددديال؛  نددددددددددددددددددددددددال الددددددددددددددددددددددددمين ال263 – 262ص

 .116،115،112،108،87،83ص

(
3
أحنددددددم بددددددن عبددددددم األحددددددم بددددددن زيددددددن الاابددددددمين، ين هددددددي نسددددددب  بانددددددر بددددددن   حمرررررر:   :رررررر ه :  ( 

م ودددددي مميندددددي سدددددر نم، ا جددددد   لدددددز أ دددددرا م دددددردداس علدددددز مجدددددال  الدددددوزير 1563حدددددا ، ولدددددم عدددددام ال 

األول أبدددددي ال  ددددد  وأبيددددد  وي دددددي، دبددددد  الحري دددددي الن شدددددبنميي علدددددز يدددددم الشددددديي ال وا ددددد  بددددداقي ز 

 دددددددد (، حددددددددار  الحر ددددددددي االحاديددددددددي للسددددددددلحان أ بددددددددر، وظهددددددددرت آ ددددددددار ماارضدددددددد    1012) ت 

 هدددددانكير الددددد   سدددددار علدددددز نهدددددج أبيددددد ، واشددددد م حندددددات  للحر دددددي بادددددم مدددددوت أ بدددددر ودددددي عهدددددم ابنددددد 

السدددددر نم  ودددددي ماارضددددددي الدددددمين االهدددددي ومنا  دددددد   النددددد  ب الشدددددياي، ودددددد د  بلدددددف  لدددددز سددددددجن  

صدددددددمر أمدددددددراس أو ودددددددي ح دددددددن  ورالبدددددددور، لكنددددددد  ا لدددددددق سدددددددراح ، ودددددددال حق بالحر دددددددي ال جريميدددددددي،

لنسددددددا م،   ددددددنن  حددددددريم السددددددجود للنلددددددف، واباحددددددي ببددددددح الب ددددددر وأ دددددد  لحنهددددددا، واعددددددادة بنددددددا  ا

وابحددددددددال ال ددددددددوانين، و ايددددددددين ال  دددددددداة والنح بسددددددددين، مددددددددن متل ا دددددددد   النبددددددددمأ والنادددددددداد، ورسددددددددالي 

 =م. للنزيددددددم ينظددددددر  أبددددددو الحسددددددن علددددددي1624 هليليددددددي، ومكاشدددددد ات تيبيددددددي، وتير ددددددا،  ددددددووي عددددددام 
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 ًا جيـــــــــــدًا فـــــــــــي العلـــــــــــوماســـــــــــتاذبوصـــــــــــفه  آزادأشـــــــــــتهر جمـــــــــــال الـــــــــــدين الـــــــــــدهلوي جـــــــــــد 
التـــــــــــي تخـــــــــــتص بنقـــــــــــل الحـــــــــــديث النبـــــــــــوي الشـــــــــــريف والفقـــــــــــه  والنقليـــــــــــة والمنطـــــــــــق العقليـــــــــــة

 ع, ونتيجــــــــــة لــــــــــذلك اعتــــــــــاد النــــــــــاس أن يــــــــــأتوا إليــــــــــه بأعــــــــــداد كبيــــــــــرة مــــــــــن جميــــــــــوالشــــــــــريعة
ـــــــــذكر  ـــــــــه, االســـــــــتفادة مـــــــــن علمـــــــــه, وي ـــــــــب بركات ـــــــــد؛ لطل ـــــــــي عهـــــــــد : آزادأنحـــــــــاء الهن "إن ف
ـــــــدين( زخـــــــر بمشـــــــاهير العلمـــــــاء والمحـــــــّدثين, أ ـــــــع جـــــــده )جمـــــــال ال ـــــــال: ســـــــيد رفي مث

العلمـــــــة جـــــــلل و الـــــــدين الشـــــــيرازي, فضـــــــًل عـــــــن حـــــــافظ شـــــــم  الـــــــدين الســـــــخاوي, 
 .(1)"وغيرهم الدين دوراني

 التــــــــــي( االعتـــــــــراف بالــــــــــدين االلهــــــــــي)رفـــــــــض جمــــــــــال الــــــــــدين التوقيـــــــــع علــــــــــى وثيقــــــــــة 
ــــــــــد, فكــــــــــان يضــــــــــم مجلســــــــــه  ــــــــــي الهن ــــــــــديانات ف ــــــــــد ال ــــــــــر لتوحي ــــــــــدين أكب أصــــــــــدرها جــــــــــالل ال

ـــــــــــديانات الزرادشـــــــــــت ـــــــــــك كـــــــــــان أعضـــــــــــاء مـــــــــــن ال ية والهندوســـــــــــية واالســـــــــــالمية وغيرهـــــــــــا, وذل
مخــــــــــــــالف للشــــــــــــــريعة االســــــــــــــالمية؛ ألن المغــــــــــــــول كــــــــــــــانوا يــــــــــــــدينون بالــــــــــــــدين االســــــــــــــالمي, 
 فتبّنـــــــي نهــــــــج يعتــــــــرف بالـــــــديانات األخــــــــرى عــــــــّد مخالفـــــــًا للشــــــــريعة وفقــــــــًا عـــــــن وجهــــــــة نظــــــــر

ــــــــإ ,بعــــــــض العلمــــــــاء ــــــــب قّل ــــــــى جان ــــــــه غضــــــــب أدون  ,ة مــــــــن العلمــــــــاءل ــــــــدين ن ينال جــــــــالل ال
ـــــــر واســـــــت ـــــــزداد ســـــــوء ,(2)يائه  أكب ـــــــدأ الوضـــــــع ي ـــــــدما ب ـــــــرّ  اً وعن ـــــــذهاب ق ـــــــدين ال ـــــــى إر جمـــــــال ال ل

و أفمكــــــــــث فيهــــــــــا اثنــــــــــا عشــــــــــر  ,مكــــــــــة المكرمــــــــــة مــــــــــع مجموعــــــــــة مــــــــــن تالمذتــــــــــه واتباعــــــــــه  
ومـــــــــات بعـــــــــد أشـــــــــهر قليلـــــــــة مـــــــــن وصـــــــــوله  ,لـــــــــى الهنـــــــــدإثـــــــــم عـــــــــاد  عامـــــــــًا,ثالثـــــــــة عشـــــــــر 

 .(3)ليهاإ

                                                                                                                                                                                

، دار الالددددددددددم للنشددددددددددر وال وزيدددددددددد ، 3،  2النددددددددددمو ، اامددددددددددام السددددددددددر نم  حيا دددددددددد  واعنالدددددددددد ،  =

؛  نددددددددددددال الددددددددددددمين الشدددددددددددديال، الن ددددددددددددمر السددددددددددددابق، ص، 121-113م، ص ص1994الكويددددددددددددت، 

 .122، 120، 19، 18، 17ص

 . 38-37عبم ال و  دسنو ، حيات أبو الكالم آزاد، بجهال برياي، ص ص ن الس عن ( 1)

)2( Mahadev Desai, Maulana Abul Kalam Azad: The President of the Indian 

National Congress; George Allen & Unwin Limited London, p.19.  

-33م، ص ص1985،  ددددددددد  رة أبدددددددددو الكدددددددددالم آزاد ، سدددددددددا ي ا ا ددددددددداديني، دلهدددددددددي، ( مالدددددددددف رام3)

35. 
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ــــــــامســــــــرته أ أول شــــــــيخ فــــــــي ,الشــــــــيخ محمــــــــد محســــــــن آزاد أبــــــــو الكــــــــالموكــــــــان جــــــــد   أق
ومــــــــنح  ,قــــــــد احتــــــــل ابنــــــــه  محمــــــــد أفضــــــــل مكانــــــــة فــــــــي العلــــــــومو  ,بشــــــــكل دائــــــــم فــــــــي دلهــــــــي

فكـــــــــان مـــــــــن رجـــــــــال  ,محمـــــــــد آزادجـــــــــد  أمـــــــــا ,(1)أي ملـــــــــك (شـــــــــاه)ثـــــــــر ذلـــــــــك لقـــــــــب أعلـــــــــى 
تمتـــــــــع بمكانـــــــــة رفيعـــــــــة ومرموقـــــــــة خـــــــــالل العهـــــــــد , وكـــــــــان ي(2)العلـــــــــم والثقافـــــــــة فـــــــــي دلهـــــــــي

ــــــــي ن  حاكمــــــــًا لقلعــــــــة أ ,المغــــــــولي ان متزوجــــــــًا مــــــــن ابنــــــــة الشــــــــيخ منــــــــور , وكــــــــ(3)راكــــــــفقــــــــد ع 
 ةثالثـــــــــ عمـــــــــرهبســـــــــن خمـــــــــس وعشـــــــــرين عامـــــــــًا تاركـــــــــًا طفـــــــــاًل صـــــــــغيرًا  وقـــــــــد تـــــــــوفي ,الــــــــدين
 .(4)مه الشيخ منور الدينخير الدين تكفل بتربيته جده أل هو أعوام,

ـــــــة ـــــــة دينيـــــــة عريق ـــــــدين مـــــــن عائل ـــــــور ال ـــــــدينأ ,كـــــــان من ـــــــوه القاضـــــــي ســـــــراج ال جـــــــاء  ,ب
وبعـــــــــــــد ضـــــــــــــم  م,1761م( عـــــــــــــام 1772-1724) (5)حمـــــــــــــد شـــــــــــــاه ابـــــــــــــداليأللهنـــــــــــــد مـــــــــــــع 

 ,وأوكـــــــــل بواجبـــــــــات فـــــــــي الهـــــــــور ,تـــــــــم تعيينـــــــــه قاضـــــــــيًا للبنجـــــــــاب ,اقلـــــــــيم البنجـــــــــاب لكابـــــــــل
 م,1799عــــــــــــام  وبعــــــــــــد احــــــــــــتالل الســــــــــــيخ لمقاطعــــــــــــات الهــــــــــــور والبنجــــــــــــاب ,أقــــــــــــام فيهــــــــــــاف

كاســــــــور, وكــــــــان ذلــــــــك بــــــــين لــــــــى إ ت العائلــــــــةفــــــــذهب ,أصــــــــبح مــــــــن الصــــــــعب البقــــــــاء فيهــــــــا
تـــــــــــــدهور أوضـــــــــــــاع الــــــــــــــبالد وضـــــــــــــياع النظــــــــــــــام  ولكـــــــــــــن بعــــــــــــــد م,1801-1800عـــــــــــــامي 

                                                           

( اشدددددداعت أول، محبوعددددددات  دددددددان  (  شددددددورش ياشددددددنير    أبددددددو الكددددددالم آزاد ) سدددددددوانح واوكددددددار1)

 .10، ص م1988ا ور، ا ور، 

(2) Misbah Umar. Fozia Umar, The Ideas of Islam in Maulana Abul Kalam Azad’s 

Thoughtsand Political Practices: An Appraisal, Research Fournal Al Basirah, 

vol.10, Issue.1, pp.64,65. 

، وزارة الل اودددددي ( مواندددددا أبدددددو الكدددددالم آزاد، الهندددددم  ظ دددددر بالحريدددددي،  دددددر  نبيلدددددي يوسددددد  الدددددزواو 3)

 .25م، ص2011، الموحي، وال نون وال راث

ددددددر، دلهددددددي، ( ظ4)  ددددددر أحنددددددم نظددددددامي، موانددددددا آزاد ددددددي  هدددددداني، مك بددددددي لليسددددددام  الدددددديم،  اماددددددي نك 

  .11م، ص1999

(
5

  أحنم شا  بن زمان بان الموراني الناروف ب )اابمالي(، أوغاني األص ، ومتسا   حم: ش ه   :  ي( 

ا ( صاحب قنم ار وأسر ، م، ولنا  ووي والم  قبض علي  )حسين ش1724المولي ااوغانيي وي قنم ار، ولم عام 

م أ لق سراح  وو ه   لز بالد وارت و ال  وي قوة ال رسان، 1738عام  رولنا تز  )نادر شا ( قنم ا

وأب   ما  وي تزو   للهنم، وبام ق   نادر شا  أعلن اس  الل  و ا  ل  سلحن  وي قنم ار،  م تز  الهنم 

ة بالل األعوام  م، 1760م، لكن  أنهزم أمام النهرا ا عام 1757ام م، ووص  لملهي ع1756-1748مرات عما

م. 1772 شرين األول عام  23ت(،  ووي وي ام وي مار ي )باني ب1761 اَّ  ن  اس حاع  زين هم وي عام 

للنزيم ينظر  عبم الحي بن و ر المين الحسني، ااعالم بنن وي   ريي الهنم من ااعالم النسنز )نز ي 

 .695-694م، ص ص1999، ابن حزم، بيروت، 1النواظر(،  ال وا ر وبهجي النسام  و
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ة مــــــــدوخــــــــالل والقـــــــانون, اضــــــــطر منــــــــور الــــــــدين الســــــــفر ســــــــيرًا علــــــــى األقــــــــدام إلــــــــى دلهــــــــي, 
ســــــــبعة عشـــــــــر  الشــــــــاه عبـــــــــد العزيــــــــز, وعمــــــــره آنــــــــذاك سدر ة حلقــــــــهنــــــــاك أنضــــــــم لإقــــــــامتهم 

حصــــــــل فيمــــــــا بعــــــــد , و (1)لكــــــــن بعــــــــد وفــــــــاة والــــــــده رجــــــــع منــــــــور الــــــــدين إلــــــــى كاســــــــور ,عــــــــام
 .(2)(ركن المدرسين)على وظيفة مهمة وهي 

كانــــــــــــت امبراطوريــــــــــــة  ,فــــــــــــي نهايــــــــــــة العقــــــــــــد الخــــــــــــامس مــــــــــــن القــــــــــــرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر    
وبــــــــدأ أتبــــــــاع وعمــــــــالء  ,وبــــــــدأت مكانــــــــة دلهــــــــي بالضــــــــعف ,المغــــــــول علــــــــى وشــــــــك الســــــــقوط

بريطانيــــــــــــا باالنتشــــــــــــار فــــــــــــي الهنــــــــــــد لقمــــــــــــع أي تهديــــــــــــد لمصــــــــــــالح الحكومــــــــــــة البريطانيــــــــــــة, 
 .(3)اسفبّثوا حالة من الخوف والرعب في صفوف الن

 ,لــــــــى مكــــــــة المكرمــــــــةإمتوجهــــــــًا  ,حينهــــــــا اضــــــــطر منــــــــور الــــــــدين للرحيــــــــل عــــــــن الهنــــــــد
التابعــــــــــــة لواليــــــــــــة ماديــــــــــــا فـــــــــــــي  لـــــــــــــى )بهوبــــــــــــال(إحفيــــــــــــده خيــــــــــــر الــــــــــــدين مــــــــــــع فوصــــــــــــل 

م 1857ديـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــام وخـــــــــــــــــالل بقـــــــــــــــــائهم فيهـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــدلعت الثـــــــــــــــــورة الهن أوتربـــــــــــــــــرادي ,
عـــــــــــد وب ,عـــــــــــامينم( مـــــــــــدة 1868-1817) (4)ندر جيهـــــــــــان بـــــــــــيكمكســـــــــــفاســـــــــــتوقفوهم نـــــــــــواب 

                                                           

( عبددددددم الددددددرزاا النلدددددديح آبدددددداد ، آزاد  ددددددي  هدددددداني بددددددود آزاد ددددددي زبدددددداني موانددددددا أبددددددو الكددددددالم 1)

؛ عبددددددددددددددم 45، 44، 41، 38، 37م، ص، ص1958آزاد، حددددددددددددددالي پلشددددددددددددددنف  دددددددددددددداوت، دلهددددددددددددددي، 

  .39جهال برياي، صبال و  دسنو ، حيات ابو الكالم آزاد، 

ان هددددددد  من دددددددب  دددددددم انشدددددددا   ودددددددي عهدددددددم اامبرا دددددددور النغدددددددولي شدددددددا  :رسررررررري  ر ررررررر    م( 2)

م(؛ لإلشدددددددراف علدددددددز انجدددددددازات الحكومدددددددي النغوليدددددددي ودددددددي مجدددددددالي ال الددددددديم والبحددددددد  1628-1658)

الالنددددددي، و انددددددت أعنددددددال صدددددداحب النن ددددددب  ددددددي  وزيدددددد  الهددددددمايا الا اريددددددي، ودعددددددم النمرسددددددين 

ير األعلدددددز او الدددددوزير لل ربيدددددي والحدددددال  بندددددنح دراسددددديي، و دددددو يشدددددب  من دددددب الندددددم= =والبددددداحلين

وال الددددددديم ودددددددي الا دددددددر الحدددددددمي . للنزيدددددددم ينظدددددددر  مواندددددددا أبدددددددو الكدددددددالم آزاد، الن دددددددمر السدددددددابق،  

 . .2ص

( عبم ال و  دسنو ، موانا أبو الكالم محي المين احنم آزاد د لو ، )م   ر سواغ حيات( بيشام بهار 3)

 .11م، ص 1988أردو، ا اديني، 

م، والم ا ناصر محنم بان، وولم ها قميسي 1817 شرين اللاني عام  10ولمت وي   سك :ر جيه ن  يكم( 4)

م،  انت مسلني م ميني، عيانت وصيي علز 1835نيسان  18بيجوم،  زو ت من نوا   هانجير محنم بان وي 

صالحات م، قامت بإ1860بيجوم البالغي من الانر  ساي أعوام، و م ااع راف بها نوا  عام  نابن ها شا   يها

ة، منها  قسانت وايي بهوبال  لز  ال ي منا ق  و حم  وعشرين منح ي ورعيي، وعينت مستول ايراد رئيسي عما

ودار لسف الن ود، وبممي بريم، ونظام ق ائي، ومحكني اس ئناف،  ،لك  منح ي ورعيي، وشبكي اس  بارات

  منح ي، وبنت مسجماس، وق ر مو ي و الس عن انشا  ا ممرسي ويك وريا للبنات، وممرسي لألورديي وي  

 م. للنزيم ينظر 1868 شرين األول عام  30مح ، وشو ت مح ،  وويت وي 

 https://www.Sikandar-Bwgum-WikiPedia.com  

https://www.sikandar-bwgum-wikipedia.com/
https://www.sikandar-bwgum-wikipedia.com/
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 ,االثنـــــــــاء تـــــــــوفي منـــــــــور الـــــــــدين تلـــــــــكوفـــــــــي  ,بومبـــــــــايلـــــــــى إانتقلـــــــــوا  هـــــــــدأت األوضـــــــــاعن أ
 .(1)آنذاك وعشرون عاماً  ةخمس بسنوكان  ,فتابع خير الدين الرحلة

وتــــــــــزوج مــــــــــن ابنــــــــــة أخ الشــــــــــيخ محمــــــــــد طــــــــــاهر  ,بعــــــــــد وصــــــــــوله لمكــــــــــة بنــــــــــى بيتــــــــــاً 
ــــــــــوطري ــــــــــذي  ,ال ــــــــــو  عــــــــــدّ ال ــــــــــة المن ــــــــــي المدين  (2)رةمــــــــــن العلمــــــــــاء والمحــــــــــدثين المشــــــــــهورين ف

اصـــــــــــدر  ,كـــــــــــان خيـــــــــــر الـــــــــــدين عالمـــــــــــًا ومؤلفـــــــــــًا وشـــــــــــاعراً , (3)م1871وكـــــــــــان ذلـــــــــــك عـــــــــــام 
أســـــــــباب و) ة(,فـــــــــي المعـــــــــارف الخيوريـــــــــ ةالســـــــــتة الضـــــــــروري) :كتـــــــــب هـــــــــيمـــــــــن المجموعـــــــــة 
العربيـــــــــة لغـــــــــات الـــــــــذي كـــــــــان بثالثـــــــــة  (عقائـــــــــد الفـــــــــريقينو) (,صـــــــــحاب الخيـــــــــورالســـــــــرور أل

ن اآلبــــــــــــــــاء واالمهــــــــــــــــات درج الــــــــــــــــدرر البهيــــــــــــــــة فــــــــــــــــي ايمــــــــــــــــاو)ورديــــــــــــــــة , والفارســــــــــــــــية واأل
ــــــــــذي المصــــــــــطفوية ــــــــــارة عــــــــــن ول األ :ن مــــــــــن جــــــــــزئينتكــــــــــوّ ( ال ــــــــــرعب  والثــــــــــاني ,شــــــــــعر ونث

فقــــــــــــط , كمــــــــــــا اصــــــــــــدر كتــــــــــــاب باللغــــــــــــة العربيــــــــــــة فــــــــــــي مصــــــــــــر بعشــــــــــــرة  اً شــــــــــــعر  كــــــــــــان
 .(4)مجلدات

نالــــــــت الدراســــــــات التــــــــي قــــــــام بهــــــــا خيــــــــر الــــــــدين فــــــــي مكــــــــة علــــــــى أهتمــــــــام الســــــــلطان 
(, فـــــــــــــــــدعاه هـــــــــــــــــو وعائلتـــــــــــــــــه م1918-1842) (5)الثـــــــــــــــــاني العثمـــــــــــــــــاني عبـــــــــــــــــد الحميـــــــــــــــــد

                                                           

 .42( عبم ال و  دسنو ، حيات ابو الكالم آزاد، ص1)

 .16م، ص1986م، موانا ابو الكالم آزاد ش  يت أور  ارنامي، أرد أ اديني، دلهي، ( بليق أنج2)

 .14جهال برياي، صب( عرش مليسياني، 3)

 .16برياي، ص بجهال(  بليق أنجم، 4)

 اللانيي، زو    من يمنجال عبم للسلحان اللاني اابن م،1842عام  أيلول 21 وي ولم   ث ني    حمي: ع :( 5)

 أم ، وواة بام الانر من اللامني سن وي الحنيم عبم و ان الس ، بنرض ما ت ال ي قادين(، مز ان) ير وسنيت

 اليناس  الحنيم عبم  ل ز السلحان، ش  يي وي  و  رت اونم (، قادين )بيرس و الراباي أبي  زو ي  لز ب  عهم

 واللغي وال ارسيي ال ر يي و الم وال حني، بال  ا  ا سم علناس، زمن  ر ال أشهر من ن بي أيم  علز من ظناس 

 المين  نال بين ااسالميي الجاماي شري ي، وبيريي الغزالي وا ني :ينظر للنزيم األبر . والالوم الاربيي

رسالي ما س ير تير  ،الاشرينال رن  وبمايي ال اس  عشر ال رن وابرأ اللاني الحنيم عبم والسلحان األوغاني

-32ص ص م،2017مليان،  بني  نانامي بو ،سانييواقن اا  ناعيي الالوم ي لي  الجياللي ي اما ،منشورة

33. 
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لمكافأتــــــــــه, إذ تــــــــــم نشــــــــــر العديــــــــــد مــــــــــن أعمالــــــــــه فــــــــــي القــــــــــاهرة تحــــــــــت رعايــــــــــة الســــــــــلطان 
 .(1)العثماني

 عاصــــــــــمة الدولــــــــــة العثمانيــــــــــة م1880اســــــــــطنبول عــــــــــام لــــــــــى إســــــــــافر خيــــــــــر الــــــــــدين 

 ترىشــــــــــــــاو  ,المكتبـــــــــــــات م(, زار خاللهــــــــــــــا1881-1880)آنـــــــــــــذاك وبقـــــــــــــي فيهــــــــــــــا عـــــــــــــامين 
وقـــــــــد حظــــــــــى  ,يغــــــــــًا وطريقـــــــــة حـــــــــديث ممتعـــــــــةلـــــــــك أســـــــــلوبًا بلتمأ ,الكتـــــــــب مجموعـــــــــة مـــــــــن

تـــــــــه قاما وأثنـــــــــاء, اســـــــــطنبولالشـــــــــيخ موســـــــــى عبـــــــــد الحـــــــــق شـــــــــيخ االســـــــــالم فـــــــــي بإعجـــــــــاب 
ـــــــــــى ســـــــــــوريا إســـــــــــافر ثـــــــــــم وعمـــــــــــل قاموســـــــــــًا لهـــــــــــا,  ,اللغـــــــــــة التركيـــــــــــة درس هنـــــــــــاك عـــــــــــام ل
ـــــــــــي فيهـــــــــــا م, 1882 ـــــــــــم ســـــــــــافر  كامـــــــــــل, عـــــــــــاممـــــــــــدة وبق ـــــــــــى العـــــــــــراق إث م, 1883عـــــــــــام ل

الـــــــرحمن نقيـــــــب االشـــــــراف ببغـــــــداد علـــــــى  وكـــــــان الشـــــــيخ عبـــــــد ,ومكـــــــث فيـــــــه ســـــــبعة أشـــــــهر
مصــــــــر  ســـــــافر إلـــــــى, ومـــــــن العــــــــراق فأخــــــــذ خيـــــــر الـــــــدين منــــــــه الطريقـــــــة ,القادريـــــــة الطريقـــــــة

التـــــــي بقـــــــي  بومبـــــــايإلـــــــى  هـــــــار غادثـــــــم  ,امفيهـــــــا مـــــــّدة عـــــــبقـــــــي م, و 1883منتصـــــــف عـــــــام 
 .(2)ثم رجع إلى مكة ,م1885لعام ل فيها بضعة أشهر

صـــــــالح قنــــــــاة عمـــــــال مثــــــــل: إبعض األقـــــــام بــــــــ ,مكـــــــةخيــــــــر الـــــــدين إلــــــــى ع و رجـــــــ عنـــــــد
ــــــــف ,(زوجــــــــة هــــــــارون الرشــــــــيد)ميــــــــاه زبيــــــــدة  ــــــــذي األ ,التــــــــي تعرضــــــــت للضــــــــرر والتل مــــــــر ال

فبــــــــــادر خيــــــــــر الــــــــــدين بجمــــــــــع  ,ثنــــــــــاء الحــــــــــجأزمــــــــــة وتفــــــــــاقم األ ,لــــــــــى نقــــــــــص الميــــــــــاهإأدى 
 حـــــــــوالي أثنـــــــــانرت بقـــــــــدّ  وقـــــــــد ,الدولـــــــــة العثمانيـــــــــةمـــــــــوال مـــــــــن الهنـــــــــد ومصـــــــــر وســـــــــوريا و األ

عبـــــــــد الحميـــــــــد الثـــــــــاني فمنحـــــــــه الســـــــــلطان العثمـــــــــاني  ,أصـــــــــلح بهـــــــــا القنـــــــــاة ,مليـــــــــون روبيـــــــــة
 .(3)على أثر عمله الميدالية المجيديةم( 1842-1918)

توافـــــــــــــد ف ,م1898عــــــــــــام  اد إليهــــــــــــاعـــــــــــــكانــــــــــــت مدينــــــــــــة كلكتـــــــــــــا محطتــــــــــــه التاليــــــــــــة, ف
لخطبـــــــــه تـــــــــأثير فـــــــــي نفـــــــــوس المســـــــــتمعين, , وكـــــــــان عليـــــــــه لالســـــــــتفادة مـــــــــن علمـــــــــهالنـــــــــاس 

                                                           

(1) Zekai. Kardaş, Ebül Kelam Azad Veel-Hilal Gazeteşi Çerceveşinde Türkiye Ve 

Türkler, Döktöratezi, Iştanbül, 2011, ş.12. 

 .81،80، 74جهال برياي، ص، صب( عبم الرزاا النليح آباد ، 2)

 .44جهال برياي، صبالكالم آزاد، بم ال و  دسنو ، حيات أبو ( ع3)
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مســـــــــجد )و (,النوخـــــــــذة)مســـــــــجد  :مـــــــــاه, مســـــــــجدين مشـــــــــهورين ومـــــــــن أهـــــــــم أعمالـــــــــه: بنـــــــــاء
 .(1)(السلطان تيبو

تتمتّـــــــــع بمكانـــــــــة  كانـــــــــت غـــــــــالم محيـــــــــي الـــــــــدين أحمـــــــــدأســـــــــرة  يتضـــــــــح مّمـــــــــا تقـــــــــّدم إن
مهمــــــــــة ومرموقــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل حكــــــــــام االمبراطوريــــــــــة المغوليــــــــــة فــــــــــي الهنــــــــــد منــــــــــذ مجيــــــــــئهم 
ــــــــم والفضــــــــيلة بــــــــدءًا مــــــــن جــــــــّدهم  إليهــــــــا مــــــــن أفغانســــــــتان, فكانــــــــت األســــــــرة تــــــــأريخ مــــــــن العل

ـــــــــو الكـــــــــالم األكبـــــــــر ) ـــــــــد أب ـــــــــدهلوي(, وانتهـــــــــاًء بوال ــــــــــ)بهلول ال ـــــــــب ب ـــــــــدين( الملق  آزادجمـــــــــال ال
)خيـــــــــر الــــــــــدين( الــــــــــذي كــــــــــان عالمــــــــــًا دينّيـــــــــًا وشــــــــــاعرًا, إالَّ إنــــــــــه كــــــــــان صــــــــــوفّيًا متعّصــــــــــبًا, 

 بالمقابل لم تكن لألسرة أي نضال أو توّجه سياسي مناهض لإلنكليز.
 

 :ميالده _ثانياا 
بباب  ةالمتصل (قدوة)في محلة  ,م1888شرين الثاني عام ت 11في  الدين غالم محيولد      
 .(3)(عالية بيكم) ووالدته ,(2)في مكة المكرمة السالم
ــــــــدين أ ــــــــر ال ــــــــده خي ــــــــًا هــــــــو أســــــــماه وال ــــــــروز بخــــــــت)ســــــــمًا تاريخي  ؛طالعــــــــه لحســــــــن (,في

ــــــــــه أل ــــــــــهأن ــــــــــذ والدت ــــــــــرًا من ــــــــــه خي ــــــــــك  ,(4)ستبشــــــــــر ب ــــــــــه أبعــــــــــد ذل ــــــــــق علي محــــــــــي الــــــــــدين )طل
خيــــــــر لكــــــــان و  ,(6)خوتــــــــهأ ينمــــــــن بــــــــوالرابــــــــع مــــــــن الــــــــذكور ني وهــــــــو الولــــــــد الثــــــــا ,(5)(حمــــــــدأ

                                                           

 .13-12( ظ ر احنم نظامي،  هال برياي، ص1)

م، 2016( أبو الكالم آزاد، تبار ال ا ر،  ر   الل السايم الحن او ، النر ز ال ومي لل ر ني، ال ا رة، 2)

 .22 –21، ص ص؛ عبم النجيم بادم سو مرو ، سيرت آزاد، مسلم پليكيشنز، ا ور18ص

والمة أبو الكالم آزاد، وزو ي بيرالمين،  نحمر من أسرة عربيي مارووي بالالم وال  و ،  ع  ية  يكم ( 3)

 ا رت أسر ها من مرا ش واس  رت بالنميني الننورة،  انت م حم ي وو يحي اللسان والبيان، وقم  انت 

ويهن بام صالة ال راويح،  م   وم بشرح الك ب   جن  النسا  من أنحا  مكي وي بي ها وي شهر رم ان، و  حب

المينيي، وقرا ة ال  ص، و ناول مسائ  دينيي بح  ، أب  أبو الكالم عنها ال  احي والبالتي وال حابي. للنزيم 

؛ أبو الكالم آزاد، تبار ال ا ر، الن مر 45ينظر  عبم ال و  دسنو ، حيات أبو الكالم، بجهال برياي، ص

 .19السابق، ص 

( تالم رسول مهر، موانا ابو الكالم  آزاد أيف نادر روز   ار ش  يت، مر ب. محنم عالم م  ار حق، 4)

، مهر شنر برائيويب لنيم، و وش برت ا ور، ص ص  .66- 65نار أولا

آ ا  أنوپم، موانا ابو الكالم آزاد أو  نموس اني قومي  حريف، م ر م.  ني  أب ر، بما ب ش او ينئف  (5)

 .20م، ص2011ا برير ، بين ، دلهي، بلبف 

 .15-14ص ، صجهال بريايب، عرش مليسياني( 6)
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وقـــــــــد ولـــــــــدت  (,زينـــــــــب بـــــــــيكم)البنـــــــــت الكبـــــــــرى هـــــــــي أمـــــــــا  ,الـــــــــدين ثالثـــــــــة بنـــــــــات ووالـــــــــدين
 وقــــــــــد (,فاطمــــــــــة بــــــــــيكم)خــــــــــت الوســــــــــطى هــــــــــي ألوا ,وماتــــــــــت وهــــــــــي صــــــــــغيرة إســــــــــطنبول,ب

ـــــــــت فـــــــــي نيســـــــــان عـــــــــام  , (1)(معـــــــــين الـــــــــدين عـــــــــرب)وكانـــــــــت متزوجـــــــــة مـــــــــن  ,م1966توفي
ـــــــــــــة مـــــــــــــع ودرســـــــــــــت اللغـــــــــــــة األ ـــــــــــــي المنـــــــــــــزل بأشـــــــــــــراف  آزادبـــــــــــــو الكـــــــــــــالم أخيهـــــــــــــا أوردي ف

 ,المكنـــــــــى بــــــــــ)آه( (,أبـــــــــو النصـــــــــر غـــــــــالم ياســـــــــين) أمـــــــــا شـــــــــقيقه األخـــــــــر فهـــــــــو, (2)والـــــــــدهما
م 1906يلـــــــــول عـــــــــام أ 2تـــــــــوفي فـــــــــي  وقـــــــــد ,ينعـــــــــامب آزادبـــــــــو الكـــــــــالم أكبـــــــــر مـــــــــن أكـــــــــان و 

ــــــــاهز ــــــــاً  22 عــــــــن ســــــــن ن ــــــــًا مشــــــــهوراً و  ,(3)عامــــــــًا تقريب للغــــــــة ًا باوضــــــــليع ,كــــــــان شــــــــاعرًا غزلي
ــــــــــــــة ات:وكــــــــــــــان يجيــــــــــــــد اللغــــــــــــــ ,ورديــــــــــــــةاأل ــــــــــــــة ,والفارســــــــــــــية ,العربي ــــــــــــــة ,والتركي  ,واالنجليزي
خــــــــــــــت مــــــــــــــا األأ ,(4)كانـــــــــــــت قصــــــــــــــائده ومقاالتــــــــــــــه تنشــــــــــــــر فــــــــــــــي المجــــــــــــــالت والصــــــــــــــحفو 

نهــــــــــــا توفيــــــــــــت فــــــــــــي إف ,التــــــــــــي عرفــــــــــــت بـــــــــــــ)محمودة( (,يفــــــــــــة بــــــــــــيكمحن)الصــــــــــــغرى فهــــــــــــي 
 (واجــــــــــــد علــــــــــــي خــــــــــــان)كانــــــــــــت متزوجــــــــــــة مــــــــــــن و  ,م فــــــــــــي كلكتــــــــــــا1943ران عــــــــــــام يــــــــــــحز 
 (.5)في والية بهوبالالبريطانية كرتير الحكومة س

ــــــــدين كــــــــان ــــــــه غــــــــالم محــــــــي ال ــــــــى  منــــــــذ طفولت ــــــــةيميــــــــل إل دور االســــــــتاذ والعــــــــالم,  تأدي
يصـــــــــعد و  ,الصــــــــناديق فــــــــي المنــــــــزل بعــــــــضويقــــــــوم بجمــــــــع  ,فكــــــــان يرتــــــــدي عمامــــــــة والــــــــده

ن علــــــــــى أســــــــــاس إالتصــــــــــفيق  أخواتــــــــــه يطلــــــــــب مــــــــــن, ثــــــــــم اخواتــــــــــه عليهــــــــــا ويخطــــــــــب فــــــــــي
وهوايـــــــــات لعابـــــــــًا أ لديـــــــــه نـــــــــتاك, و (6)هلخطابـــــــــ نالنـــــــــاس يصـــــــــفقو ف الأهنـــــــــاك حشـــــــــدًا مـــــــــن 

مثـــــــــل: تجميـــــــــع مجموعـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــناديق بشـــــــــكل قطـــــــــار, ويقـــــــــف فـــــــــي مقدمـــــــــة أخـــــــــرى 
ــــــــــه رجــــــــــل مســــــــــن, و  ــــــــــك الصــــــــــناديق, وقيامــــــــــه أيضــــــــــًا بالمشــــــــــي بالعكــــــــــاز وكأن ذلــــــــــك  دلّ تل

                                                           

 .55-54( عبم ال و  دسنور ، حيات ابو الكالم آزاد، بجهال برياي، ص ص1)

 .62م، ص2005( شراوت حسين مرزا، أردو آد  بن موانا ابو الكالم آزاد، مسلم ايحو يشن  بري ، 2)

 .55، صبرياي بجهالات ابو الكالم آزاد، ( عبم ال و  دسنور ، حي3)

 .13جهال برياي، صب(  ظ ر أحنم نظامي، 4)

 .55برياي، ص بجهال، لكالم آزاد(  عبم ال و  دسنور ، حيات ابو ا5)

،  ش اور ينئ  بلبف ا  برير  بين ( و ا  قي ر، موانا أبو الكالم آزاد وكر وعن  حي  نمزاوسي، بما ب6)

 .7م، ص2009
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ذكائــــــــــــه وطموحــــــــــــه فــــــــــــي أن يصــــــــــــبح شخصــــــــــــية علميــــــــــــة تكــــــــــــون محــــــــــــط أنظــــــــــــار علــــــــــــى 
 (.1)المجتمع

 وحــــــــدهيجلــــــــس  كــــــــان ةســــــــن الثانيــــــــة عشــــــــر  منــــــــذفهــــــــو  ,القراءةلعــــــــه بــــــــو  مــــــــن هواياتــــــــه
ــــــــب ــــــــي نزهــــــــة  ,مــــــــع الكت ــــــــدما يخــــــــرج ف ــــــــاب معــــــــه عن ــــــــى احضــــــــار كت ــــــــاد عل ــــــــد اعت بعــــــــد وق

يقـــــــــوم ئ, و خـــــــــذ كتابـــــــــًا ويجلـــــــــس فـــــــــي مكـــــــــان هـــــــــادأي وغالبـــــــــًا مـــــــــا ,خـــــــــارج المنـــــــــزلالظهـــــــــر 
 (.2)بقراءته من الظهر حتى المساء

ــــــــد ــــــــي الــــــــدين أحمــــــــدعــــــــا   لق ــــــــي جــــــــو دينــــــــي بحــــــــ غــــــــالم محي كــــــــان يســــــــتيقظ ف ,تف
داء إلضـــــــــوء و بال همر أيـــــــــهـــــــــو بيـــــــــه و أصـــــــــوت  علـــــــــىفـــــــــي تمـــــــــام الســـــــــاعة الرابعـــــــــة صـــــــــباحًا 

ـــــــــة الفجـــــــــر, صـــــــــالة  ـــــــــةكـــــــــان وبـــــــــنفس الطريق ـــــــــده, يـــــــــؤدي الصـــــــــلوات اليومي ـــــــــف وال فـــــــــال  خل
لـــــــــى المســـــــــجد إذهب يـــــــــكـــــــــان و  ,جـــــــــل المـــــــــرضأل الَّ إ ,غفـــــــــر لـــــــــه بالتهـــــــــاون بالصـــــــــالة قـــــــــطي  
داء صـــــــــالة العصـــــــــر والمغـــــــــرب فـــــــــي إأ بـــــــــبـــــــــد ذلـــــــــكنـــــــــه بعـــــــــد إ الَّ إ ,داء صـــــــــالة الجمعـــــــــةإل

 (.3)المسجد

 

 تربيته وتعليمه: _ثالثاا 
القيم  ونشأته في جو ديني عريق؛ ساهم بشكل كبير في تعلمه ,والدة آزاد في مكة كانت     

ه تيبر تعلى كانت حريصة و االخالقية الحميدة, فكان لوالدته العربية, الفضل األكبر في تربيته, 
"ذات حادثة في طفولته حول ذلك المعنى, فقال:  آزادالحسنة, ويروي  على الفضائل والصفات

يوم أبقى والدي شخصًا أسمه )حافظ مبارك بخاري( في المنزل لعمل ما, وكان غير مهتم 
فقامت أمي بإرشادي وتأديبي بصوت منخفض , بنظافة ثيابه, فقلت إن ذلك الرجل قذر جدًا"

, وعن وصف أخالقها العالية نا"مو  منكفي عين اهلل أعز روحي ّل تقل ذلك ربما : قائلةً جدًا, 

                                                           

 .9ر أحنم نظامي، بجهال برياي، ص (  ظ 1)

 .23-22(  آ ي أنوپم، بجهال برياي، ص ص2)

 .9برياي، ص بجهال( ظ ر احنم نظامي، 3)
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"بقدر ما عرفته عن بصيرتها اّلخلقية والعقلية أشعر بأنها في مرتبة عالية جدًا في يقول: 
 .(1)كل شيء, فهي تساعد الفقراء والمنكوبين, وتحثنا على مساعدتهم"

ن مشرف والدها وعمها قد طبع  فقد كانت عائلتها من أرقى العائالت العلوية في الحجاز,      وا 
في قلوب جميع علماء المسجد الحرام, فعلمته أدب الكبار, وحب الصغار, واالمتناع عن انتقاد 
األخرين, وتلك النعم هي نعم الدين, فكان ذلك بمثابة زرٍع زرعته والدته فيه, فاستمر بالنمو 

 .(2)واحياء التعاليم الدينية
طتها سامه األولي في البيت, فكانت خالته استاذته األولى التي قرأ بو تعلي محيي الدينابتدأ      

"بدأ تعليمي في البيت تحت اشراف خالتي, فكانت تعرف القراءة دروسه, ووصفها قائاًل: 
نا قد انتهينا من حفظ , وقبل مغادرة مكة كتتلو القرآن الكريم بصوت جميلو والكتابة جيدًا, 

, "لقراءة القرآن في الحرم الشريف, وكان الشيخ من أكبر القرّاء , وكنت قد بدأت الذهابالقرآن
 .(3)كنت أتعلم القراء من أبناء خالي محمد سعيد, ومحمد شفيع, ومحمد مكي آزادويقول 
, ذهب للدراسة في حلقة حفظ القرآن الكريم بالحرم المكي عمرالخامسة من ال آزادعندما بلغ     

بعض األذكار مثل: كلمة  آزادهلل المرداد, فقام الشيخ بتلقين الشريف تحت اشراف الشيخ عبد ا
في  آزادر(, كما أقتصرت دراسة ر وال تعسّ )يافتّاح(, وترديدها ثالث مرات, وكذلك عبارة )يسّ 

 .(4)فاستطاع حفظ سورة يس وسورة قاف ,مكة على قراءة وحفظ سور القرآن الكريم فقط
 كانت لغة الحديث في البيت هي العربية, وكانت والدته, فقد دآزاونظرًا للبيئة التي نشأ فيها      

على الرغم من معرفتها  ,تحّبذ اللغة العربيةأحد شيوخ المدينة  ابنة )محمد طاهر الوطري(
كامها, من اللغة العربية, فنشأ وترعرع على آدابها وأح آزادلألوردية, فكان ذلك سببًا في تمكن 

أن في بجانب قراءته الكتب يرغب  كانو يقرأ كل كتاب يجده,  كانوبسبب اهتمامه بالقراءة, 

                                                           

 .17-16ص ص برياي، بجهالظ ر احنم نظامي، م  ب  من  (1)

 .9آسز برياي، ص (2)

 .19أبو الكالم آزاد، تبار ال وا ر، الن مر السابق، صم  ب  من  (3)

 .38-37م، ص ص1988منظور أحنم، موانا أبو الكالم آزاد وكر وون، نسيم بف، لكنهو،  ( مالف زاد 4)
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غالم محي م انتقلت عائلة 1890وفي عام , (1)وملمًا بتعاليم القرآن الكريم ,يصبح حافظًا شريفاً 
كسر, فذهب فان إذ وقع على ذقنهخير الدين, والده ض لها إلى كلكتا؛ بسبب حادثة تعرّ  الدين

إذ يوجد فيها أطباء  ,نصحه االطباء بالذهاب إليها بعد أن العالجبرفقة عائلته إلى كلكتا لغرض 
, وفي كلكتا درس (3), إالَّ إن تالمذته ومحبيه أجبروه على البقاء فيها(2)مهرة يقدرون على مداواته

التعليم هو أبجدية اللغة األوردية تحت اشراف والده خير الدين, وكان ذلك  غالم محي الدين
, وكان (5)م1899عام  آزاد, وبعد عام من انتقال العائلة لكلكتا توفيت والدة (4)هناكله االبتدائي 

 غالم محيي الدين أحمد, لكن ذلك األمر لم يثن  من عزيمة (6)سنه آنذاك إحدى عشر عامًا فقط
تقتض  أن يتعلم األوالد اللغة إذ كانت تقاليد المسلمين الهنود القدامى على مواصلة تعليمه, 

اللغة العربية, وما أن يتعلم هؤالء االوالد بالبعض من قواعد تلك اللغة حتى  قبل تعلمالفارسية, 
, فضاًل عن باللغة العربية والجبروالرياضيات, الهندسة, و الفلسفة,  علوميتم الشروع في تلقينهم 

ى على تدريس أبنه في البيت عل آزادأما روحّيًا  فقد أصر والد  ,(7)دراسة الشريعة االسالمية
ية, فقد كان خير الدين رجاًل صوفيًا, وكان ال يرغب بتعليم أبنائه اللغة االنكليزية تقليدالطريقة ال

 ,ألنها تضر بمعتقداتهم, وكان غير راٍض عن المدارس في كلكتا, ويعّدها عديمة القيمة والفائدة
دراسة خارج المنزل, كان يرغب بال غالم محيي الدين أحمدلذا قام بتعليم أبنائه في المنزل, ولكن 

أي في المدرسة التي يكتسب فيها االنسان العلوم والمعارف المختلفة أكثر من زوايا جدران 
 .(8)المنزل األربعة

                                                           

 .23( آ ي أنوپم، بجهال برياي، ص 1)

 .26، صالهنم  ظ ر بالحريي، أبو الكالم آزاد( 2)

 .12-10م، ص ص1985( ت ران أحنم أيم، أبو الكالم آزاد،  شاعت أول، وي ان بف سبال رز، دلهي، 3)

 .23برياي، ص  بجهالزاد  منظور أحنم، ( مالف 4)

( رشيم المين بان، موانا أبو الكالم آزاد ش  يت سياست بيغام، قومي  ونس  برا  وروع أردو زبان، 5)

 .21م، ص2000دلهي، 

(6) Iftekhar Arshad, The Role of Mulana Abul Kalam Azad in National Movement, 

Research Scholar, Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Vol.1V, Issuel, 

Nuzaffarpur, Bihar, p.468. 

 .27( أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق، ص7)

 .70( عبم ال و  دسنو ، حيات أبو الكالم آزاد، بجهال برياي، ص8)
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, وفي (1)أستقدم إليه مدرسين األخيرتلقى دروسًا في الفقه على يد والده, وعندما مرض و      
, ورغم النشأة التي (2)1900ة عام أكمل المنهج األساس في اللغة العربي رسن الثانية عش

على تنشئته وفقًا لها, إالَّ إنه تمكن بمساعدة مولوي محمد يوسف جعفري,  آزادحرص والد 
قرأ و ع بتعلم اللغة االنكليزية, وما أن تعلم القليل منها, حتى شرع بمحاولة قراءة االنجيل, شرّ و 

ه, بدأ بقراءة كتب التاريخ والفلسفة بعض الصحف االنكليزية مستعينًا بقاموس, وبعد تحسن لغت
 .(3)باللغة االنكليزية

تعّلم غالم محيي الدين أحمد اللغة  تقّدم, يبدو إن هناك مبالغة في مسألة وخالل ما     
االنكليزية, إذ ليس من المعقول أن فتى بعمر اثنتا عشر سنة يستطع قراءة الصحف االنكليزية, 

 نكليزية.وكتب التاريخ والفلسفة بالغة اال
م سابقًا أقرانه بتسعة 1904دراسته بسن السادسة عشر عام أحمد  الدين يغالم محيأتم      

دية تدريس تالميذ أصغر منهم سنًا؛ تقليأعوام, وكانت شروط التالميذ المتخرجين على الطريقة ال
ر تلميذًا للتأكد من ترسخ العلوم التي درسوها في أذهانهم, فقام خير الدين بإحضار خمسة عش

 .(4)إلعطائهم دروسًا في المنطق والفلسفة والرياضيات أحمد الدين يغالم محيل
العلمية, بدأ بقراءة مقاالت السير سيد أحمد خان وهو بسن ته خالل تلك المرحلة من حيا     

, وعند اطالعه على طبيعة الحركة الفكرية ألحمد خان, توصل إلى نتيجة (5)السابعة عشر
حركة خان ساعدت على تنمية المسلمين على المستوى المحلي, وليس على المستوى مفادها إن 

                                                           

س  اللغي الاربيي والننحق، ون ير ( درت آزاد علز يم مجنوعي من األسا  ة، و م  محنم يا و ، ا1) ل   درا

س  ال  سير  الحسن األميلور  ال   أعجب آزاد ببالت   وو اح  ، ومحنم ابرا يم، ومحنم عنر ال   درا

 .80-75وأحكام ، وساادت حسين اآلرو ، ومحنم شا  محمث، وتير م. للنزيم ينظر  آسي برياي، ص ص

 .21( آ ي أنوپم، بجهال برياي، ص 2)

أبو سلنان شا جها بور ، موانا أبو الكالم آزاد  يف سياسي محالاي،  نايي ببليكيلنز،  ش ياا أ  مش اا ( 3)

 .21.، ص 21م، ص2012برت، ا ور، 

 .27( أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق، ص4)

 .38( بليق أنجم، بجهال برياي، ص5)
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, وليس طريقًا أً العالمي, وأعتقد بأن الطريق الذي وضعه أحمد خان للمسلمين كان طريقًا خط
 .(1)م1905صحيحًا؛ خاصة بعد إقدام البريطانيين على تقسيم البنغال عام 

فاد المسلمين من حيث تنمية أفكارهم, واكتسابهم العلوم أ أي إن مشروع أحمد خان العلمي     
, إالَّ إنها أضّرتهم على المستوى الوطني )السياسي( والعالمي, وذلك بسبب مناداته العقلية

 بالتعاون مع البريطانيين بداًل من مقاومتهم وطردهم من الهند.
رته, عند اطالعه على المؤلفات على العادات والتقاليد القديمة الموروثة في أس آزادتمّرد      

الدينية للمذاهب االسالمية, ومشاهدته نقاط االختالف فيها, إذ وجد كّمًا هائاًل من االختالفات, 
حدر من المصدر, ولم يكن "لما تلك اّلختلفات الكبيرة مادامت إنها تنفلم يستوعب ذلك, وقال: 

خر مخطئون وكفرة, فبدأت تلك كل مذهب بأن أتباع المذهب األ اقتناعم تفهّ بإمكاني 
التساؤّلت حول المذاهب الدينية تثير في نفسي شكوكًا حول الدين اّلسلمي ذاته, بأن الدين 
إذا كان حقيقة كونية, فلماذا نجد الفوارق والخلفات بين من يعتنقون ديانات أخرى؟ ولماذا 

, وخالل ذلك االضطراب ا خطأ", ويعّدهاألخرى يعتقد كل دين إنه يمتلك الحقيقة ويدين األديان
, كان يسعى إليجاد حل إلنهاء شكوكه, فمر بمراحل بدأها بقيود العائلة آزادالنفسي الذي مّر به 

"إني : الً ئاقخذ لنفسه مذهبًا خاصًا به, ن يتتتالشى, فقّرر أ بدأتو في نفسه التي زرعت فيه 
 آزاد, وأصبح أرسم لنفسي مذهبًا" وجدت نفسي متحررًا من جميع الروابط التقليدية, وقّررت أن

"أصبحت اآلن ملحدًا بالكامل وأفخر ملحدًا رغم ممارسته شعائر العبادة ظاهرّيًا, إذ يقول: 
 .(2)جهل والحد "لبإيماني بالمادية والعقلنية, وّل أرى في الدين إَّل ا

استعادته عام , ومن ثم آزادخالل مرحلة التيه الروحي, وفقدان األمل التي مّر بها      
"كان مظهري الخارجي مثل رجل ينم بأني أريد م, شعر بألم ويأس شديدين, إذ قال: 1910

التوفيق بين العقل والدين والحوار الفكري, لكني بداخلي تخليت عن جميع المعتقدات, 
, لكنه كان متحمسًا وأصبحت آثمًا من حيث الممارسة, وكانت المرحلة النهائية من يأسي"

                                                           

 .24برياي، ص بجهال( آ ي أنوپم، 1)

 .28( أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق، ص2)
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"فجأة أشرق نور األمل أمامي, فكما ّل أستطع قول من أين ة ايمانه المفقود, قائاًل: الستعاد
جاءت اليد التي دفعتني للظلم, كذلك ّل يمكن أن أفسر تلك اليد التي أخرجتني للنور, فالنور 

, فوجدت الهدف الذي 1970أي في عام  أشرق فجأة بعد تسعة أعوام من التيه بالظلم
ت الشكوك كلها, واختفت خيبة األمل جميعها, ووجدت اّليمان والهدوء أبحث عنه, وتلش
 .(1)الذي أبحث عنهما"

بناء  قد أثرت فيالبيئات المتعّددة التي نشأ أبو الكالم آزاد فيها  يتضح من ذلك, إن     
من ى آخر, فشخصيته, بدءًا من منزل األسرة ومرحلة الطفولة المبكرة حتى تنقله من مكان إل

ذين المكانين علومًا مختلفة ذات طابع ديني وغيرها من تلقى في ه المكرمة إلى الهندمكة 
ه تناقضات فكرية العلوم, ونتيجة لتعدد مصادر تلك العلوم وخاصة الدينية منها فقد ولدت لدي

المنهج  أثرت في مرحلة مهمة من حياته على طبيعة فكره, فاتجه نحو نقد الدين وثوابته, وتبّنى
 .أصعب مراحل حياتهفي تفسيره سواء للدين أو باقي مظاهر الحياة, فكانت تلك  العقلي

 

 :رحالته _اا رابع
لشرق في ااختلفت المصادر في تحديد األوقات واألماكن التي زارها أبو الكالم آزاد      

, فبعضها ذكر إنه )بالد الشام, وشبه الجزيرة العربية, ومصر, وايران, والعراق( األوسط
, ويمكننا (2)بثالثة رحالت منها: رحلتين قبل استقالل الهند, ورحلة ثالثة بعد االستقاللقام 

 تقسيم رحالته على النحو اآلتي:
 م:1905رحلته عام  -1
اقتصرت تلك الرحلة على العراق وسوريا, إذ سافر آزاد مع أخيه األكبر أبو النصر غالم      

النصر فتابع رحلته, وغادر العراق متوجهًا إلى  ياسين, لكنه مرض فعاد للهند, أما أخيه أبو
                                                           

رضوان قي ر، أبو الكالم آزاد و شك  األمي الهنميي وي منا  ي ااس انار والسياسات  ن الس عن ( 1)

، 2016الحائ يي،  ر  صهيب عالم، مرا اي  مجيب الرحنن، متسسي ال كر الاربي لل ر ني والنشر، بيروت، 

 .31-29ص ص

 .42( آ ي أنوپم، بجهال برياي، ص2)
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, (1)م, أي إن الرحلة استمرت عامًا واحداً 1906سوريا, لكنه مرض ومات قبيل عودته للهند عام 
في حين ذكر مؤرخ أخر وهو )شراقت حسين ميرزا( بأن آزاد سافر إلى بغداد في شهر تشرين 

, ثم عاد للهند (2)لة الندوةجان يعمل في مم, عندما ك1905األول, ومكث فيها سبعة أشهر عام 
, في حين ذكر )غفران أحمد إيم( بأن (3)بناًء على طلب مسؤول المجلة موالنا شبلي النعماني

آزاد سافر بسن الرابعة عشر للعراق مع أخيه أبو النصر غالم ياسين, وكان مقصدهم مدينة 
 .(4)بغداد
سين إلى العراق, وكان أبوه خير الدين منشغاًل ببناء ذكر آزاد "بأنه سافر مع أخيه غالم ياو      

نه اضطر للرجوع من الرحلة, بسبب مرض أصيب به في العراق, بومبايمسجد ومبنى في  , وا 
أما أخوه غالم ياسين, فإنه واصل رحلته للموصل وديار بكر والشام برفقه الحافظ عبد الرحمن 

وتجمع  رئتينذي يصيب الغشاء التهاب ال, وهو الرتسري, إالَّ إنه أصيب بمرض خطيراالم
وهو )ذات الجنب(, فاضطر للعودة من الشام, وقد السوائل الضارة بين غشاء الرئتين والصدر 

وكلكتا,  بومبايأعانه في الرحلة موظف في قنصليه بغداد وهو )سجاد حيدر(, فتم معالجته في 
 . (5)عام 21من ذلك المرض, فتوفي عن عمر  إالَّ إنه لم يشف  

 :1908رحلته عام  -2
 العراق: - أ
بعد وفاة خير الدين والد آزاد, سافر األخير إلى الشرق األوسط لغرض االطالع على      

, بسبب الروح الثورية التي طغت في نفس أبو الكالم خاصة األفكار السياسية في تلك البلدان
                                                           

 .14( ظ ر أحنم نظامي، بجهال برياي، ص1)

 .66( شراقت حسين ميرزا، بجهال برياي، ص2)

م، 1857راديش شنالي الهنم عام بولم وي  حم  قر  مميريي )أعظم  ر ( بوايي أو ر ش لي    عم ني ( 3)

أرباي قرون، و ان أسن  شبو را  سينغ،  م سنا ن س   وي وقت انماع اللورة الهنميي، اع نق  م  ااسالم قب 

سرا  المين،  ب ي    ب  شبلي الناناني بلال ي عشر واسحي، والم  الشيي حبيب ز، برع شبلي الناناني باللغي 

ة،  الم قرا ة ال رآن الكريم.  ال ارسيي، وقام باقصالح بين النات، أ    بالك ا ة الالنيي واألبالا والازا

م، ص 1992، 2، عمد42زيم ينظر  سلينان النمو ، حياة الاالمي شبلي الناناني، مجلي   اوي الهنم، مجللن

 .8-6ص

 .13( ت ران أحنم  يم، بجهال برياي، ص4)

 .180، 179، 146، 145( عبم الرزاا النليح آباد ، بجهال برياي، ص، ص5)
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, وترّدد على (1)م1908زار العراق مرة ثانية عام و , ببعض الشخصيات هناكالتقى فآزاد, 
, ومن بينهم: (3)رجال الدين والزعماء السياسيين في العراقبعض , والتقى ب(2)مجلس األلوسيين

التقى بالمفكر الفرنسي لويس و م(, 1922-1859) (4)القاضي علي عالء الدين األلوسي
 أبدى لويس ماسينيون وقدم( بمنزل الشيخ األلوسي في بغداد, 1962-1883) (5)ماسينيون

                                                           

 .13( و ا  قي ر، بجهال برياي، ص1)

 لز منح ي ألوت ال ي     قر  عاني علز نهر ال رات، يام الشيي )عبم ال ادر الحياار(  ين نون  أل وسيي  ( 2)

ال   سكن ألوت  م األلوسيين البغماديين، ين هي نسبهم  لز اامام علي ابن أبي  الب)علي  السالم(، وأول من 

وي  ام  أبي حني ي،  م ال   عن  ممرساس 1830الن ووي عام  (برز منهم  و )عبم ز صالح المين األلوسي

ورئيساس للنمرسين وي ممرسي حسن باشا، أب ت األسرة األلوسيي دور ا وي الناروي الالنيي، و ان لها دوراس وي 

احيا  ال راث الاربي ااسالمي، وقم  رم أعالمها أ اراس قياني ب روع الناروي وي اآلد ، وال  سير، واللغي، 

باني، اا جا ات ااصالحيي وي لنزيم ينظر  عبم الكريم حسين الشالا. لوال اريي، وال را م، والسير، وااب

( دراسي وكريي وي ر   ومواق  الن ب البغماديي، دار ومك بي عمنان للحباعي والنشر 1908-1808بغماد )

 .210-209م، ص ص2001وال وزي ، بغماد، 

   وي ا را  اللغي وال ر ني الاربيي وي ( سيم محنم عنر واروا، عب ريي موانا أبو الكالم آزاد واسهاما3)

 .114م، ص2015 شرين األول -، أيلول4، عمد66الهنم، مجلي   اوي الهنم، مج

 عام  ولم األلوسي، اللنا  أبي محنود بن نانان السيم ابن المين عال  علي السيم  أل وسي  عدء   :   علي( 4)

 عن  ومن ابن من   النبادئ ال الينيي  ب  ل ز األد ،و الالم حب عن  ال   ورث أبي  حجر وي ونش  م،1859

 منها ال  اة ونال ممرسي  ال  لسلف وان م والا ليي، الالوم الن ليي ا  ن األلوسي، شكر  محنود اامام

=  وي الاراا بالد ووي الشام بالد وي وبالبف ولسحين وي ق ز بال اضي، وعرف بال  ا ، الشهادة، واش غ 

 ابرا يم الشيي ينظر  يون  للنزيم .مر ان ممرسي وي ودون م،1922 ووي عام  وبغماد، انييوالميو الانارة=

 المينيي، والشتون األوقاف وزارة محباي الهجر ، عشر الراب  ال رن وي بغماد علنا   اريي السامرائي،

 .504-503ص ص م،1978ااعظنيي، 

 عني اس علز    يراس  ل  م،  ان1883عام ولم ،مس شراو  ا وليكيي ورنسيي ش  يي م سي يون   و س( 5)

 ومنهم  البارزين، الكا وليف والن كرين الال و يين علز  كويني و   ير ورنسا، وي ااسالميي المراسات

 وي ع ويي منح   م م،1901عام  والنغر  للجزائر ساور وتير م،  ارديت ولوي  مارسي و ام مونشانين

 سياسات ضم رأي  عن بوضوح وأعلن م،1908-1907عامي وم ر وي زار الاراا ال رنسي، اا ار ماهم

  ينظر  للنزيم اان ما . قنشا   س ام ال ي األوسط الشرا

Anthony O'Mahony, The Life and Thought of Louis Massignon (1883–1962): 

Comparative Political and Theological Perspectives, A Journal of Eastern Christian 

Studies, Vol. 55 , Nos. 3 – 4, pp. 427-428؛ Journal of Islam Jerusalem Studies: A 

Louis Massignon and Jerusalem: personal point of view, summer, 2011, pp.46-47.  
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لحركة  (2), وخالل رحلة آزاد في بغداد التقى )كاظم دشتي( أحد الثوار االيرانيين(1)اعجابه بآزاد
 , ضد الدولة القاجارية.(3)االصالح الدستوري في ايران

استفاد آزاد من رحلته للعراق من خالل اطالعه على األفكار الثورية التي مّثلتها ثورة      
 م, وذلك بلقائه ببعض الثوار االيرانيين في بغداد.1906ام االصالح الدستوري في ايران ع

 مصر: -ب
عبده  محمد المفكرب تأثر , إذ(4)مصر هي الثانية جهةو ال كانت لبغداد آزاد زيارة بعد     

 القاهرة, فقد شكلت تعليميًا مهمًا في تعد مركزاً  التي ,(5)العلوم دار ومدرسته م(1849-1905)
 إذ ,(6)األزهر الجامع في التعليم أوضاع تحسين عبده محمد لشيخا عجز بعد تلك المدرسة

                                                           

 .22( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

 .36( أبو سلنان شا جها بور ، بجهال برياي، ص2)

حر ي سياسيي قامت بإيران وي عهم السلحان ال ا ار  مظ ر المين    ة  الصدح   :ستور  في     ن ح( 3)

م، قاد ا السيم محنم الحبحبائي والسيم عبم ز البهبهاني للنحالبي برو  ااس بماد، و حبيق نظام 1905عام 

ال    ان د  ا وراس ومس بماس،  الشور ، واس حاعوا عزل رئي  الوزرا  اايراني عين المولي عبم النجيم

م، ال   أعلن النظام النشرو ي، و  سي  النجل  النيابي 1906واس بمل بنشير المولي ن ر ز بان عام 

اايراني وي  هران، وع مت الجلسي األولز ال ي ح ر ا السلحان مظ ر المين رتم مرض ، و م صياتي مواد 

م، وبام م ادقي الشا  علي   ووي، و ولز الارش 1831ي ال ادر عام المس ور ال ي  شب  مواد المس ور البلجيك

م 1908أبن  محنم علي ميرزا، و ام بإلغا  النظام النشرو ي، وابمال  بالنظام ااس بماد ، ووي حزيران عام 

 وريي صباح ال  الو ، اللورة المسا لق النموايي نيرانها علز مبنز النجل  النيابي، و م  مم . للنزيم ينظر  

 م.2013(، دار الراومين للحباعي والنشر، 1909-1907اايرانيي وال حورات السياسيي وي ايران )

 .32( ابو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق، ص4)

 الب، وياود ال    وي  32م، و ان عمد  البها 1872ممرسي نظاميي انشئت عام  م:رسة د ر   علوم ( 5)

ز علي باشا مبارم ال   أح ا بال جوة الاني ي بين مالني األز ر ال ين يرون  ن    علم ي ر  عن انشائها  ل

الالوم ال ي  ل و ا باألز ر   ر وضالل، ووضاوا الجغراويا والكينيا  والحبياي ب لف الوص  من  هي، 

ي ، و راد علي مبارم ال  ريب ومالني الالوم الكونيي ال ين ينظرون ألقرانهم من مالني المين واللغي نظرة دون

"إن م   ر د  ن  ع ف     تمو    لغة   ع  ية؟ بين ال ري ين، ووص  اامام محنم عبم  دار الالوم بنا ي  ي  

، وأقمم ال ميو  اسناعي  نزواس اق راح علز و    تحي ؟  وج:ه  في  ل مك ن, و ك ه  تحي  في هذ    مك ن"

ل  بح متسسي ح اريي  نويريي. للنزيم ينظر  ما ر حسن، ممرسي دار م، 1872مبارم بإنشا  النمرسي 

عام ووص ها اامام محنم عبم  ب نها )مكان احيا  اللغي الاربيي(. للنزيم  135 الب من   32الالوم بمأت ب 

 yum.com-https://www.almasryal                         ينظر                                                   

أينشئ الجام  األز ر علز يم  و ر ال  لي، و و قائم ال لي ي ال ا ني الناز لمين ز عام    ج مع  ألزه  ( 6)

م ر، م، و ان الغرض من بنائ   و  ال  رمزاس للسيادة الروحيي للمولي ال ا نيي، ومنبراس لمعو هم وي 972

" م      ئه ع : هللا وقم   ب بمائرة ال ب  وي الرواا األول علي ينين النحرا  والننبر عبارة بام البسنلي 

وو يه   و تميم مع:  الم م   معز  :   هللا صلو   هللا عليه وعلى آ  ئه و    ئه  أل  مي  على  : ع :ه جوه  

باألز ر نسبيس  لز السيمة وا ن  الز را )عليها السالم(  ، وقم سني  ك تب   صقلي وذ ك س ة ستي  وثدثم ئة"

بنت رسول ز)صلز ز علي  وال  وسلم( ال ي ين سب  ليها ال ا نيون، واحيط ب  ق ور سنيت ب  ور 

 =الز را ، وشن  الجام  ق ر ال مري  ال    ان علز الن  ب ال ا ني وي ال    و االيم ال    و االيم الشياي

https://www.almasryal-yum.com/
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, (1)الذهن صقل على قادرا يكن متدهورًا, ولم التعليمي نظامه فشاهد زيارته, من آزاد تمكن
 التقىو , المنار بمجلته أعجب إذ ,(2)م(1935-1865رضا ) رشيد محمد بالمفكر آزاد التقى
 طالب مع لقاء له , وكان(3)مصر في الفتاة العثمانيةالدولة  حركة أعضاءالبعض من ب آزاد

 الخطأ الذي أورده مهاديف حينما آزاد على م(, وعلق1908-1874كامل ) مصطفى واتباع
كان النظام  1908حين زرت األزهر عام ": فأجابه باألزهر, التعليم أوضاع التعليم عن سأله

ى صقل الذهن, وما كان يستطع أن يوفر لدرجة إنه لم يكن قادرًا عل المتبع فيه من التدهور
بالفلسفة والشريعة اّلسلمية, وقد حاول الشيخ محمد عبد اهلل أن يصلح هذا  معرفة اضافية
العلماء المتقدمين في السن المحافظين كانوا له بالمرصاد...فل يوجد سبب  النظام غير إن

 .(4)"يدعوني لللتحاق به
  وفرنسا: والدولة العثمانية سوريا - ت
الدولة إلى متوجهًا  غادرها ثم ,)سوريا( الشام بالد إلى توجه مصر, آزاد مغادرة بعد     

 لحكم المؤيدين من آزاد کانو , (5)م1909عام  منتصف في العثمانية الخالفة حاضرة العثمانية
اني األفغ الدين جمال المفكر أوجدها التي االسالمية الجامعة لحركة ومناصراً  العثمانية, الدولة

 تعلم إذ لفرنسا, آزاد سافر ذلك الثاني, بعد الحميد عبد السلطان تبناها التي م(,1839-1897)
                                                                                                                                                                                

عالناس وعلز رأسهم  بير  30وال لس ي وال وحيم،  ب  لب أ ابر الالنا  ووحاح  ال  ها  وعمد م وي المين =

الالنا  أبو يا و  قاضي ال نما، و ب  الجام  يمرت ال    ال ا ني المعوة، وينارت المعوة عن  ريق الجهر 

ينظر  محنم عبم الننام  للمبول للشاب الن ر  ال    ان علز الن  ب السني )الن  ب الشاواي(. للنزيم

 .م2012ااز ريي لل راث، ال ا رة، ، النك بي 1،  3ب ا ي وعلي علي صبح، األز ر وي أل  عام،  

  .32أبو الكالم آزاد ، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق ، ص( 1)

، ن وال الح ميا م وي أسرة عروت بال1865ولم وي قريي ال لنون وي  ب  لبنان وي عام  محم: رشي: رض  ( 2)

ا  قريي ال لنون  الم ال ران الكريم وال ط وقواعم الحسا  األرب   م ان    للنمرسي الرشيميي بمأ دراس   وي   ا 

بحرابل  الشام و ي ممرسي اب مائيي  اباي للمولي الالنانيي، وكانت اللغي ال ر يي  ي لغي ال اليم الز  انب اللغي 

أشهر اسا  ة محنم رشيم رضا وا لر م ن ااس، ال  ز ب  وي  رابل  حين  ان الاربيي، ويا بر محنم عبم  من 

، قام برحالت الز م ر وسوريا وال سحنحينيي والهنم والحجاز أعواممحكوماس بالن ي لبيروت لنمة  ال ي 

م عاماس. للنزيم ينظر  عبم اال  عبي م عن عنر ا نان وسباون1935أ  عام  22وأوروبا وولسحين،  ووي وي 

،  ليي ال ربيي   اماي أم ال ر ، تير منشورة رسالي ما س ير السوا ، ال كر ال ربو  عنم محنم رشيم رضا،

 . 27-15م، ص ص1992مكي النكرمي، 

 .8ص برياي، يجهال قي ر، ( و ا 3)

 .32ص السابق، الن مر بالحريي،  ظ ر الهنم آزاد، الكالم أبوم  ب  من ( 4)

 .13ص برياي، بجهال أيم، أحنم ( ت ران5)
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 صداقة الشباب األتراك حركة وقادة آزاد ربطت , وقد(1)كبيرة واكتسب خبرة  الفرنسية, اللغة
 ثوارال مع العالقات ختونتيجة لتلك الرحالت ترسّ للهند,  عودته بعد عامين استمرت ومراسالت

 .(2)السياسية همبادئ, وأثرت في واالتراك العرب

 وفاته:_ خامساا 
 عام شباط 14 في الثقافية العالقات الهندي للمجلس العامة الجمعية جلسة في كلمته خالل     
 "إنني قال: حيث العربية البالد مع العالقات لتوثيق عربية مجالت بإنشائه ارتياحه عبر م1958

 في بارز بدور المجل  ذلك وسيقوم تطور, في الدول جميع مع الهند علقات تكون أن أمل
 وكسرت الحمام في آزاد سقط كلمته القائه من اسبوع وبعد, (3)البعض" ببعضه شعبنا تقريب
 يتغير, لم وضعه أن إالَّ  لفحصه, B.C. Roy روي.سي.بي الطبيب له جاء, و (4)وحوضه فقرته
 بيد أمسك م1958 عام شباط 22 في سريره و مستلقيًا علىوه له نهرو آلل جواهر زيارة وأثناء
 الصديق أيها اهلل أمان في نهرو يا "استودعكم االخيرة: كلماته وقال نهرو آلل جواهر
 .(5)الكبير"

                                                           

 .22ص  برياي، بجهال بور ، شا جها سلنان ( أبو1)

 .32 ص ،السابق الن مر بالحريي،  ظ ر الهنم آزاد، الكالم أبو (2)
 .323رضوان قي ر، الن مر السابق، صن الس عن  ( 3)

(4) V.N.Datta, Op.Cit., p.227.   

 .324، صالسابقرضوان قي ر، الن مر ن الس عن  ( 5)
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 املبحث الثاني
 (م1885 -1800)يف اهلند  لعصره السياسيةو الفكريةيا  احل

خ الهند الحديث؛ كونه شهد ترسيخ واتساع ل القرن التاسع عشر مرحلة مهمة من تاريمثّ      
السيطرة البريطانية في الهند, فضاًل عن ما له من ارهاصات فكرية وسياسية أثرت بشكل أو 

طبقة سياسية هندية أخذت على عاتقها قيادة حركة التمرد من االستعمار  بآخر في ظهور
األوضاع  من التطرق إلى طبيعة البريطاني, ومن أبرز تلك الشخصيات أبو الكالم آزاد, لذا البد

الفكرية والسياسية في الهند خالل القرن التاسع عشر الذي نشأ فيه آزاد وتبلورت شخصيته 
 الفكرية والسياسية في ظل تطوراته.

 :م1856-1800 السياسيةالفكرية و األوضاع _أولا 

ذ شركة الهند الشرقية اتسمت االدارة البريطانية في الهند بجملة مساوئ منها تغلغل نفو        
, واستيالئها على (1)مThe British East India Company (1600-1858)البريطانية 

, (2)ثروات ومقدرات الهند االقتصادية عن طريق اتباع نظام التحالفات مع القوى المحلية
, إذ تمكن الحاكم العام (3)(Annexation policeواالعتماد على سياسة الضم وااللحاق )

 Richard colley Wellesley) (4)لبريطاني في الهند ريتشارد كولي ويلسلي مورنغتونا

                                                           

( suratم، وا   ت من النينا  الهنم  سورات )1600 انون األول عام  31ي  جاريي أسست وي شر  (1)

ا لها، وح لت الشر ي علز ام ياز بنو ب مرسوم ملكي من النلكي اليزابي  ) ( عام Elizabethمر زس

الر ا  م، وأد  ضا  البر غاليون وي الهنم  لز  نكنها من اا  ال النباشر بالشرا عن  ريق رأت 1600

 اماي (، رسالي ما س ير، 1948-1869ال الح. للنزيم ينظر  محنم مجمل، النها نا تانم  حيا   وأ ار  )

 .9، ص2019، يي واا  ناعيي ليي الالوم اانسان  بسكرة-محنم بي ر

م(، ا روحي د  ورا ،  ليي 1905-1858ناي  محنم حسن ااحبابي، اادارة البريحانيي وي الهنم )( 2)

 .44، ص1997دا ،  اماي بغماد، اا

سياسي ا با ها شر ي الهنم الشرقيي البريحانيي باس  مام ال وة الاسكريي وال مب  وي الننازعات النحليي،  (3)

وابرام اا  اقيات م  اامرا  النحليين ال ين عجزوا عن  سميم اال زامات الناليي البا ظي اللنن ال ي  اهموا بها 

، لي نازلون عن أرضهم وسياد هم ل الح الشر ي. للنزيم ينظر  ن ير أحنم نور أحنم ، بنو ب اا  اقيات

م(، 1857-1600شر ي الهنم الشرقيي اانجليزيي من    سيسها ح ز س و  دولي النغول ااسالميي وي الهنم )

 .341م، ص1991ا روحي د  ورا ،  ليي الشرياي والمراسات ااسالميي،  اماي أم ال ر ،

م، و و اابن األ بر لغاربت 1760حزيران عام  20ولم بإيرلنما وي  ر تش رد  و ي و ل:لي مورنغتون ( 4)

م 1781و سيت  شيرش )أ س ورد( ال ي  ر ها عام أويلسلي،  ل ز  الين  وي ممرسي  ارو، و ليي اي ون، و

 =رث ال ا  والم م، وو1781دون ا نال دراس   بام وواة والم ، دب  مجل  الانوم اايرلنم  عام 
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Earlof Morinington( )1760-1842)من ضم العديد من االمارات الهندية بعد االستيالء  م
 (2)واحتالل عاصمتها ميسور م,1799( عام Seringa patam) (1)على سرنكاباتام

(Mysoreوقتل حاكمها تيبو سلط ,)(3)ان (Tipu sultan( )1750-1799 الذي حارب )م
قام بتحريض االمراء الهنود للقضاء و قوات شركة الهند الشرقية البريطانية بكل ما أوتي من قوة, 

والملوك المسلمين, الثالث على نفوذ الشركة في الهند, فحاول االتصال بالسلطان العثماني سليم 
قال م, و 1799أيار عام  4المعركة في  سقط شهيدًا بأرضواستمر يقارع الغزاة البريطانيين حتى 

 سح  ف  , ف  (4)وى"آيوم من حياة اّلسد خير من مئة سنة من حياة ابن "كلمته المأثورة الخالدة: 
, فاستولوا على مقاطعات كرناتك األخرى المجال للبريطانيين للسيطرة على أجزاء الهند

 .(6)وى المهراتاسمستقلين في الجنوب  , ولم يبق  (5)وتانجور
                                                                                                                                                                                

اايرلنميي، ان    لنجل  اللوردات اايرلنم ،  ان  لني اس ليبرالياس ما ماس لرئي  الوزرا  وليام بيت األصغر، =

م،  ب أضحز حا ناس عاماس للهنم، 1797م، وبمم وي  ح ز عام 1784وواز بن ام مجل  الانوم البريحاني عام 

وسي  السلحي البريحانيي، و نكن من  زيني وق    يبو سلحان حا م اس  مم ال وة الاسكريي والمبلوماسيي ل 

 م.  للنزيم ينظر  1799ميسور عام 

https://www.Britannical,Richard-colley-Wellesley/Earlof-Morinington.Britsh-

Statesman  

 .45، صالسابقناي  محنم حسن األحبابي، الن مر ( 1)

 م بن ا اي وي اقليم  150مميني  نميي     وي  نو  الهنم، و حميماس وي  نو  تر  بانجالور بحوالي  (2)

لمولي ممرات،  ن از ب نها  يمة البنا  وويها  اماي، دبلها ااسالم وي ال رن ال ام  الهجر  وي عهم ا

 .487، صالن مر السابقالغزنويي، ويايش ويها حوالي مليوني نسني. للنزيم ينظر  عبم الحكيم الا ي ي، 

م وي ديوان 1750)أسم ميسور(، والم  حيمر علي، ولم يوم الجناي الااشر من أيلول عام  تي و سلط ن ( 3)

ب )و ر النسا (، صنم أبو  علز  ربي    (، أم  السيمة وا ني بنت ميرميان المين الناروويDevanhaliحالي )

و ل ي   و الين   اليم عالي علز يم عمداس من الالنا ، ونش  نش ة من ازة محباس للالم،  نا درب   مريباس عسكرياس 

ع رياس علز يم ضبا  ورنسيين،  ب أ  ن ال نون الاسكريي، وأ  ن ال روسيي والرياضات البمنيي، وجر  الحر  

ر ، و ان ن يب  الن ر، بام بلف واص  الن ال ضم اانجليز، و قام  حال ات م  ال رنسيين من  ناومي اظ ا

أل   نم  م  أل ي ممو  وسبانائي وي ،  زم اانجليز وي  150والالنانيين واايرانيين، وبلغ  يش  أ لر من 

ول عاصن  ، لكنهم م، وأ بر م علز ال لح بام وشلهم وي دب1792م، واش بف ماهم وي عام 1784أبار عام 

م، واس شهم بالنار ي. للنزيم 1799مليون ورنف، انهزم أمام ويلسلي عام  75مليون روبيي و 33أب وا من  

 .322-313م، ص ص2008ينظر  محنم سايم الحريحي، أعالم الهنم، مك بي ممبولي، ال ا رة، 

م، ص 1999ر ابن  لير، دمشق، الحسن علي الحسني النمو ، النسلنون وي الهنم، دا ن الس عن  أبي( 4)

 .177-176ص

 . 455، صالن مر السابقعبم الننام الننر،  اريي ااسالم وي الهنم، ( 5)

الهنم ( الهنمو يين الواقاي وي الننا ق الجبليي الغربيي من Maharashtraسكان بالد مهارش را )   مه  ت  ( 6)

الزعامي، و م عرف عنهم ال وة والشمة والب ت،  انوا ( وبيم ا Bhonsleبهونسلي )   م سباين قبيلي أبرز او

باضاين لسلحي الم ن ااسالميي ح ز ال رن الساب  عشر النيالد ، وبام أن د  ال ا  وي سلحي النغول 

 =(، اس ولوا علز أرباين قلاي،sivajiااسالميي بمأ النهرا ا ب كوين ع ابات سلب ونهب ب يادة سيوا ي)

https://www.britannical,richard-colley-wellesley/Earlof-Morinington.Britsh-Statesman
https://www.britannical,richard-colley-wellesley/Earlof-Morinington.Britsh-Statesman
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, كانت (1)سعادت علي خان أما في الشمال, استطاع ويلسلي عقد معاهدتين مع حاكم أوده     
من خالل شروط  (2)( لكاً 55م, إذ حصل البريطانيون عن طريقها على )1798األولى عام 

 : (3)عسكرية, وأخرى تجارية أهمها
( لكًا من الروبيات تدفع بشكل أقساط 76-56زيادة النفقات العسكرية البريطانية ألوده من ) -1

بصفة مستحقات متأخرة على أن تنتقل  لكاً ( 633.333شهرية على مدار العام, فضاًل عن )
 ادارة األمن للشركة في حالة تأخر تسديد تلك االقساط.

 عدم قيام حكام أوده بأي عالقات مع أي قوة أجنبية دون مشورة بريطانيا. -2
 م, وتطبيقها بالكامل.1788حزيران عام  25التجارية في  تنفيذ المعاهدة -3
تنازل بريطانيا عن حصن اله اباد بمقابل ثمانية لكًا تدفع بصفة تحصينات للشركة  -4

 مناطق أخرى, مثل: فتح أكرا. البريطانية في
تواجد قوات بريطانية في أوده تقّدر بحوالي عشرة االف مقاتل, وعند وجود قوات بريطانية  -5

 10, في حين عقدت المعاهدة الثانية في (4)جديدة اضافية في أوده تتحمل أوده نفقات اضافية
 م, وحصلت الشركة البريطانية بموجبها على مناطق من مملكة أوده.1801أب عام 

                                                                                                                                                                                

بيجابور ع م ا  اقيي اع رف ويها بسلح   وي سواح  الم ن الغربيي، ولنا  ووي  وا بار سيوا ي سلحان=

( وي نهج  النااد  للمولي ااسالميي والنناشمة  shahuم، اس نر ابن  الرا   سا و )1680سيوا ي عام 

نات بان  ار الهنمو يي، وعنمما صار سا و شي اس عجوزاس اس معز أمرا  النهرا ا، واب ار باا ي ويشوا

(Balajivishwanath زعيناس، وربط علز ظهر  الحزام ال  بي، وعين  بيشوايا للنزيم ينظر  ن ير أحنم )

 .258،259،260،261ر السابق، ص، ص نور أحنم، الن م

 انون  20 ويينين المولي ساادت علي بان، ابن شجاع المولي واألخ األصغر آلص  المولي،  سلم الحكم  (1)

ما النوا  السادت لنلكي أود ،  ب ام از بال  ا  والحنكي وال مرة علز اادارة. للنزيم ينظر  وع ،م1798اللاني 

، دار الحما ي، بغماد، م( دراسي وي ال حورات السياسيي1859-1722أسام حنيم أبو شني، منلكي أود  )

 .224م، ص2021

 يم ينظر روبيي. للنز (أل  100يساو  )وحمة وي نظام ال رقيم الهنم   ك   ( 2)

https://www.cuemath.com  
(، واي اوا Kara(، و ارا )Kora م ال نازل بنو ب الناا مة للشر ي البريحانيي عن منا ق   ورا)( 3)

(Etawah( و انبور ،)Kanpup( وواروا اباد ،)Faurkh abad( وبا ول ،)Batul ورو يال انم ،)

(Ruhelkhand( وال  أباد ،)Allahabad( ونوا   نف ،)Novahganj( و هالي ،)Khali  مح ،)

(Mahal  للنزيم ينظر .)226حنيم أبو شني، الن مر السابق، ص أسام. 

 .230الن مر ن س ، ص (4)

https://www.cuemath.com/
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بعد اقتطاع المناطق من أوده لصالح شركة الهند الشرقية البريطانية, أضحت حدود      
, األمر الذي دفع الشركة بالتدخل بشؤون المهراتا واستغالل (1)ي المهراتاممتلكاتها محاذية ألراض

( Baji Rao II( باجي راو الثاني )Poonaحالة االنقسام بينهم, فوقعت مع حاكم بونه )
م, التي نصب بموجبها ويلسلي 1802( عام Besseinم( معاهدة بسين )1796-1818)

مراء المهراتا األخرين, وبعد االطمئنان على وضع بونه وسيطًا انجليزيًا لفض النزاع بينه وبين أ
 .(2)( المراهيتين توقيع معاهدة بسينMalwa( ومالوا )Berarطلبت الشركة من االمارتين برار )

( بسحب Berar Bhonslaهت شركة الهند الشرقية البريطانية انذرًا ألمير برار بونسال )وجّ      
م, األمر الذي دفع 1803ض أعلن ويلسلي الحرب عليه عام قواته من حدود حيدر آباد, فلما رف

( أمير مالوا لنجدة برار ضد الشركة, وكان Rao sindiaهولكر أمير اندور وراو سيندهيا )
االنتصار لصالح األخيرة, وضم برار أراضي نظام حيدر آباد, واالستيالء على أكره ودهلي, بعد 

سيندهيا الذي قبل بشروط الشركة بوضع حامية  ذلك هزمت شركة الهند الشرقية البريطانية
وحاكمها ملهار راو هولكر  Andorندور أعسكرية في أراضيه, بعد ذلك توجهت الشركة إلى 

(Malhar Rao Holker الذي رفض الخضوع والطاعة لهم, واشتبك معهم في معارك عدة )
جنوب(, وفي كجرات م, وفي أماكن متعددة في الشمال, وفي الدكن )ال1804منذ مطلع عام 

م أضطر للتسليم وقبول 1806االنتصار عليهم, لكنه في عام من غرب الهند تمكن بالبداية 
, إالَّ أن (3)فباتت بذلك شركة الهند الشرقية البريطانية المهيمنة وصاحبة السيادة ,المصالحة

جانب أخر  شركة, واستعادت أراضيها, منالالمهراتا كانت تتحين الفرصة للقضاء على سلطة 
أخذت تتحّين الفرص للقضاء على ف, (4)كانت الشركة تشعر بالريبة من قوات المهراتا في بونه

                                                           

م(، ا روحي 1805-1797وي الهنم )البريحانيي الهام محنود  اظم الجادر،  رسيي وا ساع السيحرة  (1)

 .92م، ص1998 ليي اادا ،   ،  اماي الكوويتير منشورة د  ورا 

-267م، ص ص1978احسان ح ي،  اريي شب  الجزيرة الهنميي والبا س انيي، متسسي الرسالي، بيروت، ( 2)

268. 

 .270-269، ص صالن مر ن س ( 3)

 .270ن ير أحنم نور أحنم، الن مر السابق، ص( 4)
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( John Roden Hasting) (1)كنفوذهم, وجاءت الفرصة في عهد الماركيز جون رودن هاستن
م( عندما طلب )باجي راو الثاني( من شركة الهند الشرقية الغاء معاهدة بسين, 1813-1823)

لبته األخيرة بالتحقيق في حادثة قتل أحد مبعوثي الشركة إلى بونه, إذ أفادت معلومات بأنه فطا
من اتباع باجي راو, وقد هرب إلى امارة خانديس الواقعة جنوب مالو في وسط الهند, القاتل 

وجمع حوله االتباع, فاشترطوا عليه أن يضع تحت تصرف الشركة وحدات من قواته للقضاء 
الموافقة على وضع بضعة االف من القوات تحت أمرتهم, إلى الثائر, فاضطر راو  على القاتل

ولما علموا بأنه يساعد القاتل, انذرته بتسليمه خالل شهر وفي حال فشله, فإنها ستعلن الحرب 
ربعة: شيوكده, بونه, دهازو, بسئي التي تقع على الشاط  األ هتسليم قالعيقوم ب وأعليه, 

تم تسليم القالع األربع لإلنجليز الذين طالبوه بالتنازل عن أحمد اباد في كجرات الغربي, وبالفعل 
بصفة فدية للمقتول, وكذلك التنازل عن كوكن, ويقوم بتسريح الجيو  واالحتفاظ بخمسة االف 

 . (2)فقط
سبعة معارك مع المهراتا, بدأت في تشرين الثاني عام  الهند الشرقية شركةقوات ت خاض      

خسر خاللها المهراتا مواقعهم وقالعهم المهمة, و م, 1818م, وانتهت في شباط عام 1817
 . (3)اباتت أراضيهم ملكًا له وبانتصار الشركةتة, ار الطين المهس مثل: قلعة ستارا معقل

                                                           

م، أن م للجيش 1754 انون األول عام  9اون اير  وي آيرلنما وي ولم بن ا اي د جون رودن ه ست ك  (1)

م، بل  والم  1783م(، و ووئ بنبال  انجليز  عام 1781-1775م، وبمم وي اللورة اامير يي )1771عام 

م،  م  ايين  رئيساس عاماس ل وا   ال بائر، وص   لز  لك ا ب  ي حا م عام وي 1793وي من ب ايرل مويرا عام 

م، ان  ر علز النهار ا وضم أراضيهم، 1813ال، وقائماس عاماس لل وات وي الهنم، وي  شرين األول عام البنغ

 م  1819م، رسي السيادة البريحانيي شرا نهر س لنج والسنم، وي عام 1818وقبول السيادة البريحانيي عام 

ا  لنهر  ومنا، شج  ال اليم وي شرا   زيرة اس را يجيي )سنغاوورة(، وقام بإصالح قناة موتال، و لب الني

 عاماس. للنزيم ينظر  71م عن عنر نا ز 1826 شرين اللاني عام  28البنغال،  ووي وي 

Francis Bawdon Hasting, 1st marquess of Hasting British colonial administrator, 

https://www.britantical.com  

 . 272-271، ص صالسابق ن ير أحنم نور أحنم، الن مر( 2)

محنود وهني النهنمت، البحر الزابر وي  اريي الاالم وأببار األوائ  واألوابر، النحباي ااميريي، ( 3)

 .195م، ص1896ال ا رة، 

https://www.britantical.com/
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كان من المزمع استمرار الشركة في خطواتها االستعمارية وتوجهها في إخضاع البنجاب      
زارة الخارجية البريطانية قررت التوجه إلخضاع افغانستان؛ خوفًا من وقوعها في والسند, إالَّ أن و 
 George) (2), فأوكلت مهمة اخضاع كابل إلى اللورد جورج أيدن أوكالند(1)قبضة الروس

Aiden Auckland) (1836-1842 ,)م في 1838حزيران  26الذي بادر بعقد معاهدة في م
  (6)(, وشاه شجاعRungeet sing) (5)بقيادة رنجيت سيخ (4)خالسي: (3)الهور بين ثالثة أطراف

                                                           

 .285احسان ح ي، الن مر السابق، ص( 1)

م،  ل ز  الين  وي اي ون و رسبت  شيرش 1784ام   عآ 25يكنهام وي لم بو  و دن: جورج   :ن  (2)

م، عين حا ناس للهنم،  ان ينو  مواصلي سياسي با نينف المابليي، ونجح وي  ازيز ال اليم 1836ا س ورد عام 

ودراسي الالوم الغربيي من قب  الهنود، و ور سياسيي الر ،  ب ألغز ضريبي الحج وأنهز السيحرة الرسنيي 

-م، شارم وي الحر  اانجلو1838يي، لكن  وش  وي ال اام  م  مجاعي شنال الهنم عام علز ااوقاف المين

م(، قام بازل محنم بان دوست النوالي لروسيا وح  محل  شا  شجاع النوالي 1842-1838اوغانيي األولز )

ا، وتادر الهنم وي لبريحانيا ب  ي أمير ألوغانس ان،  ب ان هت الحر  بن ساة للبريحانيين،  م اس معائ  قنجل ر

 م. للنزيم ينظر  1849م،  ووي وي  انون اللاني عام 1842أبار عام  12

Auckland,lord, https://www.en.banglaped.org.com    

 .70موحي، د.ت، صم(، دار الل اوي، ال1842-1838( محنم حسن الايلي، الحر  ااوغانيي األولز )3)

( Amritsarر )ا سهرت المعوة وي البنجا ، و ام أمرم حلح ياني )الاارف( أو )النريم(،  ب ظ   :يخ ( 4)

الااصني الروحيي للسيي، ام ازوا باللحي الكلي والانائم النلوني الكبيرة، ويزينون مااصنهم باألساور 

، والسيي  ساي ورا  م  الكشم اريي، والسلجم ارييي، ال وابيي، ويام النالم )نانف( متس  المياني السي يي

والنان  يان  هي ، وااداسي  )الننكرون(، واا الي ، والبنماين،  هي  أو البنمائيي، والنزبي  أو النز بي ، والرام 

داسي ، و ا  ال ال ي. للنزيم ينظر  محنم سايم الحريحي، السيي  اري هم و ع ائم م، دار نينو  للمراسات 

  .9،10،44،45م، ص، ص 2009والنشر وال وزي ، دمشق، 

م، و ان 1780وي اللاني من  شرين اللاني عام حالياس با س ان ب -ولم بنميني تو ران واا رنجيت سي غ ( 5)

وحيم أبي  )مها سينغ(، وأم   ا يت سينغ، اش رم بحر  بانر السباي أعوام، ووي عنر اللاللي عشر  ووي 

م،  زو  من اانس  )مه ا   ور( أبن  السيم ) ور نجش سينغ( اس ولز 1796أم  و و عام أبي ، و ك لت ب  

 27م علي قلاي مجاور  لوايي  جرات، واس ولز علز منا ق بين الس لنج والسنم،  ووي وي1797عام 

 .226،218،217،216،215. للنزيم ينظر  الن مر ن س ، ص، ص58م عن عنر نا ز 1839حزيران 

 شرين  4لي دوراني ل ب ب )شا  شجاع( أو )شجاع شا (، ولم وي ابادشا  سلحان شجاع عبم ج ع ش ه ش( 6)

الحكم انهز الاما  م  عائلي  م، عنم وصول 1803 نوز عام  13م، وأع لز الارش وي 1785اللاني عام 

اع عن ن س  ضم م؛ للمو1809بار زا  ال ويي، عبر زوا   من اب هم )ووا  بيجوم(،  حال  م  بريحانيا عام 

-1811تزو ورنسا ألوغانس ان والبنجا ، أ اح ب  محنود شا ، وارسل  للنن ز وي البنجا ، وسجن وي ا وم )

م،  ب 1838م(،  حال  م  شر ي الهنم الشرقيي اانجليزيي عام 1813-1812م(،  م ن    لز  شنير )1812

م، بام انسحا  الجيش اانجليز ، 1841م، شهم حكن  اضحرابات وووضز عام 1839نال عرش  اي  عام 

م، بام انهزام ال وات اانجليزيي ب ياد  أ بر بان وأبي  1842 ووي م  واس بيم أ باع  دوست محنم بان عام 

 =دوست محنم بالم. للنزيم ينظر  اسناعي  أحنم ياتي ومحنود شا ر،  اريي الاالم ااسالمي الحمي 

https://www.en.banglaped.org.com/
https://www.en.banglaped.org.com/
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, وخرجت المعاهدة (1)حاكم االفغان المخلوع, وشركة الهند الشرقية البريطانية ضد دوست محمد
 : (2)بشروط هي

تنازل شاه شجاع عن األراضي على جانب نهر السند من ملتان جنوبًا حتى كشمير شمااًل,  -1
 جيت سنغ. والتي سيطر عليها ران

 التزام سكان خيبر السكينة والهدوء.  -2
 . ترخيصعدم اجتياز اراضي السيخ بدون  -3
 عدم اعتراض التجار االفغان في البنجاب.  -4
تبادل البعثات والهدايا والمساعدات العسكرية بين شاه شجاع والسيخ, وتقديم مبلغ عشرون  -5

 ور, وعدم مهاجمة هرات. الف جنيه استرليني لبناء قوة عسكرية في بيشا
, في (3)عدم تدخل شاه شجاع بمفاوضات مع أي قوة أجنبية دون موافقة السيخ والشركة -6

اد دبشاه شجاع حاكمًا على افغانستان, ومساعدته الستر مقابل ذلك تعترف السلطات البريطانية 
 ملك اجداده من دوست محمد خان.

م في قندهار, وتمكن 1839أذار عام  31ع في تقدمت القوات البريطانية وقوات شجا       
بصحبة شركة الهند الشرقية البريطانية تحت  (4)نيسان في العام نفسه 25شجاع من دخولها في 

                                                                                                                                                                                

https://www.string- ؛252م، ص1995، الرياض، م(، دار النريي1980-1492والنااصر )=

fixer.com   

م ب نم ار، والم  با يما بان  م ق ل  من قب  زمان 1793 انون األول عام  23ولم وي  دوست محم: خ ن ( 1)

رزا،  ب  ان و ح بان أخ دوست، واابن شا ، و و ب علز البار زا  قبيل   الل ر، وان نوا لنحنود شا  مي

األ بر لبا يما  بان،  انت  ح   مر ز ال مارة وي الننلكي ااوغانيي،  سلم دوست الحكم علز  اب  عام 

م(، اع روت شر ي الهنم بمولي دوست محنم، 1842-1838م، بام انهزام  باانجليز  أمام ااوغان )1826

م؛ 1857م و1855م،  م ع مت ما  بريحانيا ماا مة عامي 1842م وقبول  ب  ي حا م علز اوغانس ان عا

م. النزيم ينظر  محنم حسن الاليي، 1862لنوا ه  نوايا روسيا وايران لل وس  وي اوغانس ان،  ووي عام 

؛ رأوت تنيني  الشيي ومحنم روات  عبم الازيز نا ي  م ود،  اريي أسيا 22-21الن مر السابق، ص ص

 .119م، ص2004، الهرم، 4عين للمراسات والبحوث اقنسانيي واق  ناعيي،  الحمي  والنااصر، 

 .286( احسان ح ي، الن مر السابق، 2)

 . 71( محنم حسن الايلي، الن مر السابق، ص3)

 .86-84، ص صن س الن مر  (4)

https://www.string-fixer.com/
https://www.string-fixer.com/
https://www.string-fixer.com/
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م(, ثم زحفت القوات Edward Macnachten( )1793-1841) (1)قيادة ادوارد ماكناجتين
اع على عرشها بعد غياب البريطانية على غزنه واستولت عليها, واخضعت كابل, فأجلست شج

خوفه, إالَّ أن  بسبب( 3)(Bukhara, أما دوست محمد, فإنه هرب إلى بخارى )(2)اً عام 30
بمقاومة شعبية عنيفة ضد شجاع وقوات شركة الهند الشرقية البريطانية عام  او ئبداالفغان 
ل, وقتل شجاع م, واستطاعوا الحاق هزيمة نكراء بالجي  البريطاني أثناء انسحابه من كاب1841

م, 1842ن معاهدة صداقة مع االفغان عام و حليف البريطانيين, وعلى أثر ذلك قبل البريطاني
, وكان لهزيمة بريطانيا نتائج منها: تجرأ حكام (4)وعاد دوست محمد خان للحكم في افغانستان

, نيينمن قبل البريطا أراضيهم جتيازرفضهم او  ,م1843السند في افغانستان بشهر شباط عام 
م, والحاقه بممتلكاتهم 1943الحتالل السند في شباط عام  جهودهابتوجيه  ت قوات الشركةفقام

 . (5)مباشرة, وبذلك أضحى حكم السند تحت سيادة شركة الهند الشرقية البريطانية
لم يبق  أمام شركة الهند الشرقية البريطانية سوى امارة السيخ في البنجاب إلخضاعها         
م تشتت شمل االمارة؛ بسبب المنازعات 1839تهم, فبعد وفاة رنجيت سينغ المفاجئة عام لسيطر 

                                                           

ين  وي  شار ر م، و و ابن السيم ورانسي  ما نا  ين،  ل ز  ال1793ولم وي أ  عام   دو رد م    جتي  ( 1)

م، درت اللغات الهنموس انيي وال ارسيي، ولغات آسيويي أبر ، 1809عام  ي اوت، انظم لشر   الهنم الشرقي

م،  م راوق اللورد ب ننف ب  ي سكر يراس وي  ول   بن ا اات الهنم 1830بمأ مسير   المبلوماسيي نهايي عام 

م، وبام 1838نجيت سينغ بروبار وي  شرين األول عام الشناليي والغربيي، وح ر ا  ناع حا م الهنم م  را

 26عود    لز  لك ا،  ولز من ب اقدارة السريي والسياسيي،  رأت البالي اانجليزيي ال ي وقات ماا م  وي 

روبيي  مواها اوغانس ان لسينغ  200.000م اللال يي وي ا ور، و الب بإعاني مالي  قمر ا 1838حزيران عام 

بول؛ لغرض  سوي  ام،  م  ايين  وزيراس أو مباو اس  لز  1839اس اادة شجاع ملك  وي اوغانس ان عام سنوياس بام 

  م. للنزيم ينظر1841ن اللاني عام  انو 23ال الوات بين اانجليز والسيي، ق   وي 

 www.thesikhencylopedia.comhttps://ir William Hay, SMacnachten,   

 .291ص ن ير أحنم نور أحنم، الن مر السابق، (2)

مميني عري ي،  انت عاصني لمولي ب ار  وي الا ر ااسالمي الواقاي شنال اوغانس ان الحاليي،  : خ رى  (3)

وزبكس ان (، و ي اآلن  ز اس من  نهوري ي أZeraphashanو    اآلن وي أوزبكس ان علز نهر زراواشان )

م وي ال رن اللاني م، وري 714و ر نس ان، وأص  سكان النميني  ر ي ووارسي، وأول مسجم بني ويها عام  ما

عشر النيالد  وي زمن أرسالن بان، عمات من أ ار النميني قلاي أزم و ي قلاي عظيني لها سور بنا  

باباس، أشهر ا  با  سنر قنم، وبا   النسلنون وي ال رن ال اس  النيالد ، وأضي  لها سور أبر ضم أحم عشر

 .104-103النيمان، بلغ عمد سكانها مليون نسني. للنزيم ينظر  عبم الحكيم الا ي ي، الن مر السابق، ص

 .252( اسناعي  أحنم ياتي ومحنود شا ر، الن مر السابق، ص4)

 .300-299، ص صالسابق( ن ير أحنم نور أحنم، الن مر 5)

https://www.thesikhencylopedia.com/
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م, فبادر 1844بين االمراء, األمر الذي دفع االبن الثالث لرنجيت سينغ الذي تولى الحكم عام 
, مما أثار حفيظة (1)بهجوم على الجانب االخر لنهر ستلنج التابع لسيطرة البريطانيين

م( بإعالن الحرب Henry Harding( )1844- 1848) (2)فقام هنري هاردنكالبريطانيين, 
م(, وانتهت بهزيمة السيخ 1846-1845ة بين عامي )عدّ معارك على السيخ, فوقعت بينهم 

وانتصار البريطانيين ودخولهم الهور, وأجبر السيخ على قبول صلح تضمن تنازلهم عن 
الهند الشرقية البريطانية في البالد ثمانية أعوام,  األراضي بين نهري ستلنج وراوي, وبقاء شركة

 .(3)ي عام في الهوربريطانودفع غرامة حربية مقدارها خمسة ماليين روبية, وتعيين مقيم 
قام السيخيون ببعض المقاومة السترجاع اراضيهم, إالَّ أن مقاومتهم قمعت, وتمكنت شركة       

االستيالء على بالد البنجاب كلها, واخضاعها م من 1849الهند الشرقية البريطانية عام 
لتمتد سيطرتهم من كشمير شمااًل حتى رأس كومورين  (4)لسيادتهم, ونفي حاكم البنجاب إلى لندن

م( Dalhousie James( )1848-1856) (6), وذلك في مدة حكم جيمس دلهوسي(5)جنوباً 
وده واجد ألحاكم آخر عية, فخلع الذي اتبع سياسة ضم والحاق أراضي الهند متبعًا سياسة توسي

شباط عام  13م( ونفاه إلى كلكتا, وضم أوده لالدارة البريطانية في 1856-1847) (7)علي شاه
                                                           

 .305م، الن مر السابق، صن ير أحنم نور أحن (1)

م، بمم وي  نما، واش رم 1799عام  يالبريحاني  وات، ان م للعسكر  بريحاني ضابط ه    ه ردنك ( 2)

   (. للنزيم ينظر 1848-1844حا ناس عاماس للهنم للنمة ) م، أضحز1815لو ضم ال رنسيين عام وي مار ي وا ر

D.Maharany, Modern Indian History, new Deli,2010, p.146.  

 . 293( احسان ح ي، الن مر السابق، ص3)

 .306، صالسابق( ن ير أحنم نور أحنم، الن مر 4)

 م.1856(، بار ي الهنم وي عهم دلهوسي عام 2( ينظر ملحق رقم )5)

م بإسك لنما، ا ن  دراس   الجامايي وي ا س ورد،  زو  1812نيسان عام  22ولم وي  جيمس د هوسي ( 6)

م، 1843م، وشغ  من ب نائب الرئي  عام 1837م، دب  البرلنان عام 1836مة سوزان  اد  عام من السي

م، وضم البنجا  عام 1848م، وص   لز الهنم عام 1842ورئي  مجل  ال جارة وي وزارة النحاوظين عام 

 ووي وي م، 1856م، تادر الهنم عام 1853م،  ب ا ب  سياسي ال م، وانش  بحو  السكف الحميم عام 1849

 م. للنزيم ينظر 186 انون األول عام  19

James An drew Brown Ram say, Marquess and 10th earl of Daihouse 

https://www.britannica.com  
م،  ان ملكاس 1856-1847أعوام من  9ملف أود  الحاد  عشر واألبير، حكم حوالي  و ج: علي ش ه ( 7)

م ميناس قاوم السياسي البريحانيي وي محاولي من  لالح  اظ بمول   ال ي رام البريحانيون السيحرة عليها بسبب 

ة وي   روا ها، لكن  لم ي نكن بسبب  كبيل  بناا مات وال زامات أ  لت  ا   منلك  ،  نا  ان أديباس ل  متل ات عما

للنزيم ينظر  أسام حنيم أبو شني، م امات=  .من از، بر  بان، وتير ا الشار واألد  وال اريي منها   اريي

https://www.britannica.com/
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, كما وشهد عهد دلهوسي انشاء الطرق والسكك الحديدية, ومنها: خط سكة حديد (1)م1856
ا األخرى, مما أدى م؛ لتسهيل ايصال المدن الساحلية بوسط الهند ومراكزه1853عام  بومباي

إلى ازدهار التجارة البريطانية في الهند, وتعرض الصناعة والتجارة الهندية للكساد والدمار, 
 .(2)فاختفت الصناعات اليدوية الهندية التي يشتغل بها ماليين الحرفين والعمال الهنود

ل أساليب شهدت الهند حركة فكرية واسعة ومتنوعة, نشطت فيها أطراف عّدة, من خال      
متنوعة مثل: نشر المسيحية, أو محاولة بناء نظام تعليمي بريطاني في الهند يخدم األغراض 

, فأخذ (3)االستعمارية فيها, فقد شهد عهد ويلسلي ازدياد النشاط التنصيري للبروتستانتية في الهند
من  عناصرهم ن يتدخلون في تقاليد وعقائد الهنود وأمور دينهم, فساقوا مع قواتو البريطاني

أوساط الجند الهنود الذين ثاروا إلى القساوسة والمنّصرين, مما وّلد غضب وسخط شعبي انتقل 
( من أعمال مدراس, احتجاجًا على اإلعمال التنصيرية, Velloreم في ڤيلور )1816عام 

ة زحفوا على القلعة التي اعتقل فيها أبناء الشهيد تيبو سلطان, فقامت شركة الهند الشرقيو 
 . (4)البريطانية بقمع ذلك االحتجاج, ونقلوا أبناءه إلى كلكتا

( Sir Earl of minto I) (5)في عهد الحاكم العام البريطاني السير ايرل أوف منتوا األول      
م( تم قتل ثالثين بريطانيًا في تراونكور جنوب الهند من قبل محتجين هنود, 1807-1813)

ى تنظيم حركة التنصير, وقررت بأنه ال يذهب إلى الهند من فأقدمت الشركة البريطانية عل

                                                                                                                                                                                

م، 2021=أ   البيت وي الهنم شوا م ح اريي وآ ار روحيي وسياسيي، دار الحما ي للحباعي والنشر، بغماد، 

 .88ص

 .310، صم(، الن مر السابق1859-1722أسام حنيم أبو شني، منلكي أودة )( 1)

 .382، صالسابقم، الن مر ( ن ير أحنم نور أحن2)

 .247م، ص2001( عبم الحي بن و ر المين الحسيني، الهنم وي الاهم ااسالمي، دار عروات، الهنم ،3)

 .273-272سابق، ص صالن مر ال( احسان ح ي، 4)

م ب دنبر ، دب  1751نيسان عام  23اابن األ بر للسيم  يلبرت اليوت، ولم وي   ألوي      ي  وف م تو( 5)

م، أضحز 1776م، دب  البرلنان ب  ي نائب ينيني عن موربي  عام 1767نيسي النسيح وي ا س ورد عام  

م، وأضحز نائب النلف 1793م،  م  اين  م وضاس ممنياس لمنكيرم عام 1779النباوث ااس لنائي  لز ڤينا عام 

م  اين  حا ناس عاماس للهنم وي نهايي م،  1801م،   لف مباو اس اس لنائياس  لز الننسا عام 1794وي  ور يسا عام 

م،  ووي 1813 شرين األول عام  4م، وان هت وي 1807 نوز عام  31م،  ب بمأت ممة واي   وي 1806عام 

م. للنزيم ينظر  امي ادات، ادي يادات، المواع عن الهنم السياسيي ال ار يي للحا م 1814حزيران عام  21وي 

  https://ar.Leskanaris.Comم(،   1813-1807الاام اللورد مين و )

https://ar.leskanaris.com/
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القساوسة إالَّ من حصل على تصريح بذلك, وتم تعيين قسيس أكبر بوصفه مرجع أعلى لحركة 
, كما واستخدم المنّصرون الطباعة والصحافة والتعليم لتنفيذ (1)التنصير, وتتكفل الخزينة بنفقاته

(, إذ صدرت أول صحيفة seramporeة في سراميور )خططهم, فتم انشاء أول مطبعة أهلي
, وعمد هؤالء المنّصرين (2)م1818انجليزية ومجلة شهرية وأخرى أسبوعية باللغة البنغالية عام 

على احياء اللغات المحلية في األقاليم الهندية التي تمتاز بتعدد اللغات واللهجات, لتحل محل 
تراث الهند الحضاري؛ ليقطعوا االتصال بين ذلك التراث الفارسية والسنسكريتية, اللتان تمثالن 

واالجيال القادمة, ولتكون ما نشرته تلك المطابع مرجعًا لبداية تلك اللغات مرحلة الكتابة 
, وقد ساعدت المواصالت الحديدية واالتصاالت البرقية في عهد دلهوسي على (3)والطباعة

ي الهند بسهولة ويسر, حتى جعلهم يفكروا بتوحيد انتقال الحركات التبشيرية من منطقة ألخرى ف
دين الهند, وجعلها تحت راية المسيحية, واصدروا بيانًا بذلك من كلكتا, فأمتد نشاطهم 
للمستشفيات والسجون واالسواق, فأخذوا يسخرون من عادات الهندوس والمسلمين, ويظهرونها 

الهدايا لمن  امنحو النصرانية, و  تدرس الكتب الدينيةبمظهر غير حضاري, وافتتحوا مدارس 
بالنسبة  , كذلك افتتحوا مدارس للبنات, وتم توجيههن بخلع الحجاب(4)يجيب حسب عقائدهم

, األمر الذي أثار الهنود المسلمين, وكذلك الهندوس, وقد رافق البريطانيين في للمسلمين
شتراكهم مع البريطانيين الحمالت التنصيرية بعض الهنود الذين نبذوا من قبل الشعب الهندي؛ ال

 . (5)ولقبوهم )بالقسس السود(
أما في مجال التعليم, فكان التعليم الهندي العريق تقليد موغل منذ أقدم االزمنة, إذ شكل       

)غورو كول( المؤسسة التعليمية المركزية لدى الهندوس, إذ تتولى فيها عائلة غورو التدريس, 

                                                           

 .275-274، ص صالسابق( احسان ح ي، الن مر 1)

، منشورات الهيئي  الاامي السوريي 2،  2، ا  شاف الهنم،  ر ني  واض   ك ر،  ا نهرو(  وا ر 2)

 .45م، ص 2011للك ا ، دمشق، 

 .394، الن مر السابق، ص ( ن ير أحنم نور أحنم3)

( عادل حسن تنيم وعبم الرحيم عبم الرحنن عبم الرحيم،  اريي الهنم الحمي ، دار الك ا  الجاماي للحباعي 4)

 .142-141، ص ص1984والنشر وال وزي ، 

 .507( عبم الننام الننر، الن مر السابق، ص5)
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يذ مع معلمه ألعوام عّدة, يقوم خاللها بحفظ نصوص مقدسة وتضمن نظام التعليم بقاء التلم
غيبًا, وبعد تعلم تلك النصوص يقوم بتعليمها لتالميذه, وبذلك ينقل المعرفة لغيره, وكانت اللغة 
السنسكريتية هي لغة التعليم, كما يتعلم التلميذ بعض العلوم, مثل: الطب والتنجيم والفلك 

ركة الهند الشرقية البريطانية على الهند بشكل كامل بعد الثورة , وعندما سيطرت ش(1)والرياضيات
, وجدت لدى الهندوس والمسلمين مؤسسات تعليمية مرتبطة بهم وبلغاتهم م1859الهندية عام 

لسكان تلك المناطق,  لغة انكليزيةالمحلية, حينها شرعت الشركة انشاء مدارس لغرض تدريس ال
لتوريد الهنود الهندوس المؤهلين لمساعدة القضاة  وبعد أعوام انشأت مؤسسات تعليمية

األوروبيين, وبعد تجديد ميثاق الشركة في مجلس العموم البريطاني, تم تبني خطوات أكثر 
للهند, لكن ذلك  نريومبشّ  نفاعلية لتقديم المعرفة والتعليم للشعب الهندي, وأقترح ارسال معلمي

وس لديهم نظام ديني واخالقي جيد؛ لذا فمن الخطأ االقتراح قوبل بمعارضة على أساس إن الهند
منحهم نوع من التعليم غير الذي يمتلكونه مما قد يجعلهم أكثر قوة, بعد ذلك قدم أحد مديري 

, مقترحًا انشاء مراكز تعليم مجاني لتعلم لغة انكليزيةالشركة مذكرة بتزويدهم بالعلوم العصرية بال
؛ لتوظيفهم في االعمال العامة, نكليزيةااللغة هنود لمعلمين اد , والهدف منه اعدنكليزيةااللغة ال

 . (2)مثلما عمل الحكام المسلمين الذين قاموا بتعليم الفارسية للهنود
م, يقضي 1813تم ادراج بند في قانون ميثاق شركة الهند الشرقية البريطانية في عام      

ن طريق ادخال المعرفة والعلوم ينه عوتحس من المال ينفق إلحياء األدببتخصيص مبلغ 
الغربية, وتعزيزها بين سكان الممتلكات البريطانية في الهند, فمن خالل ما تقّدم, يظهر هناك 
تناقض واضح في رؤى شركة الهند الشرقية االنكليزية تجاه مسألة التعليم في الهند, إذ انقسم 

وير بالدهم, فتأسست الكلية الهندوسية رأي السياسة البريطانية في تقديم التعليم إلى الهنود لتط
م, كما افتتح اسقف كلكتا مؤسسة تعليمية تقوم بتدريب الشباب المسيحين بصفة 1817عام 

م 1828الفينستون في عام  إلى الهندوس والمسلمين, وحثّ  نكليزيةااللغة واعظ, ونقل المعرفة بال
                                                           

، المار الاربيي للالوم، 1روان سام المين،  ( دي نر روبر مونم، الهنم نه ي عنالا أسيو ،   ر ني  م1)

 .265، ص2008بيروت، 

(2) D.V.Mahagan, Op.Cit., p.500. 
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"اتصور أن نقل درجة بية, إذ كتب قائال: والعلوم االور  لغة انكليزيةعلى انشاء المدارس لتعليم ال
عالية من التعلم إلى الطبقات العليا أكثر أهميه من نشر نوع أقل بكثير من بين عامة 

ية, إلى جانب التعليم التأريخ نكليز لتدريس اللغة اال بومباي, واقترح انشاء مدرسة في النا "
المتوقع من تلك المدراس تدريب فئة م انشأت مدرسة في بونا, وكان 1833والجغرافيا, وفي عام 

في االدارة المدنية للهند, فزاد الطلب على  اليأجل شغل وظائف ع من االشخاص المؤهلين؛ من
ها دروس تقلحوأ  , تلك اللغةكتب تعليم من  فالألا تلذلك السبب, وبيع نكليزيةااللغة دراسة ال

التدريس باللغة أثار جداًل واسعًا حول  وذلك ما بمدارس كلكتا والكلية السنسكريتية وكلية اكرا,
روا على ضرورة اعطائهم جميع ية أو اللغة العربية أو الفارسية, فالبريطانيون أصّ نكليز اال

باللغات الشرقية, ولفض الخالف قامت الحكومة البريطانية بتعيين و  يةنكليز المعلومات باللغة اال
 Thomas Payington) (2)ن ماكواليبرئاسة اللورد توماس باينغتو  (1)م1835لجنة عام 

Macaulay فناقشت كيفية ادخال المعرفة والعلوم المختلفة بين الهنود, وعارضت وجهة نظر ,)
ية لغة الطبقة نكليز "إن اللغة اّل المستشرقين التي تقضي بالتعليم باللغات الشرقية, وأكد ماكوالي 

جد لغٍة سنسكريتية أو عربيٍة مثل لغة إذ ّل تو  ,الحاكمة ولغة التجارة في جميع أنحاء الشرق
قانون أو لغات أديان, فعليكم تشجيعنا, إذ من الممكن أن نجعل أبناء الهند مثقفين بريطانيين 

"هل , وكان قد أعرب عن وجهة نظره تلك في مجلس العموم قبل مجيئه للهند قائال: بشكل جيد"
إنه يمكننا أن نعطيهم العلم دون يجب أن نجعل أهل الهند جهلًة حتى نبقيهم خاضعين؟ أو 

ن العقل العام للهند يمكنه التوسع في ظل نظامنا حتى يتخطوه, ومن خلل  ايقاظ طموحهم, وا 

                                                           

)1  ( D.V.Mahagan, Op.Cit., p.50l. 

مترخ بريحاني وسياسي بريحاني، ابن ز ار  ما وا ، ولم بنابم رو لي  :م  وال  توم س     غتون  (2)

م، ولاب 1841-1839م، عن  سكر يراس للحر  بين عامي 1800 شرين األول عام  25بليسس ر شاير وي 

دوراس مهناس وي ادبال الن ا يم اانجليزيي علز ال اليم وي الهنم،  ب قسم الاالم  لز دول م ح رة، مللت ويها 

م، 1827م، ونشر م ااس منا  اس للابوديي عام 1826بريحانيا أعلز ن حي وي الح ارة، درت ال انون وي عام 

م أضحز نائباس عن مميني ليمز وي ااصالح، قمم 1833أضحز ع واس وي البرلنان، ووي عام  1830ام ووي ع

م أضحز وزيراس للحر  عام 1838م مشروعا لل اليم، و بام عود   لبريحانيا عام 1836وي شبا  عام 

 م. للنزيم ينظر    1859 انون األول عام  28م،  ووي بنوبي قلبيي وي 1839

Lord Macaulay, string fixer larl.com  
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الحكومة الجيدة قد نقوم بتعليم رعايانا كيف يشكلون حكومة أفضل, وقد يطالبوننا بالمستقبل 
ي يوم من اّليام, فمتى ما بمؤسسات أوروبية, ّل أعرف ما إذا كان مثل ذلك اليوم سيأتي ف

ية, وقد يزول الصولجان عنا ويكون النصر عبارة عن روايات نكليز أتى سيكون فخرًا للغة اّل 
غير ثابتة, فل توجد امبراطوريات مستثناة من اّلسباب الطبيعية للنحلل, هناك انتصارات 

اإلمبراطورية الخالدة  في المحيط الهادي هي انتصارات العقل على البربرية, اّلمبراطورية هي
وقد حظي مشروع ماكوالي التعليمي, من قبل اللورد وليام  ,(1)لفنونا واخلقنا وآدابنا وقوانينا"

أذار عام  7م(, فأصدر القرار في 1828-1835) Lord William Bentincks)) (2)بينتينك
 : (3)م, والذي تضمن النقاط التالية1835

ة األهم الترويج لألدب األوروبي العالمي بين السكان يكون هدف الحكومة البريطاني -1
ن جميع األموال المخصصة للتعليم توظف ألغراض تعليم اللغة  االصليين في الهند, وا 

 ية فقط.نكليز اال
ن دعم تلك الكليات يجب أن يتوقف على حجم  -2 االبقاء على كليات التعليم الشرقي, وا 

 تعاونهم مع البريطانيين. 
 نفاق األموال الحكومية على طباعة األعمال األدبية والعلمية الشرقية. ال يتم ا -3
جميع األموال الموجودة تحت تصرف الحكومة, تنفق في نقل المعرفة والعلوم للهنود باللغة  -4
 ية. نكليز اال

إن الهدف الرئيس من التعليم البريطاني, صناعة أشخاص يكونون هنودًا بالدم فقط, ولكنهم      
انيون في كل شيء, وبالفعل تم تخريج عدد كبير من الهنود من الكليات البريطانية في بريط

                                                           

(1) Quoted in D.V.Mahagan, Op.Cit., p.502. 

م، ان م  لز الجيش النارشال سوووا 1774يلول أ 14اابن اللاني لموا بور النم، ولم وي  و ي م  ي تي ك  (2)

م(، أضحز حا م ممارت عام 1801-1799روف ايحاليا، وبمم م  ال وات الننساويي بالل حنالت )

م، صار حا ناس للبنغال 1814م، و ان مستواس عن  نرد قوات الشر ي ال اصي ب يلور وي  نوز عام 1803

م(، قام بإصالحات ماليي قلغا  الميون من الحر  البورميي األبيرة، الغز السو ي 1835 -1827بالل النمة )

. للنزيم 1939، و ووي عام م1839م، وأدب  نظام ال اليم اانجليز  للهنم عام 1833)حرف األرام ( عام 

  ,Britannica.Com-https://www.encyclopediaBentinck lord William                      ينظر 

 .266دي نرروبر مونم، الن مر السابق، ص (3)

https://www.encyclopedia-britannica.com/
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الهند, لكن البريطانيين ذهلوا عندما وجدوا هنودًا يعرفون شكسبير بشكل ممتاز, ويتصرفون مثل 
, فقد لعب رجال انجليز ومستشرقين وصحفيين وأعضاء بعثات تبشيرية دورًا هامًا (1)قادة حقيقيين

عملية نقل الثقافة الغربية للهند, ويعود الفضل األكبر بنشر التعليم البريطاني إلى البريطانيين في 
من ايرلنديين واسكتلنديين وأهل ويلز الذين عملوا مثل جماعة واحدة, إذ بذلوا جهودًا كبيرة في 

يطانية جمع مجموعات متحمسة من الطالب الهنود إلى الفكر واألدب والتقاليد السياسية البر 
, ومع كل تلك التطورات التي حصلت, إالَّ إنه لم تتأثر بالفكر األوروبي سوى جماعة (3)إليهم

صغيرة؛ ألن الهند متمسكة بأرضيتها الفلسفية المتفوقة على الفلسفة الغربية, لكن تأثير الغرب 
ابع, واآلالت الفعلي في الهند كان في الجانب العملي للحياة مثل: تقنية النقل الحديدي, والمط

الحربية, لكن أبرز تلك التغيرات وأبعدها مدى تغير النظام الزراعي القديم, فأضحت األرض 
بضاعة قابلة للتسويق, وكانت البنغال ساحًة للتغيرات الزراعية والتقنية والتعليمية والفكرية؛ ألنها 

لى المتعلمة انجليزيًا, التي كانت مركزًا لإلدارة البريطانية, وفيها ولدت المجموعات الهندية األو 
انتشرت في أنحاء الهند, فكانت تلك المجموعات في طليعة النخبة الثقافية والسياسية الهندية, 

, ومن تلك الشخصيات: راج رام موهان (2)وهي التي قادت الحركة الوطنية الهندية فيما بعد
ع بين شخصيته م( الذي كان نموذجًا جمRaj Ram Mohan Roy( )1772-1833) (3)روي

الثقافة القديمة والحديثة, فكان مفكرًا وفيلسوفًا وعالمًا باللغة السنسكريتية, والفارسية, والعربية, 
ية, واليونانية, والعبرية, كما نكليز االسالمية, وتعلم أيضًا االو فكانت ثقافته مزيجًا بين الهندوسية 

من البدع لهندوسية, وحاول تحريرها تأثر باإلسالم والمسيحية, لكنه ظل متمسكًا بعقيدته ا

                                                           

(1) D.V.Mahagan, Op.Cit., p.503 

 . 41-40، الن مر السابق، ص صنهرو لا(  وا ر 2)

( تر  البنغال لاائلي Radhanagarم ببلمة رادانجار )1772ايار عام  22ولم وي  ر ج ر م موه ن رو  ( 3)

برا نا يي  نموسيي أر وبو سيي،  م ارسال   لز با نا ال ي  انت مر زاس لل اليم ااسالمي؛ لمراسي ال ارسيي 

ي يي،  م بمأ بمراسي اانجليزيي، دعا وي مسير   قصالح المين والنج ن  الهنم ، والاربيي،  نا  الم السنسكر

م، 1830   نايي برا نن سوما ، وناض  من أ   ح وا النرأة بإلغا  السو ي، وزار انجل را وي عام و سا 

  :م. للنزيم ينظر1833 انون األول عام  22 ووي وي 

Ray, Ram Mohan, htttps://www.encyclopedia.com      
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, (1)(, وهي عادة التضحية بالزوجة عند موت زوجهاSutteeالسوتي ) والممارسات الخاطئة مثل
 .(2)م بزواج األرملة 1856فتمكن من الغائها بإقرار تشريع عام 

ساعدت عّد موهان روي من منظري القومية الهندية, بصفته نظيرًا للقومية األوروبية, وقد      
ة الهندية على نمو القومية والصحوة السياسية والوعي عند الهنود, وفي تعزيز الروح فاحالص

الوطنية والشعور القومي االسالمي في العالم, فقد أسس روي جمعية براهمن سوماج 
(Brahmin somaj عام )م, ومن خالل نشاطاتها الدينية واالجتماعية هيأت أرضية 1828

م, 1837بعد ذلك تأسست الجمعيات العامة مثل: جمعية مالكي األراضي عام اليقظة الوطنية, 
م, واندمجت هاتين الجمعيتين بجمعية واحدة 1843وجمعية الهند البريطانية في البنغال عام 
م, لتكون أول هيئة سياسية تتبنى وجهة نظر 1851أضحت الجمعية البريطانية الهندية عام 

ًا قومية أخرى, وهي القومية االسالمية الهندية, وكان نشاطها , كما نشطت أيض(3)عموم الهند
مقارنة بالهندوس؛ ألنهم كانوا يفتقرون للتعليم البريطاني الحديث خالل منتصف القرن  أقل

التاسع عشر, بسبب موقفهم المعادي لإلنجليز, لكنهم تمكنوا من تشكيل جمعية سياسية عام 
 Sir Syed Ahmedالسير سيد أحمد خان ), من قبل (4)م, وهي جمعية محمدي1856
Khan)(5) . 

                                                           

 .44-43، الن مر السابق، ص صنهرو لا(  وا ر 1)

 .61ن ااحبابي، الن مر السابق، ص( ناي  محنم حس2)

(3) Shamshad Ali, Indian Muslims and The Ottoman Empire (1876-1924), Degree of 

Doctor, west Asian studies History, AL Garth Muslim university, India, 1990, P.121. 

(4) Ibid, p.124.  

أحنم بان بهادر بن السيم محنم   ي بن السيم محنم  اد  بن السيم محنم عناد بن السيم   حم: خ ن ( 5)

محنود دوست بن السيم عزيز بن السيم حاوظ أحنم ين هي نسب  بالرسول محنم
)ص(

 شرين األول  17، ولم وي 

م، 1839يز النسا  بيكم،   لم مناصب عميمة منها  نائب منشئ عام م بنميني دلهي، والم   السيمة عز1817عام 

م، وصمر ال مور بام أحماث 1855م، وصمر أمين عام 1841ومن ب )النن  ( أ  قاضي ممني عام 

م منح   ملك  بريحانيا النلكي وك وريا ميماليي ب بيي؛ لنجاح  وي نشر 1866م، ووي عام 1857اللورة الهنميي 

  والالوم بين النوا نين الهنود، ومنح ل ب  شري ي )السير(، أضحز قاضياس وي محكني بنارت الل اوي واآلدا

ة، منها    ا   ام  يم، وال ناديم، وساللي  م،1869، قام برحلي قنجل را عام م1867عام  ول  متل ات عما

اع الجياشي، السير م. للنزيم ينظر  تمير حنيم و 1898أبار عام  27النلوم، و وزم  يهانكير،  ووي وي 

م( ودور  ال كر  والسياسي وي الهنم دراسي   ري يي، رسالي ما س ير تير 1898-1817أحنم بان )

 م.2020،  ليي ال ربيي للالوم اانسانيي   اماي النلنز منشورة،



 م1885-1800ونشأته وطبيعة األوضاع السياسية والفكرية يف اهلند  أبو الكالم آزاد حياته....األولالفصل 

 

42 

في الهند انعطافه خطيرة في سياسة شركة الهند الشرقية  ليسيلو شكلت مدة حكم      
البريطانية, من خالل اتباعها سياسة استعمارية بحته تمّثلت بضم أراضي الهند إلى ممتلكاتها, 

يموغرافية الهند, عن طريق التدخل ر ديفضاًل عن ممارستها سياسة دينية وتعليمية لتغي
بمعتقدات الهنود, وتغيير دينهم )االسالم والهندوسية(, واحالل المسيحية محلها, وألجل تحقيق 
مبتغاهم عمدوا بالقضاء على اللغات المحلية مثل: األوردية, بإدخال أنظمة تعليمية باللغة 

شركة الهند الشرقية  توافق وسياسةالهند ي هاالنكليزية لطمس تراث وماضي الهند, وجعل تأريخ
 البريطانية.

 

 : م(1885-185٧يف اهلند )السياسية و الفكرية األوضاع _ثانياا 
السيما العسكرية منها إلى اضطهاد و ستعمارية البريطانية في الهند, أّدت السياسات اال     

ألجل ابقائهم موالين  شعبها, واستغالل موارد البالد االقتصادية لصالحها, وحرمان الهنود منها؛
تغيير أفكار الهنود بخلق فجوة بين ماضي إلى لها, إذ عمدت بريطانيا إلى تطبيق فلسفة تهدف 

بناء جيل هندي جديد ينادي بترك العادات والتقاليد الهندية الموروثة,  عبرالهند وحاضرها, 
 فه )المسلمين والهندوسأّدى إلى تذمر الشعب الهندي بمختلف أطيا مماواتباع التمّدن الغربي, 

, والتي عّدت من األحداث السياسية م1857( على البريطانيين, والقيام بثورة عارمة عام وغيرهم
؛ ألنها اندلعت بين صفوف الجنود في (الجنود السيبوي)اها البريطانيين بثورة المهمة التي سمّ 

من البنغال مؤيدة , في حين كانت البنجاب وبيهار وأجزاء بومبايالبنغال, ومدراس, و 
للبريطانيين, وقد أرجعها البعض ألسباب دينية نتيجة إجبار الهنود العتناق المسيحية, والمبالغة 

, وارجعها البعض األخر بسبب الفقر المدقع نكليزيةااللغة باإلصالحات في الثقافة الغربية وال
, وحرمان بريطانياخيراتها إلى جراء قيام البريطانيين بإرسال أموال بالدهم و به الهنود  يالذي من

 أسبابوطنية و  روحة من خصومة ذاتية وعصبية دينية و الشعب منها, فتظافرت عوامل عدّ 
 . (1)تفجير الثورةلاقتصادية 

                                                           

م، ص 1958،  انون األول 4، عمد9م، مجلي   اوي الهنم، مج1857(  نايون  بير،  ورة الهنم لاام 1)

 . 13-10ص
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بأن البريطانيين استخدموا نوع من الطلقات  ب المباشر للثورة, فيمكن ايجازهأما السب     
س, ودهن الخنزير المحّرم لدى المسلمين, وكان عليهم المدهونة بدهن البقر المحّرم لدى الهندو 

قضمها في الفم قبل االستخدام, مما أدى إلى قيام أحد الجنود في السرية الخامسة الخاصة 
(, بإطالق mangal pandeyبالكتيبة الرابعة والثالثون في فرقة مشاة البنغال مانكال باندي )

م, واشعال الحرائق في باراكيور, فكانت تلك 1857أذار عام  29النار على ضابط انجليزي في 
, فضاًل عن ضم منطقة أوده للسيطرة البريطانية, األمر الذي (1)التطورات هي التي أشعلت الثورة

أيار اليوم المحّدد الندالع الثورة  23أثار غضب جنود البنغال الذين هم من سكانها, وكان يوم 
أيار, بوقت  10ا اندلعت قبل اسبوعين من موعدها في (, إالَّ إنهMurrot) (2)من مدينة ميروت

كان فيه الرعايا البريطانيين يحضرون قداس الكنسية في تلك المدينة, وبالفعل, فتم االستيالء 
على ميروت وقتل عدد من الضباط البريطانيين والجنود المسلمون, واقسموا على مواصلة 

( أالف مقاتل, واستولوا على دلهي في 7000-5000القتال, وشكلوا قوة عسكرية قوامها )
م(, 1862-1775) (4)تحت قيادة االمبراطور المغولي بهادور شاه (3)م1857حزيران عام 

وعلى أثر ذلك عّمت التمردات واالضطرابات معظم مناطق الهند, ولقي أكثر من مئة مدني 
ريطانيين, فقد ظّل السيبوي حتفه بنيران البريطانيين, ولم تكن كافة قوات السيبوي متذمرًة من الب

                                                           

مجلي  ،م، دراسي  ليي لاوام  نشو  أسبا  ال ش 1857( صالح بل  مشا ،  ورة السيبو  الهنميي عام 1)

 .661-658م، ص ص2015، نيسان 2 ليي ال ربيي للالوم اقنسانيي،  اماي باب ، الامد

هي،  ربط  م شنال شرا نيودل 70علز بام  Nuddi( ميروت  مميني  نميي  بيرة،     علز نهر نود  2)

ممن الهنم الشناليي والوسحز ب حو  ن   برياي وحميميي، دبلها اقسالم وي عهم المولي الغزنويي وي ال رن 

الحاد  عشر النيالد ، اش هرت ب ناعي الننسو ات والحرير وال ناعات الغ ائيي وال واب ، وباض 

 .486 مر السابق، صال ناعات ال  ي ي اليمويي. للنزيم ينظر  عبم الحكيم الا ي ي، الن

(3) Samuel Shafeeq, British Reaction to The SEpoy Muntiny, 1857-1858, Degree of 

the master north Texas state university, Dention, Texas, 1970, pp.2-6. 

 شرين  24ميرزا أبو ظ ر سرا  المين محنم بهادور شا  أو بهادور شا  اللاني، ولم وي   ه دور ش ه ( 4)

 28م،  ان اامبرا ور الاشرين واابير للنغول، بل  والم  أ بر اللاني بام ووا   وي 1775األول عام 

م، حكم امبر ور موتال ال ي   ل ت بحلول ال رن ال اس  عشر بنميني دلهي 1837 انون األول عام 

ي  و م ن ي  بار  دلهي،  ووي وي م، وب شلها قبض عل1857وااراضي النحيحي ويها، قاد اللورة الهنميي عام 

أحنم محنود السادا ي،  اريي النسلنين وي شب  ال ارة الهنميي م. للنزيم ينظر  1862لاني عام  شرين ال

 ، ال ا رة، ص؟.2وح ار هم،  
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وبعد قتال عنيف لم يصمد فيه الهنود أمام القوات البريطانية,  ,(1)في البنجاب مساندين لهم
األمر الذي نتج عنه فرار بهادور شاه إلى قلعة همايون, إالَّ إنه تم القبض عليه ومحاكمته في 

ند تحت سيطرة التاج ت الهأصبح, وبعد ذلك ونفي إلى بورما م1858كانون الثاني عام 
البريطاني في شباط للعام نفسه بموجب )مرسوم الحكومة الرشيدة في الهند(, إذ شّرعت حكومة 
انجلترا بسحب السلطة من شركة الهند الشرقية البريطانية, وأسندتها للملكة فيكتوريا مباشرة, 

 . (2)وعينت نائبًا عنها إلدارة شؤونها
م اضرارًا بالغًة في البالد, وتفشي 1857خالل الثورة عام  ت العمليات العسكريةخلفّ       

الف هندي, وعم  800التي راح ضحيتها  1861-1860المجاعات, مثل: مجاعة أكرا عام 
(؛ بسبب قلة االمطار وتدني Orissaالخراب في مدن لكنو وكانبور ودلهي, ومجاعة أورسيما )
وانتشار مرض الكوليرا والحمى بين  محصول الرز, والتي راح ضحيتها حوالي مليون شخص,

 John) (4)باعتراف نائب الملك اللورد جون لورانس (3)سكانها, ووصفت بأنها شديدة وقاسية
Lawrence( )1864-1869 م (, كذلك تعرضت الهند لمجاعتين ثانيتين إحداهما ضربت

م مدراس لياقأم, واألخرى في 1874-1872أجزاء من البنغال وبيهار عام خالل األعوام 
م, واستمرت قرابة سنتين 1877-1876واالقاليم المتحدة عامي  بومبايوميسور وحيدر آباد و 

, وكان ذلك خالل ادارة اللورد إدوارد (5)( مليون شخصًا سنوياً 4.501.000راح ضحيتها )

                                                           

(1) Whitnty Howarth, Indian Uprising 1857, world History project, p.3. 

، أبار 4ري يي، الامداي وي شب  ال ارة الهنميي، مجلي الن  ح  الح ر  ال ( سناح سالم، ااح الل البريحان2)

 .76م، ص2010

 .279-277( ناي  محنم حسن ااحبابي، الن مر السابق، ص ص3)

، نزل  ون  لك ا ب  ي ممني وي 1811ابار عام  24ولم بري شنونم بور شاير وي  جون  ور نس ( 4)

م، عاد لو ن  1859 ارسيي وي  ليي وورت وليام، وأرس   لز دلهي عام الساباي عشر من عنر  ا  ن اللغي ال

، Elginم، وصار نائب النلف والحا م الاام بام وواة اللورد  لجين 1864ب     ع واس وي مجل  المولي عام 

 ممي بام أرباين عاماس من الم، 1869عاد قنجل را أوائ  عام   ب اس نرت بمم   ب     نائباس بنسي أعوام،  م

دون وي صحن ر نا ز اللامني والس ون عاماس، وعن عن 1869حزيران عام  27وي  و انت ووا   ،وي الهنم

 ويموس ننس ر.  للنزيم ينظر 

John lord Mair lamence, lst baron Lawrence, Encyclopedia-Britannica. 

 .282-280، ص صالسابق( ناي  محنم حسن ااحباني، الن مر 5)



 م1885-1800ونشأته وطبيعة األوضاع السياسية والفكرية يف اهلند  أبو الكالم آزاد حياته....األولالفصل 

 

45 

م(, األمر الذي دفع بنائب Edward Bulwer Lytton( )1803- 1873) (1)بولوير اليتون
 Famineل لجنة لمعالجة المجاعات, إذ اقرت تلك اللجنة قانون المجاعة )الملك بتشكي

Code (2)م1883( عام. 
 م(:1880-1878افغانية الثانية )-الحرب اّلنجلو

لم تشهد الهند استقرارًا حتى بعد أن أصبحت تحت حكم التاج البريطاني مباشرة أو نهاية       
أخرى انعكست آثارها على دافعها السياسي, ومن  حكم شركة الهند الشرقية, بل شهدت تطّورات

إن لتعاظم قوة امارة افغانستان االسالمية بعد فافغانية الثانية, -تلك التطورات الحرب االنجلو
م من جهة, ومحاولة روسيا التقرب إليها من جهة أخرى, 1841هزيمتها القوات البريطانية عام 

ا على ممتلكاتها ومصالحها في الهند, إذ شعرت كان السبب األهم في ازدياد مخاوف بريطاني
الحكومة البريطانية بالمخاطر التي تهّددها جّراء التحالف االفغاني الروسي, فبتسلم األمير شير 

م( العر  االفغاني بعد وفاة والده دوست محمد sher Ali Khan( )1850-1879) (3)علي
ك المرحلة تقضي بالحفاظ على م, كان هدف السياسة البريطانية في تل1863خان عام 

افغانستان دولة قوية مستقلة وودية, واستخدامها دولة عازلة للهند ضد التقدم الروسي في آسيا 
م تحسين العالقات 1876الوسطى, وكانت أولويات سياسة اللورد اليتون الذي وصل الهند عام 

ابل عندما شعر بوجود تقارب مع افغانستان وأميرها الجديد, فأمر بإرسال بعثة بريطانية إلى ك
روسي افغاني, وتلك البعثة تؤمن االقامة الدائمة للبريطانيين في افغانستان, وتأمين الوصول 

                                                           

م، اابن ااصغر للجنرال 1803أيار عام  25سياسي بريحاني، ولم بلنمن وي  د  و و   ال تون إدو ر( 1)

م،  ب ان  ب ع واس عن سانت ان را وي  ان ين مون،  م 1831ويليام اي ون، بمأ اي ون مسير   السياسيي عام 

م، 1820وي الشار عام  وزرائلي، نشر أول   ا  ل  لز م أنظم 1858عام  م، ووي1832تادر لينكولن عام 

 م. للنزيم ينظر 1873 انون اللاني عام  18وي  و انت ووا  م     ان با  واس  وي بيلهام، 1828ووي عام 

Edward George (Early Bulwer Lytton, 1st Boren Lytton, https://www.New-world-

Encyclopedia.Orq. 

 .282-280( ناي  محنم حسن ااحبابي، الن مر السابق، ص ص2)

م، 1836م، و سلم الارش عام 1845أمير اوغانس ان، بن دوست محنم بان، ولم وي عام  شي  علي  (3)

عارض أبو   بالو  ، شك  عالقات ودي  م  روسيا،  م ح لت علز ترار بلف مشا   م  البريحانيين، 

 م. للنزيم ينظر 1879ين الحروين، انهزم ويها شير علي وورا  لز بلي،  ب  ووي وي شبا  عام واناملت الحر  ب

Sher Ali, https://www.Encyclopedia.com.https://string fixer.Com          

https://www.new-world-encyclopedia.orq/
https://www.new-world-encyclopedia.orq/
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ذات في األمور الحر للمواقع الحدودية من قبل الضباط البريطانيين, والتشاور مع األمير 
ن قبل األمير والشعب االهتمام المشترك, وبالفعل جاءت البعثة ألفغانستان, لكنها رفضت م

 Sir Louis) (2)م قدم السير لويس كافاجناري1878ايلول عام  21, ففي (1)االفغاني
Cavagnari )1878-1841 م للمركز االفغاني في ممر خيبر, فأوقفه ضابط افغاني وأبلغه

اد إلى لذا صافح كافاجناري الضابط االفغاني وع ,بمعارضة سير البعثة البريطانية وايقافها بالقوة
تشرين عام  2, ونتيجة لذلك أنذرت الحكومة البريطانية االفغان بتقديم اعتذارًا قبل (3)بيشاور
الَّ فإنها ستعلن الحرب على افغانستان, وكانت الخطة المرسومة للحرب تقوم على 1878 م, وا 

إلى وادي , األول: عبر ممر خيبر, والثاني: عبر واد يكوارم, والثالث: عبر كويتا محاور ةثالث
-sir Donald stewaly( )1824) (5), وأوكلت قيادة القوات للسير دونالد ستيورات(4)بيشين
 (6)م(, في حين كانت فرقة االحتياط الداعمة لتلك القوة بقيادة الجنرال فرانسيس مود1900

(Francis Maude( )1897-1821 وانطلقت قوات ستيورات نحو قندهار في ,)كانون  8م
                                                           

(1) Archibald Forbes , The Afghan wars (1839-42 and 1878-80), seeley and co, 

limited, London, 1892, p,p.162,163,167  .  

، ح   علز الجنسيي 1841 نوز عام  4ورنسا وي -ولم بس ينا  وي م ا اي ميوز  و س   ف ج  ر  ( 2)

ي وي ممرسي اويسكوت الاسكريي مراسالبريحانيي، ودب  ال ممي الاسكريي لشر ي الهنم الشرقيي بام ا  ياز  ال

لن وضي  اس م، ونائب1877هنم البريحانيي عام م م وض بننح ي البنجا  وي العأضحز مساوم، 1861عام 

 انون اللاني عام  3م، ال حق بحاقم البالي البريحانيي لكاب ، ق   وي 1878بيشاور وي  انون اللاني عام 

  م. للنزيم ينظر 1879

Pierr Louis Napoleon Canvagnani, https: militaryHistory.Fandom.Com  

(3) Archibald Forbes, Op.Cit. , p.167. 

(4) Ibid,, p.168. 

م،  م 1824أبار عام  1اسك لنما وي -ولم بناونت بلنرانت بال ر  من وورسي  مورا  دون  : ستيور   ( 5)

م، 1844 انون اللاني عام  3م، رقي لر بي مالزم وي 1840 شرين األول عام  12 كلي   وي مشاة البنغال وي 

م، قاد  يش  وي ا  م قنم ار وي 1868 انون األول عام  24ا  وي م، ولو1854 نوز عام  1أضحز قائماس وي 

م، وال ائم الاام للهنم،  ووي وي الجزائر 1881 نوز عام  1م، رقي لر بي  نرال وي 1879 انون اللاني عام 

 م، و دون بن برة برومي ون وي لنمن. للنزيم ينظر  1900أبار عام  26وي 

Sir Donled Stewart,1st Baronet, https://history.Fandom.Com 

م، والم الجنرال السير س انلي 1821 انون األول  20ولم بلينماوي  م ا ا  ارماغ وي  ف  ن:يس مود ( 6)

مود،  ان مود بر بي م مم وي وو  ال مم اللال  )وو  شرا  ينت(، شارم وي حر  ال رم، بمم وي قوة 

م، ودون بن برة 1897حزيران عام  25يشاور، وح   علز صليب وك وريا وي موا هي الورد،  ووي وي ب

     ,https://www.geni.ComGen. Sir Frederick                            برومي ون مليون. للنزيم ينظر  

https://history.fandom.com/
https://www.geni.com/
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م, وعسكرت قواته بالقرب منها, وأّدت تحركاته تلك إلى تقهقر سالح الفرسان 1879 الثاني عام
 Yaqub) (2), مما حدى باألمير شير علي إلى التنازل عن العر  البنه يعقوب خان(1)االفغاني
Khan( )1849-1923 ّع على معاهدة جاندماك م(, الذي وقGandmak  أيار عام  26في
موافقه األمير يعقوب على اقامة الوكالء البريطانيين في مناطق  , وكان من نتائجها(3)م1879

سيطرته, بالمقابل تعهدت بريطانيا بعدم تدخلهم في االدارة الداخلية إلمارته, كما تنازل األمير 
عن ممري خيبر وميشناي لبريطانيا, بمقابل تعهد بريطانيا بدعم األمير ضد أي عدوان أجنبي, 

دره ستون الف جنيه أسترليني, وانشاء خط تلغراف بين كابول مع دفع مبلغ من المال ق
هجوم على فحصل , وعلى أثر ذلك حدثت انتفاضة شعبية في افغانستان ضد بريطانيا (4)وكورام

م, وقتل كافاجناري, فرّد البريطانيين بهجوم سيطروا 1879ايلول عام  3في البريطانية السفارة 
م, وبعد استمرار المعارضة االفغانية للتواجد 1879 تشرين األول عام 5به على كابل في 

م روا االنسحاب بعد تقسيم افغانستان إلى امارات عّدة, حينها نظّ البريطاني في افغانستان, قرّ 
تموز  27االفغانيون أنفسهم, وتمكنوا من تحقيق االنتصار على البريطانيين بمعركة مايواند في 

-Mohammed Ayyub Khan( )1857) (5)م بقيادة األمير محمد أيوب خان1880

                                                           

(1) Archibald Forbes, Op.Cit., p.175-176. 

م،  ولز امارة 1849محنم يا و  بن شير علي بن دوست محنم بان، ولم وي عام   عقوب خ ن ( 2)

م، لكن  لم يس نر ويها؛ ألن أبو  محنم أيو  بان بلا  بسبب  وقيا  ماا مة دننونماموم 1879اوغانس ان عام 

 للنزيم ينظر    ل الح بريحانيا. انس ان ال ار ييم  البريحانيين ال ي أدت  لز ال نازل عن شتون اوغ

https://www.oreq.Net.com  

(3) Archibald Forbes, Op.Cit., p.178. 

(4) Ibid, p.179.  

 12م،  ان أميراس ألوغانس ان وي 1857عما البح  ال ومي ألوغانس ان، ولم وي  اب  عام  محم:   وب خ ن ( 5)

م، و ان قائماس لألوغان وي الحر  اانجليز ااوغانيي اللانيي 1880أيار عام  31 لز  1879رين األول عام  ش

م من  زيني اانجليز وي مار ي مايوانم،  اَّ  ن   زم وي 1880 نوز عام  27م(، و نكن وي 1879-1880)

ي، و م  ن يب عبم الرحنن بان أميراس غلو أوغانينم، وبهزين   ان هت الحر  اا1880ايلول عام  1قنم ار وي 

ح ز وب ي ويها الهنم  وان     لزم اس اادت قنم ار لكن  وش ، 1881علز اوغانس ان، قام بنحاولي وي عام 

 م، ودون بال ر  من ضريح الشيي حبيب وي م برة دوراني وي بيشاور للنزيم ينظر  1914ووا   عام 

Mohammad Ayub khan, https://prabook.Com   

https://www.oreq.net.com/
https://prabook.com/
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 Abdul) (1)تموز من العام نفسه اعترف البريطانيين بـعبد الرحمن خان 29م(, وفي 1914
Rahman khan( )1840-1901)فانسحبت القوات البريطانية من أميرًا على افغانستان م ,

يوب م, وقد حاول أ1881نيسان عام  27م, ومن قندهار في 1880أب عام  7كابل في 
 . (2)م من عبد الرحمن خان, إالَّ ان األخير تمكن من هزيمته1881استعادت قندهار عام 

 م(:1885بورمية الثالثة )-الحرب اّلنجلو
أقدمت الحكومة البريطانية من باب الحرص على مصالحها في الهند وما جاورها ضد      

لنزاع بينهما, والذي نتج عنها األوربيين عامة والفرنسيين خاصة, إلى اتفاق مع بورما لفض ا
-1852بورمية الثانية )-م(, والحرب األنجلو1826-1824بورمية األولى )-الحرب األنجلو

م( من جهة, واستيالء بريطانيا على التجارة في بورما من جهة أخرى, وبعد استقرار 1853
وألسباب عّدة االوضاع في افغانستان, سعت الحكومة البريطانية في كلكتا الحتالل بورما, 

أهمها: رفض بورما االقتراح البريطاني بتشكيل لجنة مشتركة خاصة بترسيم الحدود عام 
م, وقيام حكومة بورما في العام التالي خالل شهر أيار بإرسال بعثة إلى فرنسا لغرض 1882

 من بريطانيا شراء االسلحة, فضاًل عن سحب امتياز تجارة األخشاب في غابات بورما العليا
 Frederick Hamilton) (4), فقام اللورد فريدريك هاملتون دوفرين(3)اعطائه لشركة فرنسيةو 

                                                           

م، ن ي  لز  ر س ان 1844عبم الرحنن بن دوست بن محنم بان، ولم وي  اب  عام  ع :    حم  خ ن ( 1)

م، وااد  لز اوغانس ان عام 1879م، وعاش وي سنر قنم ح ز وواة األمير شير عام 1869الروسيي عام 

 ي وي شنال اوغانس ان،   اوض م  اانجليز،  ب عزز سلحا   وي م، واس  بل  الشاب بال رحيب، وب1880

م علز ماا مة  1893م، وواوق وي عام 1881م،   نكن من  زيني أيو  بان وي عام 1887-1880عوام األ

م. للنزيم 1901 رسيم الحمود م  بريحانيا، أعاد  نظيم النظام اادار  للبالد،  ووي وي عام 

  https://Encyclopedia.comAfghan wares, -Anglo                                  ينظر                   

(2) Ibid.  

م، مجلي الحريق ال ربو ، الالوم 1885-1824البريحانيي -ر الساعم ، الحرو  البورميي و(   اح  ناي 3)

 .163-162م، ص ص2016 نوز  3، 3اا  ناعيي، النجلم

م،  ل ز  الين  وي  ليي اي ون 1826حزيران عام  21ايحاليا وي -ولم ب لورنسا ف  :ر ك ه ملتون دوف    ( 4)

م 1855م، وحيا   المبلوماسيي عام 1850وا س ورد، بمأ دوورين حيا   السياسيي وي مجل  اللوردات عام 

م، شغ  من ب الننمو  البريحاني وي اللجني 1861- 1860عنمما شغ  من ب ملحق وي مت نر وينا عامي 

م، عن  س يراس وي 1872وأضحز الحا م الاام وي  نما عام  الموليي لح  الحر  اا ليي وي لبنانز سوريا،

 =م1884م، ووي عام 1884-1881م، وس يراس وي اامبرا وريي الالنانيي للنمة 1881-1879روسيا للنمة 

https://encyclopedia.com/
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Duffrine( )1902-1826 م, 1885تشرين الثاني عام  10م( بتوجيه انذار لبورما ينتهي في
وتضمن اعادة امتياز الشركة, وضرورة جعل السياسة الخارجية لبورما تحت سيطرة حكومة الهند 

-Thibawe( )1859) (2)رد بورما بالرفض عن طريق حاكمها ثيباو, فكان (1)البريطانية
تشرين  7م(, فقامت القوات البريطانية بعبور الحدود إلى ماندالي عاصمة بورما في 1916

تشرين الثاني انتهت الحرب  28م معلنًة بدء الحرب, واحتلت ماندالي, وفي 1885الثاني عام 
, فأضحت بورما جزءًا من بومبايلبورميين, ونفي ثيباو إلى بانتصار البريطانيين وهزيمة ا

 .(3)م1886كانون الثاني عام  1االمبراطورية البريطانية, وتم ضمها في 
أما ما يتعلق بالنواحي الفكرية, فقد شهدت الهند تطورًا ملحوظًا, ففي المجاالت التعليمية تم      

م, وقد أولت الحكومة 1857ي( عام وكلكتا ومدراس )تشينا بومبايانشاء جامعات في 
, كما (4)م1858البريطانية اهتمامًا بالتعليم التقني, فأنشأت كلية مدراس للهندسة المدنية عام 

قامت حكومة الهند البريطانية بجملة اصالحات ادارية جراء ضغط القوى الوطنية الهندية, 
تلك المرحلة تطورًا ملحوظًا في  , وقد شهدت(5)م1861أهمها: اقرار قانون مجالس الهندية عام 

نمو األفكار الوطنية التي ظهرت نتائجها في التعليم, إذ تشكلت مدارس هندية على غرار 

                                                                                                                                                                                

وأشرف علز ضم بورما، و  ان أبر من ب دبلوماسي ل  س ير بريحانيا ب رنسا صار نائباس للنلف وي الهنم، =

 م وي يابور. النزيم ينظر 1902شبا  عام  12وي  ساينات ال رن ال اس  عشر،  ووي بسر ان النامة وي 

Lord Dufferin, https://www.The-Canadian-encyclopedia.ca.com      

 .163(   اح  ناي و ر الساعم ، الن مر السابق، ص 1)

م، ابن النلف مينمون، درت  يباو الك ب الن مسي البوبيي وي 1859 انون اللاني عام  19ولم وي  ثي  و ( 2)

م، وأقام عالقات وي 1878دير بوبت، ا  از اان  ابات المينيي وي با  نامابيان،  م بل  والم  وي الحكم عام 

م، وان هت بان  ار البريحانيين، 1885بورميي اللاللي عام -ورنسا وايحاليا، وي عهم  انملات الحر  األنجلو

 عاماس. للنزيم ينظر     57م عن عنر نا ز 1916 انون األول عام  15ون ي  لز بومبا ،  ووي وي 

Thbiaw min, https://it,knowleder.Com   

م، مجلي 1948( يار  عبم الرزاا عبم المرا ي، ال حورات السياسيي وي  نهوريي ا حاد بورما ح ز عام 3)

 .190م، ص2021، 43، الامد4اارم لل لس ي واللسانيات و اليم اا  ناعيي، النجلم

 .271-266( دي نر روبر مونم، الن مر السابق، ص ص4)

النوص ، وزارة ال اليم  يم الرزاا محلف ال هم، دارسات وي حر ات ال حرر وي الاالم اللال ،  اما( عب5)

 .230م، ص1985الاالي والبح  الالني، 

https://www.the-canadian-encyclopedia.ca.com/
https://it,knowleder.com/
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, كما أ نشأت في (1)م1875المدارس األوروبية, فقد انشأ السيد أحمد خان مدرسة عليكرة عام 
 .(2)م1876البنغال جمعية كلكتا الهندية عام 

م, 1882قّصي عن الطريقة التعليمية التي يتم فيها تعلم الهنود عام تتم ارسال لجنة      
 :(3)وجمعت اللجنة المعلومات, وقدمت من خاللها جملة من التوصيات

انطالقًا من رغبة بريطانيا باالنسحاب التدريجي بالدعم المباشر, وادارة مؤسسات التعليم  .1
بخطوات بطيئة وحذرة, فعند العالي في الهند, وأكدت على أن يكون ذلك االنسحاب 

 تسليم كلية أو مدرسة ثانوية للهنود, فيجب أن ال يتأثر مستوى التعليم خالل االنتقال.
 توفير المنح المادية, والخاصة بالكليات.  .2
 اتباع قواعد عامة تخص مصروفات الكلية, وكذلك االعفاءات.  .3
 وضع لوائح جديدة بشأن المنح الدراسية.  .4
يتضارب في وذجي يقوم على المبادئ االساسية للدين, بشكل ال اعداد كتاب نصي نم .5

 وغير الحكومية.  جميع الكليات الحكومية
حد االساتذة بتقديم سلسلة من المحاضرات حول واجبات الرجل أيقوم المدير أو  .6

 والمواطن. 
 ين. سلماتخاذ تدابير خاصة لتشجيع التفكير بين الم .7
 شراف عليها من قبل مسؤولي التعليم في الحكومة. فحص جميع المدارس االبتدائية, واال .8
 تركيز اللجنة على التربية البدنية, والعقلية للطالب.  .9
 يحتاج التعليم االبتدائي للتشجيع القوي, وتخصيص جزءًا من عائدات المقاطعات له.  .10

ية واالجتماعية بفعل حركة االحياء الهندية والثقافة الغربية, والتغيرات االدارية واالقتصاد        
م, أّدت إلى نمو الشعور 1858التي رافقت سياسة بريطانيا عقب ضم الهند للتاج البريطاني عام 

                                                           

 .120( تمير حنيم و اع الجياشي، م مر سابق، ص1)

الي م، رس1947-1906( وداد سالم محنم شلش النايم، الا بيي ااسالميي ودور ا وي نش ة با س ان 2)

 .21م، ص2010، ليي المراسات ال اري يي   اماي الب رة س ير، ما

(3) V.D.Mahajan, Op.Cit., pp.504-505. 
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القومي والوطني بين مثقفين الهنود )مسلمين وهندوس(, وكان نتيجة انخراطهم بتنظيمات سياسية 
عام  India National congressمهمة, عن طريق تشكيل حزب المؤتمر الوطني الهندي 

 .(1)م1885
شهدت الهند خالل القرن التاسع عشر الميالدي تطورات خطيرة على الصعيدين السياسي      

, أقتصر عملها على التجارة 1600والفكري, فمنذ تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية عام 
بضم الواليات وانشاء الموان , إالَّ إنها اتبعت مطلع القرن التاسع عشر أسلوب التوسع العسكري 

الهندية, واستغالل مقدراتها االقتصادية لصالحها, وتكبيل تلك الواليات بمعاهدات أو اتفاقيات 
باتت بموجبها تابعًة لممتلكاتها, األمر الذي أدى إلى اضطهاد الشعب الهندي, ووقوعه في دائرة 

السالمي الفقر المدقع والتخلف, فضاًل عن فرض الدين المسيحي للقضاء على الدين ا
والهندوسي اللذان يدينا بهما الهنود, مما أّدى إلى موجة من التذمر والغضب نتج عنهما اندالع 

, والتي بدأت بين الجنود الهنود حتى شملت معظم واليات الهند, فأقدمت 1857ثورة عارمة عام 
لمة بالتعاليم بريطانيا بعد تلك الثورة على تغيير سياستها, والتوجه نحو تربية طبقة هندية متع

االنجليزية والثقافة الغربية, فأنشأت تلك طبقة )القومية الهندية(, والتي بدورها شّكلت تنظيمات 
الحركة الوطنية  ذي دّل على دخولم, وال1885عّدة, أهّمها: حزب المؤتمر الوطني الهندي عام 

هندية من تطّورات مرحلة جديدة من العمل السياسي, وما شهدته الساحة السياسية ال الهندية
 .سياسية كان لها أثر كبير في مستقبل الهند المعاصر

                                                           

 .22( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص1)



 م1885-1800ونشأته وطبيعة األوضاع السياسية والفكرية يف اهلند  أبو الكالم آزاد حياته....األولالفصل 

 

 
 

 

 ثانيالفصل ال
 أبو الكالم آزاد دور
 والصحفيوالتعليمي الفكري 
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 ولاملبحث األ
 .1958-194٧وزار  التعليم  وتوليه الفكرينتاجه 

أثناء طفولته بأسلوبه الفكري  مكة المكرمةفي  آزادأثرت التربية المكّية التي ترباها      
يما مكنته لغته العربية من أن ففكانت أفكاره ذات أبعاد فلسفية ولم تكن عشوائية, والصحفي, 

عت أعمال وقد تنوّ دبية والصحفية, ماله األنعكس بشكل ايجابي على أعا, يصبح خطيبًا ممّيزاً 
 الفكرية بين مؤلفاٍت سياسية, وفكرية, وتفسير القرآن الكريم, وشعر, وترجمة. آزاد

 

 أبرز مؤلفاته الفكرية والسياسية: _أولا 
 م:1916كتاب )تذكرة( عام  -1

, 1916دية عام الفكرية التي كتبها باللغة االور  آزادعّد كتاب )تذكرة( من أبرز أعمال      
(, إذ سرد  فيه مواضيع عّدة, مثل: أخبار Ranchi)( 2)في رانشي (1)اقامته الجبريةة مدأثناء 
سرته, ومنهم: الشيخ جمال الدين ونشاطاته الدينية, واجتهاده من خالل األمر بالمعروف أعلماء 

كان و سالمية, , وكيف عانى الشدائد والعراقيل في سبيل الحق والدعوة اال(3)والنهي عن المنكر
في تدريس علوم الحديث, ونشر العلوم االسالمية في عهد التدهور كبير أثر ذا الكتاب له

الضوء على انتمائه لمدينة دلهي  آزادط سلّ و , (4)خالل القرن التاسع عشر االسالمي العلمي
ه وصيّ , و (ملى اله عليه وآله وسل)صونسبه لمكة المكرمة مسقط رأسه, فهي االرض المطهرة بلد النبي

 .(5)مفتخرًا بتلك العالقة النقية الحسنة )عليه السالم(االمام علي
فيه أيام طفولته التي قضاها في بيت اهلل الحرام, التي زادته شرفًا وكرامة وعزة,  آزادذكر       
 .(6)صفه ببيت اهلل العتيق, والكوثر, والبلد األمينو ف

                                                           

 .115-114ص اللاني   اللال  النبح   سوف ي م  ناول النوضوع وي ال( 1)

عاصني الوايي الهنميي  هاربانم،  انت مر ز حر ي  هاربانم ققامي دولي من  لي للننا ق  ر نشي ( 2)

 وايي بيهار الجنوبيي، وأوريسا الشناليي وتر  البنغال الغربيي. للنزيم ينظر  ال بليي وي

Prasad Vidyarrth, Cultural Configuration of Ranchi, Planning Commission, 

Research Programmers Committee, 1969, p.306. 

اد، مجلي النجن  الالني الاربي الهنم ، ( أبو س يان ااصالحي، ااشاار الاربيي وي    رة ألبي الكالم آز3)

 .49م، ص2018، 2، ع37مج

 .303( مالف رام،    رة أبو الكالم آزاد، ص4)

 .311آسز برياي، ص (5)

 .312؛ مالف رام،    رة أبو الكالم آزاد، بجهال برياي، ص20-19( أبو الكالم آزاد، تبار ال ا ر، ص ص6)
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النيازي مفتخرًا بدوره في الدعوة واالرشاد, مبينًا كيفية ث أيضًا عن الشيخ عبد اهلل تحدّ و         
مر بالمعروف والنهي عن المنكر, مجتهدًا إلنهاء اآلثام تجشم الشيخ للمصائب والشدائد خالل األ

عن هدفه الديني, فكان  والمعاصي, فواجه الشتم والمالمة واألذية والمجاعة, رغم ذلك لم يتوان  
 .(1)حياء الدينأمن أجل  يجد الراحة في السب والشتم

على الشيخ العالئي وخدماته الدينية, ومساعيه لنشر الدين, ومحاربة البدع,  آزادأثنى و       
-164) , واستعرض كذلك شخصية أحمد بن حنبل(2)فعانى االحزان واآلالم من أجل الحق

ي العقيدة والمصابرة ه(, الذي تمّتع بعقيدة دينية راسخة وغزيرة لإلسالم, فلم يكن له مثيل ف241
 .(3)_حسب تعبير آزاد_ على الرزايا

والعقائد لبدع لهـ(, وبّين خدماته ومحاربته 728-661) شخصية ابن تيمية آزادذكر       
 .(4)_حسب وجهة نظره_ والسنة النبوية المخالفة للقرآن الكريم

إن بعض اآلراء التي نسبت ": الً ائق ,الفقه الحنفيرأيه في به )تذكره( افي كت آزادبّين و      
"إن , لكن اتباعه قالوا: "هـ(, هي ضد اّلحاديث النبوية150-80) أبي حنيفة النعمان لإلمام

كانت المسألة قوٌل ألبي حنيفة وصاحبيه بحديٍث يحكمون بصحته, فوجب اتباعه دون 
النبوية ومآثرها, المقررات الدراسية الدينية بوصفها لم تعتني بالسيرة  آزاد, وانتقد (5)الحديث"

( ق.م, واستعرض علماء 322-384واعتمدت على الفلسفة اليونانية وآراء أرسطو طاليس )
ومحدثي الهند, متطرقًا لنسبهم ومؤهالتهم العلمية, وأعمالهم التجّددية, ومنهم: الشاه ولي اهلل 

 .م(1763-1703) (6)المحدث الدهلوي
                                                           

 .36ق، ص( أبو س يان ااصالحي، الن مر الساب1)

 .82( مالف رام،    رة أبو الكالم آزاد، ص2)

 .39، صالسابق( أبو س يان ااصالحي، الن مر 3)

 .157برياي، ص بجهال( مالف رام،    رة أبو الكالم آزاد، 4)

 .39( ن الس عن  أبو س يان ااصالحي، الن مر السابق، ص5)

م ابن الشيي الشهيم و ي  المين بن ماظم بن من ور يأحنم ابن الشا  عبم الرح و ي هللا   مح:ث   :هلو  ( 6)

بن أحنم محنود، ين هي نسب  بانر ال حا  من  هي األ ، وين هي نسب أم   لز سيمنا موسز الكاظم)علي  

يب،  ان أحب أواد ألبي  عبم زم وي عهم اامبرا ور اورنج1703شبا   21السالم(، ولم يوم اارباا  

حاي  الشجاعي، وعالمات ال الح، واني ب ربي   و الين ، لنا بلغ ال امسي من عنر  الرحيم، وكان ي وسم ب  م

أدب  الك اا ، وح ظ ال رآن وي الساباي من عنر ، وبمأ يمرت الك ب ااب مائيي باللغ ين الاربيي وال ارسيي، أبرز 

وي أصول ال  سير، وتير ا، متل ا    و ح الرحنن وي  ر ني ال رآن، وم ممي قوانين ال ر ني، وال وز الكبير 

عام. للنزيم ينظر  محنم بشير السيالكو ي، اامام النجمد  62م عن عنر نا ز 1763 ووي وي دلهي عام 

 م.1999النحمث الشا  ولي ز الم لو ، دار ابن حزم، بيروت، 
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"ما حضرت عند أي مرشٍد, وما ياته, فيقول: الضوء على أسرته ومراحل ح آزادط سلّ و      
جلست في أي خانقاه, بل تلقيت مواهبي ومؤهلتي من العشق الرباني, فحصلت على الهداية 

 . (1)واّلرشاد من المصدر اّللهي؛ ألنه مرشد حقيقي للصراط الّسوي"
 

 م:1920رب( عام عكتاب )مسألة الخلفة وجزيرة ال -2
إلى العربية, تحدث فيه عن  , ثم ت رجم  1920االوردية طبع عام  غةبالل آزادمن أعمال       

أهم القضايا التي نالت اهتمام المفكرين العرب والمسلمين, فقّدم مناقشات رابطًا بين الخالفة 
على ضرورة  بقاء االرض العربية أرضًا اسالمية بعيدة عن  آزاد, وأكد (2)والجامعة االسالمية

, والتزام ة منها: طاعة الخليفةوناق  أمورًا عدّ  ,تمثلًة بالجزيرة العربيةسيطرة غير المسلمين, م
, (واقعة الطفـ)ات بالمسمّ )عليه السالم( واالمامة, وحادثة االمام الحسين الجماعة, واجماع األمة

 استعرض األئمة من قري , وذكر أيضًا في مؤلفه خالفة آل عثمان.و 
 

 م:1927( عام )عليه السلم(م حسينكتاب )شهيد أعظم سيدنا حضرت اما -3

حداث األ م, وحّلل فيه1927وردية عام باللغة األ همن أهم أعمال أبو الكالم الدينية, كتب     
الخروج من المدينة المنورة إلى  )عليه السالم(ر االمام الحسينالتي وقعت في كربالء, فسرد كيف قرّ 

 آزاد, وذكر )عليه السالم(بن أبي طالببن عقيل ارسل ابن عمه وسفيره إليها مسلم الكوفة, وكيف 
إلمام عن اث الفرزدق يحدو , (3)بأن عبد اهلل بن عباس نصحه بعدم أخذ النساء واالطفال معه

على يد  )عليه السالم(بن عقيلقتل مسلم  ذلككوفة, وفي أثناء بشأن خروجه إلى ال  )عليه السالم(الحسين
 بن زياد.عبيد اهلل 

)عليه أن واقعة الطف كانت من المالحم البطولية التي ضحى بها االمام الحسين آزادوذكر      

طامعًا بالخالفة, أو لديه طموح سياسي, فكان ينوي  )عليه السالم(, إذ لم يكن االمام الحسين(4السالم()

                                                           

 .330( ن الس عن  مالف رام،    رة أبو الكالم آزاد، ص1)

وكريي سياسيي شغلت حيزاس واسااس ومكانيس  اميس من ا  نامات الن كرين حر ي    ج معة  السدمية ( 2)

والسياسيين، ونش  م هومها ال كر ، و بلور وي الن   اللاني من ال رن ال اس  عشر النيالد  علز يم مجنوعي 

ي الالنانيي بالل محور السياس م كرين وم لحين، حنلت الجنايي مح و  سياسي مهم، و صبح شاار ا

  اللاني من ال رن ال اس  عشر، ال ي دعن ها وي ظ  ال حميات ال ي وا هت األمي ااسالميي دابليي أو الن 

بار يي، من أقحابها   نال المين ااوغاني، والسلحان عبم الحنيم اللاني، والن كرين محنم عبم ، ومحنم رشيم 

 .38،34،32،28،23،21، صرضا. للنزيم ينظر  وا ني لغرالي وحيزيي شري ي، الن مر السابق، ص

، 1999أبو الكالم آزاد، شهيم أعظم سيمنا ح رت امام حسين علي  السالم،  ا  بلبشرز، ال ا رة،  موانا (3)

 .245-240ص ص

 .49ص بو الكالم آزاد، شهيم أعظم ح رت،أ موانا( 4)
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فيان,  بن أبي سالمتمثلة بحكم يزيد ابن معاوية  ,(1)الرجوع إلى المدينة المنورة لوال الطغيان والظلم
 .(2)لذا  قرر التضحية بحياته في سبيل احقاق الحق, واعالء شأن الدين االسالمي

 م:1945كتاب )غبار الخاطر(_ )غبار الذكريات(  -4
وردية أثناء مدة سجنه في سجن كتب باللغة األ آزادعّد أيضًا من أبرز أعمال أبو الكالم     

وكان الكتاب (, Maharashtra) (4)را( في والية مهارشتAhmed nagar) (3)أحمد ناجار
المقرب العالمة حبيب الرحمن  آزادعبارة عن أربع وعشرين رسالة موجهة إلى صديق 

, إالَّ إنه لم يستطع ارسالها؛ لعدم وجود تصريح بذلك أثناء سجنه, وبعد االفراج عنه (5)شيرواني
م, ومما تقدم 1945 ارسلها إلى سكرتيره محمد أجمل خان, وقد نشرت عام (6)م1916عام 

 في كتابه غبار الخاطر, من خالل: آزادنلحظ التأثير المكي الذي تأثر به 
استخدامه لآليات القرآنية, واالحاديث النبوية بكثرة, وذكرها باللغة العربية, فال تخلو  -1

 صفحة من صفحات مؤلفه )غبار الخاطر( من آية قرآنية أو حديث نبوي.
 .(7)واالشعار العربية بكثرة, وبشكل ملموس استعماله لألقوال المأثورة -2

 م:1958( الهند تظفر بالحرية)( India Wins Freedom) كتاب -5
ث فيه عن حياته وأعماله من دّ تحو باللغة االنكليزية,  تصدر  ه التيعّد من أهم أعمال     

رًا للتعليم عام البداية مرورًا بسجنه حتى تسلمه قيادة حزب المؤتمر الوطني الهندي, وترشيحه وزي
 .(8)م1947

                                                           

 .68ص بو الكالم آزاد، شهيم أعظم ح رت،أ موانا (1)

 .62د، شهيم أعظم ح رت، صأبو الكالم آزا موانا( 2)

 م شرقاس، وعن شوا ئ بحر 180ي من ممن تر  الهنم،  ب  بام عن مميني بومبا  ممميني  ا  حم: ن ج ر ( 3)

الغزنويي وي بالد ما ورا    م شرقاس، دبلها ااسالم وي ال رن الحاد  عشر النيالد  عهم المولي180الار  

م،  م اب ات 1803، و انت بيم النهرا ا عام Gen. Welleslyالنهر، س حت حميلاس بيم الجنرال ويلسلي 

، عبم الحكيم الا ي يأل  نسني. للنزيم ينظر   500م، يبلغ عمد سكانها 1817لالس انار البريحاني عام 

 .34الن مر السابق، ص

منح ي الم ن،  ر    سنيي الوايي  لز اللغي النارا يي، و اني اسم قبيلي أو أسرة  انت  حكم  مه رشت   ( 4)

و نالف رأ  آبر  اني الاجلي الحربيي_ و ي ال وات الن ا لي الشناليي ال ي  ا رت  نوباس، ورأ  آبر  اني 

، و اني الوايات الهنميي 2 م307.713األمي أو السيادة،  ال  أ بر وايات الهنم من حي  النساحي،  ب  بلغ 

بحر الار  من  هي الغر ، ووايات  جرات  من حي  عمد السكان بام وايي أو ارمرداش، يحم ا

وماديامرداش و ن ا يسغر  وأنمرابرادش و ارنا ا اوتوا، ومنح ي ا حاد دادرا و غر اولي، عاصن ها بومبا ، 

 harashtra.m.marefa.org.comhttps://Ma             مليون نسني. للنزيم ينظر  112يبلغ عمد سكانها 

ر   دين وداعيي اسالمي  نم ، وحا م بهيكم بور، من أعنال  مر ز    عدمة ح يب    حم  شي و ني ( 5)

 .24أبو الكالم آزاد، تبار ال ا ر، الن مر السابق، ص)علي  ر (. للنزيم ينظر  

 .41، ص صالن مر ن س ( 6)

 .23-22، ص صالن مر ن س  (7)

 .7صالن مر السابق، ، لكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحرييأبو ا ( موانا8)

https://maharashtra.m.marefa.org.com/
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-1906) (1)ذكر شيئًا عن حياة همايون كبيرف ,تناول آزاد مواضيع مختلفة في الكتاب      
في ق وتطرّ , حزب المؤتمروكذلك تحّدث عن عمله في ,  كونه عمل سكرتيرًا له م(1969
, ومنها: التقسيمل ما قبالدبلوماسية التي زارت الهند خالل مرحلة  هم البعثاتأعن  أيضاً  الكتاب

 .(2)بعثة كريبس
عّد كتاب الهند تظفر وقد , (3)ناتبنتو بدايات التقسيم وبعثة م أيضاً  في كتابه آزادوذكر      

م, وكانت نسخة مختصرة, أما 1957بنسخته األولى عام  ون شربالحرية سيرة ذاتية ألبو الكالم 
نبيله  من قبلم ترجمت إلى العربية فعّدت وثيقة تاريخية بالغة االهمية, ث 1988نسخة عام 

 .(4)سحر اللغة العربيةمن يوسف الزواوي, وأضفى عليها محمد لطفي اليوسفي لمسة 
 

 :تفسري القرآن الكريم _ثانياا 
اتجه أبو الكالم آزاد أثناء مدة سجنه األولى إلى ترجمة آيات القرآن الكريم لألوردية,       

 والشريعة االسالمية: الهندي فهم معاني ودالالت القرآن الكريم,واعادة تفسيرها؛  ليتسنى للمسلم 
 ترجمان القرآن:-1
إلعداد ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم  آزادم, خطط 1916بعد اغالق مجلة البالغ عام      

ترجمة القرآن,  :األول (, وكان له في ذلك أهدافًا ثالثةباللغة األوردية بعنوان )ترجمان القرآن
المساهمة في المقدمة بالشرح, وتلك االعمال من شأنها  :تابة الشرح, والهدف الثالثك :الثاني

                                                           

م، ينحمر من أسرة أنجبت الالنا  1906ولم وي الهنم عام , سياسي و ا ب وويلسوفهم  ون   ي   ( 1)

ور ال ال كر،  ان  م  أمير المين أحنم من الالنا  البارزين وي اللغ ين ال ارسيي والاربيي، شغ  مناصب 

وي الننلكي الن حمة  ز  نايون الم  ورا  بجاماي ا س ربو  بان بهادر و م  ولز من ب ال  ا ، أنهروياي، أما أ

م، ان  ب ع واس 1945و 1933م، وبات محاضراس وي  اماي ان را  م  اماي  لك ا ما بين عام 1931عام 

يراس ل ، شغ  من ب م، واب ار  آزاد سكر 1946للنجل  ال شرياي البنغالي باع بار  زعيم ال الحين عام 

، ووزيراس للبح  الالني والشتون الل اويي للنمة م1958-1957مس شار ال اليم،  م عين وزيراس للحيران عامي 

، ص الن مر ن س م. للنزيم ينظر  1968-1963م، ووزيراس للب رول والكينيائيات للنمة 1963 -1958

 .13-12ص

م؛ 1942أوابر أبار عام  Stafford Cripsس اوورد  ريب  بالي انجليزيي  رأسها السير  عثة     س  ( 2)

م(، و م 1945-1939ل  مين ال ااون الهنم  الكام ، ودعم الجهود البريحانيي وي الحر  الاالنيي اللانيي )

ارسلت البالي لل  اوض م  أع ا  حز  النت نر وأع ا  الرابحي ااسالميي، أل   اب ا  الهنم مواليي للجهود 

لبريحانيي، م اب  وعم بريحاني بإ را  ان  ابات وحكم با ي )وض  دومينيون( بنجرد ان ها  الحر ، الحربيي ا

 و ناقش  ريب  م  رحا   ال ي اقت رو اس من  ال الحزبين الهنميين، منا أد   لز وشلها. للنزيم ينظر  

            ixer.comFl-https://String  

نائب النلف وي الهنم، ال    ا  للهنم  Mountbattenن ا ون ببالي انجليزيي  راسها م    تونت  عثة م( 3)

م للهنود، و حمث م  أع ا  حز  النت نر 1948حزيران  30ب الينات من حكوم     ص ن   السلحي وي 

ر  موانا أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر . للنزيم ينظ  لل الفوحز  الرابحي موصياس ب ن ال  سيم يوور الح

 .5صالن مر السابق، بالحريي، 

 .7، صن س الن مر  (4)

https://string-flixer.com/
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تلبية احتياجات ثالثة مجموعات من المهتمين بالقرآن, فالترجمة للقارئ العادي, بدراسة تفصيلية 
, (1)للقرآن, والتعليق للراغبين, والمقدمة لحاجات العلماء والمتقدمين وموهوبي )المعرفة والبصيرة(

ّ َربِّ اْلَعالَّمينَ تفسيره للقرآن بسورة الفاتحة من اآلية الثانية ) آزادفيبدأ  ( من خالل فهم اْلَحْمُد َلِّله
 .(2)الجانب االنساني لآلية, فالثناء المعني موجه هلل وحده فقط, وال شيء آخر غيره

ة اهلل بمعناها العام, يمكن أن تمّثل عظم (تعبير بشري)إن كلمة )اهلل( باللغة العربية        
وتتعامل مع عجز االنسان عن قوته, ويختلف المصطلح عن التعبيرات األخرى لصفات اهلل من 

في  آزادحيث إنها ال تمثل سوى قوة معينة يمتلكها اهلل وحده, أما صفات اهلل التي قصدها 
ّحيمّ من سورة الفاتحة ) (4اآلية) ْحَمّن الره ينّ َمالّّك َيْوّم ال(, و)الره (, فقد جمعت هاتين اآليتين دِّ

حمة, والشرك باهلل, فالربوبية عند ر ثالثة مصطلحات ناقشها على وجه التحديد, هي: الربوبية, وال
نما هي عملية تطوير وصيانة كل شيء خطوة بخطوة  آزاد ال تعني الصيانة أو الرعاية فقط, وا 

دما تنسب تلك الصفة للعاملين, فذلك لكي يصل للطبيعة المثالية في كل مرحلة من المراحل, فعن
 .(3)يعني إن الطبيعة تنطبق على جميع المخلوقات كلها بغض النظر عن طبيعتها وشكلها

خلق(, وتمر عملية عمل اهلل سبحانه في االبداع الخلقي بأربعة مراحل, هي: التخليق )ال      
 .(4)م(, والهداية )الهدى(عز ي )الوالتسوية )الكمال(, والتقد

المخلوقات هي بالواقع ليست متناقضة, وهي تعزيز لذلك الهدف, وتؤدي وظيفة متوازنة  إن      
على  (5)أطلق أصغر علي أنجنير ؛ لذلكبدوره في الحياة لتذكير كل مخلوق, وخاصة االذكياء

 .(6)تلك اسم )االبداع الالهوتي( التي ولدت )علم الالهوت االبداعي( آزادفكرة 

                                                           

 .25م، ص1962،  اباات براتا ي لل نون، حيمر آباد، 1( أبو الكالم آزاد،  ر نان ال رآن، مج1)

 .13، صآسز برياي (2)

 .20-19ص صآسز برياي،  (3)

 .9، الن مر السابق، صر بالحرييموانا أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ (4) 

م،  ان  ا باس اصالحياس وناشحاس ا  ناعياس  نمياس، اش هر 1939أبار عام  10ولم وي   صغ  علي  نج ي  ( 5)

دولياس بانل  بالم الال وت ال حرير  وي ااسالم، قاد الحر ي الماود  البهرة ال  مميي،  ان  ر يز  وي عنل  

 ي والارقي وي الهنم، و نو  آسيا،  ان من دعاة السالم والالعن ، أل ز علز الحائ يي والان  الحائ

محاضرات وي  ني  أنحا  الاالم حول اانسجام النج ناي. للنزيم ينظر  يو ينمر سيكانم، النسلم وي الهنم من  

 .16م، ص2004م و هات نظر اسالميي حول الاالقات بين ااديان، رو ليم ، 1948ام ع

وهم ز ال الق،  ل  بالق يجب أن   هن  م لوقا   بحري ي ابماعيي، من بالل ااس جابي  ال : عي   دهو   ( 6)

بشك  ايجابي لجني  ال غييرات وي الحياة ال ائني علز وهم االو يي ل هم ز أي اس، ومن  م وإن الال وت لي  

 =لبشر  اابماعي. للنزيم ينظر  أصغر علي اب اس، ولكن  عنليي ابماعيي   غير من وقت آلبر ن يجي اا  هاد ا
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اَك َنْسَتّعينُ ) (5)وفي اآلية       َراَط اْلُمْسَتّقيمَ ) (6)(, واآليةإّيهاَك َنْعُبُد َوإّيه تفهم بأن (, اْهّدَنا الصِّ
رض, وذلك باستخدام عالن عن وحدانية اهلل, ووحدة جميع المخلوقات في األاإللخصها ب آزاد

ة لنفس القوة غير جناس البشرية, فاستنتج بأن البشرية خاضعحول األ األنثروبولوجياالبيانات 
هة لقوة ال تكون موجّ تجلى ذلك الخضوع بشكل طقوس و العادية التي تتغلب على حياتها, 
تكون من جيل إلى جيل موحدة تحت )إله واحد(, وعزز  آزاديستطع البشر فهمها, فالبشرية عند 

 .(1)التوبة ( من سورة19( من سورة البقرة, واآلية)40استنتاجه ذلك من القرآن الكريم في اآلية)
كل جنس بشري, والذي ينحرف عن افتراضاته العقالنية األولى  قائمة عندفوحدة اهلل       

من -1والمحددة عن اهلل للوصول لنفس النتيجة, فيمكن رؤية ذلك التطور بثالثة أشكال: 
ى من مفهوم الرهبة والرعب إل -3من الشرك للتوحيد,  -2التجسيم واالصنام إلى التحرر منها, 

 .(2)مفهوم الحب
 :فسير شخصية ذي القرنينت-2
( من سورة الكهف, هو إن قري  98-83ذي القرنين)ب الخاصة ياتاآلنزول  إن سبب    
 بسبب علمهم وذكائهمالنضر ابن الحارث ومعه ابن أبي معيط ألحبار اليهود بالمدينة؛  بعثت

اف األول ما كان أمرهم؟ ورجل طوّ  عن ثالث: فتية ذهبوا في الدهر وطلبوا إليهم أن يسألوا النبي
الَّ فهو  ,قد بلغ مشارق االرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وعن الروح ما هو؟ فإن أخبركم فإنه نبي وا 

)صلى اله عليه وآله , ومكث"أخبركم بما سألتم غداً ", فأجابهم: (لى اله عليه وآله وسلم)صمتقّول, فسألوا الرسول

من عند اهلل بسورة الكهف, وفيها معاتبة اهلل  )عليه السالم(جبريل خمسة عشر ليلة بعدها جاءه وسلم(
 .(3) إّياه على حزنه, وفيه أخبار الفتية وخبر الرجل الطواف

, فقالوا (لى اله عليه وآله وسلم)صبن عامر إن نفرًا من أهل الكتاب جاءوا إلى الرسولوذكر عقبة      
مالي ولهم, يسألونني عما ّل ": (لى اله عليه وآله وسلم)صللي: استأذن لنا بالدخول عليه, فأخبرته, فقا

آتني بوضوء ألتوضأ به, فأتيته ", ثم قال: "أعلم, إنما أنا عبد ّل علم لي إَّل ما علمني ربي

                                                                                                                                                                                 

م، 1990انجنير، ااسالم وعلم الال وت ال حرير ، م اات عن الاناصر ال حريريي وي ااسالم، نيودلهي، =

 .146-137ص ص

 .103-100ص صبجهال برياي، ( أبو الكالم آزاد،  ر نان ال رآن، 1)

 .126-107ص صآسز برياي،  (2)

 .259م، ص1994بو ال رنين ال ائم ال ا ح والحا م ال الح، دار ال لم، دمشق، ( محنم رم ان يوس ، 3)
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, فأجابهم على "اذهب وأدخلهم", وقال: "فتوضأ, ثم صلى ركعتين, فبدأ السرور في وجهه
(, فالخطاب للسائلين, والهاء لذي 83اآلية-)الكهف (ْنُه ّذْكًراَسأَْتلُو َعلَْيُكْم مّ ) سؤالهم بآية

 .(1)القرنين, والمراد أنبائه وقصصه, والتالوة الذكر, أي ذكر أنبائه
القرآن الكريم في سورة بأختلف العلماء في تحديد شخصية ذي القرنين الواردة وقد          

الزمخشري  ق.م(, وقال  323-356) إنه االسكندر المقدوني   :ذكرفبعضهم  )الكهف(, 
نه عبد  صالح1074-1145)  .(2)م(: إنه االسكندر, وا 

م( بأنه االسكندر, ثم أبطله, وقال: إنه نبيٌّ أو ملك  1373-1301وذكر ابن كثير )     
كر , وذ(4)م( أعتقد إنه من أهل مصر وأسمه )مرزبان(1273-1201, أما القرطبي )(3)صالح  

, في حين أورد الرازي (5): إنه عبد  صالح  )عليه السالم(بن أبي طالبمام علي عمر بن الخطاب, واال
 .(6)بن فيليبوس اليونانيم( تفسيره بأنه االسكندر 1149-1209)

لقرنين هو أبو كرب شمر بن م( أن ذي ا1048-973في حين أورد أبو الريحان البيروني )     
االرض ومغاربها, حتى افتخر به أحد شعراء  بن افريق  الحميري, الذي بلغ ملكه مشارقعبير 

 حمير, إذ قال:
 قد كان ذو القرنين قبلي مسلمًا       ملكًا على اّلرض غير معّبدٍ 

 بلغ المشارق والمغارب يبتغي        أسباب ملك من كريٍم تسّيدِ               
 فرأى مغيب الشم  وقت غروبها     في عين ذي ُخُلب وثأط ُحرمدِ 

 .(7)ه بلقيُ  كانت عمتي         حتى تقَضى ملكها بالهدهدمن قبل

                                                           

 .260-259ص صمحنم رم ان يوس ،  (1)

( أبي ال اسم  ار ز محنود بن عنر الزم شر  ال وارزمي،   سير الكشاف عن ح ائق ال نزي  وعيون 2)

 .628م، ص2009ي ، بيروت، ، الناروي للحباعي والنشر وال وز3ااقاوي  وي و و  ال  وي ،  

بن  لير ال ريشي الممش ي، البمايي والنهايي،  ح يق  عبم ن عنر بعناد المين أبي ال ما  اسناعي   الحاوظ (3)

 .538م، ص1997،  جر للحب  والنشر وال وزي  وااعالن، الجيزة، 2ز ابن عبم النحسن ال ر ي،  

كر ال ر بي، الجام  ألحكام ال رآن،  ح يق  عبم ز ابن النحسن أبي عبيم ز محنم ابن أحنم ابن أبي ب (4)

 .365م، ص2006، متسسي الرسالي، بيروت، 13ال ر ي،  

 .628( أبي ال اسم  ار ز محنود بن عنر الزم شر  ال وارزمي، الن مر السابق، ص5)

  .16،14،6أسم رس م، الن مر السابق، ص، ص (6)

حنم البيروني ال وارزمي، اا ار الباقيي عن ال رون ال اليي، د. ، د.م، د.ت، ص ( أبي الريحان محنم ابن أ7)

  .48-47ص
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, مّلكه  اهلل عز وجل,       فقد فّسر فخر الدين الرازي الشخصية في مؤلف أخر بأنه عبد  صالح 
 .(1)وأعطاه العلم والحكمة, وألبسه الهيبة

عظيمًا,  ه ملكاً وذكر السيد أحمد خان في مستهل كتابه )ازالة الغبن عن ذي القرنين(, بأن     
)سور الصين العظيم(, بن قليقوس اليوناني, وأشار إلى الجدار الذي بناه ويعتقد بأنه االسكندر 

, (2)ورفض كونه نبي أو مرسل, وفّسر التمكين في اآلية على إنه بسبب القوة والملك وليس النبوة
ا لَُه ّفي اْْلَْرّض َوآَتيْ إمستندًا لقوله تعالى: ) نه ا َمكه , ثم أنكر بأن ذي (3)(َناهُ ّمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبانه

"إن ذو القرنين كان رجًل القرنين هو االسكندر ردًا على المؤرخين الذين نسبوه إليه, إذ قال: 
 .(4)صالحًا, أما اّلسكندر فكان وثنيًا كافرًا"

إنه سور الصين أختلف المؤرخون في تحديد السد الذي بناه ذي القرنين, فبعضهم قال :       
العظيم, والبعض األخر قال: إنه في سيبيريا أو في أرمينيا, في حين اعتقد فريق من المؤرخين 

, وفسره قسم من (5))بحر قزوين(, والبحر االسود سلسلة جبال توقان زربأنه يوجد في بحر الخ
 .(6)المؤرخين بأنه سد دربندر

بين , فقد شهد أيضًا اختالف (7)ج ومأجوج(أما بالنسبة ألصل االقوام الهمجية )يأجو       
 .(8)المؤرخون, فقيل يأجوج من الترك, ومأجوج من الديلم, وهما من ولد يافت

ومن خالل استعراض التفاسير لشخصية ذي القرنين, التي كانت أغلبها خاطئة, رأى أبو      
فار اليهود وكتابات أنه من الضروري ايجاد تفسيرًا للشخصية باالعتماد على أس آزادالكالم 

                                                           

( اامام محنم الراز  و ر المين ابن الاالمي ضيا  المين عنر،   سير ال  ر الراز  النش هر بال  سير 1)

  .165م، ص1981، دار ال كر، بيروت، 21الكبير وم ا يح الغيب،  

  .86اع الجياشي، الن مر السابق، ص( تمير حنيم و 2)

  .84( سورة الكه ، اآليي 3)

 .33م، ص1885سيم أحنم بان، ازالي الغبن عن ب  ال رنين، محباي م يم الكائن، أ بر آباد، ن الس عن  ( 4)

م، 1980( من ور عبم الحكيم، بو ال رنين النلف الاادل ال    اف باألرض، دار الك ا  الاربي، ال ا رة، 5)

  .270-267ص ص

  .194( عبم الننام الننر، الن مر السابق، ص6)

 نهم وأقوام  نجيي من نس  ياو  بن نوح أبو ال رم، وي  و  وم  و   ائ ي من ال رم،   أجوج ومأجوج ( 7)

ا ،  ب قال الرسول الكريم  بل وا من نح ي آدم،  ب اح لم واب لحت بال را  و ل وا من بلف، و نهم ليسوا من حوا

شهم, و    مو  م هم رجل إالَّ ئ"إن  أجوج م  و : آدم, و و  رسلو  ألف::و  على     س مع نم)ص(  مح

. للنزيم ينظر  الحاوظ ت ك م  ذر ته   ف ً فص ع: ً, وإن م  ور ئهم ثدثة  مم  ت و ل, وت ر س, وم :ك"

  .554-553السابق، ص ص عناد المين أبي ال ما  اسناعي  ابن عنر ابن  لير ال رشي الممش ي، الن مر

  .629( أبي ال اسم  ار ز محنود ابن عنر الزم شر  ال وارزمي، الن مر السابق، ص8)
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اليونان, فضاًل عن زيارته للمنطقة األثرية في سبيل العثور على دليل للشخصية, ومكان  يمؤرخ
ففي سفر دانيال عندما  ,(1)السد, وأخيرًا مقارنة أوصاف الشخصية لما جاء في القرآن الكريم

د الملك البابلي شليم( على ياور تعرض اليهود لالبتالء واالضطهاد, وخرب هيكلهم المقدس )
ق.م(, فيذكر إن البابليين تقبلوه وأكرموه, حينها شاهد  562-604) (2)نبوخذ نصر الثاني

عمال عيلم على شاطئ نهر أوّلئي, فرأيت أ"كنت في مدينة سو  هيرا من دانيال, فيقول: 
ه, رأيته كبشًا واقفًا على شاطئ النهر وله قرنان عاليان, وكان الواحد منهما منحرفًا على ظهر 

ذا ب  هينطح بقرنيه غربًا وشرقًا وجنوبًا, ّل ِقبَل لحيوان أمامه يفعل ما يشاء, وبينما أفكر به وا 
كان بارزًا بين عينيه قرن عجيب, ثم إن التي  أقترب من الكبش )ذي و جاء من جهة الغرب 

عاجزًا عن  القرنين( نافرًا منه غاضبًا, ثم عمد إليه فكسر قرنيه وصرعه وداسه, فبات الكبش
"إن وفّسر الرؤيا لدانيال قائال: )عليه السالم( ثم ظهر الملك جبريل(" 1:8المقاومة وبل مناصر)

دولة أي الكبش ذا القرنين يمّثل اتحاد مملكتي )مادا وفار (, فيملكهما ملك قوي ّل تقدر 
ه يدل على أنه مواجهته, وأما التي  ذو القرن الواحد فهو ملك اليونان, والقرن البارز لعلى 

, ومن خالل السفر إن كلمة )القرن( عامة باللغتين العربية والعبرية, ("15:8أول ملوك اليونان)
فكان وصف الكب  في سفر دانيال بالعبري ب)لوقر نائ م(, ومعناه باللغة العربية )له قرنان(, أي 

 .(3)ذو القرنين
على يد ملوك بابل, ويبشر بتجدد  شليم(ذكر خراب هيكل اليهود )اور عياه وفي سفر يش     

شليم من جديد, وتقوم مدن يهودا مرة أخرى, اور "يقول الرب المنقذ...تعّمر عمرانها, فيقول: 
"أنا أخذت بيده اليمنى ألجعل (, ويقول السفر: 34:44)أنا أبني بيوتها المخربة كرًة أخرى"

بواب, أجل أنا أمشي بين يديك, األمر في حوزته, وأنزع القوة من سواعد الملوك, وأفتح له اّل
                                                           

  .190( عبم الننام الننر، الن مر السابق، ص1)

اصر، ان سب للكلمانيين ال ين سكنوا  نو  الاراا ووسح ، والم  رأو نبوب      ث ني ن وخذ نص ( 2)

ليشير،  زو  نبوب  ن ر من األميرة -شوم-  ن ر أباس أصغر من  عنراس اسن  نابونبوبالصر،  ان لنبوب

الاراا وق ز   ول   ويها  النيميي أمو ين بنت أشم ام، و   ر باض الن ادر وادة نبوب  ن ر وي  نو 

ن  آمي  قلب زو   ،  ان ل  ولم اسعلز  م ان     لز باب ، بنز الجنائن النال ي؛ قدبال البهجي والسرور 

-604ا.م( بل   وي عرش باب . للنزيم ينظر  حياة ابرا يم محنم، نبوب  ن ر اللاني  560-562مردوخ )

  م.1983وال راث، بغماد،  ر اا.م، النتسسي الاامي لآل 562

( ن الس عن  أبو الكالم آزاد،  وروش  بير )بو ال رنين(،  ر  محنم ابرا يم باس اني باريز ،  لم  ا  سوم، 3)

  .190، ص180-178م، ص ص1924 يرما ، -بيابان  ن ال ،  هران
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وأقّوم ما أعوج من سبلك, وأكسر اّلبواب النحاسية, وأمنحك الخزائن المدفونة والكنوز في 
البيوت المغيبة, أفعل ذلك لتعلم إنني أنا الرب إله اسرائيل الذي ناداك باسمك صراحًة ألجل 

قابًا من ظروا إني أدعوا عُ "ها! أن, ثم يقول في مكان آخر: (1:45اسرائيل شعبه المختار")
 .  (1)(11:46الشرق, أدعوا ذلك الرجل الذي سيأتي من أرٍض بعيدة, ويتم سائر مرضاتي")

"نادوا في األمم وّل تخافوا, قولوا ُأخذت بابل, خزي البعل وذكر يرمياه  في سفره قائاًل:      
يع أصنامها, جعلت )صنم بابل الشهير(, وبهت مردوك )صنم بابلي آخر(, لحق العار بجم

أوثانها شذر ومذر, ألن شعبًا من الجنوب مقبٌل زاحٌف نحو بابل ُيخرُب أرضها حتى ّل ترى 
"يقول الرب لما تكمل سبعون سنة على شليم يقول يرمياه: (, وعند تجديد اعمار اور 1:50)بشرًا"

اعود بكم \عنكم, و أسر بابل, آتي إليكم آنذاك تدعونني فأجيبكم, تنشدوني فتجدوني أفكُّ القيد
 .(2)(1:39)إلى أوطانكم"

بعد اطلعي على أثار ايران القديمة, ومشاهدتي للتمثال الحجري )غورش( " :آزادل وقا     
ميل على شاطئ نهر )مرغاب(,  50في مدينة )أصطخر( بالقرب من عاصمة ايران على نحو 

, (James Morierير )المؤرخ جيم  مور من قبل وذلك التمثال سبق اّلخبار عن وجوده 
(, الذي رسم التمثال بقلم رصاص Sir Robert Boaterثم جاء بعده السير روبرت بورتر )

( عام Fosterث عنه الق  فوستر )إلى ايران وجورجيا(, كذلك تحدّ  يبه )رحلتافي كت
بنصوص من  دلّ (, الذي اسOnpirere Languageم, في المجلد الثاني من كتابه )1851

( بكتابه عن اّلثار القديمة في Deu Lafoyذكره المؤلف الفرنسي دي ّلفواي )التوراة, و 
 .(3)"ايران
ا باللغة اليونانية بـ)كوك( و ذكر " :بشأن ذلك آزادل اقفيما يخص أقوام يأجوج ومأجوج, ف أما     

(Gog( )(, و)ماكوكMagog ,) ا بالتوراة, فضًل عن الشواهد التاريخية إنهم أقوام و كما ذكر
 منذ عصور ما قبل التاريخ وا, وتدفقمن ايران جية بدوية سكنت السهول الشمالية الشرقيةهم

ق.م, 600البحر األسود عام  لالقرن التاسع الميلدي, وفرعًا منها أنتشر على سواح حتى
ن كورش أغار على آسيا الغربية من جبال القوقاز, لذا فإن هؤّلء اّلقوام هم الذين اشتكت  وا 

                                                           

  .208-207( ن الس عن  عبم الننام الننر، الن مر السابق، ص ص1)

  .190، صمنب  قبلي( ن الس عن  أبو الكالم آزاد،  وروش  بير )بو ال رنين(، 2)

  .216عبم الننام الننر، الن مر السابق، صن الس عن   (3)
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الشعوب الجبلية, فقام كورش ببناء السد الحديدي الممزوج بالنحا  لمنع منهم سكان 
 . (1)"غاراتهم
وأثناء تطبيق الرؤى ألسفار اليهود من قصة الكب  وجناحي العقاب, وعقيدتهم الراسخة      

 آزادشليم, واطالع , واعادة اعمار اور بظهور شخصية )غور  أو كور ( إلنقاذ بني اسرائيل
لى اهلل عليه )صأن أحبار اليهود حين سالوا الرسول محمدبأيقن بقرنين وجناحي العقاب, التمثال  على

 .(2)عن ذي القرنين, كانوا يقصدون )كور ( (وآله وسلم

في بحثه عن ذي القرنين الذي ذكر في القرآن الكريم, ما  آزادوبتلك القرائن واالدلة توصل      
بنق   د حض  تعرض للنقد,  آزاد.م(, لكن تفسير ق 529-559) (3)هو إالَّ )كور  الفارسي(

م في منطقة أور, مكتوبة باللغة 1679عام  وجد ورخفأثري على شكل اسطوانة من الطين الم
 البابلية محفوظة بالمتحف البريطاني في لندن تذكر:     
 _أنا كورش_

كد, ملك اّلطراف )أنا كورش ملك العالم, الملك الكبير, الملك القوي, ملك بابل ملك سومر وأ
األربعة للعالم ابن قمبيز الملك الكبير ملك انشان, حفيد كورش ملك انشان الكبير من أعقاب 
جيش بشن الملك الكبير ملك انشان دوحة السلطنة األبدية, موئل عناية )بعل ونبو(, ومحل 

في بابل( بل حرب وّل مقاومة, فأستبشر النا  بي, وجلست -تير-رعايتهما, دخلت )تين
قصور السلطين, فـ)مردوك( اّلله الكبير ربط قلوب النا  بي ألني كنت مشغوًّل دائمًا بالثناء 
عليه, دخل جيشي العظيم بابل بكل سهولة, ولم أسمح ألي شخص أن ينشر الخوف والرعب 
في أرض سومر واكد, تألمُت لألوضاع الداخلية ببابل وامكنتها المقدسة, فعمدُت إلصلح 

وقد لقي أهلها في ظلي ما أملوا, وتخلصوا من رق الملحدين, كما وضعت حدًا اّلوضاع, 
                                                           

  .273-271ص صمنب  قبلي، أبو الكالم آزاد،  وروش  بير )بو ال رنين(،  ن الس عن ( 1)

  .201-198، ص ص نان منب ( 2)

ملف وارسي أبو  النلف ال رسي )قنبيز األول(، وأم  )منماني( بنت النلف )اس يا  (   ورش   ف رسي ( 3)

ح يم  ) ورش( بام قيام  بلورة  ا.م(، ال   ان ملكاس لالمبرا وريي النيميي، أ اح ب 550-584)أزد ام( )

ا.م، بل   ورش 550ضم  وأن  ر ويها علي ، اس حاع  ورش  وحيم النيميين وال رت  حت حكن  عام 

ا.م،  ب قام  ورش ب  وحات أح   ويها ليميا وأ زا  من 559والم  علز عرش انشان وبيرسي  )وارت( عام 

 لز النشرا و ح    ر انيا وبار يا وسغميانا ح ز نهر  آسيا ال غر  بنا وي بلف  زر ا ااتري يي،  م  و  

م، ام از بااع مال وي مااملي الشاو  النح لي، وقم .ا539سيحون، و ان أ بر و وحا   اح الل  باب  عام 

أشارت ااسحواني النو ودة وي الن ح  البريحاني ظهور  ورش و و يبج  ويح رم اال  البابلي )ب ( أو 

للنزيم ينظر   وما  ا وزيان، ال رت  ا.م.529ادة بنا  الهيك  ب ورشليم،  ووي  ورش عام )مردوخ(، أمر بإع

ايران وي الا ور ال ميني والوسحز والحميلي،  ر  أحنم حسن النايني،  ماول للنشر وال ر ني وال وزي ، و

 .52-50م، ص ص2014، بيروت
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ذ  لتخريب بيوتهم, كذلك لم أترك مواردهم المادية تذهب, فرح )مردوك( اّلله الكبير بأعمالي, وا 
إنني أثنيت عليه بسرور بالغ عن طريق العناية اّللهية, أنا كورش الذي أعبده, وأبني 

بركاته, فملوك العالم الجالسون في قصورهم من البحر األعلى حتى )قمبيز( وجميع جيشي ب
البحر األسفل, وملوك المغرب الذين يعيشون في خيامهم قّدموا إلي الخراج والهدايا الكثيرة, 
وقّبلوا قدمي في بابل من )أتور( و)السو ( و)أكادة( و)أشنوناك( و)زامبان( و)متورنو( حتى 

اء )دجلة المقدسة(, أرجعت اآللهة التي نقلت إلى مواطنها نواحي أرض كيسوتيوم ومدن ور 
جمعت النا , وبنيت المساكن من جديد, وأعّدت إلى سومر وأكد آلهتها التي حملت إلى بابل 
ووضعتها في قصورها التي تسمى )شادي دل(, وبذلك أنهيت غضب اله اآللهة بأمر من 

 .(1))مردوك( اّلله الكبير
نق  االثري أمور عّدة, هي: غرور كور  وكبريائه, وذلك ما ينافي نستنتج من ذلك ال     

شخصية ذي القرنين في القرآن الكريم الذي كان متواضعًا, إن تمجيد كور  واعتزازه بأجداده 
ليست توحيدية, واألهم من ذلك ايمانه وعبادته  ةوآبائه الذين لم يكونوا عادلين, وديانتهم شركي

مردوك, دون عبادة اهلل سبحانه وتعالى, وذلك ما يقوي تأكيد المؤرخين اآللهة, مثل: بعل وبنو و 
بإعطائه الحرية الدينية, وهي )عبادة االصنام(, وليس عبادة اهلل, وذلك مناقض تفسير أبو 

؛ ألن ذو القرنين حارب الشرك باهلل, ولم يتعامل معه, فلم يقبل إالَّ االيمان أو آزادالكالم 
 . (2)الحرب
نادًا لقوله تعالى: ))قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا, واست     

 .(3)واما من آمن وعمل صالحًا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرًا((
 

 :أبرز مساهماته بالشعر والرتمجة _ثالثاا 
   شع   -1

م كانت لغته االوردية 1898كتا عام من مدينة مكة المكرمة إلى مدينة كل آزادعندما انتقل      
"في تلك المدة من الزمن لم تكن ضعيفة, في حين كانت لغته العربية جيدة, فيقول بشأن ذلك: 

لغتي اّلوردية قوية, ويغلبها أثر اللغة العربية, ففي كلكتا لم أجد فرصًا للحتكاك بأهالي 

                                                           

  .237-236( محنم بير رم ان يوس ، الن مر السابق، ص ص1)

  .283، صن س الن مر  (2)

  .88-87( سرة الكه ، اآليي 3)
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ك النقص وبمدة قصيرة, ولتحسين وردية ماعدا والدي, إَّل إن حبي وشغفي للشعر سّد ذلاأل 
 .(1)مهارتي بالكتابة والتأليف, فلم أجد شيئًا أفضل من المطالعة"

م أرسلها 1898وردي, فأصدر باقة شعرية عام في البداية إلى كتابة الشعر األ آزادأتجه       
, (3)م(م أسماها )نيرنك  عال1899باقة شعرية أخرى عام  آزادأصدر و , (2)لمجلة )أرماغان فرح(

أيضًا رباعيات شعرية باللغة االوردية,  آزادفكانت عبارة عن أبيات شعرية غزلية ونعت, وكتب 
 .(5)عليه السالم()شعرية في رثاء االمام الحسين, وكذلك أبيات (4)وأخرى باللغة الفارسية

 :لترجمةا-2
بعض  لترجمة آزاده ساعدت الملّكة والبالغة اللغوية, والتمّكن في اللغة العربية في توج       

 .(6)الكتب العربية إلى اللغة االوردية
كتاب )نور اللمعة في فضائل الجمعة( للعالمة جالل الدين  آزادكان أول كتاب ترجمه      

)أنيس اللبيب في  (8)لمؤلف نفسهترجم كتاب آخر ل م(, بعد ذلك1505-1445) (7)السيوطي
نت ترجمة الكتابين هذين محط اعجاب وأسماه )خصائص محمدية(, فكا خصائص الحبيب(,

 .(9)حبيب الرحمن شيروانيللعديد من العلماء في الهند ومنهم 
م(, ومنها: كتاب )منهاج 1111-1058) بعد ذلك لترجمة كتب االمام الغزاليآزاد ه توجّ      

 جمتهتر  راعى في و العابدين(, وكتاب )إلجام العوام في علم الكالم(, وكتاب )تهافت الفالسفة(, 
                                                           

 .17 ص ،ن الس عن  أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي (1)

 .21( أبو سلنان شا جهابنور ، موانا أبو الكالم آزاد  يف سياسي محالاي، ص2)

م اب ما   دور ي م امين، ( أبو سلنان شا جهابنور ، أرمغان آزاد موانا أبو الكالم آزاد  امجنوعي  ال3)

 .24م، ص1990مك بي رشيميي، با س ان، 

 .73-57( آسز برياي، ص ص4)

 .63أبو الكالم آزاد، شهيم أعظم ح رت، بجهال برياي، ص (5)

 .124سيم محنم عنر واروا، الن مر السابق، ص (6)

محنم ابن أبي بكر ابن علنان أبو ال     الل المين عبم الرحنن ابن أبي بكر ابن  جدي   :     :يوطي  (7)

ابن محنم ابن بلي  ابن ن ر ابن ال  ر ابن الهنام ابن الكنال ابن ناصر المين السيو ي الحولوني الشاواي، 

م وي مميني أسيو  تربي نهر الني  وي صايم م ر، والم  الاالمي أبو بكر ابن محنم ابن أبي 1445ولم عام 

"و  :   الم م   عدمة ذو   ف ون   فقهية   ف ضي   ح سب ب ول   بكر اامام، وقم وص   ابن  السيو ي 

، أما والمة السيو ي وهي  ر يي  الصو ي   ج: ي    حو    تص  في    ي ني    : عي   م شأ   مت ّسل     رع"

ا األص  بحسب ما ب ر الس او  من با  الايرة ب ن أ ماد ا ال رت، و  اب  السيو ي  ن النسب أل ماد األ  

أل ماد األم، نش  السيو ي ببيت  ريم أ    من الالم تايي، بات ي يم األ  بانر بنسي أعوام، ح ظ ال رآن وي 

عنر  نانيي أعوام،  م ح ظ الانمة ومنها  ال    وااصول وأل يي ابن مالف. للنزيم ينظر   لات  بر 

ن ماس(، رسالي ما س ير تير منشورة، النجماو ، موق  اامام السيو ي من االهيات والنبو ات )دراسي و

 م.2002الجاماي ااسالميي، تزة، 

 .124الن مر ن س ، ص (8)

 .124، صالسابق( سيم محنم عنر واروا، الن مر 9)
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 .(1)لتلك الكتب المصطلحات العلمية والتراكيب الفلسفية
م( كتابه )تحرير المرأة( عام 1908-1863) (2)وعندما أصدر المفكر المصري قاسم أمين    

م, الذي ذكر فيه وجوب تربية المرأة وتعليمها, ومحاربة رسوخ عادة الحجاب؛ ألن تلك 1899
الحجاب إلى مرجعًا أة الجسدي والنفسي واالجتماعي, العادة بنظره أّدت إلى تدهور وضع المر 

اليونان وليس لإلسالم؛ ألن االسالم أعطى للمرأة الحق في العمل بالتجارة, لذلك يجب أن تكون 
المرأة مكشوفة الوجه بحسب رأيه, إالَّ أنه تلقى ردودًا قاسية من االوساط الفكرية في مصر 

ومصطفى صبري, عبد المجيد خيري, وعندما  والوطن العربي, أمثال: طلعت باشا حرب,
م, هاجم فيه الثقافة العربية, وانحاز إلى المدنية الغربية 1900أصدر كتابه )المرأة الجديدة( عام 

, بسبب زواج الكثير من العرب بأربع زوجات أو ثالثة, فال يستطع االنفاق عليهن, (3)ومفكريها
 .(4), فعمد آزاد إلى ترجمة كتبه والرد عليهان االوالدومن ثم يؤدي إلى الطالق وانتشار الفساد بي

م( كتاب )المرأة المسلمة(, ردًا 1954-1875) (5)أيضًا للمفكر محمد فريد وجدي آزادترجم        
 )مسلمان عورت(, ونشره ابقين, وأسمى ترجمته تلك على آراء قاسم أمين وما جاء في كتابيه الس

 
                                                           

 .183نانان بان، عمد باص عن موانا أبو الكالم آزاد، مجلي   اوي الهنم، ص (1)

م،  ان أبو  األمير محنم بف 1863 انون األول عام  1ولم ببلمة  رة ب واحي ال ا رة وي  ق سم  مي   (2)

أمين ي يم وي عسكر مرابط من ، ولم ي لوا  اريي أبي  من الحوادث، و ان قاسم من أسرة  ر يي ولي باض 

أوراد ا السلينانيي من أعنال الاراا، نش  قاسم وي بيت من بيوت الحب ي الوسحز، وا    بنا  ربز علي  أبنا  

الحرص علز دس ور بل ي باص، و م عاش وي بيت سيحرت علي  مكارم اابالا مل    لف الحب ي من 

ال ما واابالص وااماني وصلي الغني بال  ير و راحم الكبير لل غير، أم از قاسم بشيني الحيا  رتم  نيز  

    لز ممرسي الح وا بالجرأة،  الم وي ممرسي ااسكنمريي ااب مائيي،  م بالنمرسي ال جهيزيي وي ال ا رة،  م ان 

. للنزيم ينظر  أحنم 1908م،  ووي وي نيسان عام 1881 شرين األول عام  24واادارة، ونال شهاد ها وي 

 .ر احيا  الك ب الاربيي، د.م، د.تبا ي، قاسم أمين، دا

 .67، د.م، د.ت، ص2؛ قاسم أمين،  حرير النرأة،  548-547أيو  أبو ديي، الن مر السابق، ص ص (3)

 .105م، ص2012( قاسم أمين، النرأة الجميمة، متسسي  نماو ، ال ا رة، 4)

وي مميني  1857محنم وريم و م  م ح ز و م  ابن علي رشاد، ولم عام  محم: ف  : وج:   (5)

ااسكنمريي،  ن   بينها وبين دميا   م اس  ر وي السوي  م  والم  ال    ان يشغ  من ب و ي  محاوظي 

أسر   من الحب ي الوسحز  ن  بام بلف اس  ر وي ال ا رة، ينحمر محنم من أص   ر ي،  انتالسوي ،  اَّ  

ومحاوظي،  ل ز  الين  وي ااسكنمريي، و مر  وي ب الين  وي ممارت عميمة، منها  ممرسي اسناعي  أونم  

،  ب أم ز ويها ح ي، وممرسي حنز  قبحان، وممرسي مسير والوا، دب  النمرسي األولز بانر األرباي أعوام

 ب يأرباي أعوام،  م أن    للنمرسي اللانيي وب ي ويها ح ز أ  ن ال را ة والك ابي،  م  حول  لز النمرسي اللاللي و

ويها  لز أن ن   أبو   لز ال ا رة، من متل ا    ال لس ي الح ي وي بمائ  اا وان، و حبيق المياني ااسالميي علز 

ل كريي وي ا بات و ود ز بالبرا ين الحبيايي، والنرأة النسلني، وااسالم وي ع ر نوامي  النميني، والحمي ي ا

م. للنزيم ينظر  صباح ابرا يم بيومي سلينان، محنم وريم مجم  م كراس 1954الالم،  ووي وي شبا  عام 

 م.2000اسالمياس، رسالي ما س ير تير منشورة،  اماي ااسكنمريي   ليي اآلدا ، 
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 .(1)كل كتاب مستقلفي إحدى أعداد مجلة الندوة بش
بناًء على ما تقّدم يمكن القول إن أبو الكالم آزاد قد أمتلك رصيدًا فكريًا ومعرفيًا أهله للعب        

دور أكبر في الحياة العلمية والسياسية في الهند, ولكن هذه المرة عن طريق توليه منصب 
 .والتعليالهند المؤقتة من خالل تسّنمه حقيبة التربية  تنفيذي في حكومة

 

-194٧)يف اهلند عليم بية والتأبو الكالم آزاد وزيراا للرت_ اا رابع

 .(م1958
ضمن مقاعد  1946يلول عام أفي  ةلم يكن آزاد يرغب باالنضمام للحكومة المؤقت     

لكن و حزب المؤتمر, ل اً د ترشيحه ضمن مقاعد حزب المؤتمر باعتباره رئيسار أنما ا  و  ,المسلمين
لحاحللحكومة المؤقتة, و  ةاالسالمي ةابطبعد انضمام الر   غاندي و جواهر آلل نهرو عليه وافق ا 

, (2)وزارة التربية والتعليم شاغالً  1947كانون الثاني عام  15في النضمام للحكومة المؤقتةاآزاد 
د بالالتعليمية لل ةقام برسم الخريطبدأت مرحلة جديدة للتعليم في الهند, إذ  ,وزارةال ةمه حقيبوبتسنّ 

 :التي ستتم دراستها على النحو االتي
 بناء المؤسسة التعليمية والثقافية: -1
ى رؤى فكرية عميقة لوالثقافية في الهند لدى آزاد ع يةعليمأعتمد بناء المؤّسسات الت     

األسس التي قامت  م على ذاتو للهند, إذ البد للتعليم أن يقرتبطت بشكل النظام السياسي ا
 ةتاحتعليمية إل ةتحتي ةبناء بنيإلى سعى آزاد ند من جهة, ومن جهة ثانية عليها جمهورية اله

سس , فوضع األةوتجنب اقتصارها على النخب ةكاف في التعليم لطبقات الشعب ةالفرص الكافي
لى نشر الحياة إفمع سعي الحكومة م المطرد في مجال التعليم, دخال الهند مرحلة التقدّ إل

لب مجتمع هندي ديمقراطي, لذا تطّ ل ان للتعليم دورًا مهمًا في بناء أسسالديمقراطية في البالد, ك
ن شرائح المجتمع من لتمكّ  ,على نحو يتماشى ومتطلبات الحياة العصرية الهياكل التعليميةانشاء 
 :على قسمين هما ةوليمت البرامج التعليمية األفقسّ , (3)منها دةاالستفا

                                                           

 .124نم عنر واروا، الن مر السابق، ص( سيم مح1)

 .267( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص2)

 .269رضوان قي ر، الن مر السابق، ص (3)
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 ساسي:التعليم اّلبتدائي واأل  - أ
 نكم ستوافقونإعتقد "أ ه:لو بق م1948في شباط عام , وورد ذلك ةآزاد الهند دولة علمانيّد ع    

ويوفر لجميع  ,ن يكون علمانياً أيجب  ةوديمقراطي ةن التكوين التعليمي لدولة علمانيأعلى 
من الفساد  , كما حرص آزاد ان يكون التعليم خالياً "مواطني البلد نف  نوع التعليم دون تمييز

 ةفعليه بتقوي ة,راجحمه ذات عقول أيصبح و  ,من الفساد ن يكون خالياً ألبلد لريد أُ ذا "إ :الً ئقا
 .(1)"م والمعلمب واألاأل :يه ةرئيس ركائز ةثلث

مؤتمر التعليم بفي كلمته  اً حصرّ م ,في الدستور اً ساسيّ أ جعل التعليم حقاً إلى آزاد  سعىلقد      
ن من حق كل فرد أ ةن ّل ننسى للحظأيجب " م1949عام كانون الثاني  16لعموم الهند في 

د فحدّ , (2)"بشكل كامل اً مواطنبصفته داء واجباته إسا  الذي بدونه ّل يستطع التعليم األ يتلق
ذا لم تتمكن من اتخاذ "إ :فقال ,مليوناً  ثالثينطفال الذين يحتاجون للتعليم بحوالي عدد األ

ن جميع خططنا لبناء إف ,من اطفالنا مليوناً  ثلثينّلبتدائي للتوفير التعليم ا ةالترتيبات اللزم
لذا علينا انتشال المليين من هؤّلء اّلطفال من اعماق الجهل على  ة,الدولة ستكون معدوم

فترض اف ,المعلمين ةهي قلّ و يجب حّلها, خرى أ ةكانت هنالك مشكل ة, ولحل تلك المشكل"الفور
 ةتلك المشكل حلردنا أذا ا  و  ,معلم 90.000فعليه توفير  ,لطف 100معلمين لكل  ةخذ ثالثأذا إ

عداد عدد كافي من إل ةقصى سرعأتدريب باليجب حشد المعلمين المتاحين واالستمرار ب
 سبعة ةالعمري ةهؤالء االطفال من الفئ ةوكانت نسب ,قصر وقت ممكنأالمعلمين المدربين في 

 ,تجاه تنفيذ تلك الخطط التعليمية وهي نفقات التعليم ةن هنالك عقبأ الَّ , إ(3)عاماً  أربعة عشرلى إ
ن إف الذ ؛مين الالجئين والمنكوبينأه للغذاء والدفاع وتالرئيس علي وزارة المالية موجّ  العبءن أذ إ
 .(4)ف تلك االعباءخفّ لم ت  إن ال يمكن تطويرها  خرى ومنها التعليميةخدمات األال

                                                           

)1( A.H.Rizvi, vision and contribution of  maulana  Azad to post In dependence 

Indian Education system, Research Guru, oline journal of multidisciplinary 

subjects, Vol. 12, LIS2, September 2018, P.804. 

)2( Irfan Habib, Maulana Abul Kalam Azad and the National Education system, 

National university of Educational planning and Administration, New Delhi, 2010, 

pp.35-36. 

)3( Speeches of Maulana Azad (1947-1955), publications Division Ministry of 

Information Broadcasting Government of India, 6, Calcutta, 1956, p.9. 

 .273-272( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص ص4)
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 :)محو األمية( تعليم الكبار - ب
ح صرّ إذ  ,تعليم االطفال ةعن مشكل ةً هميأال تقل  ةمشكل منهكو  ؛م آزاد بتعليم الكباراهت     
حتى يكونوا  ةر قدراتهم الفكرييطوّ  للكبار تعليماً  عطين نأمن واجبنا " :قائالً  ذلكن أبش

و أي عملية أمستنيرين ومتمكنين من اّلهتمام بشؤون الدولة والمجتمع الديمقراطيين, ف
 .(1)"بتعاون مدرو  وحكيم لكل ابناء الوطن ّلَ إّل تتحقق  ةنا اليوميفي حيات ةمسير 
فقد طلب آزاد من موظفي  ,التي وقفت حائاًل دون توظيف المعلمين ة المواردلشحّ  نظراً و      

في  ةسبوعيواأل ةلمسائيتعاون في وقت فراغهم من خالل تدريس الكبار في المدارس االالدولة 
استحوذت على اهتمام أمور أخرى ن هنالك إالتعليم بين الكبار, وبما بغية نشر  ,حديام األأ

 :(2)وهي ة,وليهدافها األأرت الوزارة تحديد فقرّ  ,كثر من التعليمأالحكومة 
 ة.ميتوفير التعليم للكبار والقضاء على األ  -1
 .طفالوالزامي لأل يساس ومجانأتوفير تعليم   -2
 ةالصناعي ةبالتنمي ةالخاص ةيدي العامله األتحسين التعليم التقني وتطويره لحل مشكل  -3

 ة.والتقني
؛ نظرًا لوجود تعليم أجنبي في الوطنية ناحيةاعاده تنظيم التعليم الجامعي وتحسينه من ال  -4

 .البالد وخاصة البريطاني منه
% من ميزانية التعليم بشكل 10, فقد تمكن آزاد من تخصيص زم للبالدألوضع المتة اونتيج     

 .(3)ليم الكبارعام لتع
وعندما عقد  ,خرىأمور أب ةً كانت الحكومة منشغلفي وقت لتعليم الكبار  هاعتمد آزاد برنامج     

تعليم الكبار على المؤتمر ل هعرض برنامجيم في الواليات وممثلي الجامعات اجتماع لوزراء التعل
يتعلق  :ولاأل قسمال ,ينن قسموتكّون البرنامج م ,عليه تمت الموافقةو  ةالتربوي واللجنة االستشاري

محاضرات الذي تضّمن  ةفرع التنمي فضاًل عن بالعلوم الصرفة, ثاني:وال نسانية,اال العلومب
م قسم للتعلّ  بالبرنامجلحق أ  و  ,ةساليب الحديثألالعلمية لواالفالم  ة,ووسائل اعالم اذاعي ة,شفوي

                                                           

(1) Subhash C.Kashyap, maulana Abul Kalam Azad, A Centenary Volume National 

publishing House, India, 1989, P.100. 

 .273، صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 2)

(3) Subhash C.Kashyap, Op.Cit., p.116. 
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تعليم الكبار  ةنشطن تصبح مراكز ألأساس ن مدارس التعليم األيمكقد أتاح البرنامج تو  ,الفني
 .(1)يضاً أ

ن لكل مقاطعه إف (,لغة التدريس)الكبار وهي تعليم مشكله واجهت التعليم االبتدائي و  ةثمّ       
ن إ م1947ب عام أرت حكومة الهند في ثر ذلك قرّ أوعلى  ة,و والية في الهند لغتها الخاصأ

 ةن هناك صعوبأل ؛قبول ذلك بشكل عام وتم ,يةم في الوالوسيله التعليم االساسي باللغة األ
في والية ما, واللغة التي يتم من الناس  ةعندما يوجد اختالف باللغة التي تتحدث بها مجموع

, في حين اللغة التي (2)ةالبنغالياللغة في بيهار توجد فصول دراسية تتحدث  مثالً ف ,التدريس بها
 للتعليم في اقترح المجلس االستشاري المركزي لذا , (3)ةتم التدريس بها في عموم الهند هي الهندي

 .(4)ماللغة األبفي البنغال ن تكون لغة التعليم االبتدائي أبالهند 
 ه نظاماً وصفب ساس وتعليم الكبار نجاحاً ق التعليم األحقّ ونتيجًة لجهود أبو الكالم آزاد      
لى مدارس تعليم إ ةلت المدارس القديموحو  ة,ست مدارس حديثسّ أ إذ ,للتعليم في الهند وطنياً 

نحاء الهند لغرض تدريب المعلمين بتعيينهم في القطاع أوانشئت مؤسسات تدريب في  ,ساسأ
 .(5)التربوي
 الثقافية: اتسالمؤسّ -2
نما ا  و  ,ليس بمجاالت التعليم فقط ,تثقيف المجتمعو تعزيزها و هتم آزاد بالنشاطات الثقافية أ     

 ومن أهّمها: ةوثقافية وترفيهي ةرينشاء اكاديميات فكإب
                                                           

(1) Subhash C.Kashyap, Op.Cit., p.141. 

 الهنميي اللغات لاائلي اقيراني الهنم  ل رعداب  ا اآلريي الهنميي النجنوعي وي ع و   لغة     غ  ية ( 2)

 م حمث مليون 100 حوالي م  ،  انيي أو أولز  لغي ش ص ماليين 210 نم أ لر بها ي حمث. األوروبيي

 وأسام الغربيي البنغال وايات وي األول الن ام وي الهنم وي مليون 85 وحوالي. بنغالديش وي بالبنغاليي

 يو ، األوسط والشرا األمريكيي الن حمة والوايات الن حمة الننلكي وي  بيرة مها رة ومج ناات. و ريبورا

 للنزيم ينظر  .الهنم دس ور وي رسنياس  بها النا رف اللغات من وواحمة ،بنغالديش ويالرسنيي  المولي لغي

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com.        

 الهنميي اللغات لاائلي اقيراني الهنم  ال رع داب  اآلريي الهنميي النجنوعي وي ع و   لغة   ه : ة ( 3)

 أي اس    م الو نيي تالاما ال من الكلير أن من الرتم علزو للهنم، الن  لي الرسنيي اللغي و ي ،األوروبيي

 أولز  لغي الهنميي  حمث  الهنم وي اَّ أن  ،الهنم  المس ور وي بها النا رف األبر  واللغات اقنجليزيي باللغي

 للنزيم ينظر . آبرين مليون 120 حوالي قب  من  انيي و لغي ش ص مليون 425 من ي ر  ما قب  من

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com.        

 .227( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص4)

(5) Shri Humyam Kabir, Education in New India, Orient Book Company, Calcutta, 

1962, p.30.  

https://www.2022,encyclopedia-britanicca.com/
https://www.2022,encyclopedia-britanicca.com/
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 م:1952 (سانجيت ناتاك اكاديمي)الموسيقى والرقص والمسرح  ةاكاديمي - أ
هي الدولة  ارتبطت فكرة انشاء تلك االكاديمية بحماية الحريات االجتماعية والفردية, وألن   

كانون  26 وفي المرتبطة بحياة الشعب الهندي,بعض الفنون  ةوجب عليها تنميالضامنة لذلك, 
 ةتعزيز ثقافلغرض  ة,سيويتم تقديم اقتراح من قبل جمعية البنغال اآل م1949الثاني عام 

الرقص والدراما والموسيقى في  ةافتتاح اكاديمي وبالفعل تم ,الجوانب األقاليم الهندية في مختلف
 .(1)م1953ول عام كانون األ 28
ن إوبما  ,وتحسينه فناظ على معايير الهو الحف ةكان الغرض من تشكيل تلك االكاديمي     

بنصف مبلغ  ةالحكومة المركزي ةر مساهمتقرّ  موارد األكاديمية من المقاطعات والواليات الهندية
 سمبونانندعلى أن يكون برادي  وتر أوالية  عاصمةو لكن قع فيفي هامقر  أما, تشكيل األكاديمية

ح األولى من تشكيلها ومن ثم ترشّ  أعوام, ةالثث ةرئيسها لمد وزير التعليم في والية اوتربرادي 
  :(3)يأتدت وظائف األكاديمية بما يوتحدّ , (2)خرآ اً الحكومة رئيس

 .والفنون الشعبية تعزيز البحث في مجال الدراما والموسيقى  -1
تشجيع تبادل التقنيات واالفكار بين مختلف واليات الهند بما يتعلق بفنون الدراما   -2

 .والموسيقى والرقص
 .هابينفيما والتعاون  ةساس اللغات االقليميأعلى  مسارحانشاء   -3
 .تمثياًل واخراجًا وانتاجاً  ,انشاء مؤسسات للتدريب على فن المسرح  -4
 .والدراما والموسيقى على شكل كتيباتالفلكلوري داب الرقص الهندي آنشر   -5
والمسرح  ,االطفالومسرح  ة,التي تشجع النشاط الدرامي للهوا ةالمصطلحات الفني ةتنمي  -6

 .الريفي
 ةوتطوير الموسيقي المجتمعي, ةالشعبيو  ةالمختلفالفلكلورية احياء الرقصات الهندية   -7

 .ةيملحموالموسيقى ال
 .نحاء الهندأجميع  فيوالموسيقى والدراما  فنيةلارجانات االهتمام بالمه  -8

                                                           

(1) Speeches of Maulana Azad, Op.Cit, p.225. 

 .317رضوان قي ر، الن مر السابق، ص  (2)

(3) Speeches of Maulana Azad, Op.Cit., pp.226-227. 
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والرقص والغناء لدراما نجازاتهم في مجاالت اإين بتميز للفنانين الم ةمنح الجوائز واالوسم  -9
 .والموسيقى

 .(1)خرىوالموسيقى مع البلدان األوالفنون تعزيز التبادل الثقافي في مجاالت المسرح   -10
 ةخر لألكاديمية بعد ثالثآوترابرادي  على ترشيح رئيس أ ةاعترض وزير التعليم في والي     
, ورد على اعتراضه (2)خل الواليةمن دا ةمن خارج الوالية على اعتبار ان تمويل االكاديمي أعوام

 عتراضه وقلقه لم يكن مبنياً ا ن"إ قائالً م( 1888-1973)( Tarachand) (3)السيد تاراشاند
المساعدات  :مثل ةكاديميالحكومية ستكون مؤقتة لأل  ةن المساعدأل  ةس  متينأعلى 

لحكومة الهندية ن ا"إق بمنصب الرئيس تعلّ ما في يضاً أردف أو  ,"للجامعات والمؤسسات اّلخرى
 ةلطلبات الحكومات اّلقليمي ةسيكون من الصعب اّلستجاب ّلَ ا  تقوم بترشيح الرئي , و 

 .(4)"جميعها ةالمشارك
 م:1953 (يت كاّل اكاديميآلل)للفنون  وطنيةال ةاّلكاديمي - ب
وعنيت  م,1953نيسان عام  4ت في أنشأ ,نت من فنانين ونقادثقافية تكوّ  ةمؤسس      

 .(5)أعوام ةرئاستها ثالث ةعلن عن مقرها بنيودلهي ومدأو  ة,ون التشكيليالفن ةنشطأب
ع الدراسات والبحوث يهدافها بتشجأحت ووضّ  ,الهندية ةآلليت كاال الثقاف ةزت اكاديميعزّ      

عقدت مهرجانات ثقافية لتعزيز كما  ة,والفنون التطبيقي ةالعمار و  ةفي مجاالت الفنون التشكيلي
 .(6)بين الهند والعالم ةوالدوليبين أبناء الهند  الروابط الوطنية

                                                           

(1) Speeches of Maulana Azad, Op.Cit,  p.227. 

 .318( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص2)

 ان والم  م  شاس لحكومي ممرات،  1888مترخ  نم  ولم وي ممين  سيالكوت وي با س ان عام  ت ر تش ن: ( 3)

 ل ز  الين  ااب مائي وي تو رات با س ان درت وي ا ور، نجح وي  انويي دلهي،  م ال حق بجاما  ز آباد 

س ير منها،  م نال شهاد  الم  ورا  من  اماي او س ورد وي انجل را، عين مميرا وح   علز شهادة النا 

لل اليم وي الوزارة، أصبح س يرا للهنم وي ايران عام  ومس شاراس  زاد سكر يراس آبو الكالم ألجاما  ز آباد، عين  

من أ   ااس  الل م، ل  باض النتل ات  ي    اح الهنم 1958م، عين ع واس وي مجل  الشيوخ عام 1951

ب رب  مجلمات، وأ ر ااسالم وي الل اوي الهنميي ال    ر م للاربيي، وم   ر  اريي الشاب الهنم ، و حور 

ال كر ااسالمي وي مجلمين، و اريي ال لس ي وي الشرا والغر . للنزيم ينظر   ارا شانم، أ ر ااسالم وي 

ي  زبير أحنم ال اروقي، متسسي ال كر الاربي، بيروت، الل اوي الهنميي،  ر  محنم أيو  النمو ، مرا ا

 .7م، ص1946

 .273، صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 4)

 .316( الن مر ن س ، ص5)

(6) A.H.Rizi, Op.Cit., p.807. 
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 م:1954ساهيتا  ةاكاديمي - ت
 ,(1)ةوالغربي ةتاريخ الفلسفات الشرقي ةمناقشمختصة ب ,ها آزادأّسس ةدبيأ ةاكاديمي ةمؤسس     
 15دباء والمثقفين في ثر ذلك عقد اجتماع لألأوعلى  م,1952خطة انشاؤها في عام آزاد وضع 

 لقى آزاد خطاباً أ وفيه ,والعلمية في الهند ةدبيلو المنظمات األممثّ به وشارك  م,1952ذار عام أ
دباء والمثقفين, واختفى ذلك خلل الحكومية لأل ةللرعاي قديماً  ن في الهند تقليداً "إ :جاء فيه

بما  ,الفكرية وضاعاأل  ةحياء مثل ذلك التقليد لبلور اّلستعمار البريطاني, لذا حان الوقت إل
 .(2)"التي تسهم في اغناء التراث العالمي وثقافاتناز لغاتنا يعزّ 

 (,بارت باراتي) أو (ةدبيالوطنية األ ةاالكاديمي)اسم  ى تلك المؤسسة في البدايةطلق علأ      
حكومة مدراس التي من السيما و  ,ورفض شديدين ةن تسميتها القت معارضأ الَّ إ ,ومقرها دلهي

, (ساهيتا اكاديمي)تسميتها  حتضأ ثم (,الوطنية الهندية ةدبياأل ةاالكاديمي) تهالت تسميفضّ 
ن عملية فهم العناصر االجتماعية والثقافية للمجتمع إكد آزاد أو , (3)وتعني )االكاديمية األدبية(

التغيير  من خالل عمليات تساهم في بناء الهند الحديثة ةجديد انتاج ممارسات وطرقاً من تمكننا 
فية, ومن أهم تلك الطرق انشاء المؤسسات المختّصة اسية واالقتصادية والثقاالجتماعية والسيا

 .(4)بتلك المجاالت
والجامعات  ةدبيتعزيز التعاون بين الجمعيات األ اكاديمية ساهيتا هو هدفأن لى إشير وأ       

اهر ن البانديت جو عيّ قد , و في الهند دبوالمؤسسات الثقافية التي تعمل على تطوير اللغة واأل
تم افتتاحها في قد و  أعوام, ةخمسيها فهي الرئاسة ف ةمد أما ة,كاديميلأل اً ول رئيسأل نهرو ال

دبي االستمرار بالنتاج األ ةضرور على وكان آلزاد فيها حديث ركز فيه  م,1954ذار عام أ 12
 .(5)أثراًء للثقافة الهندية, وتعزيز نهضة المجتمع وتطّوره االبداعي

 عليمية:تشكيل اللجان الت -3
 ةمجموع يلحرص آزاد على تشك ,البالدواقع جل تطوير العملية التعليمية والنهوض بأمن      

 :اللجان هيمن تلك و  ,همناهجو  ليمعتمن اللجان لتطوير ال
                                                           

 .313( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

 .314-313، ص صن س الن مر  (2)

 .317( الن مر ن س ، ص3)

(4) A.H.Rizi, Op.Cit., p.807. 

 .316-314، ص صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 5)
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 :م1949-1948التعليم الجامعي  لجنة  - أ
لحديث من وعدم تمتع طلبه الجامعات بالتعليم ا ةالتعليم العالي في الهند من جه ةهميأل     
جل تحقيق الهدف المنشود وأل ,ولويات وزارة التعليمأخرى جعل التعليم الجامعي من أ ةجه

لى رئيسها السيد رادها إ ةً نسبن( كريشنا)و لجنة أ م1948تشكلت لجنة التعليم الجامعي عام 
 .م(Radha Krishnan( )1888-1975) (1)كريشنان

دت عملها في اطار التعليم الجامعي حدّ و ام واحد, استطاعت اللجنة تقديم تقريرها خالل ع     
 .(2)ةوالعلوم االنساني ,العلوم االجتماعيةو  ,ةمجموعات هي العلوم الطبيعي ةبثالث

 :(3)هداف التعليم العالي في الهند قدمت اللجنة بعض التوصيات هيوبعد دراسة أل
 ة.من الكفاء التعليمية لضمان الحصول على مستوى عالي ةالعملي ةهيكلي ةاعاد  -1
 .الجامعيين ةساتذتحسين الرواتب والخدمات لأل  -2
 .اتتطوير تسهيالت المكتبات والمختبر   -3
في التعليم الثانوي  من الدراسة عام اثنا عشريتم التسجيل بالجامعات بعد انقضاء   -4

 .واألساس
لى التعليم والتدريب بعد إمن المنهج العام  ةالطلب ةواحال ةاستحداث مؤسسات مهني  -5

 من الدراسة. عام اثنا عشرو أ عشرةانقضاء 
 :(4)هي ةعدّ البكالوريوس فكانت لها توصيات  ةما في مجال درجأ     
التركيز على التوسع الكمي والتحسن النوعي من خالل توفير افضل المساعدات   -1

 .المالية

                                                           

م وي الهنم، شغ  من ب اس اب 1888أيلول عام  5وي باح  ور   دولي  نم ، ولم  ر ده     ش  ن ( 1)

م(، أصبح نائب رئي  1941-1937م( و)1931-1921م(، ووي  لك ا )1921-1918يسور )مال لس ي وي 

و س ورد وي انجل را أالشرقيي بجاما    لس ياس اباس لألديان وال وعن م(، 1936-1931الجاماي وي أنمور )

 أصبح مس شاراس وم(، 1948-1939أصبح نائب رئي   اماي بناري  الهنموسيي ) م م(، 1936-1952)

-1946، قاد الووم الهنم  لننظن  األمم الن حمة لل ربيي والل اوي اليونسكو )م1962-1953دلهي  يلجاما

         م. للنزيم ينظر 1975نيسان عام  16للهنم وي اا حاد السووي ي،  ووي وي  صبح س يراس أ م(،1952

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica/Radha Krishnan.com 

 .274، صالسابقرضوان قي ر، الن مر  (2)

 .274، صن س الن مر  (3)

(4) Subhash C.Kashyap, Op.Cit., p.119. 

https://www.2022,encyclopedia-britannica/Radha%20Krishnan.com
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 ة.زياده المنح الدراسية والبحثي  -2
 ة.ممع تعزيز االقسام القدي ةقسام جديدأ حاافتت  -3
 تعيين مدرسين اضافيين  -4
الزراعية  لتحسين عملية التعليم والتعلم في مجاالت العلوم ةايجاد السبل الالزم  -5

في  لاللجنة معوقات وعراقي تواجه ,والطب والتكنولوجيا ةواالقتصاد والقانون والهندس
طاني دخول التعليم البريخاصة بعد  ,بالتعليم ةاللغة المعتمد ةلأوهي مس ,تنفيذ خططها

صبحت جميع الجامعات الهندية تعتمد اللغة االنجليزية لغة أعلى الجامعات الهندية 
واالعتماد على  ,ومن ضمن خطط اللجنة ترك اللغة االنجليزية ,التدريس في الجامعات

ن أشارت الحكومة بأها لغة وطنية, و وصفتدريس في الجامعات بلللغة كاللغة الهندية 
يكون لن لى اللغة الهندية إيس في الجامعات من اللغة االنجليزية عملية االنتقال في التدر 

ن أو  ؛يةالتعليم ةعمليبالخالل اإلب بسبّ قد ي ذلك نأل ؛مدروسة بل ضمن خطة ,مفاجئاً 
 ةوصى آزاد بعد قبوله توصيات اللجنة بضرور أخرى أ ةمن جه, ببطءاالنتقال يكون ذلك 

 ,المادية مواردها ةلتمكينها من زياد ؛للجامعات ومؤسسات الدولة ةاعطاء منح جديد
 ة.العلمية والتقني وتمكينها من تطوير وسائلها

ن يكون التعليم الديني تحت اشراف أتمّثل في  يأكان آلزاد ر  دراسة الدينوفيما يخص      
وهنا ظهر اختالف بين آزاد ولجنة التعليم  ,لحاديإحتى ال ينش  االطفال في جو  ؛الحكومة

ر دراسي في مقرّ  وضعوتم االتفاق على  ,شمول الجامعات بالتعليم الديني الجامعي حول
 :س سير الزعماء الدينيين وغير الدينيين مثلدرّ األول ت   عامففي ال ,يعالج االختالفات الجامعات

وغورو زرادشت, و , (له وسلمآصلى اهلل عليه و )النبي محمدو , (ليه السالمع)عيسى المسيحو يوس, شكونفو و بوذا, 
 ة,في الكتب المقدس ةشخصيات عالميدّرس ت  أن الثاني  عامالفي المهاتما غاندي, واقترح و ك, نان

 .(1)الدينية ةثم الفلسف
 م:1953-1952 الثانوي التعليم لجنة - ب
 معلمي إذ يتم اعداد وتدريس الثانوي, التعليم ةليآ على كامل بشكل االبتدائي التعليم اعتمد     
 يمكن فال ,الثانوي التعليم واصالح تطوير يتم لم فإذا الثانوي, التعليم اللخ من االبتدائي التعليم

                                                           

 .276( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)
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ن االبتدائي, التعليم تطوير  على هبدور  ينعكس فذلك الثانوي التعليم في حصل ما إذا التطّور وا 
 لتأهيل والقواعد األسس بوضع آزاد الكالم أبو قياده تحت التعليم وزارة بادرت لذا العالي؛ التعليم
 .(1)التعليم من القسم ذلك

 (2)مودليار الكشمانا برئاسة م1952 عام في الثانوي للتعليم لجنة بتشكيل فقامت     
(Lakshmana Mudaliar) (1887-1974,)علىوبدأت في مزاولة أعمالها, وركزت  م 

 بالمجتمع الهتمامعلى ا المواطنين حثمناهج وأساليب التعليم الثانوي, إلى جانب  ريتطو 
 المعيشي المستوى لرفع يؤدي مّما الوطنية, الثروة وزيادة االنتاجية, الكفاءة وتحسين مقراطيالدي

 متهفقسّ  نظامه بتعديل قضت توصيات متوقدّ الثانوي من أهم أسباب ذلك,  ميعلن التأل, للشعب
 :(3)مجموعتين لىإ

 .ثالثة أعوا فيها الدراسة وتشمل االعداد: مرحلة  - أ
 على اعتبار واحد, عام إليها أضيف أعوام, ثم أربعةفيها  الدراسة نوتكو  العامة: الثانوية - ب

مدة الدراسة في المرحلة االبتدائية ثالثة أعوام, ومدة الدراسة في مرحلة االعدادية ثالثة 
عامًا  عشرة إحدى, ومدة الدراسة في الثانوية العامة خمسة أعوام, فتصبح الدراسة أعوام
 .لجامعةإلى ا الدخول أو ,وظيفة على الحصول ينب المتخرج الطالب فيها يخّير
 :(4)تياآل على النحو بمرحلتين, الدراسية المناهج اللجنة حّددتو           

 ,العامة والعلوم ,االجتماعية والدراسات ,اللغات فيها سدرّ وت   االعدادية: المرحلة  - أ
 .البدنية والتربية ,والموسيقى ,والحرف ,والفنون ,والرياضيات

                                                           

(1) Shri Humayun Kabir, Op.Cit., p.32.   

،  و زمي  الكليي النلكيي 1887 شرين اللاني عام  14مالم و بيب  نم  ولم وي  ال شم ن  مود ي ر ( 2)

لش يق ال وأم األصغر للسير ار وت راماسا مي مودليار،  ل ز  الين  النبكر وي  ورنول، للجراحين،  و ا

، ا ن   الين  وي  لي  ممرات النسيحيي، أصبح نائباس لرئي   اماي ممرات لنمة 1903وأن     لز  شينا  عام 

يي ال حي الاالنيي  لز  نا عام، ومميراس لكليي الحب وي ممرات، شغ  من ب نائب رئي  الووم الهنم  27

م 1949م، أصبح رئيساس للنجل  ال ن ي   منظني ال حي الاالنيي وي عامي 1948األولز وي  ني  عام 

ة  ي  ل ب وارت عام 1950و م، أصبح رئيساس لجنايي ال حي الاالنيي الراباي عشر، ح   علز  وائز عما

نيسان عام  15م،  ووي وي 1963عام م، ول ب بادما ويبهوشان 1954م، ووسام بادمابوشان وي عام 1945

 عاماس. للنزيم ينظر  68م وي ممرات عن عنر 1974

A.Lakshmana Swami Mudalir, https://www.en.m.Wikipedia.com    

 .277( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص3)

 .278، صن س الن مر  (4)

https://www.en.m.wikipedia.com/
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 أنشأتقد و  ,االختيارية والمواد األساسية المواد فيها سدرّ وت   العليا: الثانوية حلةالمر  - ب
 (374) المدارس عدد فبلغ والثانية, األولى الخمسية الخطة :خطتين ضمن مدارس
 (2.115)إلى  للمدارس االجمالي العدد ووصل األولى, الخمسية الخطة في مدرسة
 .الثانية الخمسية الخطة في مدرسة

 م:1953 جامعيةال المنح نةلج - ث
المتمثلة  مهامالب لتقوم الجامعية المنح لجنة انشاء تقّرر الذكر, اآلنفتي اللجنتين تشكيل بعد     

 :بـ
 الجامعات إلى العام الصندوق من بدعم االموال بتخصيص للحكومة االستشارات تقديم  -1

 المركزية.
التي تحال  والمعاهد امعاتللج موالاأل منح بخصوص للحكومة االستشارات تقديم  -2

 قضاياها إلى لجنة المنح.
 تشكيل وتم الحكومة, من المحالة المسائل بشان والمعاهد للجامعات االستشارات تقديم  -3

 :(1)من التنظيمي هيكلها
 متفرغ. بصفة مسؤول ويعمل اللجنة, رئيس  - أ
 أشهر. ستة كل رسميين غير أعضاء ثالثة تعيين - ب
المالية,  وزارة من واآلخر التربية وزارة من عضوبواقع  الحكومة من ممثالن تعيين  - ت

 بندراديف نار )اتشاريا من كل وعضويه باتناغار(,.آس.)إس برئاسة اللجنة وتشكلت
 سيدين غالم خواجه هما: الحكوميين العضوين أما ,بومباي جامعة وواديا( رئيس

 .(K.R.K. Menon) مينون( .كيه.آر.و)كيه
 إليها االنضمامالتي شهدت اقبااًل على  التعليمية وساطاأل في اً حماس اللجنة لأثار تشكي     
م(, 1884-1963) (Radha Kumud Mukherjee) (2)موخرجي داكوم رادها السيد ومنهم
 رؤساء ثالثة , وعضويه(C.Deshmukh) يشموخ.د.سي برئاسة الجامعية المنح لجنة فشكلت

                                                           

 .280-279ي ر، الن مر السابق، ص صرضوان ق( 1)

م، ح   علز شهاد  الم  ورا  وي  اما  1884 انون اللاني عام  25ولم وي  ر ده   ومود موخ جي ( 2)

م، ان م للنجل  النجل  الو ني لل اليم، قام بال مري  وي  ليي البنغال الو نيي، ح   علز 1905 لك ا عام 

 م. للنزيم ينظر  1963أيلول عام  9ووز وي م،  1915من ب وي  اماي بنارت وي عام 

Radha Kumud Mukherjee, https://www.en.m.Wikipedia.com    

https://www.en.m.wikipedia.com/
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نو  ,(John Mathai Mudliar) مودليار ماثاي جون هم: جامعات  ,(N.Sedanta) سيدانتا.ا 
 ثاكر.أ(, و N.Condors) كوندورز.أنو  حسين(, )ذاكر :آخرين هم تربويين ثالثة وعضوية

(M.Thaker), سي.بي المالية وزارة مّثل في حين سيدين, غالم خواجة التربية: وزارة ومّثل 
(B.C)(1). 

 جامعة مرتبة( Vishga Paraty) تيبارا فيشغا معهد بمنح ت اللجنة عملهاوقد استهلّ      
 وذلك ,(2)م1953 عام أيلول 22 في الجامعة بافتتاح آزاد الكالم أبو وقام م,1953 عام مركزية

 السيد هأانش الذي االوبانيشاد وفلسفة الصوفي للشعر الدينية المعاهد باراتي( من )فيشغا معهدال
 م(.1861-1941) (Rabindranath Tagore) (3)طاغور اناث رابندر

                                                           

 .281، صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 1)

 .284، صن س الن مر  (2)

م وي  لك ا، بمأ وي   ابي 1861أيار عام  7وي  بنغالي، ولم  وم كراس  شاعر و ا ب ر   :رن ث ط غور ( 3)

م، أسا  ممرسي عام 1891اآليات، ب ب قنجل را وي أوابر سباينيات ال رن ال اس  عشر، ب ب للبنغال عام 

م، ح   علز  ائزة 1907م و1902م،  ي ويشانيكي ان، دار السالم،  وويت زو    و  لي  بين عامي 1901

م وي  لك ا عن 1941أ   7 و انت ووا   ويم، 1915ام ال روسيي عام م، ح   علز وس1913نوب  عام 

       عام. للنزيم ينظر    80عنر 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica/Rabindranath-Tagore.com 

https://www.2022,encyclopedia-britannica/Rabindranath-Tagore.com
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 ثانياملبحث ال
 .ألبي الكالم آزاد نشاط الصحفيال

ألبياته الشعرية  آزادي, فبعد ارسال شعر ية مرتبطة بنشاطه الصحفال آزادكانت بدايات     
م, عمل محّررًا بمجالت عّدة هي: 1899لمجلة )أرماغان فرح(, ومجلة )يزنح عالم( علم 

التي كان يرأسها  1905م, و)الندوة( عام 1903, و)لسان الصدق( عام 1901)المصباح( عام 
 .(1)م1907شبلي النعماني, و)الوكيل( عام 

بالد الشرق األوسط, وأطلع على ما في إلى م, سافر 1908بعد وفاة والده خير الدين عام      
عند عودته للهند إصدار مجلة خاصة به تكون  آزادتلك البلدان من نشاطات صحفية, فقرر 

بإصدار  آزادكان هدف و , (2)خوته الهنود المسلمين, وضّمهم للنضال ضد بريطانيامنبرًا لكسب ا
انقسم نشاطه الصحفي إلى مجالت وقد طّياته توّجهًا فكريًا بحتًا, في المجلة سياسيًا, لكنه حمل 

 أوردية, وأخرى عربية, وكما يأتي:

 -وضمت: اجملالت األوردية:-1
باللغة األوردية في كلكتا  آزادسياسية أصدرها مجلة أسبوعية أدبية  :(3)م1912 الهلل - أ
من حيث  ي الهند, فكانت بداية جديدة لتأريخ الصحافة ف(4)م1912حزيران عام  12في 

-1861) فأضحت تضاهي مجلة )الهالل( لجرجي زيدان, (5)االخراج الفني وطريقة التحرير
ه المسماة بـ)العروة م(, و)المنار( لرشيد رضا, وجمال الدين االفغاني ومحمد عبد1914
 .(6)الوثقى(

                                                           

(1) Misban Umar, Fozia Umar, Op.Cit,  p.65.  

 .37( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص2)

 .(،  مول ب  م أعماد مجلي الهالل والنواضي  ال ي   نن ها3ينظر ملحق رقم )( 3)

( سيم عنر واروا ال اسني،  ريمة )الهالل( ودور ا وي اي اظ الوعي اا  ناعي السياسي وي الهنم، مجلي 4)

 .186م، ص2017حزيران -، نيسان2ع، 68  اوي الهنم، مج

 .10م، ص2001، بيروت، 3( عبم الرحنن ابن صالح عبم ز،   ريي ال اليم وي مكي النكرمي،  5)

م، 1884 ريمة أسبوعيي أسسها  نال المين ااوغاني ومحنم عبم  بباري  وي أبار عام    ع وة   وثقى ( 6)

دة عز ااسالم ومجم ، والان  علز  حهير ع ائم  منا شابها، وكانت بنلابي  نايي اسالميي عالنيي  موها اعا

 =أما ،و حرير الاالم ااسالمي من بل ااس انار واس اباد ، وكانت أوكار الجريمة لجنال المين ااوغاني



 األثر الفكري والتعليمي ألبي الكالم آزاد..... ...................... ثانيالفصل ال

 
80 

وضعت األسس والترتيبات لتكون أنيقة الطباعة قوية الدعوة, فكانت مختلفة عن الصحف      
األوردية السابقة, من حيث حداثتها, وأ ّسس  لها مطبعة خاصة ذات نوعية جيدة على غرار 

يب والطبع ونشر الصحف التي تصدر في بالد أوروبا والعالم االسالمي, من حيث الترت
 .(1)الصور
بالحروف المطبعية المستعارة من  تبعط   ة أسبوعية مصورة باللغة األورديةكانت أول مجل     

جهودًا كبيرة لجعلها مجلة ذات مستوى رفيع, إذ قال في ذلك  آزادبذل و , الدولة العثمانية
نأخذ باّلعتبار نموذج أ"إننا إذا بدأنا في إصدار تلك الصحيفة باللغة اّلوردية, الخصوص: 

خمسة وعشرون عّدة خالل أسابيع  منها صدركان يو , (2)الصحافة العربية واّلنكليزية والتركية"
 .(3)ألف نسخة أسبوعياً 

للروح الدينية والقومية ألبناء الهند وتوحيدهم, من أجل التحرر من  كانت مجلة الهالل إحياءً        
أو فكري, فكانت وسيلة فّعالة إليقاظ المسلمين من  االستعمار البريطاني دون تعصب ديني

 .(4()اهلل عليه وآله وسلم )صسباتهم, ودعوتهم للتمّسك بكتاب اهلل وسّنة رسوله محمد
"بعد رجوعي للهند, فكرت لبعض الوقت فيما يكون إصداره للمجلة قائاًل:  آزادوصف      

لرأي العام, وتحقيقًا لتلك الغاية لم يكن منهاجي للعمل بالمستقبل, وانتهيت إلى ضرورة تربية ا
  (5)بٌد من إصدار مجلة"

لذا مولعًا باللغة العربية من جهة, وملمًا بتعاليم القرآن الكريم من جهٍة أخرى,  آزاد لقد كان      
بِّ أَْدّخلْ بدأ افتتاحيات مجلته بآيات من القرآن الكريم, فأفتتح العدد األول بقوله تعالى ) ّنى َوقُل ره

                                                                                                                                                                                

ااسلو  والابارات وي الجريمة وهب محنم عبم ، وقم شار هم وي  هود م ااس اب )ميرزا محنم باقر(، =

اا الع علز ما يك ب وي ال ح  األوربيي ل  صلي بالاالم ااسالمي، وي ر نو  ليكون مادة  و ان عنلهم

للجريمة وي أببار ا. للنزيم ينظر   نال المين ااوغاني ومحنم عبم ، الاروة الو  ز واللورة الكبر ،  ح يق  

 م.1993، دار الار ، ال ا رة، 3صالح المين البس اني،  

 .434ال برياي، ص( بليق أنجم، بجه1)

 .1069م، ص1912 نوز  20( مجلي الهالل، 2)

 .186( سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، ص3)

 .92( مالف زاد  منظور أحنم، بجهال برياي، ص4)

 .66عبم الننام الننر، أبو الكالم آزاد، الن مر السابق،  صن الس عن  ( 5)
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ًنا نهّصيًرا , ثم بدأ بقوله: (1)(ُمْدَخَل ّصْدٍقٍۢ َوأَْخّرْجّنى ُمْخَرَج ّصْدٍقٍۢ َوٱْجَعل لِّى ّمن لهُدنَك ُسْلَطَٰ
م, ومكثت أعوامًا متتالية أبحث عن 1906"وبعد! فقد رأيت رؤيا بعين اليقظة النابهة عام 

ق تلك البغية, وما زلت بين اآلمال التعبير العملي لتلك الرؤيا, وكنت في غاية اّلشتياق لتحقي
والعزائم, ولطالما هاجمني القنوط مهاجمة عنيفة للنيل من عزائمي, واضعاف ارادتي, ولكني 
تشبت بعزيمتي معتمدًا على عون اهلل, واثقًا برحمته إلى إن حان يوم أقول فيه ذلك تأويل 

 .(2)رؤياي, وقد جعلها ربي حقًا......"
شرت مجلة )الهالل( انتشارًا واسعًا, فوصلت نسخها إلى ستة وعشرون وخالل عامين انت     

ألف نسخة أسبوعيًا, وهو رقم لم تصل إليه الصحافة األوردية قبلها, لتبدأ بريطانيا أثر ذلك 
مضايقتها متذرعًة بقانون المطابع, وفرض غرامة مالية على المجلة مقدارها عشرة أالف روبية, ل

 .(3)م1915ن الصدور عام ت الهالل ععوبذلك انقط
تنوعت الموضوعات في مجلة الهالل بين سياسية وأدبية وثقافية, وفيما يلي جدواًل يوضح      

 :ابرز أعدادها وموضوعاتها
 .(4)( أهم أعداد مجلة الهالل والمواضيع التي تضمنتها1جدول رقم)

 المواضيع تاريخ العدد رقم المجلد عدد المجلة
تضمن العدد موضوعات أدبية وسياسية  م1913ي كانون الثان 25 2 6

وثقافية, منها: فقرة شذرات, ومقالة عن 
, وفقرة عن حروب البلقان, )ص(النبي محمد

تليها فقرة أبيات شعرية وفكاهات, ثم فقرة 
 مراسالت, وأخيرًا فقرة شؤون عثمانية.

تضمن العدد: فقرة شذرات, ثم فقرة خاصة  م1913شباط  26 2 8
بعنوان )حديث الغاشية(, وفقرة بالهالل 

                                                           

 .(80( سورة ااسرا ، اآليي)1)

 .85-84ص ص ،ن س عبم الننام الننر، أبو الكالم آزاد، الن مر عن  ن الس  (2)

 .199( سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، ص3)

  https://www.Rekhta.org.com( الجمول من اعماد الباح  بااع ناد علز 4)

https://www.rekhta.org.com/
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فكاهات, وفقرة مقاالت تضمنت: )معجزة 
وخوارق(, وفقرة أبيات شعرية, تلتها فقرة 
)مذاكرة علمية(, ثم فقرة شؤون عثمانية, 
وفقرة مراسالت, وأخيرًا فقرة أخبار سياسية 

 عن حرب البلقان.
فقرة شذرات, وفقرت )حديث  تضمن العدد: م1913أذار  15 ـــــــــــــــــــــــــــــ 9

, وفقرة أخبار سياسية عن 2الغاشية( ج
حرب البلقان, تلتها فقرة مقاالت, وفقرة 
شؤون عثمانية, وفقرة مراسالت, وفقرة 
 فكاهات, وأخيرًا فقرة أبيات شعرية.

تضمن العدد: فقرة أفكار وحوادث, وفقرة  م1913أذار  19 2 11
ام عن الخليفة المأمون العباسي واالم

)أسئلة وأجوبة(, ثم فقرة  )عليه السالم(الرضا
مقاالت )وثائق وحقائق(, وفقرة فكاهات, 
تلتها فقرة أبيات شعرية, ثم فقرة مذكرات 

 علمية, وأخيرًا فقرة مراسالت.
تضمن العدد: فقرة )األمر بالمعروف  م1913تموز  16 3 3

والنهي عن المنكر(, وفقرة مذاكرة علمية, 
ة باإلسالم, ثم فقرة وفقرة عن الحري

مقاالت, وفقرة عن العالم االسالمي العربي 
)الجزائر(, تلتها فقرة أبيات شعرية, وفقرة 
شؤون عثمانية, وفقرة مراسالت, وأخيرًا 

 فقرة للمراسلة والمناظرة.
تضمن العدد: فقرة شذرات تحّدثت عن  م1913تموز  23 3 4

ليبيا )بنغازي(, وفقرة مقاالت تضمنت: 
ات سياسية عن مصر وايران موضوع



 األثر الفكري والتعليمي ألبي الكالم آزاد..... ...................... ثانيالفصل ال

 
83 

, ثم فقرة مذاكرة علمية, الدولة العثمانيةو 
 وأخيرًا فقرة مراسالت

تضمن العدد: فقرة )البصائر(, وانفرد العدد  م1913تموز  30 3 5
بمقال بعنوان )الداء والدواء(, ثم فقرة 

مذاكرة علمية, وفقرة شؤون عثمانية, وفقرة 
 شخصيات مقال عن باسم )بريد فرنك(,

 وأخيرًا فقرة مراسالت.
تضمن العدد: فقرة شذرات, وفقرة مقاالت  م1914تموز  8 5 2

)علوم قرآن(, وفقرة مذاكرة علمية, وفقرة 
أدبيات )أسوة حسنة( تخللها أبيات شعرية 

 مختارة, وأخيرًا فقرة مراسالت.
نشاء مطبعة بإ آزادبعد اغالق مجلة )الهالل( من قبل بريطانيا, أقدم  م:1915البلغ  -ب

جديدة؛ لتصدير بعد خمسة أشهر مجلة جديدة أسماها )البالغ(, فأصدر عددها األول يوم 
 .(1)م1915تشرين الثاني عام  12الجمعة 
في عددها األول مقااًل افتتاحيًا باللغة العربية بعنوان )المسلمون بين االجتهاد  آزادكتب      

حته برهانًا نا اّلسلم دينًا, ونصب لنا الدّللة على ص"الحمد هلل الذي رضى لوالتقليد(, فيقول: 
دي صراطه المستقيم, صراط الدين, وأنعم اهلل علينا من النبيين تهمبيًن, وأمرنا أن ن

والصديقين والشهداء والصالحين, والصلة والسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم انبيائه 
على وحيه الذي بعثه بتوحيد األلوهية؛  ورسله وصفوته من خلقه وحجته على عباده, وأمينه

 .(2)ليحرر الخلق من رق العبودية للعوالم السماوية واّلرضية....."
ركزت أيضًا دعوة مجلتي الهالل والبالغ على موضوعات اجتماعية وسياسية اشتملت      

 :(3)بجملة من النقاط
                                                           

 .89ص زاد، الن مر السابق،أبو الكالم آ( عبم الننام الننر، 1)

 م )ااو  احيي(.1915 شرين اللاني  12، 1( مجلي البالغ، ع2)

 .92ص ،السابق( عبم الننام الننر، أبو الكالم آزاد، الن مر 3)
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تجتمع باإلسالم, فالسعي إن العبودية سواء لألجانب أو المستبدين في األمة الهندية ال  -1
للحرية واالستقالل وتحمل الشدائد وبذل الموت في سبيلهما واجب على كل مسلم, وعليه 

 أن يعي  حرًا ويموت بكرامة.
على المسلم الهندي واجبان, واجب اسالمي, وواجب وطني, فالواجب االسالمي يطالبه  -2

الوطن أو النسل, إذ بعدم حصر نظره في حدود أرضه, فجنسية االسالم ال تنحصر ب
يجب على كل مسلم مساعدة اخوانه في العالم كله, أما الواجب الوطني فيطالبه باالتحاد 

 مع أبناء وطنه.
نما تهدّ  -3 د الشرق بأسره, فعلى إن الدول الغربية ال تهدد المسلمين واالسالم فقط, وا 

 المسلمين أن يتماسكوا ويتعاضدوا لصون الحرية.
ن العوامل األساسية لالنحطاط الدين هجران اللغة العربية اللغة  -4 المحلية للمسلمين, وا 

 اللغة العربية, وشيوع العجمة, فعليهم احياء اللغة العربية.
 الهند,وساط الدينية والفكرية في والتقدير من قبل األ اإلشادةبحظيت مجلتي الهالل والبالغ         

"ّل شك إن مجلتي الهلل والبلغ ذ قال: م(, إ1953-1884) (1)ومنهم: السيد سليمان الندوي
قد كونتا الذوق القرآني لدى الشبان المسلمين, وفتحتا نوافذ جديدة أمام  آزادألبي الكلم 

الجيل الجديد, وعرضتا اآليات القرآنية بأسلوب بلغي أتسم بالحكمة وجودة الصياغة, 
وفتحت أبواب البيان والتبيين,  والقوالب الفنية التي أنارت القلوب بنور اّليمان واليقين,

 .(2)وكشفت معاني القرآن, وسمو قول الرحمن, وروعة بيانه"

                                                           

م ب ريي ديسني من 1884 شرين اللاني  22أحم علنا  المين وي الهنم، ولم يوم الجناي  سليم ن    :و  ( 1)

ألسرة علنيي ودينيي عري ي حسينيي النسب شهيرة بالالم وال  و  وال    وال الح، دأ   وايي بيهار، ين ني

سلينان من    ول   علز ا  سا  الالوم والناارف، ال حق بمار الالوم ال اباي لنموة الالنا  وي لكنو علم 

ياة اامام مالف(، م، من   ب  )ال يام(، و)ال الت بين الهنم والار (، و)النالحي عنم الار (، و)ح1901

م. للنزيم ينظر  محنم أيو  النمو ،   ابي ال را م 1953و)سيرة أم النتمنين عائشي)رض((،  ووي عام 

، 2، ع68م، مجواسهامات الاالمي السيم سلينان النمو  ويها وي ضو    اب  )ياد روك ان(، مجلي   اوي الهن

 .م2017حزيران -نيسان

 .92الم آزاد، الن مر السابق،  ص( عبم الننام الننر، أبو الك2)
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 المجلت العربية:-2
للغة العربية, واهتمامه بالقضايا العربية واالسالمية, وحرصه على  آزادنظرًا لشغف وحب      

باللغة العربية,  عمل عالقات ثقافية واجتماعية مع البالد العربية, أقدم على اصدار مجلتين
 وهما:
مجلة أدبية علمية اجتماعية, أصدرها في األول من نيسان عام  :م1923 الجامعة - أ

ن الهدف من اصدارها تعريف العالم 1923 م في كلكتا, وكانت تصدر مرتين في الشهر, وا 
عام ل, وتغيير الرأي ا(1)العربي بالكفاح الهندي من أجل الحرية, والدعوة إلى الجامعة االسالمية

م( الذي تمرد على الخالفة 1931-1853بن علي )ضد حاكم الحجاز الشريف حسين 
على  آزاد, إذ كتب (2)م, وبتشجيع من بريطانيا متربعًا على أرض الحجاز1916العثمانية عام 

ْم و اْعبيمي غالف المجلة اآلية القرآنية: ) بُّكي أ ن ا ر  ةس و  م  اح  يس و  ْم أيمَّ  .(3)(ون    نَّ        أيمَّ يكي
بن علي؛ جّراء إساءته كومة الشريف حسين حمقاالت الذعة بأسلوب نقدي ل آزادكتب        

مسلمي لدى معاملة الحجاج عامة والحجاج الهنود خاصة, فأثارت تلك المقاالت موجة غضب 
 .(4)الهند ضد النظام الحاكم في الحجاز

ومجلته الجامعة بمقاالٍت نشرت في  آزاد بالمقابل شّن الشريف حسين حملًة ضد أبو الكالم     
من خالل تسميته في تلك المجلة بـ)أبا الكالب(,  آزاد, استهزئ فيها بأبو الكالم (5)مجلة القبلة

                                                           

 .119( سيم عنر محنم واروا الاباسي، الن مر السابق، ص1)

 .298م، ص1960( عبم الرزاا النليح آباد ، ب ر آزاد، أدي شن،  لك ا، 2)

 .92( سورة اانبيا ، اآليي3)

 .299( عبم الرزاا النليح آباد ، ب ر آزاد، بجهال برياي، ص4)

بن علي يوم  ي الاربيي، أصمر ا الشري  حسين يمة حجازيي رسنيي نا  ي باسم النه ر مجلة   ق لة ( 5)

من    يوم ا نين وبني ،  سبوعم ب لاي أ ياد وي مكي النكرمي،  نشر مر ين وي األ1916أ  عام  15اا نين 

يوماس،  ووي أرب  ص حات لك  عمد، مامل صمور ا مئي    عام، وأس نرت بال مور  نانيي أعوام  وأرباين

-من سورة الب رةم، أ    أسنها من اآليي الكريني 1924أيلول عام  25( وي 823 ان أبر أعماد ا الامد )

ل ٰز ع   ب  ))(  143سورة) نَّن ي ن  ل بي ع  سيول  م  ن ي  َّب  ي الرَّ ل ْيه ا   اَّ ل ن ْال م  م  ْلن ا اْل  ْبل ي  الَّ  ي  ينت  ع  ا  ا    م  او  ن ْت ْي   ۚ و   ن   

ْمۚ    نَّ زَّ  ب النَّات  ل ر   ان كي ي     ين  ي ل يي   ان  زَّ ا    م  ي ۗ و  ل ز الَّ  ين    م   زَّ ةس   اَّ ع  ب ير  يمٌ ل ك  ح  وٌف رَّ ((،  ناولت الجريمة   ي

م، و)حسن 1916مواضي  سياسيي ودينيي وا  ناعيي م نوعي،  ولز ادار ها )محب المين ال حيب( عام 

 =م. للنزيم ينظر  أحنم  وارن  و بر محنم ال حيب، النه ي الاربيي دراسي وي1924ان( عام ال ب
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فضاًل عن سب مجلته الجامعة في أكثر مقاالته؛ الّتسام مجلة الجامعة بالجرأة والشجاعة في 
 .(1)نقدها له
ر اللغة العربية وتطويرها في الهند؛ ألنها لغة مقدسة كانت أهداف مجلة الجامعة نش     

للمسلمين في أنحاء العالم, فضاًل عن إن حيواتهم االجتماعية والدينية مرتبطة بها, فقامت 
المجلة بدوٍر فعال عن طريق احياء العلوم االسالمية عبر نشر المقاالت الدينية والعلمية, 

فهم بدينهم, وأثارت حميتهم, ليقوموا بمسؤولياتهم وساهمت أيضًا في ايقاظ المسلمين, وتعري
 .(2)وواجباتهم تجاه وطنهم الهند

لسيئة, ألوضاعها االقتصادية ا م؛1925عام  نهايةتوقفت مجلة الجامعة عن الصدور في      
بن علي السبب الرئيس في انشائها, ورغم قصر مدة صدورها إالَّ وسقوط حكومة الشريف حسين 

مضيئة في تاريخ الصحافة العربية في الهند, ومصدرًا ملهمًا للمعلومات  إنها كانت نقطة
الدولة م( في كل من: الهند والحجاز و 1933-1923المتعلقة باألوضاع السياسية خالل عامي )

 .(3)العثمانية
وزارة  آزادنيل الهند استقاللها, تسّنم أبو الكالم  بعد :(4)م1950مجلة ثقافة الهند  - ب

م(, Jawaharlal Nehru( )1889-1964) (5)ل نهروليم في حكومة جواهر الالتربية والتع

                                                                                                                                                                                

، 9م(، مجلي ا حاد الجاماات الاربيي لآلدا ، مج1924-1916ال وميي الاربيي من بالل  ريمة ال بلي )=

 م.2012 ، 1ع

 .299( عبم الرزاا النليح آباد ، ب ر آزاد، آسز برياي، ص1)

م، 2006آزاد ومسا ن   وي ال حاوي الاربيي وي الهنم، مجلي   اوي الهنم،  مم، موانا أبو الكال( صهيب عال2)

 .76-75ص ص

 .120( سيم عنر محنم واروا الاباسي، الن مر السابق، ص3)

 .(،  مول ب  م أعماد مجلي   اوي الهنم والنواضي  ال ي   نن ها4ملحق رقم )( 4)

م، ومانز اسن   وا ر )حجر  ريم(، 1889 شرين اللاني  14نهرو، ولم  لابن مو يال نه و  يجو ه  ال( 5)

حرص والم  علز  ل ي   بالل اوي ااوروبيي، واس  مم ل  مالناس ايرلنمياس اسن  )وردينانم برو  ( ال      ر ب  

يلي ي ص علي  ق ص أل  ليلي ول  وا ر  ليراس،  نا    ر بنساعم أبي  )الننشئ مبارم علي( ال    ان

م، و ان أبو  وا ر م شبااس 1857وق ص عن حياة اابحال النسلنين، ويرو  ل  أحماث اللورة الهنميي 

م لغرض المراسي، وسج  وي ممرسي  ارو  م 1905بالل اوي اانكليزيي؛ ل ا أرس  ابن   وا ر  لز لنمن عام 

م، وانج   1912الس دراس   عام ان    لنمرسي  رين ي بجاماي  امبرد ، درت  وا ر ال انون وي لنمن مكن

ابيي، ووي عيم الربي  )ال اسانت بان شني( عنم اليهود بشهر أبار عام   نام نحو األوكار ااش را يي والجنايي ال

 =بالسم  اظم الحائي،م  زو   وا ر من و اة  شنيريي  معز ) اماا  وا(. للنزيم ينظر  نبرات 1916
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(, AAC) (1)الثقافية مجلس الهند للروابطتبادل الثقافي, فأقدم على تأسيس وأدرك ضرورة ال
 الحجازو  والسيما مصرلتبادل العالقات الثقافية والفكرية الهندية مع دول العالم االسالمي, 

 .(2)المجلس آزادم, وترأس 1949أب عام  21في  , وذلكالدولة العثمانيةو 
فجر التاريخ المدّون إلى أواخر  منذ"لقد كانت علقات الهند الجلسة بكلمته:  آزادأفتتح      

ننا نتذكر  عهد اّلمبراطورية المغولية مع جيرانها الغربيين والشرقيين, علقات طيبة ومتينة, وا 
لى مصر وآسيا تلك البعثات الدينية والثقافية التي ت وجهت إلى الصين واليابان من جهة وا 

الصغرى من جهٍة أخرى, وكذلك نتذكر العلقات التجارية الوثيقة التي نقلها رجال التجارة 
الهنود إلى بلد بيزنطة, فسارت بهم للبقاع الشرقية الجنوبية من آسيا ليعمروها وينشئوا بها 

نا لما نفكر في ةمراكز للثقافة الهندي كل ذلك وقع في زمن كانت وسائل المواصلت قليلة, , وا 
إن لم تكن بدائية! ّلزداد عجبنا لو تم توثيق العالقات آنذاك, وقد وهنت األواصر بفقد 
اّلستقلل السياسي, فأضحت روابطنا مع جيراننا ضعيفة متقطعة, وكنت مقتنعًا بضرورة 

استقللنا مباشرة تنفيذ  ا علىالعمل السريع الحاسم لسد ذلك الخلل, فقررنا بعد حصولن
 .(3)"المشروع

                                                                                                                                                                                

م(، ا روحي د  ورا  تير 1977-1917ااق  اديي والسياسيي وي الهنم ) ودور ا وي الحياة أنميرا تانم =

 .14-10م، ص ص2016منشورة، الجاماي النس ن ريي، 

 يئي مس  لي بوزارة ال ار يي أسسها آزاد بام ااس  الل عام   (AAC)مجلس   ه :  ل و  ط   ثق فية ( 1)

وان( ال   ي   بمور  وي )أ  بي أس يت(، و ي م، ي   م ر النجل  وي مبنز آزاد ويارف ب )آزادبها1947

مر ز  جار  بملهي قريب من الااصني ال ميني ) مي را براست( الواقاي علز ض ي نهر ) امونا(، أح و  

علز  شجي   النبنز علز النكا ب ااداريي، و الس عن مك ب وصالي عرض ومارض ونون، عن  النجل 

اح رام وال  مير لل ابير الهنم  الل اوي،  ان راعياس لل بادات الل اويي و حسين ال ميم وال جربي م  الجميم، وا

ال كريي بين الهنم والبالد األبر ، وال يام بنشر ال راث ال اليني والل   ي للهنم. للنزيم ينظر  رضوان الرحنن، 

 م.2002، 4-2، ع53النجل  الهنم  للاالقات الل اويي، مجلي   اوي الهنم، مج

، 2، ع52أيو   ا  المين النمو ، موانا أبو الكالم آزاد واسهام  وي ال حاوي الاربيي وي الهنم، مج( محنم 2)

 .66م، ص2001

 .66، صن س ( ن الس عن  الن مر 3)
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على انشاء  مجلة علمية ثقافية تعمل على توطيد العالقات  مع الدول العربية  آزادأكد و       
"وأرى أنه ينبغي للمجل  أن ينشئ لنفسه دارًا للكتب, في الهند, وفي ذلك الخصوص قال: 

 .(1)بوعات مؤقتة"ويفتح قاعة للمطاعة, ويستعد إلصدار مجلت ونشر مط
م, وكانت مجلة فصلية تصدر أربع 1950تم تأسيس )مجلة ثقافة الهند( في أذار عام      

مرات في العام وبحسب الفصول األربعة, لكنها بعد ثمانية أعوام من اصدارها باتت تصدر كل 
تثقيف  ثالثة أشهر, واهتمت المجلة بحضارة الهند القديمة وثقافتها, وكان لها دور كبير في

البلدان العربية بأثار الهند القديمة وفلسفتها ولغاتها وآدابها ونفائس كتبها, فكانت خير وسيلة 
الطالع العرب على االتصال الوطيد بين الهند والدول العربية, ومّهد اصدارها األول الطريق 

ب مدير تحريرها لتطوير العالقات الثقافية, وعالقات الصداقة بين الهند والدول العربية, إذ كت
أصدرها مجل   ي"إن تلك المجلة )ثقافة الهند( الت)عبد الرزاق المليح( في افتتاحيتها قائاًل: 

الهند الثقافي لتقوم بأعباء الرسالة الثقافية, وتسعى لخلق جو حّبي أممي؛ وذلك باهتمامها 
 ظ العظيم في الثقافة,بالبحوث والشؤون العلمية واألدبية والثقافية ونشرها, وكان للهند من الح

 .(2)وذكر ما الذي تبذله من المساعي في ذلك المضمار"
عّدت مجلة ثقافة الهند منبرًا للعلم و , (3)تعاقب على ادارة تحرير المجلة مدراء عّدةوقد      

والمعرفة, فقد زخرت أعدادها ببحوث قيمة في العلوم االسالمية والتأريخ واألدب واللغة العربية, 
 :والمواضيع التي تضّمنتها أعدادها هميلي جدواًل ألوفيما 

 
 
 

                                                           

 .7-6،ص ص1، ع1( مجلي   اوي الهنم، مج1)

 .2، صالسابقالن مر  ،1، ع1مجلي   اوي الهنم، مج ( ن الس عن 2)

-1959م(،  م ااس اب شناون  يب علز لو هنمواا )1959-1950الرزاا النليح )و م  ااس اب عبم  (3)

م(، 1995-1984م(،  م ااس اب نلار احنم ال اروقي )1984-1971م(،  م الم  ور سيم م بول أحنم )1971

م محنللنزيم ينظر   م،  م ااس اب سيم ضيا  الحسن النمو .2001 م ااس اب زبر أحنم ال اروقي ح ز عام 

 .69-68أيو   ا  المين النمو ، الن مر السابق، ص ص
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  .(1)( أهم أعداد مجلة ثقافة الهند والمواضيع التي تضمنتها2جدول رقم)

جلد
الم
قم 
ر

 
عدد

ال
سنة 

ال
 

 الموضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

43 
1 19
92

 

 ًا من البحوث, كاآلتي:تضمن العدد: عدد
 اسم الباحث عنوان البحث

 رحلة روما ومصر والشام -1
 موالنا أحمد على الالهوري -2
 الشيخ عبد الحق حقي المحدث الدهلوي -3
 غاندي في االدب العربي الحديث -4
 المرشد تانك في المنظور االسالمي -5
مساهمة أوده في اللغة العربية وآدابها  -6

 م(1721-1856)
 (7ء عبر التأريخ )ندوة العلما -7
 المشهد التأملي -8
 اللغة األوردية في سياق النقد الهندي -9

وكيل المدرسة الصولتية بمكة المكرمة  -10
 الشيخ )مسعود رحمت اهلل(

المحّدث األعظم حبيب الرحمن االعظمي  -11
 )مآثره وآثاره(

 الجّدة )قصة قصيرة( -12
 ندوة علمية حول االمام الفراهيدي )تقرير( -13

 نيالعالمة شبلي النعما
 فضيلة الشيخ أبي الحسن علي الندوي
 فضيلة الشيخ نسيم أحمد الفريدي
 د. عمر الدّقاق )جامعة حلب(

 نثار أحمد الفاروقي رالبروفيسو 
 د. مسعود انور العلوي الكاكوري

 
 أفتاب عالم الندوي

 شوكامتران
 تينابك-بي-دي

 أحمد صالح الحلبي
 

 سراج الحسن
 

 جوغيندرابال
 أبو نافع الفالحي

43  2  19 92 19  م 92 19  تضمن العدد: عددًا من البحوث, كاآلتي:    92
                                                           

 ز ،  26نشار أحنم ال اروقي، مجلي   اوي الهنم، مجلم من ( الجمول من اعماد الباح  بااع ناد علز 1)

 .م1960نيودلهي، 
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 اسم الباحث عنوان البحث
 حياة العالمة شبلي النعماني -1
 موالنا حسين أحمد المدني -2
 الشيخ ولي اهلل المحّدث الدهلوي -3
الشريف الرضي )الشاعر األبي واالديب  -4

 العبقري(

 العالمة السيد سليمان الندوي
 شيخ أبي الحسن علي الندويفضيلة ال

 فضيلة الشيخ نسيم أحمد الفريدي
 سوريا( -مروان العطية )دير الزور

 

44 4   2-4 19
94

 م

 تضمن العدد: عددًا من البحوث, كاآلتي:
 اسم الباحث عنوان البحث

 السيد طلحة الحسيني -1
 (3نبذة عن حياة الخواجة باقي اهلل الدهلوي) -2
 الدهلوي في التقريب مجهودات الشاه ولي اهلل -3

 بين المذاهب االسالمية.
الزخرفة وصناعة األواني الزخرفية خالل  -4

 العهدين القديم واألوسط للهند
 تيبو سلطان -5
 (2حركة السيد أحمد خان التعليمية) -6
 قبلة الشاة -7
 استعراض الكتاب -8

 فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الندوي
 فضيلة الشيخ نسيم أحمد الفريدي

 ار أحمد الفاروقيالبروفيسور نث
 

 ضياء الدين االصالحي
 

 د. سيد داؤد أشرف
 البروفيسور أختر الواسع

 أمريتا بربتم
 د. شميم الحسن أمانة اهلل

46 4   1-4 19
95

 م

 تضمن العدد: قسمين من أصناف البحوث, كاآلتي:
 أواًل_ الشخصيات, وتتضمن:

 اسم الباحث عنوان البحث
 لراهنأهمية غاندي في العصر ا -1
 الدراسات حول الشاه ولي اهلل -2

 ميوارام غوبين
 هيرفانسين-ك-م



 األثر الفكري والتعليمي ألبي الكالم آزاد..... ...................... ثانيالفصل ال

 
91 

 االستاذ العالمة حميد الدين الفراهي -3
 ثانيًا_ اللغة واألدب, وتتضمن:

 االستاذ محمد راشد الندوي

 اسم الباحث عنوان البحث
 دور اللغة العربية في التكامل القومي للهند -1
 توفيق الحكيم ونزعاته االجتماعية -2

 د. زبير أحمد الفاروقي
 د. شفيق أحمد خان الندوي

47 4   1-4 19
96

 م

 تضمن العدد: أربعة أقسام من أصناف البحوث, كاآلتي:
 أواًل_ علوم اسالمية, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

 د. خالد الحامدي تاريخ علو الحديث النبوي في الهند -1

  ثانيًا_ الشخصيات, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

 العالمة السيد مرتضى الحسني البلغرامي -1
 الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي -2

 د. مختار الدين أحمد
 د. زبير أحمد الفاروقي

  ثالثًا_ دراسات عامة, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

حول تعلم االديان ضمن  آزادآراء أبي الكالم  -1
 ليمي القوميالنظام التع

 حضارة الهند المركبة: مفهومها وطبيعتها -2
الوضع االجتماعي في الهند في الوقت  -3

 الحاضر

 طارق ولي
 

 رشيد الدين خان
 غيندراسنغ

  رابعًا_ األدب, وتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

 د. محمد إجتباء الندوي الشعر العربي الحديث في سوريا -1
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 القصة_ تعريفها وعناصرها وأنواعها -2
ير في الرواية الهندية باللغة حركة التحر  -3

 االنكليزية
 قصة قصيرة: تعليم الببغاء -4

 د. شفيق أحمد خان الندوي
 د. أنيس الرحمن

 
 رابيندرانات طاغور

48 4   

1-2 19
97

 م

 تضمن العدد: أربعة أقسام من أصناف البحوث, كاآلتي:
 أواًل_ الشخصيات, وتتضمن:

 الباحث اسم عنوان البحث
 د. زبير أحمد الفاروقي الدكتور ذاكر حسين وثقافة الهند المشتركة -1

  ثانيًا_ أدب السيرة النبوية, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

استعراض المؤلفات العربية في السيرة في بالد  -1
 الهند

 د. محمد صالح الدين العمري

  ثالثًا_ دراسات عامة, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

 داهوداران-كيه-أمه جور الهند في العالم االحادي القطب -1
  رابعًا_ لغة وأدب, وتتضمن:

 اسم الباحث عنوان البحث
 اللغة العربية وعلماؤها في الهند -1
ليها في الهند قبل  -2 الترجمة العربية منها وا 

 االستقالل
 استعراض الكتب -3

 يند. أيوب تاج الد
 د. حبيب اهلل خان

 
 د. محمد سليمان أشرف

49 4   1 19
98

 م

 تضمن العدد: أربعة أقسام من أصناف البحوث, كاآلتي:
 أواًل_ العلوم االسالمية, وتتضمن:
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 اسم الباحث عنوان البحث
الترجمة األردية لسورة الفاتحة في ترجمان  -1

 دراسة نقدية آزادالقرآن ألبي الكالم 
 االسالمي في شبه القارة الهندية تطور الفقه -2

 د. جالل السعيد الحفناوي
 

 البروفيسور مسير الحق
  ثانيًا_ دراسات عامة, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

مساهمة العلماء في شمال الهند في النثر  -1
 العربي خالل القرن العشرين

 الهند والهنود في األدب العربي -2
هندية في الشعر العربي االساطير واالثار ال -3

 الحديث

 أسحاق أحمد
 

 د. حبيب اهلل خان
 بشير أحمد الصديقي

  ثالثًا_ الشخصيات, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

 د. محمد قاسم الدهلوي الحكيم أجمل خان شخصيته وفنه -1
  رابعًا_ األدب, وتضمن:

 اسم الباحث عنوان البحث
 النص األصلي والترجمة العربية كليلة ودمنة -1
 مساهمة والية كشمير في األدب السنكريتي -2

 د. محمد نعمان خان
 فندكوماري عاي

49 4   

2-3 19
98

 م

 تضمن العدد: ثالثة أقسام من أصناف البحوث, كاآلتي:
 أواًل_ العلوم االسالمية, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

ألردية للقرآن جهود الهنود في الترجمات ا -1
 الكريم

 د. جالل السعيد الحفناوي
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  ثانيًا_ دراسات عامة, وتتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

 الهوية المسلمة في الهند المعاصرة -1
صفحات مجهولة من تأريخ الصفاحة  -2

 المصرية: تجربة الصحافة الهندية في مصر

 البروفيسور رشيد الدين خان
 ناويد. جالل السعيد الحف

  ثالثًا_ األدب, وتضمن:
 اسم الباحث عنوان البحث

جبران خليل جبران: قضايا دينية اجتماعية في  -1
 أدبه القصصي

 العقار المسجل )قصة قصيرة( -2

 البروفيسور شفيق أحمد خان الندوي
 

 فقير موهان سيتا باتي

50 4   1-2 19
99

 م

 تضمن العدد: عددًا من البحوث, كاآلتي:
 اسم الباحث عنوان البحث

 الهند في عامها الخمسين_ رؤية شخصية -1
السياسة الخارجية الهندية: تأمالت الماضي  -2

 وتحديات المستقبل
 رؤية الهند المتقدمة -3
النشاط العلمي في كشمير في عصور تأريخها  -4

 القديم
مساهمة ألطاف حسين حالي في النقد  -5

 األوردي
 ةالتراجم العربية للمؤلفات الهندي -6

 ناراسمها راؤ-في-بي
 ديكسيت-ان-جيه

 
 عبد الكالم-جيه-بي-إيه

 د. محمد مظفر
 

 شفيع أحمد هاشم
 

 د. حبيب اهلل خان
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 :ولاملبحث األ
 م:1922-1905بواكري نشاطه السياسي 

 م:1911-1905 تبلور وعيه السياسي _ولأ
 ةسمتحمّ  ةهندوسيمسلمة و عناصر  م1893ظهرت في حزب المؤتمر الوطني الهندي عام      

 Bal Gangadhar) (1)جانجادهار تيالكبال  :مثالأ ,في الهند ةالبريطاني ةانتقدت السياس
Tilak( )1856-1920)الذي ع رف بسعيه المستمر لتحقيق وحدة العمل المشترك بين  م

لتفريق  ةطائفي ةموا على اتخاذ سياسقدّ أف ,نيزعج البريطانيأمر الذي األ ,المسلمين والهندوس
يل ثيانائب الملك في الهند جورج نبإصدار  ةالسياس تلكلت وتمثّ , (2)همفيوزرع الفتنه  ,بناء الهندأ

يلول عام أول من في األ قراراً  م(Jorge Nathel Curzon( )1898-1905) (3)كرزون
 :لى مقاطعتينإتم تقسيم البنغال , ف(4)طائفيالساس األبتقسيم البنغال على  ىقض م,1905

 ة_الثاني ةاما المقاطع ة,المسلم ةالسكاني ةغلبيشملت شرق البنغال واسام ذات األ _ولىاأل
الصعوبات  ةوذلك بحج, (5)ةالهندوسي ةالسكاني ةغلبيبنغال وبهار ذات األفشملت غرب ال

                                                           

م وي را نا ير  وايي ما اراش را وي الهنم،  ان 1857 نوز عام  23ولم وي    ي ج نج ده ر تيدك  (1)

 ان عالم رياضيات  س ط رأس  مومبا  و ان من عائلي بر نيي مل  ي  نموسيي من الحب ي الن وسحي،م

وويلسوف وقومي م حن ، ساعم علز وض  اسات اس  الل الهنم من بالل  شكيل  حر ي و نيي ضم الحكم 

أبرم ميلاا لكنو  م1916م، شغ  من ب رئي  الرابحي الهنميي للحكم ال ا ي، وي عام 1914البريحاني وي عام 

م  محنم علي  ناح ال     نن الوحمة بين الهنموت والنسلنين وي الن ال الو ني،  ل ز  الين  بكليي ديكان 

م ، وح   علز شهاد   وي 1876وي بونا وح   علز البكالوريوت وي الرياضيات واللغي السنسكري يي عام 

شاب من بالل صحي  ين  نشران باللغي النارا يي، م، عن  علز اي اظ الوعي السياسي لل1879ال انون عام 

 م. للنزيم ينظر   1920أ  عام  1وي  و انت ووا  

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com 

 .24( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص2)

م وي  يرلس ون  ول، 1859 انون اللاني عام  11ر   دولي بريحاني، ولم وي  ن ثييل   زون  جورج( 3)

م، 1880 دير بيشاير،  نكل را ، اابن األ بر للبارون )سكار دي  الراب (،  م  ن  اب  رئيسا ا حاد ا س ورد عام

 ي  )روسيا وي آسيا  م، أصمر عمة   ب1886أصبح ع وا وي البرلنان منلال عن حز  النحاوظين عام 

م(، و)مشا   الشرا ااوسط عام 1892م(، و)بالد وارت والنس لي ال ارسيي عام 1889ال غر  عام 

م، أصبح نائب النلف وي الهنم 1891م(، أصبح و ي  وزارة ال ار يي وي الهنم بحكومي النحاوظين عام 1891

آبار عام  20م ،  ووي وي 1922عام  م  لز1919م أصبح وزير للناليي عام 1905م الز عام 1898عام 

 Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopedia                               م. للنزيم ينظر 1925

 .24( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص4)

 .245م، ص2008،  اماي دمشق، 5،  1 اريي آسيا الحمي  والنااصر،   ( صباح منموح  امان،5)

https://www.2022,encyclopedia-britanicca.com/
https://www-encyclopedia-britanicca.com/
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 ةقو  ةتقسيم هو تربيالمن وراء  ين الهدف البريطانأ الَّ , إ(1)االقليم بسبب كبر حجمهفي  ةاالداري
القوة ضرب ل الرتب واالمتيازات ت لهممقدّ و  ,قوة من مسلمي الهند يدعبر تجنفي االقليم  ةاسالمي

 The( )واسام ةالشرقي للبنغال ةمحمدان االقليمي ةجمعي)المسلمون  أبالمقابل انش,(2)ةالهندوسي
Bengal and Assam provincial muhmdan Association), واليتهم  ةحمايغرض ل

تمثيل الهنود في المجالس  ةزيادبعلنت عن رغبتها أن بريطانيا أوبما  م,1905عام  ةالجديد
 ةغلبيصوات المسلمين مقابل األأوبالتالي ضياع  ,لى زياده اعداد الهندوسإ أّدىمما  ة,التشريعي
 ةالرابطحزب تشكيل  م,1906كانون الثاني عام  30ر المسلمون في فقرّ , (3)ةالهندوسي
لمسلمين لعطى أنه كو في المقابل قاوم الهندوس قرار التقسيم  (,Muslim Leage) (4)ةاالسالمي
   .(5)ن تعطى لهمأال يجب  حقوقاً 
تقسيم النه وقف ضد إ الَّ إ ة,الفكريحمد خان أالسيد لسير الفكرية لراء اآلب آزاد تأثرغم ر      

 :الً ئقا ة,السري ةالهندوسي ةلى الحركات الثوريإفانضم  ,عام18و أ 17نذاك بين آوكان عمره 
ن إت أنها ر أل  ؛للمسلمين ةتعمل بشكل نشط وجميعها كانت معادي ةكانت الجماعات الثوري"

ن المسلمين إالثوار فشعر  ,السياسي في الهندضد النضال البريطانيين يستخدمون المسلمين 
   .(6)"و يجب ازالتها مثلها مثل باقي العوائق ة,الهندي ةمام تحقيق الحريأ ةكانوا عقب

                                                           

 .160م، ص1973( احسان ح ي، با س ان ماضيها وحاضر ا، بيروت، 1)

 .25( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص2)

 .26( الن مر ن س ، ص3)

يي قادت الحر ي الماعيي قنشا  دولي و اني رابحي مسلني الهنم، و ي  ناعي سياس      طة  السدمية ( 4)

م، أن  ب نوا  و ار 1906م،  شكلت وي لكنو عن  ريق أع ا  ووم سينال عام 1947اسالميي من  لي عام 

د س ي نوا  للرئي  وواحم  مش اا حسين آباد  أول رئي  لها، وان  ب محنم أتا بان رئي  شرف لها، وحما

ر با ئ ينكن يسي  لنياات لسكر ير ، و انت أ ماوها   ويي شاور ال وا  للحكومي البريحانيي، وابااد أ    وا

الحكومي وا را ا ها، ولحنايي ح وا النسلنين السياسيي وم الحهم، والساي ل حوير ا و نلي  آرائهم أمام 

رت  شكي  لجني من  الحكومي، والان  علز ب  روح ال ااون واانسجام بين األ ياف الن  ل ي وي الهنم، وقرا

النايم، ست وبنسين ع واس مهن ها وض  المس ور بالل أرباي أشهر. للنزيم ينظر  وداد سالم محنم شلش 

 Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopedia؛ 334الن مر السابق، ص ص

م، ا روحي 1948-1904السياسي وي   سي  دولي با س ان  ( سبلي  الل ياسين، محنم علي  ناح ودور 5)

 .16م، ص2011 ليي اآلدا ، -د  ورا  تير منشورة،  اماي الب رة

(6) Hassan Jl, Manu T2, Maulana Abul Kalam Azad and Indian Freedom 

Movement: A Historical Study, Joural of Emerging Technologies and Innovative 

Research (JETir), Vol.6, Iss.5, may 2019, www.jetir.org, p.1842.  
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و أ ةوهي منظم ,(Yogantra) يوغانترا ةبصفه ناشط في منظم ةحياته السياسي آزاد أبد     
التقى من خاللها  وقد, (1)م1905ظهرت قبيل اعالن قرار التقسيم عام  ة,هندوسي ةسري ةجماع

 (Sheyam Sondirshakrafurte) (2)فرتيايام سوندرشاكر ش :منهم ,بعض الثوار الهندوس
 م(1872-1950) (Sur Aurobindo Gosh) (3) و غ بيندوو ر أري سو  ,م(1869-1932)
هناك صدر أو  كلكتا,   باردو واستقر في و غ بيندوو غادر ار , إذ اء التقسيمالهندوس جرّ  ةثناء ثور أ

برز أكان قد فرتي فاما شاكر أ ة,للثور  ةالوطني ةلليقظ ت رمزاً التي عدّ  (كارما يوجين) ةجريد
نني إذكر "أ :بذلك الصدد , وقالخرينعلى الثوار األ آزادف وعن طريقه تعرّ  ,نذاكآالثوريين 

 ةفكار السياسيبأ , ونتج عن ذلك إنني أعجبتو ثلثأش مرتين و غ بيندوو ار  يالتقيت بشر 
الذين لثوار ل هفرتي بتقديمافقام شاكر , (4)ة"ثوري ةفي مجموع تمنني انضمإ ةجلدر  ةالثوري

خارج  ابقائي نحاولو وكانوا ي ة,ثقتهم في البداي نيفلم يمنحو  ,ليهمإ هبانضمامروا عن دهشتهم عبّ 
من "قائاًل لهم: فحصلت على ثقتهم  ,همأدركوا خطأنهم بمرور الوقت إالَّ إ ة,مجالسهم الخاص

 ةخذوا كل المسلمين بجرير أي ّلَ أو  ,همًء لهم اعداوعدّ  ,كلكالظن بالمسلمين  يئوايسان  أالخط
الدولة ن المسلمين في مصر وايران و أواخبرتهم ب ,بعض الضباط المسلمين في البنغال

                                                           

م، لنمن، 2016 نوز  6، اللال ا  673( أحنم ورحات، وي    ار أبو الكالم آزاد، مجلي الاربي الجميم، ع1)

 .14ص

بادنا، -م ببهرينجا1869 نوز عام  12ناشط وصح ي و ور  بنغالي، ولم وي  شي م سون:رش ف  ف تي ( 2)

م، عن  محرراس ورعيا للنجلي اللوريي )سانميا(، عام 1905ان ين ني لنجنوعي أبنا  اللوار البنغاليين وي عام  

، أن م  لز ال حي ي ال وميي )بانم  ما رام( ب  ي مساعم لنحرر ا شر  أوربينمو،  م أصبح لها عام 1906

 م. للنزيم ينظر  1932أيلول عام  17م،  ووي وي 1908

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com 

م وي  لك ا،  رح ولس ي 1872أ  عام  15ويلسوف وشاعر  نم ، ولم وي   غوش  ي :وو    ورس( 3)

ر  لينغ عنمما  ان الحياة االهيي علز األرض من بالل ال حور الروحي، بمأ  الين  وي ممرسي دير مسيحي بما

صبياس،  م  م ارسال  قنكل را لنواصلي دراس   مل ح اس بجاماي  امبريم ، وأصبح بارعاس بلغ ين  السيكي ين، بام 

ة منها  اس اباس وي بارودا، بمأ دراسي  ادة لليوتا واللغات الهنميي 1892عود   للهنم عام  م شغ  مناصب عما

م  لز 1902لن ال من أ    حرير الهنم وي حكم الرا  البريحاني من عام مل   اللغي السنسكري يي، شارم وي ا

م، لكن  اس حاع الهر  بام عامين من الهنم 1908م، ون يجيس ألنشح   السياسيي  م سجن  عام 1910عام 

 البريحانيي ا ئاس وي مس انرة بونمشير  ال رنسيي  نو  شرا الهنم. للنزيم ينظر 

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com 

 .30-29( أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق، ص4)
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إلى وسينضم مسلمو الهند  ة,والحري ةلتحقيق الديمقراطي ةنشطه ثوريأمنخرطين في  العثمانية
  .(1)"وكسبنا ثقتهم وصداقتهم ننا عملنا معاً إسي لو نضالنا السيا ةحرك

الذين كان عملهم تحريض الهنود ضد بريطانيا, وكشف وخالل انضمامه للثوار       
مخّططاتهم االستعمارية الهادفة إلى تدمير االقتصاد الهندي عبر القضاء على صناعاتها 

, إذ النشاط الثوريذلك على تطوير  آزادعمل محّلها, لذا الحرفية, واحالل الصناعات االنكليزية 
نشاطهم  ةدائر بتوسيع شار عليهم أف ,هار فقطيعلى البنغال وب ن نشاطهم الثوري مقتصراً أ وجد

توسيع من تمنعهم  ةالسري ةن الطبيع"إ ئلين:قاذلك نهم رفضوا إ الَّ إ ,مدن الهند ةليشمل بقي
السري الذي هو  ةعلى طابع الحرك ةافظخرى ّل يتمكنوا من المحأ اً فروع وافلو فتح ,نشاطهم

خليا تم فتح ليهم من انضمامه إوبعد عامين  ,استطاع اقناعهم آزادن أ ّلَ إ ,سر نجاحها
  .(2)"بومبايجنوب الهند و  مدن في بعض ةسري
 ةوحدات للحرك لقد نشط آزاد في شمال الهند وشمالها الغربي, فكان له دور في تأسيس     

التي قامت البريطانية كدت المخابرات , فيما أ(3)ة في الهندالمدن الشماليبيا لبريطان ةالمناهض
 نشطاً  مساعداً على وثائق أو رسائل تثبت بأنه كان  وعثرت ,هابعد صدور مجلته الهالل بتفتي  

على اتصال كان و  م(,1908-1907)عامي ل تعودوكذلك في البنجاب  ,للمتطرفين في الهور
  .(4)هناك ةمتطرفمن العناصر ال ةبمجموع
 ,توحيدهم ضد المحتل البريطاني ةيّ غتقريب المسلمين من الهندوس بفي  آزادورغم جهود      

 ةعلى الرابط عنيفاً  هجوماً  ةالصحف الهندوسي تفقد شنّ  ,شده بينهمابلغ أن العداء أ الَّ إ
دي بالضعف تجاه حزب المؤتمر الوطني الهن ينتهمممل أ ةبخيب وانهم شعر أل ,وقادتها ةسالميالا
الهندومهاسبها حمل اسم تشكيل حزب هندوسي  م1907علنت عام أالتي  ةالهندوسي قوميةال
(Hindomaheasabha,)  وتطهيرها من  ,في البالد ةحياء الهندوسيارفع شعار الذي

درك نائب الملك أ , وقداستمر العداء الطائفي بين الهندوس والمسلمينذلك اء وجرّ , (5)المسلمين

                                                           

 .30ص أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق،  (1)

 .31-30، ص صن س ( الن مر 2)

 .33سابق، ص( رضوان قي ر، الن مر ال3)

(  ان آزاد علز  واص  م  ال ووي )أمبابراساد(، و)آ يت سينغ(، وتير م من الاناصر الن حروي. للنزيم 4)

 .33ينظر  الن مر ن س ، ص

 .35-34( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص ص5)
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لى كلكتا إعند وصوله  م(1858-1944) (Charles Harding) (1)هاردينغ لزشار تالهند في 
الخالفات بين اشتداد والسيما بسبب , (2)خالل حكمهسم جفي ال ةشوككالن تقسيم البنغال سيظل إ

لفوضى لد داخل حزب المؤتمر الوطني واثارته وبروز تيار هندوسي متشدّ  ,المسلمين والهندوس
عمال أب ةفاتسمت تلك المد ,ودوربينوأيالك ت اهقاد ذيالم( 1920-1907) ةخالل المد

ملك  ةثناء زيار أ ,(4) م1911ول عام كانون األ 12تقسيم البنغال في  ةكانت نهايو , (3)العنف
علن عن الغاء قرار أف ,لى الهندإ م(George V( )1865-1936) (5)سجورج الخام بريطانيا

  .(Durbar Announcement) (7)عالن دوربارإعرف ب ابمو  (6)تقسيم البنغال رسمياً 
من خالل ما تقّدم, يظهر إن آزاد قد انضم للجماعات الهندوسية المتطّرفة والمعادية      

البريطانية  سياساتالللمسلمين, وبما إنه مسلم فلم يكن انضمامه لنصرة المسلمين, بل لرفض 
ي لطرد البريطانيين من الهند, بالمقابل تعّرض إلى الجائرة التي هدفت لتمزيق وحدة البالد, والسع

 النقد والمعارضة من قبل بعض المسلمين الذين وصفوه بأنه يقف ضد طموحات المسلمين.
      

                                                           

نمن، ح يم اللورد  اردينغ م وي ل1858حزيران عام  20دبلوماسي بريحاني، ولم وي  تش ر ز ه رد  غ ( 1)

م،  م عين 1880م(، أل حق  شارلز بالسلف المبلوماسي عام 1848-1844الحا م الاام وي الهنم بالل النمة )

الهنم،  م،  م عين نائباس للنلف وي1906م، أصبح و يالس دائناس للشتون ال ار يي عام 1904س يراس وي روسيا عام 

م. 1944أ  عام  2عي الهنم لبريحانيا وي الحر  الاالنيي األولز،  ووي  ان ل  دوراس مهناس وي   مين دعم 

  Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopedia                                          للنزيم ينظر 

 .57م، ص1988ار، دمشق،  زر  سهي  ولبرت، محنم علي  ناح،  ( س انلي 2)

 .157-156م، ص ص1986، بنغاز ، 2( ميالد م رحي،  اريي آسيا الحمي  والنااصر،  3)

 .35-34( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص ص4)

م وي لنمن، ملف انكل را من 1865حزيران عام  3 ور  وريمريف أرنست البرت، ولم  جورج   خ مس ( 5)

م، اابن اللاني لألمير ألبرت ادوارد،  زو  من األميرة مار  من يف وي  نوز عام 1936م  لز عام 1910م عا

 م. للنزيم ينظر 1936 انون اللاني عام  20م،  ووي 1893

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com 

م(،  ر  سوسن وي   السامر ويوس  محنم، بغماد، 1945-1789ن بالنر، موسوعي ال اريي الحمي  )( اآل6)

 .241م، ص1992

 ي محكني أو تروي اس ناع أو  جنا  رسني لألعيان،  م اس معا  م من قب  سلحي    ر ر عدن دو( 7)

اات اامبرا ور يي الرسنيي ال ي  انت  معز مااس حكوميي وي الهنم البريحانيي، و ان ااسم مر بحاس بال جنا

، 1911م و1903م و1877لإلح  ال بنناسبات المولي، و قينت للال ي أشهر دوربار وي دلهي بالل األعوام 

م، 1902م، و  ويج النلف ادوارد الساب  عام 1876مح  لين ب ولي النلكي ويك وريا بل ب امبرا ورة الهنم عام 

 م. للنزيم ينظر 1911النلكي مار  للهنم عام وزيارة النلف  ور  ال ام  وزو    

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com 
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 :1918-1911ه السياسي وعيتبلور  _ثانياا 
عن  ةً واضح عقله صوراً  لبالد العرب والمسلمين انطبعت فيمن رحلته  آزادعندما عاد      
مر األ ,جل تحرير بالدهم واالرتقاء بهاأل والسعي ,هناك ةاء والعلماء وحركاتهم االصالحيالزعم

للنهوض وتحرير بالدهم  ؛في نفوس اخوانه في الدين ةلبعث الروح االسالمي الذي جعله متحمساً 
 :هما ,ثرين مهمينمؤ  ةر عمله السياسي نتيجتطوّ وقد  ,(1)تعاون مع الهندوسبال

 لورة نشاطه السياسي:ثر الرحلت في بأ-1
للمفكر جمال  ةاصالحي ةمصر من دعو البلدان التي زارها, ومنها  في آزادشاهده ا لم ةً نتيج     

حياء الروح والتي دعت إل ,ثم السيد رشيد رضا باشا ,الدين االفغاني وتلميذه االمام محمد عبده
 ,ب الدينيشكال التعصّ أمن كل و  ,من االستعمار ةمه العربيلتحرير األ وجعلها منطلقاً  ة,الديني

وذلك بتشجيع مسلمي  ,ومصر في الهند ةحياء الروح الدينيإل ةالتباع وسائل علني آزادفاتجه 
 تينظري"إن : أما آثار زيارته إلى العراق, فذكر تأثيرها قائالً  ,ضد المستعمرين ةالثور على الهند 

فعندما وصلت  م,1908عام  اكتغادر كلأن أكانت قد توجهت للنشاط الثوري قبل  ةالسياسي
تباع أواتصلت في مصر ب ,المطالبين بالمشروطة للعراق اجتمعت ببعض الثوار اّليرانيين

 وا لهم مركزاً سسّ أالشباب اّلتراك الذين  ةلقاء مع جماعاللي  وتيسرَ  ,مصطفى كامل باشا
 ةالحرك ةبعض قادصادفت  لدولة العثمانيةوبعد قدومي ّل  ة,اسبوعي ةصدروا جريدأو  ة,بالقاهر 
  ,(2)"لهندإلى اعوام بعد عودتي أ ةطتني معهم صداقه ومراسلت لعدبور  ة,الجديد ةالتركي

 يبمعتقدات يتمسكزاد  ,ك اّلتصاّلت مع الثوار اّلتراك والعربلاء توجرّ ": يضاً قائاًل أرداف أو 
و معارضتهم أ ةيالوطنالحركة من اهمال مسلمي الهند  معرب الثوار عن استغرابهفأ ة,السياسي

وكانوا عاجزين  ة,جل الحريأالكفاح الوطني من  ةن من واجب مسلمي الهند قيادإوا أفر  ,لها
بأن على كثر أاقتنعت  نا شخصياً أو  ,موالين لبريطانياالتي جعلتهم سباب عن ادراك األ

في ذلك  فل بد من خطوات ة,البلد السياسي ةجل حريرادوا التعاون ألأذا إالهند  ن فيمسلميال
ة جديد ةيت من واجبي انشاء حركأر ف ةالبريطاني ةالحكوم استغللهم من قبلخشية اّلتجاه 

بعد عودتي  ةعمال السياسيباأل ةعنايال ىوقر عزمي عل ًا,ت حماسدفز  ,الهنود بين المسلمين
 .(3)"للهند

                                                           

 .65( عبم الننام الننر، أبو الكالم آزاد )الن لح الميني(، الن مر السابق، ص1)

(2) Zekai.Kardas, Eski.K, s.19. 

(3) Ayni.K, s.19. 
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ر فطوّ  ة,قالنيع ةيفكر بطريق أذ بدإ ة,في حياته السياسي راً تغيّ حدث عند عودته للهند       
التجاه السياسي ل اً تخذ من مبادئ االسالم منطلقفأ ,لالستعمار البريطاني ةمناهضل جديداً  سلوباً أ

النهوض  ةمهم , فتولىفي فكره وموقفه السياسي كبيراً  ةسلممال ةثير القوميأفكان ت ,الجديد
 ةوالسياسي ةدبيفته األثقا , مستخدماً فيهم ةمن خالل تشجيع روح االسالم الحقيقي ,مسلمي الهندب

بما كان عليه قبل سفره عام  ةً خرط بالعمل السياسي على نحو واسع مقارنناف ,(1)لتحقيق هدفه
ا جعله ممّ  ,االسالم الثوريو  ةفكار الحريأزخر ب جديداً  سفره خارج الهند وجد عالماً فب م,1908

 .(2)هفي نفس اً كبير  اً ثر أ لذلكفكان  ,ه على عدم اهتمام مسلمي الهند بتحرير بالدهميندب حظّ 
طريقتهم و  ,راء المصلحين والزعماء العربآفيها على  معتمداً  ةجديد ةسياسي ةخط آزادى تبنّ      

 ةوالديني ةالروح الوطني ةعاي العام عن طريق اشأواحياء الر  ةبالنهوض ببالدهم عن طريق تربي
 ساساً أجعلها التي رائهم آب اً فعاد مقتنع ,الخطب والدروس والصحف من خالل ,في نفوس الشعب

 ةالبالد العربي في ثوارالقنعه اتصاله بأخرى أ ةومن جه ,(3)في الهند ةهداف الوطنيله لتحقيق األ
لى إقررت بعد عودتي " :فقال ة,البريطانيضد االمبريالية  ةمسلمي الهند المقاوم ةقياد ةمكانيبإ

 .(4)ة"ثر جديكأنحو على نخرط في العمل السياسي أنني سأب ,الهند
, نتيجة دوره في  لنضال ضد بريطانيا مشجعاً ل آزادتجاوب مسلمي الهند لدعوات كان      

ن إوالسيما  ,لطردها من الهند, وتحقيق االستقالل لها رفض السياسات البريطاني, والسعي
 ,تصاعد الغضب والعداء ضد بريطانيال ةً كانت مشجع م1911عام  ةدوليالو  ةاالوضاع السياسي

-1911) (5)ةالعثماني ةواندالع الحرب االيطالي ة,بعد الغاء قرار تقسيم البنغال من جه السيماو 
 .(6)ضد االسالم ةجديد صليبيةحربًا  ه مسلمي الهندمر الذي عدّ األ ,خرىأ ةن جهم( م1912

                                                           

(1) Farööq Ahmed Dar, Mülana Azad, Cönğress and the Strüğğle för India’s 

Freedöm, Pakistan Vision, Völ.16, Nö.1, p.98. 

(2) V.N.Datta, Mulana Azad, Munohur, Delhi, 1990, p.51. 

 .67ص ( عبم الننام الننر، أبو الكالم آزاد )الن لح الميني(، الن مر السابق،3)

 .36( ن الس عن  رضوان قي ر، الن مر السابق، ص4)

م بين ايحاليا والمولي الالنانيي وي ليبيا 1911أيلول عام  29حر  أنملات وي    ح ب  ال ط  ية   عثم نية ( 5)

  م ، ووي اليوم ن س1911أيلول عام  28شنال أوري يا،  ب أصمرت ايحاليا ان اراس نهائياس للمولي الالنانيي وي 

م أح لت البحريي اايحاليي رودت 1012أعلنت الحر  مح ليس  رابل  ودرني وبن تاز ، ووي أيار عام 

 شرين  18و زر دوديكانز النحابيي لساح  الالناني، وان هت الحر  بين الحروين با م ماا مة لوزان وي 

وبرقي  ليها، م اب   اهم  ل م ل الح ايحاليا،  نازلت بنو بها المولي الالنانيي عن  راب1912األول عام 

 األبيرة باانسحا  من  زر دوديكانيز،  اَّ أنها أب ت قوا ها وي  لف الجزر. للنزيم ينظر   

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.com 

 .43سابق، ص( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر ال6)

https://www-encyclopedia-britanicca.com/
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ا فقد عّد مسلمو الهند الدولة العثمانية الراعية لشؤون المسلمين في العالم؛ لذا نّظمو      
الهندي, وكسب التأييد للعثمانيين من جهة,  العام المسيرات في أغلب الواليات لتوعية الرأي

وقطع الطريق على بريطانيا للحيلولة دون قيامها بمواقف ضد الدولة العثمانية من جهة أخرى, 
بدء الحرب االيطالية على ليبيا توّجه المسلمون في الهند بمسيرات  م أثناء1911وفي عام 

عن طريق قواتها العسكرية  ضبة, وطلبوا من بريطانيا مساعدة العثمانيين ضد االيطاليينغا
المتواجدة في مصر, إالَّ أن بريطانيا رفضت ذلك, األمر الذي أدى لتصاعد غضب مسلمي 

لغزو االيطالي لليبيا, وذلك ما نتج عنه تصاعد موجات الغضب ل ةؤيدم, وعّدوا بريطانيا الهند
نما شمل الهندوس الذين أعلنوا تعاونهم مع واسع والسخط بشكل  ليس بين المسلمين فقط, وا 

 .(1)للعثمانيين والمناهضة للبريطانيين لقاءات المؤيدةلأقرانهم المسلمين بتنظيم المسيرات وا
كانت هناك خالل المعارك في طرابلس مسيرات حاشدة وموحدة من المسلمين والهندوس      

وتحّدث خالل تلك المسيرات الخطباء الهندوس  الغربية على االسالم,أنطلقت ضد المخّططات 
حربًا غربية على الشرق, بالمقابل بادرت الذين أعلنوا اشتراكهم مع المسلمين, وعّد تلك الحرب 

واصرار الهنود  مام مقاومةأ! بريطانيا بمحاوالت لعرقلة تلك المسيرات واللقاءات لكنها فشلت
 .(2))مسلمين وهندوس(

 م:1916-1912مجلتي الهلل والبلغ  ه السياسي فيأثر  -2
الوثقى لجمال الدين االفغاني  ةالعرو  ةومجل ,رشيد رضامحمد المنار ل ةثره بمجلألت ةً نتيج     

"بعد  :ذكرف ,مشابهة, قائالً  ةلى الهند اصدار مجلإبعد رجوعه  آزادر قرّ  ,واالمام محمد عبده
وانتهيت  ,ستقبللمافي لعمل ل جييكون منهافيما ست فكرت بعض الوق ,لى الهندإ يرجوع
, (3)ة"لم يكن بد من اصدار مجل ةلتلك الغاي اً حقيقوت ,اّلسلمي ي العامأالر  ةتربي ةبضرور 

لمسلمي  ةاالسالمي ةحماسلتكون مهمتها اثارت ال م1912عام  ةورديالهالل األ ةاصدر مجلف
ضد القهر والظلم الذي يمارسه  ةي تلزم المسلم بالثور دعوتهم التباع تعاليم االسالم الت عبر ,الهند

 آزادفوجهه  ,"مر بالمعروف والنهي عن المنكراأل"ني آالقر  أالعمل بالمبدكذلك و , (4)نو البريطاني
صعد به أف ,حمل بوق الملئك الكبيرأليتني كنت  يا" :قائالً  ةمجلال تلك دعوته للمسلمين خالل

                                                           

( عنر  للي أتلو، رمزيي ار با  مسلنو الهنم بالمولي الالنانيي  النساعمات النرسلي بالل حرو  البل ان، 1)

 .292-290م، ص ص2014، 44مجلي دراسات وي ال  ريي واأل ار، ع

 .292، صالسابق(عنر  للي أتلو، الن مر 2)

 .67لن لح الميني(، الن مر السابق، صعبم الننام الننر، أبو الكالم آزاد )ان الس عن  ( 3)

 .189( سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، ص4)
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من ّل يزالون  ظيحدث جلبه مثل رعد يهز ويوق شديداً  فيه نفخاً  هنفخأو  ةعلى القمم الجدليألى إ
هكم لن الإانهضوا  ,من نومكم الطويل واظالقمم لصرخت تيقّ تلك ومن  ,في النعا  المخزي
لى من يمنحكم إ واوّل تصغ ,لى ذلك العالم البائ إنكم ترون إبالكم ما  ,يريد منكم النهوض

 .(1)"و يغمركم بالشرف ّل العار ة,لخيبا ويعطيكم النصر ّل ,ّل الموت ةالحيا
إن قيام المجتمع المسلم في الهند بانقالب ثوري ال يتحقق إالَّ بإحياء االسالم؛ ألنه  آزادرأى      

احياء الروح الحقيقية لإلسالم  ووجهة نظره ه منكل مجاالت الحياة, واالسالم في نظام متكامل 
  ,(2)منها المجتمعواالقتصادية والسياسية التي يعاني  حل المشكالت االجتماعيةالتي تسهم في 

على عاتقه تفسير القرآن بتخصيصه ركنًا في  آزادلذا أخذ  ,القرآن الكريمبوبما أن االسالم تجّسد 
ة , لمجابهوزيادة وعيهم الشرعيفي نفوس مسلمي الهند االسالمية تقوية العقيدة لو  هالهالل لتفسير 

وعن طريق مجلة الهالل أكد ضرورة اعداد مسلمي الهند لقيادة , (3)خطر االستعمار البريطاني
ون   قوله تعالى:في  ورد مثلماالنضال ضد االنكليز  ْت ل لنَّاس  ت ْأم ر  ْير  أ مٍَّة أ ْخر ج  "ك ْنت ْم خ 

ن ون  ب اللَّه   ت ْؤم  ت ْنه ْون  ع ن  اْلم ْنك ر  و  وف  و  ل وْ  ۗۗ ب اْلم ْعر  ْيًرا ل ه ْم  ل ك ان   ك ت اب  الْ  أ ْهل   آم ن   و  ْنه م   ۗۚ خ   م 
ن ون     .(4)"ق ون  اْلف اس   و أ ْكث ر ه م   اْلم ْؤم 

في  ةً خليف ةاالسالمي ةمفقد جعل اهلل األ ,اءللقرّ  ةسئلأفي الهالل بطرح  هبحديث آزادانفرد       
 ة؟البريطاني ةلحكومق لولماذا تتملّ  ؟مام االستعمار البريطانيأ ةمفلماذا تخضع تلك األ ,رضاأل

لذا  ,وخضوعها هلل سبحانه وتعالى فقط ةاهلل جعلها حر ف ؟االستعباد والتقليد بقةد ر ولماذا تقلّ 
ي أوال ينبغي القيام به من قبل  ,سالمهو عمل منافي لإل ينخضوع مسلمي الهند للبريطاني

 هفكار غير أمام أسه أن يحني ر أن المسلم أش"ّل ينسجم : الهاللفي فكتبت  ,شخص يحترم ذاته
لى إن يدعو غيره أبل عليه  ه,فكار أن يكون لغيره في أسلم ّل يسمح له بإلفا ة,السياسي

إن اهلل قد  ,مامهأسه أالعالم ر لخفض سه هلل تعالى أن المسلم خفض ر إولو  ,مشاركته واتباعه
 قد رفع وبما ان اهلل ؟به فلماذا يستعير المسلم الطريق من غيره ,ح طريق المسلم الخاصوضّ 

ن يستسلم أسلم أاهلل ّل تسمح لمن  ةلك اراده اهلل وغير أن ّل يخفضه أمام غيره, تسه فينبغي أر 
َرَك ِبهِ " :لقوله تعالى مستنداً  ,لغيره مسلمين الجل حشد أومن , "(5)ِإَن الَلَه َّل َيغ ِفُر َأن ُيش 

                                                           

 .190-189سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، ص صن الس عن  ( 1)

 .16م، ص1988، النجل  الهنم  للاالقات الل اويي، نيودلهي، 4-3، ع39( مجلي   اوي الهنم، مج2)

 .190اسني، الن مر ن س ، ص( سيم عنر واروا ال 3)

 .110( سورة آل عنران، اآليي4)

 .48سورة النسا ، اآليي( 5)
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وتوظيفها في  ة,و خارجيأنت كا ةداخلي ةاستغالل قضايا سياسيعلى  حريصاً  آزادكان  ,لنضالل
ولى األ ةالحرب العالميو  م(,1913-1912)حرب البلقان  :مثل, (1)الهالل ضد بريطانيا

 إذ عّدهم الهالل, من خالل ر المسلمين السياسي في الهندظهبم آزادأهتم و م(. 1914-1918)
من  ةدان المحتلز على معارك المسلمين في البلركّ ف ,نحاء العالمأفي جميع مع المسلمين  ةخو أ

ة, قضايا الشعوب المسلم تبرز مقاالت في الهالل بر تخصيص ع ة,ستعماريقبل القوى اال
 .(2)التي كانت تعد زعيمة العالم االسالمي الدولة العثمانية والسيما
ن ,ة(الشعبي) ةالقومي ةالحكوم ومن خالل الهالل فضل ة,الهندي ةلقوميإلى ا آزاد دعا      يد  وا 

 وأردف, (3)"مرِ ي األَ فِ  م  هُ رَ اوِ وشَ " :كما ورد في قولهلقران الكريم إلى ا اً مستند ة,جماعهلل مع الا
تتجافى جنوبهم  وأن ,واّلستقلل ةجل الحريل قصارى جهدهم ألذيجب على المسلمين ب" :قائالً 

ن يكون هناك أيجب و  ,للقضاء على اّلستعمار وطمعاً  عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً 
 ,موقف سياسيتخاذ نفسنا ّل أ ةتهيئ األمور األساسية تمكّننا منتلك هي  ؛ةلحريتجاه ا صحر 

وترك االضطرابات  ,والبغضاء ةعلى تجنب العداو  آزاد حثّ و  ,(4)"لتقدم والرقيإلى ا يوصلنا
 عدَ بَ  ضِ ر  ي األَ وا فِ دُ سِ ف  وّل تُ " :لقوله تعالى مستنداً  ةوالفكري ةونبذ الخالفات المذهبي ,والفتن
وترك  ,الكفاح الوطنيإلى مسلمي الهند لالنضمام  آزادومن خالل الهالل دعا   ,(5)"اهَ حِ لاص  

السير فيه  مالسياسي واالخالقي الذي وضعهالسكون  ةخراجهم من حالوالئهم للبريطانيين إل
في الهالل عارض , فبدعوته إلى التعاون مع البريطانيين لتحقيق التقدم والتطّور حمد خانأالسيد 

نه أل ؛انضمام المسلمين لحزب المؤتمر الوطني الهندي ةكد على ضرور أو  ,حمد خانأفكار أ ادآز 
بأنها حمد خان أ ةصف سياسو و  ,وال يمكن الفصل بينهما ,اً واحد اً مر والسياسة أى االسالم أر 

النضال من  فإن للهندو  ةبالنسب": وضاع المسلمين قائالً بأوليس لها صله  ة,ذلبتوم ةمهجور 
 ادعو  ,(6)"للمسلمين فهو واجب ديني دون شك ةبالنسبلكنه  ,ّلستقلل هو عمل وطنيجل اأ

مه فقد كتب مقاالت قيّ  ,والتضامن بين المسلمين والهندوس ة,الوطني ةخالل الهالل للوحد آزاد
برز من أ ةلأك المسلت كانتو , التضامن معهمو  ,لهندوسلالنضمام اعلى ع المسلمين تشجّ 

                                                           

 .9-8م، ص ص1912أيلول  26، 8، ع1( مجلي الهالل، مج1)

 .191( سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، ص2)

 .159اآليي، انعنرآل  ورة( س3)

 .134م، ص2003آزاد   رف، مك بي  اماي نئ دلهي، ضيا  الحسن واروقي، أبو الكالم آزاد ن الس عن  ( 4)

 .56( سورة األعراف، اآليي5)

 .193-192سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، ص صن الس عن  ( 6)
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خراج المسلمين من بناء البلد مهم إلأواالتحاد بين  ةالوطني ةن الوحدأل ؛للهالل ةهداف السياسياأل
 .(1)لنضال الوطني لتحرير البالدبتيار اوبالتالي اقناعهم بااللتحاق  ة,السياسي ةالعزل ةحيا

لي  " :فكتب في الهالل ,زاله مخاوف المسلمين تجاه الهندوسإل ةكبير  ةعناي آزاده وجّ      
 ّلَ إتخشوا  ّلَ أوعليكم  ًة,كم قو من واشد كم عدداً من كثرأنهم أللخوف من الهندو  ب هناك داعٍ 

 لاق ,"ةوالكثر  ةمن حيث القل ة!دهشالليهم بعين الخوف و إوّل تنظروا  ,اهلل سبحانه وتعالى
 ةن الخوف والدهشأمسلمي الهند لكد أو  ,(2)"ذن اهللإب ةٍ كثير  ةٍ غلبت فئ ةٍ قليل ةٍ كم من فئ"تعالى 

فريقيا كلها تشمل الدول أسيا و آبالد  ةالهند هي حري ةفحري ,مر مرفوضأ ةوالكثر  ةمن حيث القل
 عدّ و  ,خاصه للهالل ةصبح التضامن واالتحاد بين المسلمين والهندوس ميز ألذا  ,ةاالسالمي

 ةمالتي بدورها تحقق السال ةالهندي ةللقومي اً ساسوأ ,ضد االنجليز ةسياسي حرباً  ةالوطني ةالوحد
 .(3)م والرقي في الهندوالتقدّ 
ن أب الحكم البريطاني مؤكداً في وجه هم عن طريق الهالل المسلمين بتوحيد صفّ  آزاده نبّ      
ن ,يه الشخصيأل ر ال يمثّ  ذلك  اً وسياسيّ  اً نواع الرق ذهنيّ أاالسالم التي تمنع كل  ةرسال وا 

اقناعهم بالتخلي , و لتي تحاول النيل منهمذهان المسلمين اأزال الشكوك التي تدور في فأ ,اً وروحيّ 
د غيرها في ن تقلّ من أعلى أ ةالمسلم ةن المجموع"إ :في الهالل ة, فكتبعن هويتهم الوطني

 .(4)"سرهأللعالم ب ةوهي في موقف القياد ة,ي جانب من جوانب الحياأ
واضح بشكل  تلك تهرؤي وقد عّبر عن ,ثلهم  و  هحالمأل الهالل تعبيراً  ةمجل كان اصدارلقد      

بحث عن الثناء ن ة, وّلوالمشق ةعن الخسار بل للبحث نحن هنا لي  لتحقيق الربح " ئاًل:قا
 ةفصل السياس ومن أهم األمور التي طالب بها هو ,(5)"والنقد ةولكن نرحب بالكراهي ة,والشهر 

يجب فصل  ذا كانإا السؤال عمّ " :قائالً  ةعلى بعض االسئل وكتب في الهالل رداً  ,عن الدين
                                                           

( محسن علناني نمو ،   مير أمم  ارازدان موانا أبو الكالم آزاد، أردو أ يممي انم ر ابرديش، حيمر آباد، 1)

 .84م، ص2008

 .249رة الب رة، اآليي( سو2)

 .158-157( ضيا  محسن واروقي، بجهال برياي، ص ص3)

م، 1977( ن الس عن  مساود الحسن علناني، موانا أبو الكالم آزاد احوال وآ ار، مينوري  ا يممي، لكناو، 4)

 .56ص

(5) Quoted in: Abdul Azim Akhtar, Revolutionary Journalism and Nationalism: 

Acase Study of Al-Hilal, Episteme: an on Line Interdisciplinary, multidisciptinary & 

multi-cultural Journal Bharat college of Artsand commerce, Bedlapur, mmr, India, 

Vol.6, Iss4, March 2018, p.5. 
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أن ذلك هو األسا  الذي  ؟ لكن! يجب أن تعلمجداً  اً النقاش السياسي عن التعليم الديني مهم
 أن يحاول ءلمر فيمكن ل ,ن القو  لي  جميلً إنت تقول أ :فمثلبني عليه صرح الهلل, 

 ,لرغباتك ةللمرء اّلستجاب , فل يمكنسا حجر األ ةذا كنت ترغب في ازالإلكن  ,تغيير شكله
 .(1)"عن الدين ةذا فصلنا السياسإ يءنه لم يتبقى لنا شأل 

القهر  ةسياس ةلمحارب فيهم ةوبث روح الشجاع ,يقاظ الهنودإلاستخدام قلمه  آزاد رادا     
 ةجريم ةحيافي ال ةدول تصبح فيه الرغبالمم و تي وقت فيه تاريخ األأي" :فقال ,واالضطهاد

نه وقتللبشري تم في ,من الخشبوالمشانق غصان اّلشجار أ من ةالحبال المصنوع ة, وا 
 ةالوقت ويمضي في ظل القانون الطبيعي للثور  ذلكتي أوي ,شنقلدم لآحضار بني ا  , و اعدادها
موسم  ةمع بدايودائمِة  ةٍ راسخ ةٍ رض ثمار حيافي األ  تزرع ة دماركل بذر ستحمل ثم  ة,الشعبي
 .(2)د"جدي

التعامل مع المستجدات وتطّورات م اإلسالم في الهند إتباع تعالي يمسلمرأى إن على و      
فسنكون بالطبع  ,"إذا سلكنا المسار السياسي كما يقترحه اّلسلم, إذ قال: ةهنااألوضاع الر 
, اهلل" ّلَ إنخاف  ثبط همتها أي شيء, فيجب أن نعبر عن أنفسنا بشجاعة, وأّلَ يمجموعة ّل 

ن للمسلمين  ةً جم ق فوائدالقتال ضد البريطانيين جهاد يحقّ  عدّ و  ة الجهاد ستشمل أشياء أجند"وا 
 ,ل الحريةوتأسي  حكومة برلمانية ودستورية, فاإلسلم يمثّ  ,ةطيقرامكثيرة, مثل: إرساء الدي

 .(3)"ة الحكومة اّلستبدادية بالقوة الغاشمةمويقف ضد أولئك الذين يرغبون في إدا
التي قد  عن الضغوط افة الحرة بعيداً للقومية الهندية, ويؤمن بالصح متحمساً  آزادكان     

م إليه من بعض النواب, قدّ  مالياً  رفض دعماً  فقد, تتعرض لها بسبب الدعم المالي أو ما شابه
"في رأينا أي صحيفة تأخذ أي شيء آخر غير سعر الصحيفة من أي فرد أو منظمة قائاًل: 

 :م1912تموز  7در في اصال هاالهالل في عددب, وكتب بل عار بإسم المجلة" ,ليست صحيفة
دين من جميع الضغوط وبعيدين عن مغريات الذهب والفضة, "يجب أن يكون الصحفيون مجرّ 

                                                           

(1) Quoted in  Abdul Azim Akhtar, Op.Cit., p.6. 

(2) Quoted in  Javed Nadeem Nadvi, A legend- incredibly charismatic, maulan Azad 

National Urdu University magazine, Iss.xxlv, November 2016, p.2. 

(3) Abdul Azim Akhtar, Op.Cit., p.6.  
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اب, في الواقع إنهم يبيعون مصداقيتهم, من اّلغنياء والنوّ  فالصحفيون الذين يقبلون الهدايا
 .(1)وبيع أنفسهم في المدن" ,ول في الداخلب عليهم التسّ فيتوجّ 
من خالل  آزادطالب  ,مسلمي الهند مع باقي مسلمي العالموحدة ر تأكيده على وفي إطا     

"لقد أصبح من  ومادياً  معنوياً  (الدولة العثمانية) ةمجلة الهالل بضرورة مساندة دولة الخالف
موضع اعتزاز وتقدير لكل مسلم, بحكم العلقة التي تربطه به,  ةن يكون مقر الخليفأالواجب 

لإلسلم, والتي تبدي الصداقة لها فهي  ها عدواً عدّ ناهض الخلفة يجب فالحكومة التي ت
تعتمد على المكاسب  ّلَ ألإلسلم؛ ألن الصداقة والعداوة بالنسبة للمسلمين يجب  صديقة

خالل الحرب العالمية  آزاد تعاطفلذا , الشخصية والخسائر, بل أن تكون ألجل الدين"
في الحرب, وأكد بأن االلمان  الدولة العثمانيةا مع م( مع المانيا؛ لتحالفه1918 -1914)

متفوقون على بريطانيا في ميدان الحرب من حيث الموارد البشرية والتدريب واالنضباط, فكانت 
ثارت مقاالته في أ, فقد الدولة العثمانيةأللمانيا و  لبريطانيا ومواليةً  وجهات نظر الهالل مناهضةً 

 الحرب تطّوراتم التي تناولت 1914عام  يلولأته في م, ومقاال1914الهالل في آب عام 
ن بالتحليل, و  معادية لبريطانيا أغضب وأقلق الحكومة التوجهات مع الحاربة تطراف الممشاهد األا 

, فقامت في وصحيفته آزادتجاه دة مر الذي دفعها التخاذ إجراءات مشدّ البريطانية في الهند, األ
مة مطبعته ومنزله الذي يقع في شارع ماكليود في كلكتا, م بمداه1914تشرين الثاني عام  16
خرى وهي أ ةمجل آزاد أصدر ة,مجلالبعد اغالق , (2)نسخة من مجلة الهالل (144)ت صادر و 

ي اضطلعت به ذلتواصل النشاط السياسي ال م,1915تشرين الثاني عام  12في  (البالغ) ةمجل
االستعمار  ةومناهض ,سيًا وزيادة ثقتهم بأنفسهمبتوعية مسلمي الهند سياوهو االستمرار  ,الهالل

ذار أالبالغ من قبل بريطانيا في  جلةغلقت مأفقد  ,ن اصدارها لم يستمر طويالً أ الَّ إ ,البريطاني
   .(3)م1916عام 

                                                           

(1) Abdul Azim Akhtar, Op.Cit., p.7.   

 .51-48( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص ص2)

 .51ن س ، صالن مر  (3)
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 ةمن قبل االوساط الهندي ةباهتمام واسع واشاد نتيجة الدور الذي أّدته الهالل فقد حظيت     
ن "إ :حمد المدني عن الهالل قائالً أث شيخ االسالم حسين فقد تحدّ  ة,لدينيا وأ ةسواء المثقف

عرب الدكتور ذاكر أقد و  ,(1)"يفي ذهن ةالهلل تركت بصمات قوي ةفي جريد آزادكتابات 
(2)حسين

 تنار أالهلل  ةصحيفإن ": هلو قبعن موضوعات جريدة الهالل  م(1897-1969) 
حد علماء أوكتب  ,(3)"حياته ةوتوحي جهوده طيل ة,لحرار وا ةت تعطيه القو بقي يفي قلب ةً شعل

لك كل ت ,الهلل وبلغتها وتعاليمها وطريقه دعوتها ةن سياس"إ :قائالً  ةبهوبال في مراسل
حد أفيها  أقر يمجال   ةيت عدّ أما ر  كثيراً حتى إنني  ,لى القلوبإطريقها  وجدتمور األ
  .(4)"اشتياق ولهفهبليه إن والجميع يستمعو مواضيع من الجريدة حاضرينمال

 م:1916 عام في رانشي اقامته الجبرية-3
 ىقض آزادبحق  حكماً  م1916ذار عام آشهر  ةصدر في نهاي ,البالغ ةبعد اغالق مجل     

مكانه إالذي ب ,"خطير"الرجل البـفي الهند  ةالبريطاني ةالحكوم هوصفت بعد أن ا,بمغادرته كلكت
ايوائه في لم ترغب  ةغلب الحكومات االقليميأكانت و  ,كاني مأالمسلمين في  ةتحريض عام

 خطراً  ته رجالً نها عدّ أل ؛وغيرها ةوالبنغال ودلهي واالقاليم المتحد بومبايحكومات  :مثل ,لديها
السلطات البريطانية له  ارتختاوألجل السيطرة ومراقبة تحركاته ضّدها,  ,يصعب التعامل معه

 ,عوام فيهاأربعه أعليه قضاء  كانو  ,حدى ضواحي رانشيإابادي في منطقه مور  الجبرية ةاالقام
لعدم خضوعه تحت  ه شرطاً دّ تراقب عن كثب سلوكه وتع ةالبريطاني ةبنفس الوقت كانت الحكوم

تحريره  لكان خالإذ  ,لبعض الوقت ةالعزل ةق لحيايتوّ  آزادبالمقابل كان  ,(5)ة"الجبري ةاّلقام"
ى دّ أالذي األمر  ,محفل علميفي  ةلمشاركلو أ ةلتحرير مجل ماأد نحاء الهنألى إالهالل يسافر 

 ةمنذ مد" :فقال في ذلك الصدد ,ملأوالت ةا حرمه من الوقت الكافي للراحمّ , مالزدياد مسؤولياته
                                                           

 .195( سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، ص1)

شغ  من ب م وي حيمر آباد، و ان أول مسلم 1897شبا  عام  8ر   دولي  نم ، ولم  ذ    ح:ي  ( 2)

 ح زم 1926لهنم، ساعم وي   سي  الجاماي الو نيي ااسالميي وي عليكرة، وشغ  نائب رئي  لها عام ارئي  

دب  مجل  الشيوخ وي وم، 1937صبح رئيساس للجني الو نيي لل اليم األسات ال ي   سست عام أوم، 1948عام 

بمم وي النجل  ال ن ي   لننظني األمم الن حمة لل ربيي وم، 1958عام  ح زم 1956البرلنان الو ني عام 

م. للنزيم 1962لرئي  عام ل م، وأن  ب نائباس 1957أصبح حا ناس لوايي بيهار عام ووالالم والل اوي )اليونسكو(، 

 Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopedia                                                  ينظر 

 .196سيم عنر واروا ال اسني، الن مر السابق، صن الس عن  ( 3)

 .109نر، أبو الكالم آزاد )الن لح الميني(، الن مر السابق، ص( عبم الننام الن4)

 .56( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص5)

https://www-encyclopedia-britanicca.com/
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سمح لي تالمسؤوليات لم  ةولكن كثر  ,القلب وحريه العمل والفكر ةنينأع لطماتطلّ كنت  ةطويل
 .(1)ة"الراح قسط من خذن حان الوقت ألواآل ,بذلك
لسيد سليمان لكتب ف ,ن مجلته البالغأبش كان كئيبًا وقلقاً  رانشيفي  آزادتقر اسوعندما      

طلب منه إذ  ,"ن تبقى وتستمرأوالبلغ يجب  ,لى رانشيللتو إنني وصلت "إ :الندوي قائالً 
مقال في  ةم كتابطلب من السيد عبد السالكما  ,سبوعينأكل  ةعمدأ ثمانية منمقال  ةكتاب

 ةعزيم ورغم ,ة"الثالث ةكتب الصيغأنني سوا   ,صيغتان جاهزتان ةوهكذا ثمّ " :فقال ,يضاً أالبالغ 
  .(2)اقامته الجبرية ةخالل مد ةي عدد من المجلأنه لم يتم اصدار إ الَّ إ ة,القوي آزاد

عليه  دوافإذ ت ,ةثقافي ةل تواجده فيها قيمشكّ ف ,في رانشي ةنشطمن األ ةمجموعبانغمس      
في  ةلقاء خطب الجمعإيقوم ب آزادفكان  ا,وحتى كلكتأنحاء الهند مختلف من الناس 
 .(3)مساجدها

 ةبرعاي ةمدرس أانش, كما في رانشي أي )الجمعية االسالمية(( انجمن اسالميه) آزاد أانش     
ورغم ابعاده عن  ,ندوسمن المسلمين واله ةً استجابوتلقى  ,والقبول ةكتسب الشهر فأ ,تلك الجمعية

ولم يكن آزاد منعزاًل في رانشي , (4)ثرياءه األرفاقمن  احصل على الدعم من كلكتكلكتا, إالَّ إنه 
من علماء دين ك ةمختلففئاٍت وكانوا من  ,ليه في رانشيإتون أار الذين يكان يستقبل الزوّ بل 

 ةالمالي ةلمساعدل اً تون طلبألذين يعن الفقراء ا فضالً  ة,وكذلك العديد من الطلب ,طوائفمختلف ال
  .(5)مؤثرًا ذلك على نفسهالتي يعطيها لهم 

 
 م:1922-1919وعدم التعاون  ةدوره يف حركتي اخلالف _ثالثاا 
عام ولى األ ةبعد انتهاء الحرب العالمي الدولة العثمانيةعلى مصير  ينالهند قلق وكان مسلم     
 ,والسيما بعد عقد مؤتمر باريس للسالم ,المسلمين ةلخليف لهم مقراً  ةلت بالنسبفقد شكّ  م,1918

بعد تفكك  في مكة المكرمة والمدينة ةماكن المقدسص قلقهم بخصوص من يرعى األتلخّ قد و 
قدمت أف ,للمسلمين في الهند ةبالمقابل كانت بريطانيا تدرك تلك المشاعر بالنسب ة,العثماني ةدولال

                                                           

 .27عرش ميليساني، بجهال برياي، صن الس عن  ( 1)

 .56( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص2)

 .69م، ص1977( سهي  عظيم آباد ، موانا آزاد وي رانشي، دلهي، 3)

 .9ص آسز برياي، (4)

 .58، صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 5)
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 توعدو  ,لمانياألمكائد  ةوقعت فريس الدولة العثمانيةن أحت بصرّ و  ,تلك المشاعر ةعلى تهدئ
 :كد نائب الملك في الهند للمسلمين قائالً كما أ ,من كل اعتداء أمنفي م ةماكن المقدسبقاء األب
القوى  لدىن اّلسلم لم يفقد اعتباره ا  و  صان,تُ سَ  ةماكن المقدسن األإف ,مهما كانت الظروف"

بعد تصريح وزير شؤون  والسيما ,استمر الدولة العثمانيةقلقهم تجاه  نأ الَّ إ, (1)"الكبرى ةالعالمي
 ةوبعد توقيع الهدن ,م(1863-1937)  (Austen Chamberlain) (2)وستن تشامبرلينأالهند 

دول ل هااستسالملى إت دّ أالتي  م1918ول عام تشرين األ 30في  ةالعثماني ةبين الحلفاء والدول
عتقد إذ أ ,تكون شروط المعاهدة غير مجحفةن أعلى ريصين حكان مسلمو الهند  ,الحلفاء

تعامل  سيجعل األخيرة ,بريطانيا في الحربل ومساعدتهمنه والء مسلمي الهند بأالبعض منهم 
فقد انتزعت من  ,مالهمأل ةً جاءت مخيب ةلكن النتيج, بالكرم والعطف (الدولة العثمانية) عدّوها
ولم  ة,العربي ةالجزير وفلسطين و  العراقفي راضيها أحرمت من ف ,عظم ممتلكاتهام ةالعثماني ةالدول

 ةالعثماني ةدولل تقسيم الشكّ ف ة,قاسيخرى أمعاهدات سالم ربطت بو يترك لها منفذًا على البحر, 
لها في العالم التي تمثّ  ةاالسالمي ةنهيار القو أن ابخطر شديد ب واشعر و  ,لمسلمي الهند ةً صدم
 ةرحلوفي تلك الم, (3)للمسلمين في الهند ةالسياسي ةهمير ضار على األثيأله ت ةالعثماني ةالدول
 (4)شوكت علي خوانوالسيما اال ة,السياسيين المسلمين بالمعتقالت البريطاني ةبرز القادأ كان

                                                           

 .51، صالسابقرضوان قي ر، الن مر  (1)

لر   المولي  م، وي برمنغهام، و و اابن األ بر1863 شرين األول عام  16ولم وي   ست  تش م   ي  ( 2)

عام  األخ تير الش يق رئي  الوزرا  النس  بلي ني ين  شامبرلين، دب  مجل  الانوم وزي   شامبرلين، و

م،  م 1905-1903م، وزيراس لل زاني بالل ااعوام 1902م، و رقز لنن ب ممير مك ب البريم عام 1892

م، وع واس وي مجل  الوزرا  الحربي 1918-1915أصبح وزيراس للمولي وي شتون الهنم بالل ااعوام 

ل ار يي البريحانيي م،  م أصبح وزيراس ل1921-1919م، أصبح وزيراس لل زاني مرة أبر  عام 1918-1919

م وي لنمن. 1937عام أبار  16م،  ووي 1925م، وح   علز  ائزة نوب  للسالم عام 1929-1924لألعوام 

 a.comBritanicc-https://www.2022,Encyclopedia                                         للنزيم ينظر 

(3) Muhammad Naeem Qureshi, The Khilafat movement in India (1919-1924), 

degree of Doctor of Philosophy, University of London, 1973, pp.48-50. 

م وي وايي رامبور بالهنم ال ي عروت بوايي او ربراديش،  ل ز 1873أبار عام  10ولم  شو ت علي ( 4)

عاماس وي الهنم 17ي عليكرة ااسالميي وي ال ممي النمنيي وي م ا ا ي الاود وأترا الن حمة لنمة  الين  وي  اما

البريحانيي،  ااون م  أبي  األصغر محنم علي وي اصمار  ريمة  نمردار األورديي، و ريمة الرويق 

م، وأور  عن  من 1923 م  لز عام1921م رئيساس لنت نر ال الوي، سجن عام 1919اانجليزيي، وان  ب عام 

م، 1936م، أصبح ع واس وي رابحي مسلني عنوم الهنم عام 1928سجن را كوت، عارض   رير نهرو عام 

 26م،  ووي 1938م  لز عام 1934 م أصبح حلي اس لنحنم علي  ناح،  ب بمم وي الجنايي النر زيي من عام 

 https://www.m.marefa.org.com                                  م. للنزيم ينظر  1938 شرين اللاني عام 

https://www-encyclopedia-britanicca.com/
https://www.m.marefa.org.com/
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النشطاء المسلمين  من أهمم(, 1931-1878) (1)خيه محمد عليأو  م(1873-1938)
(2)الفرنجي عبد الباري :هم ةالهندي ةالسياسي ةالموجودين في الساح

وحكيم  م(,1878-1926)  
وكان عبد الباري من أبرز  م(,1936-1880) (3)حمد انصاريأوالدكتور مختار  ,مل خانأج

المدافعين عن الدولة العثمانية والمطالبين بريطانيا بالرفق بها, ونتيجة لذلك فقد حظي بمكانة 
كان على اتصال دائم به حتى عندما كان آزاد مهمة لدى مسلمين الهند, أما عالقته بآزاد ف

 .(4)واألخوين على في المعتقل
 (5)من المهاتما غاندي وتأييداً  اً تعاطف الدولة العثمانية ةي لمساندر ابعبد ال ةحرك القت     

(Mahatma Gandhi( )1869-1948)نيسان عام  بتاريخدلهي في من خالل مؤتمر عقد  م
ن أويجب  ,ة الخلفةلقضي كون غير مبالٍ أن أّل يمكنني  دوسياً صفتي هن"ب :قال فيه م,1918

                                                           

م وي رامبور بالهنم، ين ني لاشيرة يوس  زا  من رو يال  ريب لاائلي  ريي، 1878ولم عام  محم: علي  (1)

و ك لت بهم والم هم عباد    ان ل  ابوان ا نين  نا  شو ت علي وبو ال  ار،  ووي والم م علي  و ر مبكراس،

-بانو بيغوم، وحرصت علز  الينهم  اليناس  يماس، ور نت  ني  من لكا ها وارسل هم  لز  ليي محنمان اانجلو

الشرقيي عليكرة، و  ر   و وابوا  من منها،  ولز ممير ال اليم وي وايي رامبور، أصمر مجلي الرويق باللغي 

م،  ان من متسسي الرابحي ااسالميي 1913جلي  نمارد األورديي عام م،  م أصمر م1911اانجليزيي عام 

م، شك   حال اس قومياس م  شو ت علي وحكيم أ ن  بان، وم  ار 1918م،  م أصبح رئيساس لها عام 1906عام 

 انون اللاني  4أحنم ان ار  والنها نا تانم ،  ان ل  دور  بير وي حر ي ال الوي ال ي أصبح رئيسها،  ووي 

 م. للنزيم ينظر 1931عام 

Maulana Mohammad Ali Johar (1878-1931), https://history.pak.  

م، ان  لت عائل   من 1878عبم البار  ال رنجي محلي عالم  نم  مسلم، ولم عام     ف نجي ع :     ر ( 2)

م عاد  لز بارابانكي، درت علز يم الشيي 1915ووي عام  1895منح ي بارابانكي  لز ورنجي محلي عام م،

عبم الباقي ال يرنجي محلي، ساور  لز مكي النكرمي ودرت ويها،  م ساور  لز بغماد ودرت ويها الحمي  وال   ، 

 م. للنزيم ينظر     1926عشر   اباس،  ووي عام  حمأس اباس مساعماس وي بونا، أل  م أصبح ا1916وي عام 

https://www.ar.m.wikipedia.org.com  

م وي تازيبور بالهنم،  ان 1880 انون األول عام  25 بيب وقومي  نم ، ولم  مخت ر  حم:  نص ر  ( 3)

للمراسي م، درت الحب وي ممرات وح   علز منحي 1920ع واس وي متسسي  اماي ال الوي ااسالميي عام 

م انش  عيادة  بيي وي دلهي، انج   للحر ي الو نيي وان م  لز 1910وي انجل را، وبام عود    لز الهنم 

م،  ووي 1927م، وانظم لحز  النت نر الو ني الهنم  عام 1920-1918الرابحي، وأصبح رئيسها لاامي 

  Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopedia م وي دلهي. للنزيم ينظر 1936ام أيار ع 10

(4) Muhammad. Naeem Qureshi, Op.Cit., p.53. 

م وي بوربنم، و و زعيم 1869 شرين األول  2محامي وناشط سياسي  نم ، ولم    مه تم  غ ن:  ( 5)

أباس لبالد ، عرف بن  ب ااح جا  الالعن ي )سا ياترا ا(،  الحر ي ال وميي الهنميي ضم الحكم البريحاني، وعما 

 م وي دلهي. للنزيم ينظر 1948 انون األول  30 أت ي وب ز النها نا تانم  )الروح الاظيني(، 

Ibed. 

https://history.pak/
https://www.ar.m.wikipedia.org.com/
https://www-encyclopedia-britanicca.com/
https://www-encyclopedia-britanicca.com/
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دت أالمسلمين التي  ةالقاد ةرضا وصداق نال غانديثر ذلك أوعلى  ,"حزانناأحزانهم هي أتكون 
ن عبد و ضرّ خر كان االخوان علي يحآمن جانب  ,بين المسلمين والهندوس ةفي تعزيز الوحد

ثناء حصولهم على االفراج المشروط أو  ,لة العثمانيةنصرة الدو جل أالباري على التحرك من 
بعبد الباري  ياتقال ,قاربهم المرضى في رامبورأ ةزيار ل م1918ول عام سابيع في كانون األأ ةبثالث

طلبوا منه كما  ,(1)للتحريض ةممنظّ  ةبهدف اطالق عملي ةيعثمانال ةا معه المسالوناقش ,في لكنو
ة تكوينها وانشائها بمرحل ةول في الحركوالعقل األ ,م في بريطانياالناشط المسل (كيداوي)استدعاء 

اوي عبد دبقى كيأ دفق ,قبل اطالقها بصفتها حركة مناهضة لبريطانيا ومناصرة للدولة العثمانية
 ,حداثعن األ ةً ه بتقارير مفصلكان يمدّ و  ,وروباأفي  ةالباري على اطالع بالتطورات السياسي

مر األ ة,منعته من العود ةالهند البريطاني ةن حكومأ الَّ إ ,للهند ةالعود روبعد انتهاء الحرب قرّ 
 ةشعبي ةمظاهر بجل القيام أل ؛خان أجملبالدكتور االنصاري وحكيم  ةاالستعانبه  ىدّ أالذي 
لنصرة الدولة ول تعبير رسمي , فجاء أ(2)الدولة العثمانية المسلمة اندةمس ةقضيلييد أتاللكسب 
ول عام في كانون األ ةاالسالمي ةفي اجتماع الموسع الذي عقدته الرابط ةفوالخال ةالعثماني
فضل )رئيس االجتماع  رعبّ إذ  ,علماء المسلمينالوحضره عدد كبير من  ,في دلهي م1918
ن اّلنهيار في "إ: قال إذ ,كلمتهب الدولة العثمانيةفي  ةن الخالفأعن قلق مسلمي الهند بش (الحق

في  تنالطائف ةثير معاك  علي الشؤون السياسيأالم يؤدي بتقوه المسلمين في الع
 .(3)..."الهند
من بينها: ضرورة انسحاب البريطانيين من األماكن المقدسة  ةوخرج االجتماع بقرارات عدّ      

عن إطالق سراح  فضالً  _,السلطان العثماني_ والجزيرة العربية, والحفاظ على سيادة الخليفة أي
مين, وأخيرا توطيد العالقات بين المسلمين والهندوس ألجل سالمة البالد, وأكد المعتقلين المسل

سلطة الخليفة الشرعية, وانتقد  ىعر االنصاري خالل االجتماع بأن أي شخص ال يمكن أن ي
بطموحاته الشخصية  كان مدفوعاً نه ا  و  ,على الخليفة هتمردة؛ لفي مك (ن بن علييحس)الشريف 

نتقاد سياسة بريطانيا اواستمر االنصاري ب _حسب تعبيره_ستحق القتل يك لذلنانية, ومصالحه األ

                                                           

(1) Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., p.53.  

(2) Ibid,p.54.  

 .65-64وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص صن الس عن  ( 3)
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 ,حكومة الهند البريطانية لسوء معاملتها مسلمي الهند أيضاً انتقد كما , عثمانيينالمناهضة لل
 .    (1)جراءاتها بحمالت االعتقال واسكاتها الصحافة, وتأخير االصالحات الدستوريةق إلوتطرّ 
أقدم نائب الملك في الهند فريدريك جون ات مسلمي الهند السياسية نتيجة لنشاط     

كانون الثاني  31م(, في Frederic John Chelmsford( )1868-1933) (2)رتشيلمسفورد
 Edwin Samuel) (3)م بتحذير وزير الدولة لشؤون الهند أدوين صموئيل مونتاجو1919عام 

Montagu( )1879-1924)لى تفاقم إرغبات مسلمي الهند سيؤدي عدم التعبير عن  نأب م
 ن المسلمين عموماً ألي  هناك شك في " :الً ئتحذيره قا ررّ كسابيع أوبعد  ,مالمشاعر لديه

ن  ,الدولة العثمانيةن مستقبل أمن القلق والغضب بش يمارسون شعوراً  ّل يمكن  صغيراً  اً قسموا 
من  ةانب الديني لتلك الحركوالج المتعّصبة, المشاعر ةثار بات إل ثعليه يسعى ب ةالسيطر 
نها ال أب ,هناك المسلمين في الهند ةنأالهند طم ةحكوم وقد حاولت, (4)"التعامل معها ةالصعوب

عبد الباري  رفقرّ  ,مداوالته أبدالذي خذ بها في مؤتمر السالم  سيؤ  التيبوعودها  ةً زالت ملتزم
ن "إعلى  تنص نشر فتوى فتم ,من العلماء المسلمينبموافقة رسمية  ةتعزيز مطالب الخالف

ستة وتم الحصول على  ,ة"الخلف ةسلط ةفي اعاد ةجميع المسلمين ملتزمون بتقديم المساعد
  .(5)من قبل العلماء على تلك الفتوى اً توقيع وستون
 ًة له,ول خطو أسفر عن أ ةالخالف رةنصلفي الهند برنامج  ةاالسالمي ةالرابط توضع     

حد أ (ايتمحمد جو ) رئاسة م تحت1919ذار عام أ 19في  ة(لخالفل بومباي ةلجن)بتشكيل 

                                                           

(1) Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., p.55. 

م، و و اابن األ بر للبارون 1868أ   12وي ر   دولي بريحاني، ولم  يلم:فورد تشف  :ر ك جون ( 2)

م 1909أ س ورد، أصبح حا ناس لوايي  وينزانم، ووي عام -لين شيلنس ورد اللاني،  ل ز  الين  وي  ليي مجما

أصبح حا م وايي نيو ساوث ويلز، وأصبح قائماس ل و  دور سي شاير وي الهنم بالل الجز  األول من الحر  

 شيلنس ورد، قمم -م، قمم   ريراس وي الهنم عرف ب  رير مون ا و1916الاالنيي األولز، أصبح نائباس للنلف عام 

م. 1933نيسان عام  1وي م،  ووي 1919م، وشك  علز ضوئ  قانون حكومي الهنم عام 1918لبرلنان عام ل

 Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopedia                                         للنزيم بنظر 

م، ان م للبرلنان ب     ليبرالياس 1879شبا  عام  16 وي سياسي بريحاني ولم ئيل مونت جو  دو   صمو( 3)

م(،  م أصبح و ي  وزارة 1916-1908م، أصبح سكر ير لرئي  وزرا  بريحانيا الاظنز )1960عام 

ب م،  ااون م  نائ1915م(،  م أصبح مس شاراس لموقيي انكس ر عام 1914-1910برلناني لنك ب الهنم )

 شيلنس ورد عن الحكومي واادارة الهنميي، اب ل ت م  -النلف وي الهنم  شيلنس ورد وي اعماد   رير مون ا و

 م. للنزيم ينظر 1924 شرين اللاني عام  15 وي م،  ووي1922رئي  الوزرا  لويم  ور  واس  ال عام 

Ibid. 

(4) Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., p.57.  

(5) Ibid, pp.57-58.  

https://www-encyclopedia-britanicca.com/
https://www-encyclopedia-britanicca.com/
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 ,ن المسلمين هم المحرضينإفادت تقارير البنجاب أوخالل ازدياد التظاهرات , (1)بومبايتجار 
العامل الرئيس في و  ة,مشكلهو سبب الن الشعور االسالمي أللتقارير  ونتاجمو كان تقييم ف

الملك في  ئبرسلها للسكرتير الخاص بناأل رسالته التي وخال ,(ةالخالف)فكرة االضطرابات هو 
ن يتم ذبحه وقد ينفجر أكبر من أين ين الهياج بين المحمد"إ :جاء فيها م1919نيسان  14

نتائج الغضب لديهم لم يقتصر على الطبقات وانما شمل معظم و  ة,كالسيل في اي لحظ
 .(2)"الجماهير

رسلها االخوان علي أالتي  ةسلمين من خالل الرسالملل ةدالمشاعر المتشدّ حظ تاك النو      
مر األ ,ضد المسلمين ةالبريطاني ةن اّلخطاء التي ارتكبتها الحكوم"إ :لنائب الملك جاء فيها

 ةالعثماني ةمن الدول ةراضي المحتلوجميع األ مصر  ةعادّلست ةالذي جعل مطالبهم شديد
, إذ عاء بوالء المسلمين لهادّ اال من حّقهالها  ليس ةن الحكومأب ةكدت الرسالأو  ,ة"الخليف ةلسلط

كد نائب الملك أبالمقابل  ة,و الهجر أسيعلن الجهاد  الَّ ا  و  ة,زمني ةتلبيه مطالبهم خالل مدلم يتم 
بين الحلفاء والدولة العثمانية ن شروط السلم "أوضح فيها ألرؤساء المقاطعات  ةسري ةرسالب

ثر ذلك صدرت أوعلى  ,"ي هياج اسلميين ألن يكونوا مستعدأفيجب  ة,ستكون قاسي
 ,ثارهاآوتقليل  ةتخفيف الصدملبعمل كل ما هو ممكن  م1919يار عام أ 13تعليمات في 

وجزء سطنبول إذا تم االحتفاظ بإنه إت أر  ة,ثارتها الشروط القاسيأحتواء المشاكل التي جل اوأل
جل انقاذ أل ةالعربي ةعلى الجزير  ةللخليف ةسمياإل ةمع بقاء السياد ةالعثماني ةلدوللناضول من األ

جل مصالحه مسلمي الهند عرض مونتاجو وأل ,ن مسلمي الهند سيقبلون بذلكأبو  ,وجه االسالم
وعلى , (3) بريطانيافي  ةوساط السياسيمن قبل األ ةشديد ةنه وجد معارضإ الَّ إ ,بتعاطف ةالقضي

-David Lioyd Gearge( )1863) (4)سهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورجأر 
                                                           

 .66( وداد سالم محنم شاش النايم، الن مر السابق، ص1)

(2) Cited in: Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., p.63.  

(3) Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., pp.64-65.   

م وي 1863 انون اللاني عام  17 وي م(، ولم1922-1916بريحاني )رئي  وزرا  ال د في:  و : جورج ( 4)

مانشس ر، والم  لويم  ور  الويز  من بينبرو شاير، أصبح مميراس لنمرسي اب مائيي وي مانشس ر، والم   ابني 

م،  شرا  لويم  ور  بالنا  مات ال كوينيي ومكان  عن  1864دي يم لويم ال   النانماني،  ووي والم  عام 

م وي ويلز،  زو  1884عام وي مهني النحاماة،  ب  ا  از اام حان النهائي عام  14ي شارد وي الشروع بسن ر

رنار م وي  ا1945أبار عام  26م،  ووي 1890م، دب  البرلنان عام 1888من السيمة مار ريت أوين عام 

 Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopedia                       وونشاير ويلز. للنزيم ينظر 
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 ,المسلمين اكي يقودأحرارًا ن يكون االخوان على أ ّنياً تممعبد الباري  قشتد قلوأ ,م(1945
ن غاندي أ الَّ إ ,ماطالق سراحهاطلب من نائب الملك عن طريق الدعم ال يدنغا ألتمس منف
 ةلسبيل الوحيد لمعالجهي او  (,ساتياغراها ةالسلبي ةالمقاوم) أي ف_ه الالعنئمبد_صر على أ

 ,الهند ن فيلمسلمياعموم لعقد مؤتمر ن و خر ن اآلو المسلم ةر القادبالمقابل قرّ  ,مستقبل االسالم
عبد  هسأوتر  م1919يلول عام أ 21لكنو في بعقد المؤتمر وتم  ,لمشاعرهم اً عطاء تعبير موحدإل

 :والثاني ة,مركزي ةنسيقيت ةنشاء هيئا :ولاأل ن,ونتج عن ذلك المؤتمر اصدار قراري ,الباري
   .(1) ةخالفلل م يوماً 1919ول عام تشرين األ 17اعتبار يوم 

ها اجتماعًا ل ةلجنالعقدت شهدت تلك الحركة تطّورًا ملموسًا بمشاركة القادة الهندوس, ف     
 وار وقرّ  ,الهندوس ةغاندي وبعض القاد هر م, حظ1919ول عام تشرين األ 24و 23يومي 

 ةفيما يخص الخدمات المدني ةعن التعاون مع الحكوم يوالتخل ة,ائع البريطانيلبضلمقاطعتهم 
عام  ةفي نهاي ةوازاء القلق المتزايد لجماهير المسلمين ناقشت الدوائر الحكومي ة,والعسكري
 تصرح آزادبو الكالم أعند ذكر اسم لكن  ,المعتقلين ةموضوع اطالق سراح القاد م1919
 ,ذلك الرجل في الوقت الحالي راحس اطلق ةون من المخاطر الجسيمسيك" :تيأبما ي ةالحكوم

ن تكون أوالسؤال هل يجب  ,مرتقب الدولة العثمانيةمع ن اّلعلن عن شروط السلم أذ إ
رضخت لمطالب  ةالبريطاني ةن الحكومأ الَّ إ, (2)؟"كثر صرامهأن عليه اآل ةالقيود المفروض

 أؤيدنني "إ :كليفالند قائالً  .رآ .البريطاني سي يلمركز ح مدير مكتب المخابرات اصرّ ف ,الشعب
في  فرضت عليه اّلقامة الجبرية البريطانيةالذي  آزادفراج عن تنطوي باإل ة التيمخاطر ال اتخاذ
خير تم االفراج في األ, و (3)"البنغال ةعلى الرغم من اّلقتراح المعاك  لحكوم ,خرينواآل رانشي
كانون  27فرج عنه في أف آزاد , أماخريناآل ةوبعض القاد (محمد وشوكتعلي ) خوينعن األ

   .(4) م1920كانون الثاني عام  3لى يوم إفي رانشي  م, لكنه بقى1919ول عام األ
 ةالعزل :من خالل أمرين اثنين هما هكان للمدة التي قضاها آزاد في السجن أثر بالغ في     

 ,ليهاإالهند التي تطالبه باالنضمام  ةحري :والثاني ة,ءوالقرا ةالكتاب ةوالفراغ الذي ساعده في متابع
 ةٍ في واحد" :عرب قائالً إذ أ ,؟ق بينهماوفكيف ي ة  صبح في حير أف ,ولىعن األ ةً هميّ أوهي ال تقل 

                                                           

(1) Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., pp.70-71.   

 .70-69( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص ص2)

 .70( الن مر ن س ، ص3)

(4) V.N.Datta, Op.Cit., p.106.  
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للبدء  من الرفاق والتلميذ ةزل مع مجموععلمكان من ةلعودبارغب أني كنت إدتي نجأمن 
 ,ملأوالت ةالعزل على الهند ةجل حريأختار العمل السياسي من ا, إالَّ إنه (1)"ليف والتدري أبالت
ال استمع فيه صوت سيّ  ,ال في تجاوب ارادتي وقصديسيّ  ةكان ثمّ " :في ذلك الصدد الً ئقا

   .(2)"من ارادته لقبول اراده اهلل بدّلً  نادي رجلً يالسماء 
كان ذلك اللقاء و  م,1920عام كانون الثاني  18المهاتما غاندي في ب ةول مر أل آزادالتقى      
   .(3)رفضت ذلك ةالبريطاني ةن الحكومأ الَّ إ ,شيرانفي  آزاد ةزيار  غانديفقد حاول  ,زادآل اً مهم
لى نائب الملك إر المؤتمر ارسال وفد قرّ و  ,لقاء غاندي بعد ةلمؤتمر الخالف آزادم ضان     

 آزادوكان  ة,مذكر الالمسلمين على  ةالقادع وقّ ف ة,ما يتعلق بالخالفعالمه بمطالب مسلمي الهند إل
 ةساليب القديمن األ"إ :قائالً  ,لم يذهب مع الوفد ونه عضوًا في المؤتمرلكو  ,من ضمن الموقعين

فعلينا ايجاد بعض الوسائل  ,الجدوى ةن تكون كثير أل واّللتما  واّلنتظار ّل يمكن للتسوّ 
 19في  تشيلمسفوردالهند بنصاري نائب الملك مختار اال ةالتقى الوفد برئاس, (4)"ضغط المباشرلل

محمد  ةبرئاس ةلحركآخر لل وفد كّ ش  ف ,ع للوفدوكان رده غير مشجّ  م,1920كانون الثاني عام 
في  بريطانيالى إ ينمتوجه ,غادروا الهندو عضاء السيد سليمان الندوي وبعض األ ةعلي وعضوي

 تكانه ن ردّ أ الَّ إ ,لويد جورج بمطالبهم ةاسرئب ةالبريطاني ةقناع الحكومإل م,1920شباط عام  1
 ةن جميع الدول المهزوم"إ :جاب الوفد قائالً أ, إذ (5)من رد نائب الملك في الهند قل تشجيعاً أ

 ,فقد قاتل اّلتراك ضد الحلفاء ,يكون هناك استثناءولن  ء,حرب ستعامل على حد سوافي ال
  .(6)"ةتحمل الهزيملمستعدين  وان يكونأوبالتالي يجب 

اجتماعات  ةسلسل ةعقد مؤتمر الخالف ,مال مسلمي الهندب آلبعد تصريح لويد جورج المخيّ      
 ةول مر أل آزادوخطب  ة,الخالف ةبعض قاد ةمشاركوب م,1920شباط عام  29-28كلكتا في ب

 ةلهيئ ةوالتاريخي ةالديني ةهميألا اً مفسر  ,رانشيمقر اقامته الجبرية في بعد االفراج عنه من 

                                                           

 .33ي، ص( عرش ميليساني، بجهال بريا1)

 .34آسز برياي، صن الس عن  ( 2)

(3) V.N.Datta, Op.Cit., p.106. 

(4) Mahader. Desai, Op.Cit., p.4.  

(5) V.N.Datta, Op.Cit., p.106. 

(6) Hassan Imam, National movement in Billar: Khila fat to Civil Disobedience 

(1919-1931), Degree of Doctor of philosophy, Aligarh Muslim university, India, 

1992, p. 69. 
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التالحم الداخلي بين مسلمي الهند لتعزيز النضال ضد  ةالمجتمعين على ضرور  ثوح ة,الخالف
التعاون  ةجل تحقيق وحدوأل ة,الخالف ةلحرك ة"الشيع"بانضمام المسلمين  حبور  ,البريطانيين

لكنهم مختلفون في  ,ماماال ةمتفقون على طاع ةوالشيع ةهل السنأن أكد بأ ,والنظام فيما بينهم
ال ي ك ,والدفاع عنها ةالخالف ةالتمسك بهيئ ةضرور بالمسلمين في الهند  اً همنبّ  ,اختياره ةريقط
  .(1)ةضوا للفرقعرّ تي

 ةوموقف السلطات البريطاني ,الدولة العثمانيةمستقبل  أنشبالستياء المسلمين  ةً ونتيج     
بمناسبة  ةلخالفل اً يوم م1920ذار عام آ 19حتفال بيوم االعلن شوكت علي أ ,المناهض لها

  .(2)مرور عام كامل على تأسيس لجنة بومباي للخالفة
 فتمّ  ,لعالج لمسلمين الهنداهي  (السايتاغراها)عدم التعاون  ةن حركإعرب غاندي وأ     
 م,1920ذار عام أت في و مير باالقليمي  ةالخالف مؤتمرفي عدم التعاون  ةبرامج حرك ةغاصي
 ة,خدمات الحكوميالمن  ةاالستقال :ثانيا ,خلي عن االلقابالت :والأ ,ربعه مراحلألف من أوت

  .(3)م دفع الضرائبعد :رابعاً  ة,من خدمات الجي  والشرط ةاالستقال :ثالثاً 
لقابهم وميدالياتهم التي أعن بالتنازل  م1920ب عام أ 1في المسلمين والهندوس  ةالقاد بدأ      

 هجتوّ و , (4)ةومقاعدهم في المجالس التشريعي ة,م الفخريمن مناصبه واكما استقال ,حصلوا عليها
ليه إرجع أو  (,قيصر الهند)لقبه  تنازل عننائب الملك و  ىلإ اليوم والشهر نفسه غاندي في

  .(5)فريقياأالتي حصل عليها في جنوب  (حرب الزولو) ةميدالي
من الهند  ةالهجر  ةيقض ةوساط االسالميوعدم التعاون في األ ةضمن حركتي الخالفأثيرت      

عبد   قافن ,(اسالم دارباتت )ن افغانستان ا  و  ,(دار كفر)صبحت أن الهند إ سببب ؛فغانستانأل
ورفض  ,نسب اعتبار الهند دار اّلسلمنه من األ "إخير ح األصرّ ف ,آزادمع  ةالهجر  ةالباري قضي

نها لم إ ّلَ إ ة,لهجر نه على الرغم من اصدار فتوى اأكد بأو  ,الخروج الجماعي من الهند ةفكر 

                                                           

 .75( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

(2) Hassan. Imam, Op.Cit., p.69. 

(3) peter Graham-Robb, The Government of India under Lord Chelmsford (1916-

1921), with Spectal Reference the policies Adopted Towards Constitutional change 

and political Agitation in British India, degree of Doctor of philosophy, university of 

London, 1971, p.122. 

(4) Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., p.150.    

 .77( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص5)
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ن "إح صرّ  ةفي البدايف ة,ي في القضيأر  زادآلكان , في حين (1)"ةالزامي ةتصدر فتوى بالهجر 
بعد التعهدات إالَّ إنه  ,"ليهإمسلمي الهند لي  لديهم مكان يذهبون ن أل  ةغير ممكن ةالهجر 

لمسلمي  ةنه بالنسب"إ :علن فيهاأصدر فتوى أ ,ليهمإمسلمي الهند  ةهجر بفغاني والترحيب األ
صبحت ألكنها  ة,مستحب ةقبل الحرب كانت الهجر ف ة,الهند لم يكن هناك بديل شرعي للهجر 

 ,جميع مسلمي الهند ةنه ليس من الممكن والمسموح هجر أعترف بأوفي الوقت نفسه  ,ة"واجب
 ةالفاعل ةوعلى الباقين في الهند المشارك ة,خوانهم في الهجر ا ةنصح المسلمين االثرياء مساعدف

  .(2)ةوعدم التعاون مع الحكوم ةالخالف ةجل نصر أل ؛في النضال
 آزادل شكّ  ة,وترك المدارس التي تمولها الدول ةالمؤسسات الحكومي ةوفي اطار مقاطع     

للمسجد  ةتابعمدرسة وهي  ة(االسالمي ةالملي ةالمدرس)جمل خان أومختار انصاري وحكيم 
 ةفتتحت المدرسأو  ة,ربيعال ةلتعليم اللغ ةلمدارس التي تديرها الدولعن ا ا, بديالً كتلالجامع في ك

خلل " :قائالً  ةالمدرستلك ن أبش آزادح صرّ و  ,على يد غاندي م1920ول عام كانون األ 13في 
وّلسيما  ة,لها الدولهم اّلنسحاب من المدار  التي تموّ صبح من األأعدم التعاون  ةحرك

اّلنسحاب من تلك  ةمن الطلب ةر مجموعذا قرّ ا  و اللغة العربية, التي تدّر  ب ةالمدار  العربي
  .(3)"ثير بعيد المدىأفسيكون قرارهم له ت ,المدار 

الموارد  ةعلى شح ةاالسالمي ةفي المدرس ةب الطلبعدم التعاون تغلّ  ةلبرامج حركوتطبيقًا      
 من القما  المنسوج يدوياً  (_ نوعيالقا)ر مالبس يفتو  , فعلى سبيل المثال طلب الطلبةةالمالي

بعد إن كانت المدرسة الحكومية هي التي توزع عليهم تلك  عجالت الغزل والنول ةطاسو ب
 .(4)المالبس

بعد اعتقال شوكت  م1921يلول عام أ 22في  ةالمركزي ةالخالف ةجنلل اً سكرتير  آزادصبح أ     
 ةلحرك ةفكار المناصر نشر األل المحاضرات يقلجول في الهند يعقد االجتماعات وييخذ فأ ,علي

  .(5)وعدم التعاون ةالخالف

                                                           

(1) Muhammad. Naeem. Qureshi, Op.Cit., pp.119-123.    

(2) Ibid, pp.124-125.  

م، ص 1968أبو الكالم آزاد، أردو أ اديني،  را شي، و سلنان الشا جهانبور ، مكا يب أبن الس عن  ( 3)

 .113-110ص

 .118أبو الكالم آزاد، صو سلنان الشا جهانبور ، مكا يب أب (4)

(5) V.N.Datta, Op.Cit., p.119.  
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 ةالالعنف سياس أمبد عدّ  دفق (,الالعنف)خرين في معنى عدم التعاون مع اآل آزاداختلف      
ولم يسمح له بمعنى  ,البشر ةجاز العنف في سياق طبيعأن اّلسلم "أ :حصرّ و  ة,وليس عقيد

 ةبين السياس آزاد مزجو  ,"ييد الدين اّلسلمي الحنيفأبتوذلك النوع من العنف ّل يحظى  لم,الظ
يسمح اّلسلم  وّل ,خرينالعنف يعني الظلم وانتهاك حقوق اآل" الً ئواالبداع في تفسيره للعنف قا

الهندوس بين التحالف  ةعلى ضرور  وأكد ,(1)"و تعد  أحد بارتكاب تجاوز لذلك لم يسمح أل ,به
 ,جل الحق الواجبوأل ,الهند وحريتها ةلمصلح"ًا: حصرّ م ,نيوالمسلمين ضد االحتالل البريطا

   .(2)"والعمل معاً  ,ن والهندو ياتحاد المسلم ةضرور 
م, أكد بضرورة 1921ب عام أ 25أغرا في بوخالل خطبته في مجلس الخالفة المنعقد      

من  الهند بدّلً مهمتين منها في المسلم  ءواجه المر ي": ح بذلك الصددتحقيق الحكم الذاتي, فصرّ 
, إذ أريقت دماء المسلمين هناك, وفي الهند الدولة العثمانيةآسيا الصغرى وسوريا والعراق و 

ن المهمة تقع على عاتق الهند إاختبار لصمود وعزم المسلمين, وفي إطار حركة الخلفة ف
بأن الهندو   وهندو  وغيرهم من الطوائف, وبالتالي ّل نتفاجأ مسلمينمن بما فيها 

ودعا إلى ة للهند وللخالفة, بريطانيا عدوّ  آزاد وعدّ , "والمسلمين قد نجحوا بتطبيق تلك المهمة
لنا, وّل تلبي مطالب الخلفة,  "حتى ذلك الوقت الذي تظل فيه بريطانيا خصماً  :ها قائالً مقاطعت

 فعلى المسلم عدم مد يد الصداقة للحكم ,وفي الوقت الذي ّل تمنحنا فيه الحكم الذاتي
 .(3)"يالبريطان
ها بضرورة منبّ  ,عن حركة الخالفة بأنها جسدت نضال الهند من أجل الحرية آزادر عبّ و      

واتخاذ برنامج لتكوين مجتمع هندي  ,المسلمين في ضوء أحكام القرآن الكريمو تحالف الهندوس 
الكريم لحث  ( في القرآنةبسورة )الممتحن آزاد متآلف لمواجهة االستعمار البريطاني, واستدل

                                                           

 .82ق، ص( رضوان قي ر، الن مر الساب1)

 .83، صن س الن مر ن الس عن   (2)

م، 1921آ  عام  25مجل  بالوت، أترا، -أبوالکالم آزاد، بحبات آزاد بحبي صمارتم  ب  من  ( 3)

 .50،43،42مر ب  مالف رام، ص، ص
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"إن مثل تلك الطوائف في الهند ّل تضر المسلمين على التفريق بين الصديق والعدو, فقال: 
 .(1)لهم" ةً أن يتخذها صديق عليهمبالمسلمين, فيجب 

باستمرار يطّور من مواضع خطبه, فوّجه خطابه تلك المرة إلى الجنود المسلمين  آزاد كان     
تشرين  26أغرا في ب ةالخالف ؤتمرفي مالتي ألقاها  بتهخالل خطوالهندوس في الجي  من 

بناء الهند بضرورة ترك الخدمة العسكرية في الجي  البريطاني أل نداءً  ,م1921األول عام 
"حتى لو لم يرتكب أحد خطأ في الجيش البريطاني, وطلب منه بدّل من مهامه : قائالً 

, ه ما يبرر انضمامه للجيش البريطاني"الصلة بالمسجد أو المعبد, مع ذلك لي  ل ةالعسكري
خارجي وهو  أحدها" :البريطاني في الهند يضطلع بمهمتين, فقالبأن الجي   وعّلل قوله ذاك

راقة دمائهم"ال بقمع الهنود و تمثّ فما الداخلي تمر أالدفاع عن الهند,  ذا كان ضطهادهم وا  , وا 
 (2)باغ "أرض جليانواّل هو ل عن الغرض الداخلي, فالجواب على ذلك السؤالءأحد يتسا

(Jallianwala Bagh ) ن الذين أطلقوا النيران على الغارقة بدماء المسلمين والهندو , وا 
مستمعيه بعدم شراء البضائع االنكليزية,  آزادوناشد , (3)الهنود هم الجنود الهنود انفسهم"

ضاعتهم, فعليكم مقاطعة "إنكم تخدمون عدوكم خدمة رائعة بشرائكم بإذ قال: , سالبوالسيما الم
يستخدم ذلك ثم مليون روبية تنفق كل عام لشراء الملب  اإلنكليزية,  تسعينبضائعهم, فإن 

وع ّد  ,, وحث الجمهور الهندي باالمتناع عن ارتداء تلك المالبسالمال للقضاء على اّلسلم"
ية ّل يمكننا تحقيق هدفنا "إذا لم يتم مقاطعة الملب  اّلنكليز , فقال: ذلك أمرًا مهمًا للتمّرد

الوقت في  ,(4)االمتناع عن ارتداء تلك المالبسوعلى المرء , بالتحرر من اّلستعمار البريطاني"
"على المسلمين قائال: واجبًا وطنيًا, ترك المالبس المستوردة من بريطانيا  آزاد وعدّ نفسه 

                                                           

 .47-46آسز برياي، ص صم  ب  من  ( 1)

م،  ب أ ل ت ال وات البريحانيي النار 1919نيسان  13م بحي حم ت وي أمري سار بالهنم يوم  جلي نو ال   غ ( 2)

ل وي منح ي م  وحي سنيات ) ليانواا باغ( وي أمري سار بوايي البنجا ،  علز الحشود الكبيرة من الهنود، الازا

ل وي  اريي الهنم الحمي ،  ون ج عن  ق   النئات من األش اص، واصابي آبرين، و ان ل لف الحاد ي ن حي  حوا

القات الهنميي البريحانيي، وأدات بال زام النها نا تانم  ب  يي ال وميي الهنميي، وااس  الل  ر ت أ راس وي الا

 Britanicca.com-https://www.2022,Encyclopediaللنزيم ينظر                         عن بريحانيا.

م، 1921شرين ااول عام  26لکالم آزاد، بحبات آزاد، بحبي ال  اميي  مجل  بالوت، أبوام  ب  من  ( 3)

 .74بجهال برياي، ص

م، بجهال برياي، 1921آ  عام  25( أبو الکالم آزاد، بحبات آزاد، بحبي اصمارات مجل  بالوت، أترا، 4)

 .63-62ص ص

https://www-encyclopedia-britanicca.com/
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ء الملب  المستورة من رتدااالتضحية براحتهم على حساب أجسادهم من خلل اّلمتناع عن 
نكشاير(, ألن تلك الملب  تدمر بلدهم وتمزقها, لذا وجب نبذها"  .(1))مانشستر وا 

ألجل محاربة االقتصاد  البريطانية ومحاربتها يتضح أعاله تركيز آزاد على المالبس     
فضاًل ؛ نيااالنكليزي, والحيلولة دون جعل الهند سوقًا للبضائع المنتجة أو المصّنعة في بريطا

 كونها تجعل من الهنود يظهرون بالمظهر األوربي.عن 

, ومقاطعة للهنود بترك الجي  البريطاني آزاداستقبلت األوساط الحكومية البريطانية دعوات      
كنذير شؤم وسوء, فكانت في حالة من االضطراب, فقررت اتخاذ اجراء  البضائع البريطانية

مستعدا للسجن بسبب نشاطه التحريضي المناهض لبريطانيا,  آزادصارم بحق, بالمقابل كان 
ذا فقال:  نني بدأت أتحضر للسجن, وا  "فإذا استعدت الحكومة للعتقاّلت, فإني ادعوها لذلك, وا 

وتم اعتقال  ,(2)ما حدث وأوقفت الحكومة حملت اعتقاّلتها, فسأصاب بخيبة ّل حدود لها"
(3)مدني( وكت علي( والسيد )حسين احمدو)ش من القادة أمثال: )محمد علي( عدداً 

  (Husain 
Ahmed Madani( )1879-1957)بسبب تأييدهم لحركة الخالفة من جهة, ورفضهم  م

بأسى  آزادنتيجة العتقال بعض القادة وتأخر اعتقاله شعر و  للسياسات البريطانية في الهند,
الخطيرة  ى على تصريحاتي"إني سئمت انتظار اعتقالي, فقد مض :وحزن لعدم اعتقاله قائالً 

شهرين, وكنت أتوقع بموجبها سأعتقل, فتم اعتقال العديد من النا  وّل أزال انتظر ذلك 

                                                           

 .63آسز برياي، صم  ب  من  ( 1)

 .88ن مر السابق، صرضوان قي ر، الن الس عن  ( 2)

م وي 1879 شرين األول عام  6عالم  نم  مسلم وممير دار الالوم وي ديوبنم، ولم وي  ح:ي   حم: م:ني ( 3)

 بلمة )دانغارماو( بننح ي )أوناو( وي م ا اي )أو ربراديش(، والم   و سيم حبيب ز من نس  النبي محنم
لز )ص

ز
 

(علي  آل  وسلم
ين بن علي، من ورع اامام الحس

(لي  السالم)ع
،  ان يان  ممرسا وي ممرسي وي )دانغارماو(، و ان 

عاماس،  ب ب ب  13م،  ان عنر السيم حسين 1894نما( وي )وايز آباد(، ووي عام  وأص  الاائلي من منح   )

 م ، عنم رشيم أحنم  انجو ي أصبح  لني اس و، درت  حت رعايي ااس اب محنود حسنلمار الالوم وي ديوبنم، 

قواعم اللغي الاربيي وأصول ال    وأص  الحمي  وال  سير،  يساني الننورة م  عائل  ، وبمأ بمر ا ر  لز النمي

عاماس بام اع  ال اس اب  محنود حسن من قب  بريحانيا ب هني متامرة الرسائ  الحريريي وسجن  16و  ز 

راح  عاد للهنم وشارم بالن ال من أ   بنالحي، و حوع حسين لل  ا  ما  وااع نا  ب ، وبام ا الا س

 و انت ووا  لجنايي علنا  الهنم،  أصبح رئيساس والحريي، وكان أحم النتسسين لجاماي النلي ااسالميي وي دلهي، 

 s://www.upwikiar.top.comhttp                             م. للنزيم ينظر 1957ن األول عام  انو 5وي 

https://www.upwikiar.top.com/
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"كيف لي إّل أن أصف الحكومة : الً ئقا شجاعةبوخاطب السلطات البريطانية , (1)اّلعتقال"
نني أرفض أن أقول لألسود إنك أبيض" كانون  10وفي , (2)البريطانية اّل بصفتها الحقيقية, وا 

بتهمة القائه الخطب  آزادم ألقت السلطات البريطانية القبض على أبو الكالم 1922األول عام 
, وصدر 1921تموز عام  5التحضيرية المناوئة لبريطانيا في مدينة ميرزابور في كلكتا في 

 .(3)شباط من العام نفسه 9عليه الحكم بالسجن مدة عام واحد مع االشغال الشاقة في 
 (4)شاوري شورا في مدينة 1922شباط عام  11اندلعت أعمال عنف في  آزادوخالل محاكمة 

(chauri shaureفي مدراس, وقام بها عدد كبير من الم )ين على مبنى مركز الشرطة هاجم
وأحرقوا رجال الشرطة الذين بداخله, األمر الذي حمل غاندي على تعطيل حركة عدم التعاون 

سبب استخدامهم العنف, وقد القى قراره االنفرادي بتعطيل الحركة معارضة والعصيان المدني؛ ب
قد و , (5)والهندوس نمسلميالبين  ةشديدة من الهندوس والمسلمين, وأدت إلى تدهور العالق

بعد حادثة شاوري شورا,  ةتعرض غاندي على أثر ذلك للكثير من االنتقادات لوقفه الحرك
"إن غاندي كان في يقاف الحركة قائال: إبأن غاندي قد أخطأ بالبريطاني  بومباياعترف حاكم و 

 .(6)قاب قوسين أو أدنى من تحرير الهند, لوّل ايقافه حركة الكفاح السلمي فجأة" 1922عام 
 م1905خالل تقسيم البنغال عام لقد أدرك أبو الكالم آزاد طبيعة المخّططات البريطانية       
د, األمر الذي جعله ينخرط بصفوف المقاومين الهندوس عن تهدف إلى تمزيق الهنكانت التي 

                                                           

 شرين  21-18أبو الکالم آزاد، بحبات آزاد، بحبي اصمارات  نايي علنا  الهنم، ا ور، م  ب  من  ( 1)

 .98م، بجهال برياي، ص1921اللاني عام 

 .89، صالسابقرضوان قي ر، الن مر ن الس عن  ( 2)

(3) V.N.Datta, Op.Cit., p.121. 

وايي أو رابراديش الشرقيي شنال الهنم، برزت بالل الن ال أل   اس  الل الهنم  قريي وي ش ور  شور  ( 4)

م،  ب اش بف ان ار 1922شبا  عام  4بام حادث عني  بين الشر ي الهنميي البريحانيي ونشحا  سياسيين وي 

لشر ي، والنت نر الهنم  الو ني الهنم  م  الشر ي النحليي، بام بلف ا  اح حشم تاضب مر ز ا يال الو

( شر يا  انوا قم لج وا للماب ، وو هت  لف الكار ي ضربي لحر ي الالعن  وعمم ال ااون 22واس ر عن ق   )

ب يادة النها نا تانم ، ال   بمور  نرد بها والان  ال   راو ها، وعلز أ ر ا ألغي حر ي الا يان النمني 

   وحر ي عمم ال ااون. للنزيم ينظر 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica/chauri shaure.com 

 .82-81( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص ص5)

 .52سبلي  الل ياسين، الن مر السابق، صن الس عن  ( 6)

https://www.2022,encyclopedia-britannica/chauri%20shaure.com
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ركات السياسية والثورية حالبطريق الحركات السرية المسلحة, لكن خطته السياسية تغيرت متأثرًا 
م, فاستخدم الصحافة لتأليب الرأي العام الهندي, وكان 1908في البالد االسالمية بعد سفره عام 

ثارة حماستهم ضد  ,بالغ( وقع الرصاص في تأثيرهما على القراء)الهالل وال ةلمجلتيه األوردي وا 
لسجنه في رانشي التي أصبحت بعد مجيئه  المستعمر البريطاني, األمر الذي حمل البريطانيون

 إليها تعج بمختلف الزوار من مفكرين وثوريين وطالب.
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 ثانياملبحث ال
 م:194٧-1923 وحزب املؤمتر الوطني آزادأبو الكالم 

 جلأ من النضال ةبحرك الوحيد الناطق الهندي الوطني المؤتمر حزب آزاد الكالم بوأ عدّ      
 زماتاأل من البالد اخراج ةمهم مامهأ صبحتأ الحزب سهأتر  وبعد اليه, انضمامه عقب الحرية
 وقد شّكلت تلك األفكار جزءًا مهمًا من االستقالل, لتحقيق الهندي النضال ةحرك تعرقل التي

 أيدولوجّيته السياسية.
 

 (:م1934-1923) ةالطائفي ةومواجه آزاد الكالم بوأ _ولا أ
 في المسلمون يشترك لم الهندوس يد على م1885 عام الهندي المؤتمر حزب تشكل بعد     

 الهندوس مع ةسياسي تنظيمات بأي االشتراك بعدم خان حمدأ السيد دعوات دلوجو  ؛عضويته
 .(1)المسلمين حقوق ضياع يعني , ألن ذلكةاألغلبي ن يشكلونذيال

 عند م1905 عام ذروتها بلغت التي الطائفتين بين ةوالفرق العداوة زرع لىإ بدوره ىدّ أ وذلك     
إذ كانت هناك فجوة أو عداوات بين المسلمين والهندوس عقب قرار  ,(2)البنغال تقسيم قرار اعالن

سوية الخالفات, فانضم العديد تلك تغّيرت بعد ت , لكن وجهات النظر1905تقسيم البنغال عام 
بين المسلمين  (3)م1916من المسلمين إلى مؤتمر الحزب الوطني, وتم توقيع ميثاق لوكنو عام 

 ,(4)1919 عام التعاون وعدم الخالفة حركتي في بينهم والتضامن التعاون واعالنوالهندوس, 
 عام بأ في الموبال فالحو ابه قام عنف عمالأ شكل على عادت ءوالعدا التذمر بوادر نأ الَّ إ

 ةلحرك انضموا الذين المسلمين الفالحين من ةمجموع قام إذ ,الهند جنوب مااليار في م1921

                                                           

 .134، ص( تمير حنيم و اع، الن مر السابق1)

(2) Peter Hardy, The Muslim of Britch India, London, 1972, p.149.  

 .56( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص3)

 .42( سبلي  الل ياسين، الن مر السابق، ص4)
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كانوا من  الذين الهندوس ضد ةاالقتصادي وضاعهمأ سوء بسبب ؛م1919 عامبتمّرد  الخالفة
 .(1)التمرد نهاءإل الحكومية تدخل قبل منهم عدادأ قتل تمو  ,راضياأل مالك
 عدم ةحرك وقف في بتتسبّ  التي شورا شاوري ةشرط مركز في بشغال عمالأ عن فضالً      

 المؤتمر حزب نأب همر و لشع ؛الهندوس عن المسلمون وابتعاد ,التي ذكرناها آنفاً  التعاون
 .(2)هدافهأ لتحقيق استخدمهم

 الستخدام ؛يضاً أ الهند علماء جمعية تقدنكما أ ,العنف لممارستهم الموبالفالحي  آزاد انتقد     
 حفصرّ  ,المسلمين لغير بالنسبة الدين في القسري للتحوّ إلى ا قوتطرّ  لالحتجاج, وسيلةً  العنف
 الديني للتحول ةحال كل نإ ادراك عليه يجب ,اّلسلمية ةالشريع طبقي شخص يأ ن"إ :قائالً 

 آزاد كشكّ  نفسه الوقت وفي, (3)"الدين يف اكراه ّل يقول الذي اّلسلمي الدين ناقضت القسري
 نإف لينا,إ ةالوارد التقارير ةصح من كداً أمت لست ني"إ :قال إذ ,ماالبار من ةالقادم بالتقارير
ني تلقيت  ,ةوهمي كانت الحوادث بعض  الصعب لذا فمن ,الخصوص بذلك ماّلبار من رسائلوا 
في حال  الَّ إ الً ح العنف من يتخذوا ال نأ اعتقاده وفق الموبال على فكان ,"الحقائق في البت

, واستطاع من انهاء أزمة الموبال وخلق أجواء الوحدة بين المسلمين ىر خألا اتهمار تيخفشل ا
 وضاعأ متزّ أ التي ةالخطير  الحوادث من الموبال آزاد دّ ع المطاف ةنهاي وفيوالهندوس, 

 خطاب لشكّ إذ  ,والمسلمين لهندوسا بين ةالعالق مزّ أت في خرىأ حوادث ساهمتقد و  ,(4)البالد
 طلب عندما ,بينهما شديد خالف ةنقط مدراس في م1921 عام نيسان فيجوهر  علي محمد
 دهدّ  نهأل ؛الهندوس وغضب حفيظة ذلك ثارأف ,منها البريطانيين لطرد الهند غزو فغاناأل من
 Madan) (6)ماالفيا موهان مادان وهو قادتهمأحد  لسان على (5)للهند االسالمي الحكم ةبعود

                                                           

 .80-79، ص صالسابق( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر 1)

م، رسالي 1949-1947راع الهنم  البا س اني حول وايي  شنير الني، ال ه(  اظم  يالن محسن الس2)

 .31م، ص2001،  ليي ال ربيي   اماي الب رةا س ير تير منشورة، م

 .134أبو الكالم آزاد، بحبات آزاد،  نايي علنا  الهنم، بجهال برياي، صم  ب  من  ( 3)

 .136( آسز برياي، ص4)

 .93( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص5)

م 1861 انون األول عام  25بانمي  مادان مو ان مااويا ويسنز ما انا، ولم وي  م د ن موه ن م الفي  ( 6)

 =وي ز آباد وي الهنم، و و عالم  نم  وم لح  ربو  وزعيم للحر ي ال وميي الهنميي وعالم سنسيكري ي
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Mohan Malavinya( )1861-1946)التفاؤل ةوضرور  العنف ترك ىعل الهنود آزاد فحثّ , م 
 ةتجرب اقنعتني" :قائالً  خطاءاأل ارتكاب عدم فعلينا ة,مهم الالعنف ةتجرب نأب مؤكداً  الياس ونبذ

 مفر ّل ةلمد فالتوق نا  و  ,الكفاح ةعملي في ودورهما ,فعاليتها بمدى التعاون وعدم اللعنف
 من ثمو  ,تكرارها عدم عليناو  ,اّلخطاء ارتكاب بعد درساً  تعلمنا نناإ من المفروضف منه,

 ,كلكتافي  (بور علي)بـ سجنه أثناء شديد حباطإب شعره نإ الَّ , إ(1)"والفوز النجاح لنا سيكتب
 نها  و  (,جسورا) الذاتي الحكم ةطبيع عن للهنود ثفتحدّ  غاندي, قبل من ةالحرك سحب نتيجة
 وديمقراطي ,تشكيلال وطني :هما بميزتين زويتميّ  ,الصالح الصحيح الحكمنظام  ليمثّ 

 نأ عتقد"أ :قائالً  ة,بالديمقراطي كالتمسّ  ةبضرور  غاندي حركة سحب بعدكد أو  ,(2)التطبيق
 اذإ نهأب عتقدأو  ,الهند تحرير لنا سيحقق ةواحد ةمأ في واّلتحاد ةالديمقراطي بالمبادئ التمسك

 .(3)ة"واّليجابي ةهمياأل من ةغاي في تكون ةالنتيج نإف ة,الحرك سحب يتم لم
 حدث ,م1922 عام حزيران في المدني للعصيان بالتحضير المؤتمر لجنة قيام ثناءأ وفي     
 وأ التشريعي المجلس انتخابات في ةالمشارك بخصوص الحزب عضاءأ صفوف في انقسام

عن المشاركة في  للعدول مناهض :ولاأل التيار ,تيارين المؤتمر في صبحأف, (4)مقاطعته
 (5)باتيل فاالبهبتهاي ذلك االتجاه: لومثّ  ي,غاند مشروعات ديّ الذي أاالنتخابات, و 

                                                                                                                                                                                 

 ر   من  ليي موير النر زيي وي ز مشهور،  ل ز  الين  النبكر وي ممرس ين سنسكري ين وي بانشاا، بام  =

م،  ان باحلاس وممرساس مج هماس، لكن   ان منج باس للسياسي، حين 1884آباد، بمأ ال مري  وي ممرسي محليي عام 

م ان  ب رئيساس للحز  أرب  مرات، بمم وي 1886ان ر  وي ص وف حز  النت نر الو ني الهنم  عام 

 =م، شارم وي مناقشات ق ايا ال اليم ااب مائي النجاني1920-1909النجل  ال شرياي اامبرا ور  

م، أسا   اما   انارت الهنموسيي، وح   1906واالزامي، ساعم وي   سي  النهاسابها الهنموسيي عام =

م. للنزيم 1946عام   شرين اللاني 12م(،  ووي وي 1938-1919علز من ب الرئي  ويها بالل األعوام )

  comaMadan Mohan MalavinyBritannica/-https://www.2022,Encyclopedia.       ينظر 

 .96رضوان قي ر، الن مر السابق، صن الس عن  ( 1)

 .200ص، صبجهال برياي، عبم الرزاا النليح آباد ، ب ر آزاد،  (2)

 .274-273ص ، صن الس عن  آسي برياي (3)

(4) V.N.Datta, Op.Cit., p.129.  

م وي تو رات تر  الهنم من  ائ   ليوا باي مار، 1875 شرين األول عام  31 وي ولم ف ال ه ه     تيل ( 5)

النحامين وي عام  ، وعنم عود   للهنم  م اس معا   لن ابيلمراسي ال انون  الم اللغي اانجليزيي وساور لبريحانيا

م،  ان منظناس مهناس لحنالت النها نا تانم ، شارم وي الحنالت الالعن يي وي وايي تو رات 1917

 =ح   باللهنا علز ل ب ، ون يجيس لجهود م1928-1927م، ومن عام 1918 -1917 بالل النمةوباردولي 

https://www.2022,encyclopedia-britannica/Madan%20Mohan%20Malavinya.com
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(Vallabhbhai Patel( )1875-1948)(1)براساد وراجندرا ,م (Rajendra Prasad )
 Rajago Palachari) (2)شاكرابارتي باالتشاري وراجاجوبا (,م1884-1963)

Chakravarti )(1878-1972م,)  في المشاركة  غبار  :خراآل التيار ماأ .االنصاري مختارو
 (4)داس رانجانشيتا   ذلك االتجاه: لومثّ  ,(3)التشريعي المجلس انتخابات في ةاالنتخابي ةالمنافسو 
(Chitla Ranjan Das( )1870-1925م ,)(5)نهرو وموتيالل (Motilal Nehru )

                                                                                                                                                                                 

 ، وبام نهايي عشرينيات ال رن سردار أو ال ائم، أصبح ش  يي مهني وي حز  النت نر الو ني الهنم=

م، أصيب بنوبي قلبيي 1947م،  م أصبح نائباس لرئي  الوزرا  عام 1931الناضي أصبح رئيساس للحز  عام 

 م بام ب اي أيام من ات يال تانم . للنزيم ينظر    1948 ووي علز أ ر ا وي عام 

https://www.Bengal-Encyclopedia/Vallabhbhai-Patel.com 

م وي الهنم، نش  وي 1884 انون األول عام  3سياسي ومحامي وصح ي  نم ، ولم وي  ر ج :ر     س د ( 1)

م ان    1916،   ر  من  ليي الح وا وي  لك ا وعن  وي محكن ها الاليا، وي عام راضيعائلي من أصحا  األ

م؛ ان نام  لحر ي عمم ال ااون، أصبح صح ياس 1920حكني با نا الاليا،  م   لز عن مهني النحاماة وي عام لن

 1946نشحاس وي الن لحي ال وميي، وحرر  ريمة اسبوعيي باللغي الهنميي، سجن لامة مرات، أصبح وي عام 

وأصبح أول رئي  لجنهوريي الهنم للنمة  وزيراس للغ ا  والزراعي وي الحكومي النتق ي،  رأت الجنايي ال  سيسيي

 وي با نا وي الهنم. للنزيم ينظر                 1963شبا  عام  28 و انت ووا   ويم(، 1950-1962)

  https://www.2022,Encyclopedia-Britannica/Rajendra-Prasad.com 

م، بمم وي 1878 انون األول عام  9وي  ا ب ور   دولي  نم ، ولم  ر جوج    التش ر  ش    ف رتي ( 2)

-1937لجني الان  ال اباي لحز  النت نر الو ني الهنم ، أصبح رئيساس لوزرا  وايي ممرات لألعوام 

م، وح   علز  ائزة بهارات را نا عام 1948أصبح الحا م الاام للحكومي الهنميي النتق ي وي عام وم، 1939

 عام. للنزيم ينظر   94 نا ز م وي الهنم عن عنر1972 انون األول عام  25وي  أما ووا   وكانتم، 1954

Ibid. 

(3) V.N.Datta, Op.Cit., p.129.   

 لك ا من وي  م1870ولم وي عام  ،زعيم قومي  نم  ومحامي وي محكن   لك ا الالياشيت  ر ج ن د س  ( 4)

 نموسيي م لحي من الحب ي الوسحز، والم   و بوبان مو ان دات،  ل ز دات  الين  وي  نو   يبر ني يعائل

 م وعنم عود   للهنم ،  لمراسي ال انون م1885م، ب ب  لز انجل را عام 1890 لك ا وأ ن   الين  عام 

 ي محامي، داو  عن نشحا  حر ي سواديشي م، وبمأ بننارسي ال انون ب 1894اس معا   لن ابي النحامين عام 

عارض وادان سحب الحر ي من قب  تانم ،  ووي وم، 1905وي السجن البريحاني ع ب   سيم البنغال عام 

  . للنزيم ينظر 1925عام 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica/Chitla-Ranjan Das.com 

م وي مميني دلهي،  ووي والم  بانميت  انجاد ار نهرو قب  1861أيار عام  6 وي ولم نه و  يموتيد( 5)

واد   بب اي أشهر،  ان مو يالل من أص   شنير ،  ا ر أ ماد  منها من  وقت بايم، نش  مو يالل  حت 

رو ال    ان يان  و يالس وي دلهي،  ل ز مو يالل  الين  األولي وي ممرات رعايي ش ي   بانميت نانما ا نه

ا  از ام حان وال حق بالنمرسي اللانويي الحكوميي، ومحنران، وا  سب ماروي  يمة باللغي ال ارسيي والاربيي، 

 الباس م  الس عنم ال بول وي ال سم األول وي  ليي موير النر زيي وي مميني ز آباد، ب   لمورة  امايي و ان 

 =ال ربو  البارز برين سيبال  اريسون، و ان زمالئ  وي الكليي السير سونمار ال والبانميت مادان مو ان

https://www.bengal-encyclopedia/Vallabhbhai-Patel.com
https://www.2022,encyclopedia-britannica/Rajendra-Prasad.com
https://www.2022,encyclopedia-britannica/Rajendra-Prasad.com
https://www.2022,encyclopedia-britannica/Chitla-Ranjan%20Das.com
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 عام ولاأل كانون في المنعقدة المؤتمر جلسة وفي ,خان حمدأ وحكيم (,م1861-1931)
 نأ الَّ إ ,التشريعي المجلس النتخابات باالنضمام مشروعاً  داس رانجان طرحإذ  ,م1922
 ذلك اءوجرّ , (1)لغاندي الموالين المؤتمر عضاءأ قبل من عليه التصويت بعد رفضه تم مشروعه
, وكان آزاد م1922 عام سوراج حزب نهرو وموتيالل داس رانجان لشكّ  الحزب في االنقسام
 ةوالمنافسة االنتخابية بوصفه المجلس التشريعي مركزًا للمطالب ار المطالب بالمشاركةيؤيد التي

 .(2)بسوراج في تحقيق االستقالل عن بريطانيا
الذي أمضى فيه  ,م1923 عام الثاني كانون 1في  السجن من خروجه بعد آزاد سعى     

 في الفوضى حاالت ةمعالجب, واحد عشرة أشهر فقط وتعد بحسب القانون العقوبات الهندي عام
 ,سماج رياآ ةطائف تهاتبنّ  التي ةالهندوسي (شودهي) ةلحرك مركزاً  تعد التي غراأ ةمدين فزار ,البالد

 الدين عتنقتاو  الهندوسي الدين من لتتحوّ  التي ةالراجبوتي ملكان طائفة الحركة تلك استهدفت ذإ
 ملكان نأب ذلك رواوبرّ  ,الهندوسي الدين لىإ كراهباإل عادتهمإب الحركة تلك فقامت ,االسالمي

ورفض  آزاد نتقدأ ةالطائفي عمالاأل تلك اءوجرّ  ,صلياأل دينهم لىإ اعادتهم وتم هندوساً  كانوا
بحق طائفة ملكان الراجبوتية إلى الدين  سماج ريااآل طائفه مارسته الذي االكراه سلوبأ

واصفها  االعتبار بعين ةالوطني ةالمصلح خذأت لم نهاأب ووصفها ,الهندوسي بعد اعتناقها االسالم
 تجاهلوا قد شك بل نهمإف ,كذلك مرأب قاموا الذين نأب مقتنع نني"إ :قائالً  ,بحركة طائفية

 ةالوطني ةالوحد من البلد تنقل التي القضايا تلك ةاثار  عدم عليهم وكان ة,الوطني ةالمصلح
 .(3)"الطائفي والتناحر لتنافرإ لىإ

                                                                                                                                                                                 

م من سورا  راني وانجبت ل  ولم و و  وا ر وبن ان و ن بيجو  ا شيني 1882مااويا،  زو  عام =

ان م لن ابي النحامين وي و، واساي و شهرةم وأصبح بوقت ق ير ب1883و ريشنا، مارت الان   و ي  عام 

م، تادر مهني 1907النحكني الاليا وي ز آباد، و رأت النت نر ااقليني للوايات الن حمة وي  نام عام 

 =. للنزيم ينظر 1931شبا  عام  6النحاماة؛ ان نام  لحر ي عمم ال ااون،  ووي وي 

=Devaprasad Chosh, Pandit Motilal Nehru: His Life and work, Modern Book 

Agency, Calcutta, 1984, pp.1-50. 

(1) V.N.Datta, Op.Cit., p.129.   

(2) N.Niaz Ahmed, History of Indian National Congress, 1885-1950, degree of 

Master of Library Science, Aligarh Muslim University, Aligarh,1987, p.13. 

 .103رضوان قي ر، الن مر السابق، صعن  ن الس ( 3)
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 ةالمشكل أثناء ما كانتو  ,م1923 عام يلولأ في دلهيب المنعقدة المؤتمر جلسة وخالل     
 عمره وكان ,خلفًا لمحمد علي جوهر المؤتمر لحزب رئيساً  آزاد نتخبأ   ,بالبالد تموج ةالطائفي

 وبعد ,(1)الهندي الوطني المؤتمر لحزب رئيساً  يصبح عضواّ  صغرأ ليكون ًا,عام 35 نذاكآ
 خطابه أثناء ثوتحدّ  ,الحزب داخل طرافاأل مصالحه ةمهم همامأ كانت حزبال ةرئاس مهتسنّ 
 ةقاد الخلفات متقسّ " :قائالً  ,المؤتمر عضاءأ اختالفات عن ,م1923 عام يلولأ في لقاهأ الذي

 لمكانتهم كبيرين وتقدير باعتزاز يحظون المجموعتين عضاءأ كلو  مجموعتين, لىإ المؤتمر
 .(2)"مماثلً  رأياً  يحملون الذين ونهج بنهجي ومعرفتهم عندي
 صلوتوّ  ,والمسلمين الهندوس ةبوحد كالتمسّ  ةضرور ب رالمؤتم عضاءأل خطابهفي  آزادأكد      
 ةنتيج لىإ توصلت ةالقضي بعادأ على التعرف بعد" :قائالً  ,للمجلس االنضمام قضيه نأبش لحل

 هذه لكن ة,ضروري ةخير األ اّلنتخابات مقاطعه كانت ذإ ,ةمحمود تكون ّل المجل  ةمقاطع نأ
 ل االمج تلك لتصبح ؛المقاعد على والحصول ,للمجال  اّلنضمام فضلاأل من سيكون ةالمر 

 وضحأو  ,طويالً  وليس اً مؤقت االنضمام ذلك يكون نأ على, (3)"الحرية جلأ من لنضالنا ساحات
 ةالمشور  اعطاء عن خرأتأ لن ننيإف ,النضال بشأن ةلحظ يأ في اختلفنا ما ذاا  و " :قائالً 

 ّلنضماما ةقضي الوطني تمرالمؤ  لجنة تراقب نأ ىعل ,للمجل  اّلنضمام عن باّلمتناع
 .(4)"مقاطعته وأ للمجل 

 ,لحريةا حقق"شرطًا أساسيًا لت والهندوس المسلمين بين ةالوحد تحقيقإن  على آزاد كدأو      
 يمكن ّل !لكن اتحاد بدون حرية هنالك تكون نويمكن أ ,وازدهارها ةماأل لبقاء وضرورياً 

 .(5)"انفسنأ في ةنسانيلإل  ةساسياأل المبادئ تطوير

                                                           

 .103رضوان قي ر، الن مر السابق، ص (1)

 .97، صالسابقالن مر ن الس عن  رضوان قي ر، ( 2)

ن  أبو الكالم آزاد، بحبات آزاد، بحبي رئاسيي، حز  النت نر الو ني الهنم ، بجهال برياي، م  ب  م( 3)

 .189ص

 .189آسز برياي، ص   م  ب  من (4)

 .189  آسز برياي، صم  ب  من (5)
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 العداء نأب موضحاً  ةالطائفي عمالاأل على عنيفاً  هجوماً  آزاد شنخالل مدة رئاسته للمؤتمر      
 ,وسوراج للخالفة العليا المثل تالشت ذلك اءوجرّ  ة,يوميّ  ةلأمس صبحأ والمسلمين الهندوس بين
 جلأ من ديالهن الكفاح ةعملي على كبير بشكل ثرأ اممّ  ,وغيرها شودهي حركة هامحلّ  توحلّ 

 لدى بالخوف شعوراً  بترويجها ةالهندوسي المنظمات لبعض الذعاً  نقداً  هوجّ كما  الحرية,
 لكن, (1)الهند رباعأ ةثالث يشكلون نهمأل عليهم سينتصرون الهندوس نأب يقضي ,المسلمين

 اتالمخطط على والتغلب والصبر للثبات فيه يدعوهم والمسلمين للهندوس نداءً  هوجّ ه نفسالوقت ب
 Hindu (2)سانغاثان لىإ اليوم تحتاج ّل الهند نإ دتردّ  بدون القول يمكنني" :قائالً  ة,الطائفي

Sangathan حزب وهو ,فقط واحد سانغاثان لىإ تحتاج ولكنها ,اصلحي وأ هندوسي 
 .(3)"الهندي الوطني المؤتمر
 المهاتما نإ قوي ماناي لدي" :قائالً  الهندي النضال حركة ةقياد عن حديثه كد خاللأو       
 نهاإف ,حريتها على بالحصول ترغب الهند كانت ذاا  و  للنضال, الحقيقي الرئي  هو غاندي

 .(4)"قيادته تحت اعليه تحصلس
 االتحاد ةضرور  :ولاأل ,مهمين هدفين على المؤتمر حزب في برنامجه ضمن آزاد زركّ و      
 برامج اعداد عن فضالً  ة,الهندي ةالعمالي بالحركة االهتمام :والثاني ,والهندوس المسلمين بين
 مطبوعات ونشر ,والالعنف التعاون وعدم ة,الوطني ةالوحد بقيم الهندي الشعب قناعإل ةهادف
 .(5)الهند في ةالنائي المناطق في الحرية ةرسال ونشر ,الحرية جلأ من الكفاح نأبش

 الطائفية الشغب عمالأ من فهتخوّ  بدىأ فقد ,زادآل بالنسبة قلق مصدر الطائفية لتشكّ      
 الطائفية لخطر التصدي فبات الحرية, جلأ من الهندي الكفاح حركة على ثرتأ كونها ة؛المتكرر 

                                                           

 .101( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

  الننظنات الهنموسيي، م حلح أ لق علز مجنوعي من الننظنات الهنموسيي ال ي لها ه :و س نغ ث ن( 2)

 ما  ما ها ال اصي بها، وولس ا ها المينيي واابالقيي، و ان ل لف الننظنات دور  بير علز ال ايم السياسي

 واا  ناعي وي  اريي الهنم النااصر. للنزيم ينظر 

Shraddhanand Swami, Hindu Sangathan, India, 2016. 

 .102( ن الس عن  رضوان قي ر، الن مر السابق، ص3)

 .188ن  أبو الكالم آزاد، بحبات آزاد، بجهال برياي، صم  ب  م( 4)

 .191-190( آسز برياي، ص ص5)
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 دلهي في المنعقد ةالوحد مؤتمر في ةالفرص آزاد انتهز ذلك ثرأ وعلى ,غاندي دعن ةديني ةمنزل
 نأ المؤتمر يعلن" نتضمّ  طائفيةال نأبش قراراً  تمريرل ,غاندي ةبرئاس م1924 عام يلولأ 16 في
 ًة,معاقب وأ انتقاماً  ةبالشرط ةالخاص موراأل من بيده ما حدأ تصرف وديناً  اً قانون أالخط من

 ةقانوني ةمحكم لىإ ةاّلحال وأ داخل المؤتمر الخاص لتحكيمل إلى النزاع نقاط ةاحال فيجب
 .(1)"ليهاإ ةالحاج عند
 مامأ الموسيقى عزف ةلأمس والمسلمين الهندوس بين فاالختال ثارتأ التي المسائل ومن     

 ,الطائفتين بين الخالف ةتسوي من تمكنا نهرو موتيالل و آزاد نأ الّ إ ,(2)ةاالسالمي المساجد
 لشروط وفقاً  ةسلمي ةبطريق ةالقضي ةتسوي ىعل الطائفتين ونحثّ ي م1925 عام بياناً  اصدر وأ

  :(3)هي
 عزف والموسيقى.عدم اصرار المسلمين على منع ال -1
موافقة الهندوس على اتفاق عزف الموسيقي أمام خمسة مساجد في جانبور, وهي:  -2

لوناساث لمسلمي كوشي, وأعظم شاهي مسجد, وحديثه ساتنيس, وسنيشر مسجد, 
 وجامع مسجد سمدار.

 النبي شخصية استهدفت مطبوعات بنشر ةالهندوسي سماج ريااآل طائفه قدمتأ بالمقابل     
 في (راجبال يتمهاشا) نشرهف ,وغضبهم سخطهم ةواثار  ,المسلمين يذاءإل (وسلم لهآو  عليه اهلل لىص)محمد
 ةزماأل تفاقم اءوجرّ  (,العاشق الرسول) يأ (رسول رنغيال) تحت عنوان كتاباً  م1924 عام الهور

 ,ندوسواله المسلمين بين ةزماأل لحل للمؤتمر ةاستثنائي جلسة بعقد غاندي آزاد ناشد الطائفية
 بين ةلأالمس ةلتسوي بأ وأ تموز في للمؤتمر ةاستثنائي جلسة بعقد التكرم يرجى" :فقال

 ,ةمجدي غير جهودنا كل فستصبح تجاهلها تم ذاإ ,ةفرص خرآ تلكو  ,والهندو  المسلمين
 اجتماع عقد تم وبالفعل ,"الطائفي بالنزاع ستغرق البلد نإف الوطن, وحب ةالقومي من وبدّلً 
 لتحسين ةدعاي مكتب انشاء فيه روتقرّ  ,كلكتا في م1926 عام تموز 4 في لمؤتمرا للجنة

                                                           

(1) Quoted in: V.N.Datta, Op.Cit., p.131.    

 .83سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص ددا( و2)

 .108( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص3)
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 من المكتب ذلك سيسألت ةً كبير  جهوداً  وبذلت ,(1)الطائفية الصراعات عن ليترفعوا الشعب وتثقيف
 ونشر(, مSarojini Naidu( )1879-1949) (2)نايدو وساروجيني نهرو وموتيالل آزاد قبل
 ديفي) لمؤلفه (جهنم ةنزه) يأ (دوزخ سيري) تحت عنوان م1927 عام سارامريت في خرآ كتابا
 مراأل ىدّ أ المسلمين وساطأ في ةً كبير  ةً ضج حدثأ رسول رنغيال كتاب نإ الَّ إ ,(شارما شرن

 شهرأ ةثماني ةلمد دالمشدّ  بالسجن عليه حكم إذ ,البنجاب في الكتاب ناشر راجبال ةلمحاكم
 بالحكم طعنت الهور ةمحكم لكن ة,اضافي شهرأ ةست عن فضالً  ة,روبي (1000) ةوغرام
 .(3)الهندي العقوبات قانون من (أ153) ةالماد وفق المتهم وبرئت
 8 في الهالل لةجم في بمقال آزاد ردّ  ,رسول رنغيال كتاب نشر على الصراع ضوء وفي      
 البنجاب ةملمحك حكم) يأ (فيصله ايك كا كورت هاي بنجاب) عنوانه م1927 عام تموز
 نقداً  هووجّ  ,ة"الشائع للتصريحات يتصدى قانون نس ةالمحكم على كان" :فقال (,العليا

 اتجاههم نا  و  ,(وسلم لهآو  عليه اهلل صلى)الكريم الرسول ةمنزل من يقلل ّل كتاب ليفأت نأب" للمسلمين
 المسلمون معاجت ةخطير  لحدود ووصولها الطائفية ةالفجو  وباتساع, (4)"خاطئا كان العنف نحو
 ,م1927 عام ذارأ 2 في( mohammed Ali Jinnah) (5)جناح علي محمد من ةبدعو 
 :وتضمنت (,دلهي مقترحاتـ)ب عرفت مقترحات ربعأ متفقدّ 

                                                           

 .111-110( ن الس عن  الن مر ن س ، ص1)

شبا   13ناشحي سياسيي  نميي، وأول امرأة  نميي   رأت حز  النت نر، ولمت وي  س روجي ي ن  :و ( 2)

مر اباد،  ي ابن  توريناث  شا وباديا ، ال ح ت بجاما  ممرات بانر اللانيي عشرة درست م وي حي1879عام 

 ينجر لنمن،  م  ليي  ير ون وي  امبريم ، ساورت  لز شرا أوري يا و نو  أوري يا  ليي م وي 1895-1898

اات الن حمة عام م، اصبحت حا ن  الن ا 1931م، اش ر ت بنت نر النائمة النس ميرة وي لنمن عام 1924عام 

 عام. للنزيم ينظر       70م وي لكناو عن عنر 1949أبار عام  2،  وويت وي 1947

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.com 

 .113-112( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص ص3)

 .114-113 مر ن س ، ص صالنن الس عن  ( 4)

م وي  را شي، عنمما أصبح عنر  س ي أشهر أب    1876 انون األول عام  25وي ولم  محم: علي ج  ح ( 5)

الناروف حسن بير، ا  ق أبوا   وليعائل    لز مو ن أ ماد  وي  ا يا لالح  ال بنراسيم الا ي ي وي ضريح ال

وريهام  ،حنم عليمي  س ي أبو  ش ي ان وأرب  ش ي ات  م  أعلز  سني   محنم علي  ان اابن البكر و ان ل

والم  ممرسي ل الين  الكو را ي ،  دبل م بالبيت  م ا م األخ األصغر بنم  علي،  الا  ،ووا ني ،و شيرين ،مريمو

. للنزيم 1892م، ودرت ويها ح ز  انون اللاني عام 1887ال حق بنمرسي السنم اللانويي ااسالميي عام   م

 ر ينظ

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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 .منفصل اقليم وجعله بومباي عن السند فصل -1
 .وبلوشستان ةالغربي ةالشمالي الحدود اقليم على دستوريه اصالحات ادخال -2
 السكان عدد ساسأ على والبنغال البنجاب في التشريعية بالمجالس يلالتمث نظام اعتبار  -3
 .(1)الكلي المجموع ثلث عن التشريعية الجمعية في المسلمين تمثيل نسبة تقل ال نأ يجب -4
 نأبش المسلمين مطالب على ووافق ,م1927 عام مدراس في دورته المؤتمر حزب عقد     
 يالتشريع المجلس ةمحافظ كل في السكان لعدد وفقاً  ,ةالمشترك الناخبين دوائر في المقاعد حجز

 دوائر نأبش القرار آزاد يدوأ ,خرىاأل والحقوق ةالديني للحقوق قراراً  المؤتمر موقدّ  ,المركزي
 ,الهند في ةمشترك ناخبين رئدوا لنا ستكون ةخطو  اتخذنا ناآل ننا"إ :الً ئقا ة,المشترك الناخبين

 في يصب ذلك نأ يشعرون ناأل  نهمفإ ة,منفصل ناخبين وائرد للمسلمين تكون لن ناآل ومن
 .(2)"وحدتها ةلخدم البلد في الخلفات ةتسوي
 نتعيّ  التشريعية المجالس في والهندوس المسلمين بين التمثيل حول لالختالفات ةً ونتيج     
 وكان ,م1927 عام( Simon Commission) (3)سيمون لجنة بريطانيا في المحافظين ةحكوم

 ةاهان وهادّ عو  ,الهنود ةالساس قبل من رفضها لىإ ىدّ أ الذي مراأل ,بريطانيين جميعهم عضائهاأ
 يأالر  من عريض قطاع فقام ,ةحكومال في الهندية ةالمشارك ةبزياد البريطانية للوعود ةوخيان

 .(4)بمقاطعتها الهندي السياسي

                                                                                                                                                                                 

Muhammad Ali Shaikh, Quaid.e.Azam Mohammad Ali Jinnan, University press 

Karachi, 2013. 
 .86-85داد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص صو( 1)

 .114رضوان قي ر، الن مر السابق، صن الس عن  ( 2)

مي النحاوظين برئاسي س انلي م من قب  حكو1927لجني عيانت وي  شرين اللاني عام   ج ة سيمون ( 3)

و  ل ت اللجني من   1919بالموين لوض    رير عن  دس ور الهنم ال    م وضا  قانون حكومي الهنم لاام 

سباي أع ا  بريحانيين، أرباي أع ا  من النحاوظين، وا نين من الانال، وواحم ليبرالي، و انت برئاسي 

ضت لالن  اد من قب  حز  النت نر الو ني الهنم  وماظم النحامي الليبرالي  ون سينون،  اَّ  نها   ارا

ااحزا  الهنميي، وم  بلف نشرت   رير ا بنجلمين و  ننا اق راح حكناس با ياس اقلينياس للهنم، وروض النستوليي 

  البرلنانيي وي النر ز، و شكي  ويمراليي م  ااح  اظ باا  ال النباشر بال ا  البريحاني. للنزيم ينظر  

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.com 

(4) David M. Traboulay, Mahatma Gandhi’s Satyagraha and Nonviolent Resistance, 

Academic works Publications and Research, University of New york, 1997, p.201. 
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 اختيار م(Bir Kenhead( )1924-1929) يدكنه بير الهند لشؤون ةالدول وزير ربرّ      
 يتوجس فيهم حزب كلف ,ومتفرقين مختلفين الهنود الساسة نأل حصراً  البريطانيين من اللجنة
 .(1)مشترك موحد نظام وفق دستور وضع عدم لىإ يؤدي امّ م خراآل الطرف من خيفةً 
 الشعب قبل من رفضها تم م1928 عام شباط 3 في بومباي لىإ اللجنة وصول وعند     
 من عد) ةعبار  ةاالنجليزي باللغة عليها كتب والفتات ,سوداء رايات حامالً  خرج الذي الهندي
 .(2)(سيمون يا تيتأ حيث
 تقريرها متوقدّ  أعوام, ةربعأ اللجنة تلك عملت والشعب ةالساس قبل من ةالمعارض ورغم     
 التغيير في ساساأل ةالطائفي تدّ عو  ,ةاتحادي ةدول الهند بجعل وصتأف ,للهند اً دستور  لوضع

 .(3)والمنبوذين والسيخ المسلمين قلياتلأل الطائفي االنتخاب يسن نأ على الدستوري
 عام ذارأ 9 بتاريخ دلهي في اجتماعه االحزاب جميع مؤتمر عقد سيمون لجنة رفض وبعد      
 ةالمشكل مع تتعامل نأ على للبالد دستور لوضع لجنة بتشكيل اً قرار  اصدار تم ,م1928
 عمل وبعد ,المؤتمر حزب عضاءمن أ وبعض نهرو موتيالل ةبرئاس اللجنة وكانت, (4)الطائفية

(, الذي نهرو تقريرـ)ب عرف الذي م1928 عام بأ 15 في تقريرهااللجنة  متقدّ  شهرأ ةثالث
 :(5)هي توصيات ةبمجموع وصىأ

 الدومينيون. اطار في الذاتي الحكم في الشعب حق -1
 .الشيوخ ومجلس العموم مجلس من برلمان يةالتشريع السلطة تشكل -2

 :على التقرير كدأ ,الطائفي بالتمثيل يتعلق وفيما      
 .التشريعية الهيئات ةلكاف ةالمشترك االنتخابات أمبد تطبيق  -1
 االقاليم في المسلمين استثناءو  ,التشريعية الجمعية في للطوائف المقاعد حفظ أمبد رفض  -2

 لهم السماح مع ,ةالغربي ةالشمالي الحدود اقليم في المسلمين يروغ ةقليأ فيها يشغلون التي
 .خرىاأل بالمقاعد ةبالمشارك

                                                           

 .83( محنم حسن األعظني، ح ائق عن با س ان، ال ا رة، د.ت، ص1)

 .169( ميالد م رحي، الن مر السابق، ص2)

 .58( سبلي  الل ياسين، الن مر السابق، ص3)

 .118( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص4)

 .90-89( وداد سالم محنم النايم، الن مر السابق، ص ص5)
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 .فقط أعوام ةعشر ل المقاعد حفظ ألمبد يسمح  -3
 بها المعمول االجراءات عليه قطبّ وت   ,بذاته قائماً  اقليماً  ةالغربي ةالشمالي الحدود اقليم عد -4

 .منفصل اقليم وجعله بومباي ماقلي عن السيد فصلو  خرى,األ قاليماأل في
 .الثقافي واالستقالل والمعتقد والراي الحرية لضمان الهندي الشعب حقوق على كيدأالت -5
 لونيمثّ  الذين المسلمون ديّ أ فقد ,نهرو تقرير لتوصيات ومعارض مؤيد بين المسلمون انقسم     
 بوأ سهمأر  وعلى هنديال الوطني المؤتمر حزب في عضاءأ :وهم ,االسالمية ةالوطني النظرة
 توصياته بعض ورفض التقرير عارض, في حين (1)وغيرهم انصاري حمدأ مختارو  آزاد الكالم

, (2)هندوسية ةوثيق نهأب وصفه الذي جناح علي محمد سهمأر  وعلى االسالمية طةرابال عضاءأ
 كدتأو  ,قريرالت (هندومهاسابا) ةمنظم ةبهجم الهندوس جانب من ةشديد ةمعارض القى اكم

 المجلس في المقاعد ثلث وحجز والبنغال البنجاب في ةمتفاوت وبنسب مقاعد بحجز مطالبتها
 .(3)بومباي اقليم عن السند فصل على تاحتجّ  نهاإ عن فضالً  ,المركزي التشريعي

 اقليم وجعل ,بومباي عن السند فصل نهرو تقرير فقبل دلهي مقترحات يخص فيما ماأ     
 بوضع وطالب ة,المنفصل ةاالنتخابي الدوائر رفض لكنه ,كامل اقليم ةالغربي ةاليالشم الحدود

 .(4)الكامل االستقالل من بدالً  الدومنيون
 نهرو لآل جواهر بـ: المتمثّ  الوطني المؤتمر حزب داخل من ةمعارض التقرير القى     

 تقرير فضر  وبعد, م(1897-1945)( Subhs Chandra Bose) (5)بوس شاندرا وسوبهاس

                                                           

 .90النايم، الن مر السابق، صوداد سالم محنم  (1)

 .140( س انلي ولبرت، الن مر السابق، ص2)

 .119( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص3)

(4) V.N.Datta, Op.Cit., p.135.  

م وي  و ام، اوريسا، 1897 انون اللاني عام  23 وي  ور   نم  بارز، ولم ش ن:ر   وس  سو ه س( 5)

م؛ بسبب انشح   ال وميي،   ر  من  ليي الكنائ  1916و رد منها عام كلك ا، ببريزيمنسي  ليي درت وي 

، وأرسل  والمي   لز  اما   امبريم  وي انجل را، ا  از ام حان ال ممي النمنيي عام 1919ااسك لنميي عام 

م؛ بسبب سناع  بااضحرابات ال وميي وي الهنم، أصبح صح ياس وقائماس 1921م، لكن  اس  ال عام 1920

م، أصبح رئيساس  ن ي ياس لبلميي  لك ا عام 1921حوعي  ون رت البنغال، وبسبب أنشح   سجن وي نهايي عام لن 

م، قاد قوة 1927،  م  رحيل   لز بورما لالش با  باالق   بحر ات  وريي سريي،  م أ لق سراح  عام 1924

م، عاصر النها نا 1945-1939لانيي بالل الحر  الاالنيي ال ال وات البريحانييو نيي  نميي وي ال ار  ضم 
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 طةرابال عقدت ,التشريعية الجمعية في المقاعد حفظ ونظام ة,المنفصل االنتخابات ألمبد نهرو
 عن وتمخض ,م1928 عام ولاأل كانون في جناح علي محمد ةبرئاس اجتماعاً  االسالمية
 :(1)وهي ,الست جناح بنقاط عرفت جناح بها متقدّ  مطالب ةست االجتماع

 .المسلمين من والمركزي التشريعي المجلس في المنتخبين نالممثلي ثلث يكون نأ يجب -1
 ةعشر  ةولمد السكان لعدد وفقاً  والبنغال البنجاب في للمسلمين احتياطيه مقاعد ايجاد -2

 ة.اضافي بمقاعد مطالبتهم عدم ضمان مع للفحص ةً خاضع وتكون أعوام,
 .فقط المركزي التشريعي المجلس على الواليات في الصالحيات تقتصر ال -3
 وبأغلبية ةمنفصل ةوبصور  والشيوخ العموم مجلس في يمرر الدستور في تعديل يأ نإ -4

 ة.مشترك جلسة في بالمجلس الموجودين خماسأ ةربعأ
 .الطائفي التمثيل ةكلم حذف مع للدستور وفقاً  ةحكوم سيسأت -5
 .نهرو لتقرير وفقاً  البنجاب في الطائفي بالتمثيل يتعلق بما ةالكتل تجسيد -6
 الرزاق عبد لسكرتيره شارأ فقد ,نهرو تقرير قبول جلأ من ةبحمل للقيام متحمساً  آزاد كان     
 ةمصلح من سيكون" :قائالً  مخاطبه ,التقرير قبول دتؤيّ  أوردية صحف نشرب باديآ المليح

 تمضيه الذي الوقتو  ,التقرير ييدألت الصحف في مقاّلت بنشر قدمتأ ذاإ وضاعاأل  استتباب
 ,التقرير ييدأت في ةالمبالغ بعدم بلغهأ نفسه الوقت في ,"المؤتمر حزب لك سيعوضه ذلك في

 ةمعامل على الحصول يمكنهم ال المسلمين نأب آزاد كدوأ ,للتعديل قابل كونه باالعتدال ونصحه
 المبادئ وضع قد المؤتمر نأب للمسلمين وضحأو  ,نهرو تقرير بها عاملهم التي تلك من فضلأ

 من والنضال الجماعي التقدم لتحقيق التعاون على هموحثّ  ,سلمينالم ةمصلح في تصب التي
 .(2)االستقالل جلأ

                                                                                                                                                                                 

م،  ووي 1938تانم  و ان م شمداس لالس  الل وممووعاس نحو السياسات ااش را يي، أصبح رئيساس للنت نر عام 

  Britannica.com-lopediahttps://www.2022,Encyc           . للنزيم ينظر 1945أ  عام  18وي 

 .60-59( سبلي  الل ياسين، الن مر السابق، ص ص1)

 .355-354( عبم الرزاا مليح آباد ، ب ر آزاد، بجهال برياي، ص ص2)

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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 ففي ة,القوي ةدعاي فقو  ,التقرير ييدأت جلأل الجهود من المزيد بذل ةبضرور  آزاد وضحأو      
 على التركيز يجب" :قائالً  حصرّ  م1928 عام ولاأل كانون في كلكتا في االحزاب عجم مؤتمر

 :(1)مرينأ
 .المسلمين على لتوزيعها كتيبات مع الصحف في مقاّلت نشر :وّلً أ 

 ."المسلمين بين الدعائي بالعمل للقيام ةخبر  وذو بها موثوق عناصر تجنيد :ثانياً 
 رسلأف ,هضد ةحمل علي شوكت شن بعد السيماو  ,نهرو تقرير تجاه قلقاً  كان آزاد نأ الَّ إ     
 ريحاتصت ونشر ,اجتماعات ةثالث عقدجوهر  علي وكتش نأب يخبره نهرو موتيالل لىإ ةرسال

 ّل المسلمين نأب رواقرّ  لكنو في الهندو  ن"إ , فذكر شوكت ما نّصه:التقرير ضد استفزازيه
 (راج هندو) اعالن نتضمّ  التقرير نإ يضاً أ واضاف ,"ّلحقا للمجال  ممثليهم ارسال لهم يحق

 المعارض يأالر  حشد جلألو  ",موت وأ ةحيا" للمسلمين صبحأ ذلك نا  و  (,الهندوسي الحكم) يا
 :وقال, (2)التقرير ةقضي حول معه يتفق علي محمد صغراأل شقيقه نأب للحشود وضحأ للتقرير

 لكم ؤكدأ نيا  و  ,هنظر  ةوجه تسمعون وسوف ,للهند سيعود الذي بشقيقي ةً مقارن معتدل نني"إ
 حدأ قريشي شعيب علي شوكت نتقدوا ,"المرات عشرات موقفي من نقداً  شدأ موقفه نأب علناً 

 لجنة في قريشي شعيب مكان يكون ينأ علي لمحمد قيض ذا"إ :الً ئقا المسلمين اللجنة عضاءأ
 محمد قبلقد و  ,"ةعدّ المُ  اللجنة ارتكبتها ةفادح اخطاء سيتجنب التقرير لكان ,التقرير عدادإ

 ضد ةحمل يأ يطلق ال نهأب نصاريلأل االخير كدأو , الدومنيون فقرة باستثناء التقرير على
 تاحأ التقرير ن"إ قائالً  نهرو بتقرير تفاؤله عن انصاري حمدأ مختار عربأ جانبه ومن, التقرير

 قلياتلأل العالم دول اعطته اممّ  ,ثباتاً  كثرواأل  ةواقعي كثراأل  الضمانات الهند في قلياتلأل
 .(3)"منها ةوروبياأل  ّلسيماو  ة,العرقي

                                                           

 .125( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

 .127ص ،ن س الن مر  (2)

 .128الن مر ن س ، صن الس عن  ( 3)



 م1958-1905زاد آالكالم  يبالدور السياسي أل.............ثالثالفصل ال

 

138 

 المسلمين ةنظر  لبيان ,دلهي في م1929 عام الثاني كانون في عام مياسال مؤتمر عقد     
 لفأيت التي الواليات يعطي الذي الفيدرالي بالنظام فطالبوا ,الهند استقالل فيها يتم التي ةللطريق
 .(1)التشريعية المجالس في مرشحيهم انتخاب في المسلمين وحق ,الذاتي الحكم منها
 ةقومي ةوطني ةمشكل هي والمسلمين الهندوس بين ةالمشكل نأب رالمؤتم خالل جناح وذكر     

 .(2)طائفي نزاع وليست
شبح الحكم  إن واقع األحداث في الهند هو صراع أزلي, فالهندوس متخّوفين من رجوع     

على ضياع حقوقهم االسالمي قبل مجيء بريطانيا إلى الهند, في حين المسلمين متخّوفين 
 بريطانيا منها.تجاه األغلبية الهندوسية في حال استقالل الهند, وخروج كونهم يشكلون أقلية 

 طرح ,م1929 عام اذار 30 في دلهي في المنعقد االسالمية الرابطة جلسة اجتماع وفي     
 :(3)وهي ,عشر ةربعاأل جناح علي محمد بنقاط عرفت ةنقط ةعشر  ربعأب مقترحات جناح
 .المباشر الحكم ةمقاطع كل يمنح دستور طاءواع لالقاليم فيدرالي دستور انشاء  -1
 .واالمتيازات الحقوق في الهندية المقاطعات بين ةالمساوا  -2
 بنظر االخذ مع ةوالنيابي التشريعية المجالس في النيابي التمثيل حق المقاطعات اعطاء  -3

 .المقاطعات جميع في االقليات حقوق االعتبار
 .الثلث بنسبة الدستور بموجب يابيالن المجلس في المسلمين ممثلي ةحص تكون  -4
 التي ةبالصالحي متمتعين ويكونوا ةالمختلف والفرق للطوائف الممثلين االعضاء ينتخب  -5

 .الدستور عليها ينص
 في ةالمسلم ةكثرياأل حقوق يمس ال نأ يجب المقاطعات جميع في ةاالنظم تغيير عند -6

 ة.الشمالي والحدود والبنغال البنجاب
 .الطوائف من طائفه يمس ونقان يأ تنفيذ عدم -7
 ةالديني الشعائر ةاقام في للجميع الحرية الجديد الهندي الدستور يضمن نأ يجب -8

 ة.والتعليمي
                                                           

رسالي ما س ير تير م(، 1997-1947ور النظام السياسي وي با س ان)( س ار  بار عالو  المليني،  ح1)

 .17م، ص1998 ليي الالوم السياسيي،  اماي بغماد  ، منشورة

 .61( سبلي  الل ياسين، الن مر السابق، ص2)

 .63-62ص ص، ن س الن مر  (3)
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 شروط بدون بومباي عن السند فصل -9
 .االمارات ةبقي مع التنظيم في والحدود بلوشستان منطقتي ةمساوا -10
 وتوزيع ة,الديني لحريةا في االمارات باقي مع المسلمين حقوق الدستور يضمن نأ يجب  -11

 .الحقوق جميع في ةوالعدال الوظائف
 في ةحكوم وأ وزاره يأ تشكيل عند الثلث بنسبة المسلمين تمثيل يكون نأ يجب  -12

 .الهندية المقاطعات
 واماكن مقدساتهم وحفظ ةالديني الشعائر ةقامإب المسلمين حرية بضمان الدستور يتكفل -13

 ةمنح وتخصيص المقاطعات, كل في والتعليم للغةبا سلوبهمأ على والحفاظ ,معتقداتهم
 .االسالمية لشؤونل سنوياً  تصرف مقاطعه لكل ةمالي

 .المقاطعات جميع بموافقه اال الهندي الدستور في تبديل او تعديل يتم ال  -14
 جناح علي محمد فعر  المسلمين مطالب حول الوطني المؤتمر حزب مع اتفاقه لعدم ةً ونتيج     

 ةدول وضع عن اعالن الستصدار الملك نائب للقاء سميالإلى  فتوجه ,ريطانياب لىإ المطالب
 .(1)للبالد دستور لوضع لندن في ةمستدير  ةمائد وعقد ة,سياد ذات
 لمندوبين ةدعو  توجيه سيتم" نهأب الملك نائب رحص م1929 عام ولاأل تشرين 31 وفي     
 يهدف مؤتمر في الملك جلله ةحكوم للقاء لندن لىإ لحضورل الهند نحاءأ مختلف من

 لكن ,بالتصريح المسلمون برحّ و  ,"الهند في ةالدول وضع لتحقيق اّلقتراحات على للتفاق
 لتقرير وفقاً  الدستور لوضع المؤتمريعقد  نأب مشترطاً  هفي ةالمشارك رفض المؤتمر حزب
 .(2)نهرو
 انذاراً  الهور في عقدت التي هجلست في الهندي الوطني المؤتمر حزب هوجّ  لقراره كيداأوت     

 فسيتم عام, اقصاها ةمد خالل نهرو تقرير على ةالموافق عدم ةحال في البريطانية للحكومية
 .(3)ةحكومال مع التعاون وعدم التام االستقالل اعالن

                                                           

 .152( س انلي ولبرت، الن مر السابق، ص1)

 .94لنايم، الن مر السابق، ص وداد سالم محنم شلش ان الس عن  ( 2)

 .95( الن مر ن س ، ص3)
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 عام ذارأ 2 في الهند في الملك لنائب خطاباً  غاندي ارسل االنذار ةمد انتهاء وبعد     
 حاله في ةحكومال مع التعاون وعدم المدني العصيان حركة لسحب استعداده فيه نبيّ  ,م1930
 :(1)وهي ,الهنود مطالب ةحكومال تنفيذ
 .كامالً  تحريماً  الخمور تعاطي تحريم -1
 ةلرقاب خاضعين وفرضها جبايتها تكون نأ على للنصف الحكومية ضرائبال تخفيض -2

 .تشريعية
 .ديةالهن البضائع ةلحماي ةكمركي تعريف وضع -3
 .السياسيين المعتقلين سراح اطالق -4
 ,م1930 عام ذارأ 2 في المدني العصيان حركة خيراأل طلقأ غاندي مطالب رفض وبعد     

 (شرمأ سابرماتي) ةمدين من للساتياغراها دينالمؤيّ  من شخصاً  78 يرافقه ةطويل ةبمسير  قام إذ
 ةضريب وأ قانون لنقض ذلكو  ,البحر ساحل على وجراتك في تقع ةمنطق وهي (داندي) ىلإ

 دفع ورفض ة,االجنبي البضائع ةمقاطع ينقرر م مكان كل من ليهاإ الناس انضمو  ,الملح
 الجنود من فصائل ورفضت ,الغربي الشمالي الحدودي االقليم للحركة انضم وقد ,الضرائب

 نأ الَّ إ ة,عسكري لمحاكمات ضونيتعرّ  جعلهم الذي مراأل المتظاهرين على النار فتح الهنود
 مقتل عن اسفر ةعشوائي ةبطريق النار ةالشرط رجال فتح عن طريق الحركة قمعت بريطانيا
 .(2)شخص 420 ةواصاب شخص 103
 ةجه من البريطانية ةحكوملل ةالقمعي االجراءات ةوشد ة,جه من التظاهرات ةموج وبانتشار     

 اعتقاالت حمالت تشنّ  كما ,م1930 عام يارأ 5 في غاندي اعتقال لىإ ذلك ىدّ أ ,خرىأ
 .(4)(satyagraha) للساتياغراها الموالين شملت (3)ةواسع

                                                           

م، 1990، ال ا رة، 2( عبم الننام الننر،   اح النسلنين وي  حرير الهنم، الهيئي الن ريي الاامي للك ب،  1)

 .138ص

(2) N.Niaz Ahmed, Op.Cit., p.17.  

 .69صم، 2007( ع ام عبم ال  اح، النها نا تانم  محرر الن هورين، دمشق، 3)

لها النها نا تانم ، ومانا ا باللغي السنسكري يي والهنميي )ال نسف بالح ي ي(،    :  ت غ  ه  ( 4) حر ي شكا

و  ضحت أدارة رئيسي للن ال الهنم  ضم اامبرياليي البريحانيي، و م  بنيها من قب  مجنوعات النح جين وي 

 م مراقبي الالعن  وي الا   عبر البح  عن الح ي ي= الهنم والبلمان األبر ، ومن بالل ولس ي الساي اترا ا  
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 خاطب ,م1930 عام بأ 3 في بومباي في عقد الذي للمؤتمر العمل لجنة اجتماع وخالل     
 اجراءات يضاً أ واستنكر ,الساتياغراها رجال بقمع ةالشرط قيام مستنكراً  ةالحاشد الجماهير آزاد

التي يقصد بها ادعائها للسالم رغم قمعها للسايتاغراهيين المطالبين  ةالمزور  انيةالبريط السالم
 طريق عن بالسلم عواتتمتّ  لن نكم"إ :قائالً بحقوقهم عن طريق االحتجاج السلمي الالعنف, 

 يأل اّلستعداد ةهبأ على تكونوا نأو  ة,التضحي خلل من به الفوز عليكم نماا  و  ة,المطالب
 6 فيبدلهي  قوينز ةحديق في الجماهيرتجّمع مكان  لىإ سافر ثم ,"اّلستقلل سبيل في ةتضحي

 الشعب يتحدى لمف ,باهراً  نجاحاً  قتحقّ  الحركة ن"إ :الً ئقا ,بالحركة شادأف ,م1930 عام بأ
نما  ,فقط الملح قانون  ثرتأف ,نجاحها ةاّلجنبي للملب  مقاطعتهم تأثبتو  ,قدامهمأب داسوهوا 

 مليون 320 تحرير ن"إ: قائالً  للجماهير اً حماسي نداءً  هوجّ  دلهي ومن ,"نجلتراا على اقتصادياً 
 نأل  ةتضحي يأ من التذمر ينبغي فل ,ةرابح ةلصفق نهاإف ,رواحأ بضع حساب على هندي
 .(1)ة"المعرك في سننتصر الطريق ذلك في استمرينا ذاا  و  ,استعباد ةحال في تبقى ّل البلد
 لالنضمام ودعاهم ,للمسلمين خاصاً  نداءً  اً وجهم ميروت م1930 عام بأ 7 في آزاد زار     
 يديأ وهي ة,مينأ يديأب تهمقضيّ  نأل ؛المجالس في تمثيلهم وأ طائفتهم عن للدفاع ليس للحركة
 اجراءاتها الحكومية اتخذت ,للحركة الجماهير تهواثار  ةالحماسي تهلخطب ةً ونتيج ,المؤتمر حزب

 ,م1930 عام بأ 7 في ميروت في الخطب القاء ةبتهم م1930 عام بأ 21 في باعتقاله
 ةالمائد مؤتمرات في الوطني المؤتمر حزب اشراك جلوأل ,(2)ميروت لىإ رسلأو  كلكتا في فاعتقل
 كانون 26 في السجن من المؤتمر عمل لجنة عضاءأو  غاندي سراح الحكومية اطلقت ةالمستدير 
 ةاتفاقي توقيع تمو  ,الثاني ةالمستدير  ةالمائد بمؤتمر ةللمشارك غاندي فدعي ,م1931 عام الثاني

 بمؤتمر ةالمشارك روقرّ  ,المدني العصيان حركة المؤتمر حزبعلق  بدوره ,(روينأ غاندي)
 ,المؤتمر في ةللمشارك م1931 عام ولاأل كانون في لندن لىإ غاندي فذهب ة,المستدير  ةالمائد

                                                                                                                                                                                 

=بروح السالم والنحبي وال  وع لانليي صارمي من ال ات، ويوا   الساي اترا ا الح ي يي النحل ي من بالل 

 /:Britannica.com-/www.2022,Encyclopediahttpsروض ال  وع ال ح . للنزيم ينظر              

 .142-141رضوان قي ر، الن مر السابق، ص صن الس عن  ( 1)

 .142-140ص ص رضوان قي ر، الن مر السابق،  (2)

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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 ,الدومنيون وضع منحها وهو للهنود هماأل القومي المطلبرفضت  البريطانية الحكومة نأ إالَّ 
 عام الثاني كانون 4 في مدني عصيان حركة طلق, لي(1)شيء يأ تحقيق دون للهند غاندي فعاد

 حزب آزاد سأتر  ةالمد تلك وفي ,والنار بالحديد قمعتها البريطانية الحكومة نأ الَّ إ ,م1932
 في عنه فرجأ إذ ,شهرين مضىأو  ,دلهي في 1932 عام ذارأ 12 في اعتقل ذلك بعد المؤتمر

 .(2)م1932 عام يارأ 11
 رامزي جيمس البريطاني الوزراء رئيس اعلن والهندوس المسلمين بين لالختالف ةً ونتيج     

 1932 عام بأ 16 في( مJames Ramsy Mackdonald( )1866-1937) (3)ماكدونالد
 في التشريعي المجلس مقاعد من% 51 لهندا ةحكوم منح تضمن يتال الطائفية المنحة قرار عن

 واعتبار ,للمسلمين ةالمنفصل ةاالنتخابي الدوائر على كيدأوالت البنغال, في% 50و ,البنجاب
 .(4)السكان عدد حسب الواليات في المسلمين تمثيل
 مؤتمرات توصيات يضم كتاباً  صدرتأ ,ةالمستدير  ةلمائدالثالث ل مؤتمرات انتهاء وبعد     
 ,(the White Paper) بيضاأل الكتاب اسم تحت م1933 عام ذارأ في ةالمستدير  ةدالمائ
 ستة عشر ةوعضوي ,(Linthgow)لينتغو اللورد ةبرئاس ةالمشترك الدستور عمل لجنة لتوشكّ 

 من عضاءأ ةوسبع ,البريطانية الهند عن عضواً  عشرينو  ,البريطاني البرلمان من بريطانيا
 .(5)مسلمين ةخمس بينهم من مساعدين وأ مستشارين بصفتهم الهندية االمارات

                                                           

(1) N.Niaz Ahmed, Op.Cit., p.17.   

 .145، صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 2)

وي لورسناث مورابي، اسك لنما، و و أول  1866  شرين األول عام 12ولم  جيمس ر مز  م  :ون  : ( 3)

، ووي الحكومي 1931، 1929، 1924رئي  وزرا  لحز  الانال البريحاني بالل الحكومات الاناليي 

م، انهز  الين  ااب مائي وي عنر اللانيي عشر، لكن  اس نر بالنمرسي لنمة س ي 1935-1931اائ الويي الو نيي 

م ان م لحز  الان  1894م ب ب للان  وي بريس ول، ووي عام 1885عام  أعوام ب  ي ممرت  لني ، وي

 و و وي  ري    لز أمريكا الجنوبيي. للنزيم ينظر   1937 شرين اللاني عام  9النس   ،  ووي وي 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.com 

 .104( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص4)

 .67، ص2001( اش ياا قريشي، سيرة ميالد أمي، دمشق، 5)

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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 بأ في ةالملكي ةالمصادق وتمت ,م1935 عام حزيران في البريطاني العموم مجلس اقر وبالتالي
 .(1)م1935 لعام الهندية الحكومة قانون ليكون م1935 عام

 حزب عضاءا واحترام تقدير كسب من مكنته ةسياسي ةيدولوجيأب آزاد الكالم بوأ زتميّ      
 ليكون للحزب رئيساً  بانتخابه صواتهمأ كسب استطاع ةقصير  مدة ففي الهندي, الوطني المؤتمر

 جهوداً  بذل المنصب وبتوليه ,عاماً  35 نذاكآ عمره كان ذإ ,المؤتمر حزب يتراس عضواً  صغرأ
 يالذ الطائفي المد ةومواجه ة,جه من اعضائه بين النظر وجهات لتقريب الحزب داخل ةمضني
 برامجه فوضع خرى,أ ةجه من غاندي المهاتما قبل من التعاون عدم حركة سحب عن نتج
 بما االجتماعي او السياسي الصعيد على سواء والمسلمين الهندوس بين التعاون روح ةعادإل

 نأ الَّ إ ,نهرو بتقرير وتمثل للهند اً وطني اً دستور  عدادإب جاهدا وناضل واالستقالل الحرية يحقق
 الهند حكومية بقانون عرف للهند دستورا واصدرت بالتقرير جاء ما رفضت البريطانية يةالحكوم
 .1935 لعام العام
 

 ةلرابطمع ا ةالسياسي باحثاتمن امل آزاد الكالم بوأموقف  _ثانياا 
  (:م1940-1935ة )السالمي

 م الذي شكل1935عام  (حكومة الهند)قر قانون أ  بعد انتهاء جلسات المائدة المستديرة     
دولة  ةكل والي عدّ و  ة,حدى عشر واليإلى إم الدستور الهند ذ قسّ إفي الهند,  ةاتحادي ةلدول دستوراً 
سام, البنغال, آوريسا, أبيهار,  :هيو  ,لمصالحها والواليات وفقاً  ةر شؤونها الداخليتسيّ  ةمستقل

, السند, بومبايمدراس,  :وهي ,ةالواليات المتوسط (,ةالواليات المتحد ةالمقاطعات المتحد)
وتضمن الدستور تكوين هيئه تشريعية اتحاديه شملت جميع الهند , الحدود, بيهار, البنجاب

 عضواً  (156)لف مجلس الواليات من أذ تإ ,مجلس الواليات ومجلس الجمعية :ومجلسين هما

                                                           

 .152( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)
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فتنتخبهم  ةما البقيأ ,منها عضواً  105 ةإذ تنتخب الدوائر االنتخابات العام ,مثلو الهند البريطانية
 .(1)مباشرالوتكون االنتخابات وفق النظام االنتخابي غير  ةالخاص ةالدوائر الطبقي

ز واليتين عزّ  في البنغال والبنجاب وذلك ما ةكثريكما وضمن الدستور للمسلمين مستوى األ
 .(2)ياتحقوق االقل ةصيان, فضاًل عن بهم ةوريسا معظم انتخابات خاصأالسند و  :للمسلمين هما

م ومطالبته بانضمام الهنود لعمل 1935وعلى الرغم من تنديد حزب المؤتمر بقانون عام      
طة رابواعتراض حزب ال, (3)ةساس االقتراع العمومي من جهأعلى ة الدستور ضمن لجنة دستوري
 الَّ إخرى, أ ةمن جه ةكثر خطور أكونه  ؛م على الجزء الفيدرالي1935االسالمية على قانون عام 

وبعد اجراء االنتخابات في كانون , (4)خوض االنتخاباتعلى المطاف  ةنهما اتفقا في نهايإ
فتمكن حزب المؤتمر  ًا,مقعد (1585)م وكان العدد االجمالي للمقاعد 1937الثاني وشباط عام 

, وفي البنغال 28.6 على فقد حصل في اسام ةحد عشر واليأصل أواليات من  ةمن الفوز بست
 66.7وريسا أوفي  86.7, وفي مدراس35 بومبايوفي  26.7, وفي بيهار علي 73.3علي 

 .(5)من المقاعد
 مقعداً  482مقعد من اصل  109طة االسالمية الحصول على راببالمقابل استطاعت ال     

قليم الحدود الشمالي الغربي, اي مقعد في السند و أتحصل على لم  لكنهامخصصه للمسلمين, 
مقعد خاص بالمسلمين, وفي  86البنجاب على مقعد واحد فقط من اصل حصلت في  في حين
, وفي 39مقعد من اصل  20على  بومباي, وحصلت في 119مقعد فقط من اصل  37البنغال 

سام آ, وفي 28صل أمقعد من  11, وفي مدراس على 64صل أمن  27على  ةاالقاليم المتحد

                                                           

 .82( سبلي  الل ياسين، الن مر السابق، ص1)

 .83( الن مر ن س ، ص2)

 .82( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص3)

(4) Anita Inder Singh, The Orgins of The Partition of India 1936-1947, Oxford 

University South Asian Studies Series, New york, 1987, p.2. 

(5) David Denis Talor, Indian Politics and The Elections of 1937, degree of Doctor 

of Philosophy, University of London, 1971, pp.362-363.  
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ا واالقاليم يسور أي مقاعد في ألى لم تحصل ع في حينمقعد,  34صل أمقاعد من  9على 
 .(1)الوسطى وبيهار

ن أثبتت بأقد ف ,ملأ ةمحمد علي جناح بخيب شعر م1937وبتلك النتائج النتخابات عام      
ن المسلمين كانوا ا  و  ,هي المتحدث الوحيد باسم المسلمين من جهته تالرابطة االسالمية ليس

ل جناح يقاتل في سبيل كسب ثقة المسلمين مر الذي جعمنقسمين في صناديق االقتراع, األ
تشكيل بفبادر جناح بالتعاون مع حزب المؤتمر الوطني الهندي , (2)هممتحدث باسمالليصبح 

مام ألخسارتهم في االنتخابات  ةً ونتيج ,شراك المسلمين في الحكومةإل ة؛حكومية ائتالفيه وزاري
 .(3)طة في السلطةرابعلى اشراك ال يوافق حزب المؤتمر محزب المؤتمر, ل

في قاليم كانوا يطمحون شغل وزارتين األ ةن المسلمين في واليأذكر اشتياق قريشي بوقد      
على  ةقاسي ن حزب المؤتمر الوطني اشترط شروطاً أ الَّ إ, ةقاليم المتحداألب ةاالئتالفي ةالوزار 

طة االسالمية في االقاليم راببلغ رئيس الأقد  آزادبو الكالم أن أورد بأ, و (4)عملالمسلمين لشغل ال
 (م1889-1973)( Choudhry Khaliq  azaman) (5)السيد شودهري خليق الزمان ةالمتحد

 :(6)وهي ,شروط ةلجمل وفقاً  ةبقبوله اشراكه بالحكومة االقليمية لالقاليم المتحد
عن العمل بشكل  ةطة االسالمية في المجلس التشريعي لالقاليم المتحدرابايقاف ال  -1

 .فصلمن

                                                           

 .155( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

(2) Ayesha Jalal, The Sole Spokes Mans Jinnah, the Muslim League and the demand 

for Pakistan, Cambridge University press, New York, 1985, pp.33-34. 

 .113( وداد سالم محنم شلش النايم، لن مر السابق، ص3)

 .90شي، الن مر السابق، ص( اش ياا قري4)

وش  يي اسالميي بالل الهنم البريحانيي أحم  بار قادة الرابحي   نم سياسي  شوده   خليق   زم ن (  5)

م وي  شونار الن ا اات الشناليي الن حمة وي 1889 انون األول عام  25ااسالميي لنسلني عنوم الهنم، ولم 

بط ايرادات  ان ش ي   ااصغر سليم الزمان صمي ي عالناس الهنم، والم   و شودر  محنم زمان،  ان ضا

وأصبح حا م با س ان الشرقيي  م،1950-1948وباحلاس، أصبح شود ر  رئيساس للرابحي ااسالميي وي با س ان 

عن  1973أيار عام  18،  ووي وي 1954م، أصبح س يراس لبا س ان وي انمونيسيا وال لبين عام 1953-1954

 https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com                                         نزيم ينظر عام. لل 83عنر 

 .91، صالسابق( اش ياا قريشي، الن مر 6)

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com/
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ان يكون االعضاء المسلمين جزء من حزب المؤتمر الوطني بالتعاون مع بقيه   -2
الحزب في تلك  ةفي رسم سياس ةاالعضاء في وضع االجراءات وسن القوانين والمساهم

 .االقالي
عن الحزب في  ةيكون االعتماد على االعضاء المسلمين في صياغه القرارات الصادر   -3

 .العا المجالس التشريعية والسلوك
واذا  آزادخذ القرارات على انهم اعضاء يمثلون حزب المؤتمر الوطني الهندي, واضاف أ -4

طة رابوالحزب حينها تتوقف ال ةعضاء وانضمامهم للوزار من قبل األ ةتمت الموافق
 .ةمنفصل ةصبحت كتلأاالسالمية عن العمل كونها 

ى تلك الشروط معناه التوقيع على ن التوقيع عل"إ :اء تلك الشروط قال خليق الزمانوجرّ      
طة اّلسلمية في اّلقليم التي رابال ة, ولمؤسسطانيموت بالنسبة للمجل  البري ةمذكر 

واشراك السيد نواب  ,خرى كان خليق الزمان يرغب بشغل وزارتي في االقليمأ ةمن جه, (1)"لهامثّ أ
خليق  كروذ(, مNawb Mohammad Ismail( )1884-1958) (2)محمد اسماعيل خان

من الشروط التي وضعها  ةمعدل ةم نسخ1937تموز عام  24ليه في إم قدّ  آزادن أالزمان 
طة االسالمية رابعضاء الأن يكون أكد خليق بأف ,طة االسالميةرابالمؤتمر الوطني للتحالف مع ال

 ةلغة والثقافوال ةالتي تشمل الدين والشعائر الديني ةوالديني ةمور المجتمعيالتصويت في األب حراراً أ
 .(3)والخدمات

                                                           

(1) Quoted In: Choudhry Khaliq Uzzman, Pathway to Pakistan Longmans Grean 

And Co Ltd, London, p.161.  

سياسي وناشط مسلم بارز وي الرابحي ااسالميي لانوم الهنم، ولم وي ا  عام  نو ب محم:  سم عيل خ ن ( 2)

بام ا نال  الين  وي الهنم، ان     لز انجل را وي سن اللانيي عشر  اترام وي ميروت، و ي  ز  من 1884

عام، وعن  وي  24م وعنر  1908ونبريم ، عاد للهنم عام ليواص  دراس   ب  ي ع و م  رغ وي ممرس   

وي  اس صبح ع ووأم، 1910ااسالميي لانوم الهنم عام  ال انون، أصبح ع واس وي لجني الان  ال اباي للرابحي

أصبح رئي   نايي المواع النمني ااسالميي لانوم الهنم عام  م اللجني ال  سيسيي  ناع  النلي ااسالميي، 

من اآلبا  النتسسين لجنهوريي نوا  محنم ، عما م1948-1947صبح نائب رئي   اما  عليكر  أوم، 1934

 م وي ميروت او رابميش وي الهنم. للنزيم ينظر   1958حزيران عام  28با س ان،  ووي وي 

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com                  

(3) Choudhry Khaliq Uzzman, Op.Cit., p.163. 

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com/
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ل نهرو قبول ن المفاوضات مع خليق الزمان قد تعثرت بسبب رفض جواهر آلأب آزادوذكر      
طة رابن منح مقعدين للإ آزادى أور , (1)ةطة واختيار عضو واحد فقط في الوزار رابعضوين من ال

 تغيير موقفل آزاداول وعندما ح ة,للمسلمين في االقاليم المتحد ةٍ جديد سيعمل على بث روحٍ 
"في مجل  وزراء وصّرح آزاد بذلك الصدد قائاًل: صح, يه هو األأن ر أخير باأل صرّ أ, فنهرو

بومباي يجب أن يكون وزيرين مسلمين ألن في ظل تلك اّلوضاع سيكون اثنين أفضل من 
ستة ن حجم المجلس بأب زادحها آلووضّ , واحد, وذلك بدوره سيعزز روح التعاون في البلد"

صرار نهرو إكثر من مقعد واحد فقط, وبأب ةطة االسالمية بالمطالبرابال يسمح لل عضواً  وعشرين
ن نهرو أ الَّ إ ,قناع نهرو للعدول عن موقفهعلى المهاتما غاندي إل ةالقضي آزادعلى موقفه طرح 

 .(2)ةفي االقاليم المتحد ةلى تسويإ آزادلم يتوصل  من ثمو  ,بشكل مختلف ةم القضيقدّ 
والحتواء هجوم حزب الرابطة االسالمية على المؤتمر الوطني اثناء تشكيل الحكومية      

, ةلمشاركه المسلمين في الحكومات التي تشكلت في اقاليم عدّ  آزادم سعى 1937عام  ةاالئتالفي
راجا  ةمن رئيس الوالي آزادطلب  ةعدد الوزراء في مجلس الوالي زيادةثناء أمدراس  ةففي والي

 بدورها تحارب ةجواء سلميألخلق  ,كثر من عضو مسلم في المجلسأباال تشاري باشراك غو 
ن العدد االجمالي للمسلمين في المجلس ال يستوعب أب خير رفض متذرعاً ن األأ الَّ إالطائفية, 

ي عضو مسلم في أاوريسا لم يكن هنالك  ةوفي والي, مين سر واحدأكثر من عضو واحد و أ
 ةراجندرا براساد بضم عضو مسلم لمجلس وزراء والي إلىبطلب  آزادم دّ فتق ,مجلس وزرائها

ن جهود أ الَّ إ ,ستعطى لحزب المؤتمر مكاتب ال تقدر بثمن ةن تلك الخطو أوضح له بأو  ,اوريسا
 .(3)لم تؤتي ثمارها آزاد

                                                           

 .158( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

 .159الن مر ن س ، صن الس عن  ( 2)

 .159الن مر ن س ، ص (3)
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يقضي باشراك  اً سردار باتيل اصدار قرار  ةوبعد مناقش آزادفاستطاع  ,بومبايما في أ     
وزير بصفة حدهما السيد يسين نوري وقد باشر عمله أزيرين مسلمين في مجلس وزراء مدراس و 

 .(1)ةشغال العاملأل
طة االسالمية سوء اجراءات حكومات المؤتمر ووسعت قاعدتها رابلذلك استغلت ال ةونتيج     

ر لتوحيد مشاع (ن االسالم في خطر)إبين المسلمين من خالل اطالق شعار  ةالجماهيري
ييد المسلمين في االقاليم أوكسب ت ة,ها الممثل الوحيد في الهند من جهدّ عب ييدهاأالمسلمين وت

 سكندر ةالسيد حيا ةتحت قياد (2)قد انضم حزب االتحاد االسالمي في البنجابو خرى, أ ةمن جه
كما وانتقد محمد علي جناح سياسات حزب المؤتمر الوطني ضد (, م1942-1892) (3)خان

الذي يقضي  (مخطط وارديـ)ب تعرفتعليميه  ةومنها اتباع سياس ,ن بمجاالت شتىالمسلمي
, ةيدية واستبدالها باللغة الهندوسوترك اللغة األور  ,بعاد المسلمين عن دينهم وثقافاتهم وعاداتهمإب
 ةالعباد ةغاندي في وضعي ةمام صور أ ةياديهم مطويأكذلك اطفال المسلمين بالوقوف و  جبرأو 

فضال عن اعتماد  ,الهندوسية ةالتي تعزز التقاليد والثقاف ة, واصدار الكتب المدرسيالهندوسية
 .(5)للهند وطنياً  وجعلها نشيداً (, Vande Mataram) (4)باندي ماترام ةانشود
 من خالل ما تقّدم, إن مخّطط واردي لم يكن نظام تعليمي فحسب بل كان نظام شامل     

لنظر عن األديان التي يدين بها أهل الهند, وأعتمد في هدف إلى اعداد جيل هندي بغض ا

                                                           

 .161-159رضوان قي ر، الن مر السابق، ص ص (1)

 .29-28( س انلي ولبرت، الن مر السابق، ص ص2)

سياسي ور   دول   نم ، رئي  وزرا  البنجا ، ولم وي مل ان وي حزيران عام  حي ة سك :ر خ ن ( 3)

حم الن ربين للسير احنم بان، و م   و سردار  رم أو أ بان،  ان موظ اس  ةم، والم   و نوا  محنم حيا1892

ي الحب بان ال    ووي بنار ي ضم السيي،  ل ز اسكنمر حياة  الين  بنمرسي عليكر ، أرس  قنجل را  لمراس

م،  ولز قيادة الحز  الوحمو  وي البنجا  عام 1935وي  ينجر  وليم ، بمم ب  ي ضابط حربي عام 

وي  1942 انون ااول عام  25بنوبي قلبيي وي  و انت ووا  ، 1942، عارض حر ي ا ر وا الهنم عام 1937

 https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com                                                 ا ور. للنزيم ينظر 

م أتنيي )وانم  ما رام(   تنيي و نيي، و اني 1950 انون األول  24 بنات الجنايي ال  سيسيي للهنم وي ( 4)

 )أمي انحني  ليف(، ويحلق عليها أي اس اسم )بانم  ما رام(. للنزيم ينظر 

https://www.kulu-shay-ean-aluma.com  

 .101( اش ياا قريشي، الن مر السابق، ص5)

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com/
https://www.kulu-shay-ean-aluma.com/
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أو أشار إليها  منهجه على التعاليم الهندوسية بوصفها تشّكل أغلبية, وأغفل التعاليم االسالمية
 بقليل مقارنة بالهندوسية.

 ةن قيادأ ,لكنوم في 1937ب عام أاالسالمية في  ةجلسة الرابطب ث محمد علي جناحتحدّ      
 ؛هندوسية ةالتباعهم سياس ؛نهامالمسلمين  نفورعن  ةالمسؤول ةتمر الوطني هي الجهحزب المؤ 

وجعلهم ال يتوقعوا  ,مل للمسلمينأن ال ألوا الحكومة في االقاليم الست بثبت الهندوس الذين شكّ أف
نهم رفضوا التعاون مع إلوا األغلبية فن الهندوس شكّ أو انصاف لقضاياهم, وبما أي عدل أ
 .(1)و شروطأبال قيود  رضوخوطالبوا بال ,طة االسالميةرابحزاب الأ

 :(2)خرى هيأعشر مطالب  ةربعنقاط األاللى إ ةضاففطرح جناح باإل     
 .من خالل سن قانون ةالمسلمين في الخدمات الحكومي ةتحديد حص  -1
 .الطائفية ةلمبادئ المحاصص وفقاً  ةيجب ان يكون تمثيل المسلمين في الهيئات المحلي  -2

 .وعدد السكان ةودوائر الناخبين المنفصل
 .للمسلمين ةوحيد ةلطة االسالمية ممثّ رابمع االعتراف بال ةتشكيل الوزارات االئتالفي  -3
 ة.والثقافي ةن بالحرية الدينيين يتمتع المسلمأيجب   -4
 .للهند ةوطني ةاعتماد اللغة األوردية لغ  -5
 .االسالمية ةوالثقاف ةال الشخصين يتضمن النظام السياسي للهند قوانين االحو أيجب   -6
 .(باندي ماترام)عدم التغني بنشيد   -7
 فقد, (3)م1925منذ عام  ةلغة رسمي ةعتمد اللغة الهنديأن حزب المؤتمر الوطني قد أوبما       

فركزت مطالبتها  ,لنقد سياسه وزارات المؤتمر الوطني ةطة االسالمية الفرصرابللذلك تاح أ

                                                           

 .117( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص1)

(2) Uma Kaura, Muslims and Indian Nationalism: the Emergence of the Demand for 

India’s Partition (1928-1940), South Asia Books, India, 1977, p.119.  

(3) Tyotirinda Das Gupta, Language Conflict and National Development: Group 

Politics and National Language Policy in India, Oxford University press, Delhi, 

1970, p.111. 
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ار طالب المدارس التغني بنشيد باندي ماترام, والجدل حول اللغة الهندية اجب :منها ةبقضايا عد
 .(1)لالقاليم ةواألوردية, فضال عن منع مرشحي المسلمين من االنتخاب في الهيئات المحلي

طة االسالمية لحكومات المؤتمر رابعلى اتهام ال آزادوفي الوقت الذي رد فيه ابو الكالم      
ن تلك اّلتهامات ّل أعضاء المؤتمر أيمكنني القول وحسب معرفتي ب" :ئالً باضطهاد االقليات قا

بعدم منع الهندوس األعضاء في المؤتمر حزب  ةقد انتقد سياسف, ة"سا  لها من الصحأ
المؤتمر من االنضمام إلى الهندومهاسابا, رغم امتناع األعضاء المسلمين عن االنضمام إلى 

 ّلسيمامال الشعب الهندي و آل قف الحزب المتهاون كان مخيباً ن مو "أ, وذكر الرابطة االسالمية
ملون من اّلعضاء أفكانوا ي ,طة اّلسلمية رغم الضغوطرابوا للالمسلمين الذين لم ينضمّ 

 .(2)"الهندومهاسابا ةالهندو  بعدم اّلنضمام لمنظم
لهندي, والسيما إن الهند في تلك المدة كانت تشهد موجة من الطائفية بين أطياف الشعب ا     

 بي الهندوس والمسلمين.
ن أفي الهند يجب " :احتفاظ المسلمين بهويتهم االسالمية قائالً  ةعلى ضرور  آزادكد أو      

ن نجعل أ, فل يمكننا مثل اّلوروبيين واحدٍ  نٍ آسلم وهنديتنا في نحافظ على علقتنا باإل
شار كذلك أ, و "الهندية وحدها ةنسياّلسلم الذي يربط المليين من المسلمين يندمج في الج

 :قائالً  ,قلياتوالدين والخط لأل ةالمؤتمر المعلنة ركزت على الحفاظ على اللغة والثقاف ةن سياسأب
من  بدّلً  ةالثقافي ةن المسلمين يتمتعون بالهويأعلن كراتشي ساسي إليؤكد الجوهر األ"

 .(3)"الهندية ةذوبانهم في القومي
قاليم المؤتمر في تشرين ط غاندي المسمى مخطط واردى وتقديمه ألوبعد اعالن مخط     

من المنهج الدراسي,  اً وتضمن اعتماد الغزل اليدوي جزء ,م بشكل كتاب1937الثاني عام 
باندي ـ)اجبار اطفال المسلمين بتكريم المؤتمر, والتغني بو تجاهل تعاليم الدين االسالمي, و 

 انتقاد إلى طةرابال دفعمر الذي األ ,والقما  المغزولالخادي أو , وارتداء مالبس القادي (ماترام
                                                           

(1) Uma Kaura, Op.Cit., p124. 

 .173-171رضوان قي ر، الن مر السابق، ص صن الس عن  ( 2)

 .174، صن س الن مر ن الس عن  (  3)
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عمال الطائفية, ومعاقبة من األ دوبرز دور آزاد من خالل سن قانون يح, مخطط واردي
وصيغت تلك االعتراضات على , المنظمات الطائفية سواء كانت منظمات هندوسية أو اسالمية

 :(1)شكل نقاط منها
 ةالثقاف ةمين هيمنأاثبات وتنفسه االسالمية وبالوقت  ةفالمخطط لتدمير الثقاوضع   -1

 .الهندوسية
 .(2)(اهيمسا)حزب المؤتمر التي تهدف لفرض عقيده  ةفرض ايدلوجي  -2
 .طفالذهان األأبث برامج و عقيده سياسيه لحزب واحد وهو المؤتمر في   -3
 .اهمال توفير تسهيالت للتعليم الديني  -4
وقمع  ةكريتيسنشر كل ما هو هندي من اللغة السنتحت اسم هندوستان سعى المخطط ل  -5

 .مشتركه في الهند ةواهمل اللغة األوردية التي هي لغ
 لموافقه الحكومات االقليمية. وفقاً  ةاصدار الكتب المدرسي  -6

 :طة االسالمية تقريرين همارابضد المؤتمر وحكوماته اصدرت ال ةوخالل حملتها الدعائي
المسلمين في ظل حكم المؤتمر فقد سرد تقرير بير  ةيح معانالتوض (شريف)وتقرير  (بيربور)

 :(3)بور جمله من التهم ضد حزب المؤتمر هي
 عدم منع اعمال الشغب الطائفية  -1
 .تشجيع اللغة الهندية على حساب األوردية  -2
 (.باندي ماترام) ةنشودأالتغني ب  -3
 .منع ذبح االبقار ورفع علم المؤتمر ثالثي االلوان فوق المباني  -4
 .اغالق مقابر المسلمين  -5
 .األورديةة قمع الصحاف  -6
 ة.تمييز بين المرشحين المسلمين وغيرهم في المناصب الرسمي  -7

                                                           

(1) Sidhartha Samanta, The Final Transeer of Power in India 1937-1947, degree of 

Master of Arts in history, University of Arkansas, 2011, pp.19-20. 

، و ي و يلي أساسيي وي النا  مات الهنموسيي. للنزيم ينظر  دولي الحب "  تع طف"و "ال تج ح"و اني ( 2)

 .32م، ص2019مراسالت  الس و  وتانم ،  ر  أحنم صالح المين، دار الراومين، بيروت، 

(3) Sidhartha Samanta, Op.Cit., p.20-21. 
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 .للمسلمين تجاه الفضائح الهندوسية اثناء اعمال الشغب ةعدم توفير الحماي  -8
 ةئفلطا ةقومي ةعند حزب المؤتمر الوطني انشاء دول ةن مفهوم القومي"أوجاء في التقرير      

 هناكبوجود ر المسلمون و فشع ,بحقوق ثانوية ّلَ إاألغلبية, ّل تتمتع فيها القوميات والطوائف 
 .(1)"ّل تعطي الحقوق والفرص بالتساوي ةاستبداد األغلبية وّل استقرار لدول

نصاف اللغة إب ةً بعد تزايد مطالبات المسلمين عامه واعضاء حزب المؤتمر المسلمين خاص     
شديد القلق  آزادوحمايتها من التهمي  من قبل حزب المؤتمر خالل اجتماعاته كان األوردية 

نما لفيف ا  و  ,ن يشتكي خصومنا فقطواآل ,أعواممنذ  ةار تلك القضيثت" :ح قائالً واالحباط فصرّ 
 ةاللغة األوردية في دور  ةقضي ةثر ذلك تم مناقشأ, وعلى "يضاً أعضاء المؤتمر المسلمين أمن 

, وعند ةن القضيأاالهمال بش ةحل لمعالجإلى م 1938عام وتم التوصل  ,هاريبورالمؤتمر في 
اقتراب موعد انعقاد دوره المؤتمر في تريبوري, تم التعهد باستخدام اللغة األوردية في اللوحات 

بل السيد جيفاترام من ق (2)وغيرها ةماكن انعقاد الدور أسماء االعضاء واالفتات في أالتي تحمل 
م(, Jivatram Bhagwandas Kripalani( )1888-1982) (3)اس كريب كريباالنيجواندبها
كد أذهبت للت ةت الدور أبعد ما بد" :كد فقالأالمؤتمر للت ةدور إلى صدم عندما ذهب  آزادن أ الَّ إ

ي اثر, وربما من أعثر لها على أن اللغة األوردية قد تم استخدامها, ولكنني لم أمن اّلدعاء ب
وضعت لوحات تحمل اسماء اعضاء لجنة العمل باللغة األوردية على مقاعدهم, جل ارضائي, أ

                                                           

(1) K.K. Aziz, Muslims under Congress Rule 1937-1939, Lahore, Pakistan, 207, 

p.311. 

 .187( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص2)

 شرين  11مالم وسياسي و ناشط ا  ناعي  نم  بارز، ولم وي  جيف ت  م  ه جون: س    ب      الني ( 3)

ب ي من الح وي حيمر اباد ونشا وي منح  ي السنم وتو رات، انحمر من اسر   نموسيي 1888اللاني عام 

الن وسحي، والم  مستول حكومي  انو ، ح    ريبااني علز النا س ير وي ال اريي وااق  اد من  لي  

م، بالل عنل  ب  ي ممرت شارم وي النشا  اا  ناعي 1912ويرتسون وي بيون، ام هن ال مري  عام 

شرم لغانم  وي م، ان م  لز حز  النت نر وعن  وي اا1917والسياسي، قاب  تانم  ألول مر  عام 

م شارم  ريبااني وي أعنال الا يان النمني، وعلز أ ر ا سجن 1920تو رات ومهاراش را وبيهار وي عام 

، شغ  من ب األمين الاام لحز  النت نر للنمة 1929 1928لام  مرات اصبح السكر ير الاام للجن  النت نر 

أبار  19م،  ووي وي 1947من النن ب عام م، اس  ال 1946م(،  م أصبح رئيساس للحز  عام 1934-1945)

 Britannica.com-https://www.2022,Encyclopedia      م وي أحنم آباد. للنزيم ينظر  1982عام 

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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من جانب اخر قام محمد علي , (1)"األوردية في ارجاء المكان ةوما عدا ذلك لم تستخدم اللغ
برساله في طة االسالمية ابتداءها راببين حزب المؤتمر الوطني وال ةجناح بمحاوالت لحل المشكل

 ةوحد ةلطة االسالمية ممثّ رابم الى غاندي طلب منه االعتراف بال1938اذار عام  3
ل نهرو طالب فيها تحقيق الى جواهر آل ةم بعث برسال1938ذار عام أ 7وفي , (2)للمسلمين

واالعتراف بالخطة االسالمية ممثله للمسلمين وتشكيل وزارات  ,الذكر ةنفمطالب المسلمين اآل
 ةالثاني ةالمطالب, وقبيل اعالن الحرب العالميلتلك ل نهرو لم يهتم ن جواهر آلأ الَّ إ ة,يائتالف

علن نائب الملك في الهند دخول الهند الحرب الى جانب بريطانيا دون أ (م1939-1945)
لى السيد راجندرا براساد ومحمد إم 1939تشرين الثاني عام  2في  ةرسل رسالأو  ,استشاره الهنود

, (3)لعدم وجود تفاهم واتفاق بين المسلمين والهندوس ,فقط ةاستشاري ةسيس مجموعأح بتعلي جنا
 م1939لحزب المؤتمر الوطني في تشرين الثاني عام  م طلباً فلجأ محمد علي جناح وقدً 

 :(4)هي من المطالب ةلى اتفاق مع حزب المؤتمر على شرط تنفيذ جملإللوصول 
 .تشكيل ائتالف وزاري في االقالي  -1
 .عليهوامرها أتؤثر الهيئات التشريعية على المسلمين وال تفرض  أن ال  -2
 ة.عدم رفع علم المؤتمر فوق المؤسسات الشعبي  -3
 طة االسالمية.رابال إلضرارايقاف محاوالت وحمالت حزب المؤتمر ل  -4
لى اختالف بين إحداث تطور األ ىدأو  ,طة االسالميةرابرفض حزب المؤتمر االتفاق مع ال     

وزرائه في الواليات في  ةستقالاب صدار قراراً إا دفع الحزب بممّ  ,زب المؤتمر الوطني وبريطانياح
 و عيداً أللخالص  يوماً  ةمحمد علي جناح قرار االستقال عدّ م, ف1939ول عام كانون األ 22

علق و  ,طة االسالميةرابحداث واتساع التناحر بين حزب المؤتمر والللحرية, وخالل تطورات األ
 .(5)فرصًا جديدة في العمل السياسيطة االسالمية رابعليها قائال لقد منحت ال آزادبو الكالم أ

                                                           

 .187، صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 1)

 .105ص( اش ياا قريشي، الن مر السابق، 2)

 .121-119( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص ص3)

 .121، صالسابق( اش ياا قريشي، الن مر 4)

 .124-123، ص صالسابق( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر 5)
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العليا في لجنة عمل حزب المؤتمر الوطني الهندي  ةمن خالل عمله في القياد آزادسعى      
م بوصفه رئيسًا للجنة عمل المؤتمر من خالل انضمامه ةاشراك المسلمين في الوزارات االئتالفيب

, وعلى الرغم من ومن ثم ترشيحهم لشغل الوزارات االئتالفية لعضوية حزب المؤتمر الوطني,
ض لالنتقاد من نه تعرّ إ الَّ إ م(,1939-1937) ةامتناعه من االشتراك في الحكومات االئتالفي

ن أ الَّ إسالميته, إنه يتاجر با  و  ,للحزب الهندوسي هاز يفقد اتهمه جناح بانح ,قبل الرابطة االسالمية
وتحارب  ة,جل حقوق اّلقليأطائفية تناضل من  ةن الرابطة اّلسلمية منظمأب"كان يرى  آزاد

خرى ساهم فشل أ ة, من جه"جل حرية البلدأحزب المؤتمر الوطني الذي يعمل من  ةسياس
وساط أ بينضعف شعبيته في اها حزب المؤتمر الوطني االتصال الجماهيري التي تبنّ  ةحمل

 .(1)المسلمين
 ةومحاول ,طة االسالميةرابعضاء الأفي اطار محاربته للطائفية االتصال ب آزادضطر أف     

ن ضغط أ إالَّ  ,البالد واالستمرار بالنضال وتحقيق الحرية ةجل تحقيق وحدالتفاهم معهم أل
 وقيام ة,من جه م(1945-1939) ةالثاني ةالحرب العالميفي بريطانيا وقرارها المنفرد بزج الهند 

الخالف بين حزب  ةحد إلى زيادةدى بدوره أبريطانيا في الحرب  ةطة االسالمية بمساندرابال
 ة,ى بحكومات المؤتمر لالستقالدّ أخرى أ ةطة االسالمية من جهرابوال ةالمؤتمر وبريطانيا من جه

م 1940نتج عنه قرار الهور عام  سدودلى طريق مإطة راببين الحزب وال ةفوصلت العالق
 .(2)تقسيم الهند وتشكيل باكستانبالقاضي 

 

 م(:194٧-1940) المتني ونظريه آزاد الكالم بوأ _اا ثالث
 ولأل الهند في للمسلمين ةمنفصل اسالمية ةدول لتشكيل ةالمبكر  والنداءات الدعوات ظهرت     

 دوحدّ  م(,1877-1938)( muhammad Aqbal) (3)اقبال محمد طريق عن م1930 عام ةمر 
                                                           

 .121، صالسابق( اش ياا قريشي، الن مر 1)

 .124-123، ص صالسابق( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر 2)

وي سيالكوت من عائلي من ال جار  1877 شرين اللاني  9شاعر وويلسوف  نم ، ولم وي  محم:  ق  ي ( 3)

، ح   علز شهاد  ال لس ي من م1908-1905ال غار،  ل ز  الين  بكليي ا ور الحكوميي، ساور ألوروبا عام 

= من  اماي ميوني، اش هر اما   امبريم ، ح   علز شهاد  ال انون من لنمن، وح   علز الم  ورا  
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 في اصدر مؤلف في باكستان ةتسمي تحت أخرى ةدعو  وظهرت لها, ةً تسمي ذكر دون مناطقها
 مسلم بنجابي طالب قبل من ,(1)(بدلأل نفنى وأ نعي  ما)أ عنوان تحت لندن في كمبردج ةجامع
 بالمنشور وجاء م(,1897-1951)( Chaudry Rahmat Ali) (2)علي رحمت شودرياسمه 
 بلوشستان, السند, :هي واليات خمسفي  يعيشون (مسلم مليون )ثالثون باسم ةبدول ةالمطالب
 الوطني المؤتمر حزب قبل من جناح مطالب رفض وبعد ,(3)كشمير البنجاب, ,ةالشمالي الحدود

 االضطرابات سياق وفي ,م1939 عام ةنهاي والحزب االسالمية طةرابال بين ةالهوّ  تعاتس
 23 بتاريخ الهور في ةالسنوي دورتها ميةاالسال طةرابال عقدت البالد في ةالسياسي والفوضى

 معظم من ييداً أت  القى الذي الهور قرار وأ باكستان قرار اصدار اعنه ونتج م,1940 ذارأ
 في االسالموالتي رفعت شعار ) جناح ةدعو  يدتأ التي االسالمية االحزاب عن فضالً  ,المسلمين

 .(4)م1940 عام نيسان 19 في باكستان بيوم االحتفال وجرى (,خطر
 نإ كدأ إذ (,الهند في تانمّ حمل عنوان )أ بمقال القرار عن جناح علي محمد ثتحدّ        
 .(5)(تايمز هندوستان) ةصحيف في المقال شرّ ون   ,الهند في مختلفتان تانمّ أ هنالك
 مع اختلف فقد ,قلقاً  آزاد بات بالبالد تعصف التي واالزمات ةالصعب االوضاع ضوء وفي      
 فيو  ,من االستعمار البريطاني الحرية جلأل بالنضال معه واتفق الالعنف ةلأمس في غاندي
 عنه نتج والذي م,1940 عام تموز 28-27 من ةللمد پونا في المنعقد المؤتمر لجنة اجتماع

                                                                                                                                                                                 

، 1930بالشار باللغ ين ااورديي وال ارسيي، عن  م  الرابحي ااسالميي وي دور ها السنويي وي ز آباد عام =

 ، دون وي ا ور. للنزيم ينظر    1938نيسان عام  21ناد  بإقامي دولي من  لي للنسلنين،  ووي وي 

https://w.w.w.Encyclopedia-Britannica.com  

 .115( اش ياا قريشي، الن مر السابق، ص1)

و، وأول من ناد  1897 شرين اللاني  16سياسي با س اني من البنجا ، ولم وي  ر  رحمت علي دشو( 2)

و أنايش ل   نحن  )اآلن أو أبماس م بانوان 1933بإنشا  و ن للنسلنين  حت اسم با س ان، واصمر متل  عام 

 م. للنزيم ينظر 1951شبا  عام  12، وسني ب عالن با س ان،  ووز وي (بملز األ نهلف 

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com 

 .116، صالسابق( اش ياا قريشي، الن مر 3)

(4) Syeda Sabiha Nazlinaqvi, Study of the Politics of the Partition, 1937-1947, 

degree of Doctor, Aligarh Muslim University, India, pp.148-149.   

 .209( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص5)

https://w.w.w.encyclopedia-britannica.com/
https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com/
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 للمنظمات الهند انضمام ةضرور  :خرواآل الالعنف, أبمبد المؤتمر حزب التزام حدهماأ :قرارين
 المؤتمر على نأب غاندي تحدث االجتماع وخالل, (1)االستقالل على صولهاح بشرط ةيولالد

 على وتعتمد جيشاً  تمتلك ال استقاللها عند الهند نأب واضاف الالعنف, أمبد عن االعالن
 ةلأالمس بتلك غاندي يأر  آزاد فعارض الخارجي, والعدوان االضطرابات مع تعاملها في الالعنف

 نناإف ذلك عملنا ذاإ نناا  و  ,ةمسلح قوات بدون حكومة يأ تشكيل عن اّلعلن يمكن ّل" :قائالً 
 تحقيق هدفها ةسياسي ةمؤسس الهندي الوطني المؤتمر ن"أ يضاً أ ردافأو  أ,خط اقترفنا قد

 هو الطرفين بين االختالف سبب وكان ,(2)"العالمي السلم تحقيق ولي  فقط, الهند استقلل
 آزاد وذكر قبسوقد  ,االستقالل نيلها ةشريط بريطانيا انبجإلى  الحرب في الهند ةمشارك حول

 السبب الحرب في يرى الذي غاندي يعتقد كما ةعقيد ولي  ةسياس عنده اللعنف ةلأمس نأب"
نه ,الحرب يرفضإنه  غاندي آزاد رذكّ قد و  ,"العالم تدمير في  حد وضع باستطاعته يكن لم وا 

 لحياته, حداً  فيضع ةالجريم على شاهداً  يكون ال نأ هباستطاعت نإف الحرب, تسببها التي لآلالم
 مشاركون الهنود لكان ,الهند حرية يللن القتال في بدهنالك  كان نإ نهإ يرى آزاد كان بالمقابل

 .(3)الحرب في حتماً 
 بدخول ةالتنفيذي اللجنة عضاءأ اقناع على قدرته حول آزاد تجاه شكوكاً  غاندي لدى كان     
 في ةبرسال م1940 عام تموز ةنهاي في آزاد تلقاها التي ةالصدم عن فضالً  الحرب, الهند

 ذاإ نه"إ :مفادها ,نهرو لآل جواهر ماعدا ةالتنفيذي اللجنة عضاءأ توقيع وفيها ,براساد براجندرا
 مامهمأ يكون فلن ,حتمياً  الحرب دخول خيار صبحأو  ,الحزب شروط البريطانية الحكومة قبلت

 من لهجوم آزاد ضتعرّ  خرىأ ةجه من, و (4)ة"استقال ةبمثاب ةالرسال تلك دّ عأو  ة,اّلستقال ّلَ إ
 دفرّ  ة,المؤقت ةالوطني للحكومة لالنضمام يدعوه ةرسال ألخيرل آزاد رسلأ عندما جناح علي محمد
 تعِ  لمو  ,ةالمسلم الهند ةثق فقدت قد نكأل  معك, ةالمناقش رفضأ نني"إ :قائالً  بفصاحته عليه

                                                           

(1) V.N.Datta, Op.Cit., p.162.  

 .212، صالسابق( ن الس عن  رضوان قي ر، الن مر 2)

 .62-61أبو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، الن مر السابق، ص  م  ب  من( 3)

 .64-63( الن مر ن س ، ص ص4)
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 الهندو , وّل المسلمين لتمثّ  ّل نكإف ,للمؤتمر اً رئيسبوصفك  شاهداً  بطلً  منك جعلوا شهرأ
 فقد ,فوراً  استقالتك تقديم ّلَ إ عليك فما نفسك, تحترم كنت ذاا  و  هندوسية, ةمنظم المؤتمر نا  و 

 حد لىإ فشلت جهودك نإ عرفأ نيا  و  ,اّلسلمية طةرابال ضد جهود من بوسعك ما بذلت
 .(1)" أالي

 قبل من آزاد الكالم بوأ تجاه تلك عنجهيته بسبب لالنتقاد جناح تعرض ذلك ثرأ على     
 الذي آزاد موّلنا على جناح رد ن"إ :قائالً  علي صفآ السيد هانتقد فقد ة,سياسي شخصيات

 وانتقده ,"ومأسوي وحشي بشكل لديه الوقار انعدام على يدل الهنود المسلمين بتقدير يتمتع
 استخدمها التي ةاللغ ن"إ :قائالً ك.نبكجكشن  االشتراكي المؤتمر لحزب مالعا ميناأل كذلك
 لدعم استخدامها سوء لىإ ألج لذلك ,نفاذال وشك على ةالسياسي مهارته نأ على تدل جناح
 .(2)ة"ضعيف ةقضي
 علماء جمعية عربتأف ,آزاد تجاه جناح موقف اسالمية منظمات دانتأ خرىأ ةجه من     
 المجلس في استعداده عن تعرب جناح لىإ آزاد الكالم بوأ ةرسال من بموقفه يهاأر  عن الهند

 الهند لعموم حراراأل مجلس دانأ كما ,جداً  مقبول وذلك ة,للمشكل حل لوضع المركزي التشريعي
 .(3)ةالغطرس عليه وغلبت بمهذّ  غير سلوكه نأب جناح موقف
 تارا السيد علنأف ,يضاً أ والرفض تقادلالن الهور قرار وأ االمتين ةنظري كذلك ضتوتعرّ      
 باكستان لقرار رفضه عن لكنو مؤتمر في يخسال زعيم م(Taresing( )1885-1967) (4)سينغ
 من محيط عبر المرور عليهم فسيتعين ,باكستان ةاقام اّلسلمية طةرابال رادتأ ذا"إ: قائالً 

                                                           

 .212( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص1)

 .213ص ، ن س الن مر  (2)

 .216-215ص ص، ن س الن مر  (3)

لبنجا ،   ر  م وي م ا ا  ا1885حزيران عام  24زعيم سياسي وديني سي ي  نم ، ولم  ت ر سي غ ( 4)

م، ام هن ال اليم ضنن نظام ممارت السيي،  ان م حنساس وي   رير 1907من  ليي بالسا وي امري سار عام 

م، أدان قرار ا ور، و ا    و 1966-1930مرة؛ بسبب الا يان النمني بين عامي  14ق يي السيي، وسجن 

                 م. للنزيم ينظر  1967م  شرين اللاني عا 22وحزب  ب راوة ضم م هوم با س ان،  ووي وي 

  https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com 

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com/
https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com/
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 من العظمى ةالغالبي نإ" :قائالً  ةببالكذ ووصفه غاندي المهاتما القرار وانتقد ,(1)"السيخ دماء
 بمجرد ةمنفصل مأ يصبحوا لم اّلسلم معتنقي نسل من وأ اّلسلم نسل من هم الهند مسلمي
 ,البنغالي الهندوسي فيه ثيتحدّ  المسلم البنغالي فيه ثيتحدّ  الذي فاللسان الدين, اعتناقهم

 اّلحيان من كثير في يعل ويصعب ة,متشابه ملب  معاً  ويرتدون ,نفسه الطعام كلأوي
 الذين الفقراء بين الجنوب خرآب وأ بشكل ملحظتها يمكن نفسها ةالظاهر  بينهما, التمييز
 فلن واحدا, اهلل خلقهم اولئك دولتين, ليسوا والمسلمون الهندو  الهند, جماهير يشكلون
 مجلس) هاوفي الهور قرار االسالمية االحزاب دانتأ كما, (2)"تقسيمهم من اّلنسان يتمكن
 انجومان ومؤتمر ,الهند لعموم مؤمن ومؤتمر ,بيهار في المستقل والحزب ,االسالمي االحرار
 زاءأ قلقهم عن روافعبّ  ,(الشيعي الهند عموم لمؤتمر ةالدائم ةالمركزي واللجنة ,بلوشستان في وطن

  آزاد قامو , (3)بالدلل ةمستقبلي ةدستوري ةبيئ يأ في ةالمسلم ةللجالي ةوالثقافي ةالديني الضمانات
 المسلمين مؤتمر بتشكيل ةالدعاي تأفبد ,متيناأل ةنظري وأ باكستان ةخط ضد المسلمين بتشجيع

 له نوعيّ  ,باكستان ةخط هاجمت ةقومي اسالمية احزاب ةست في ندمجأ الذي الهند لعموم حراراأل
 خالله من تيرخأو  م,1940 عام نيسان 27 يوم في انعقاده موعد عن علنوأ ,صحفي سكرتير

 ,(4)مسلم عشرة أالف بحضور دلهي في (التقسيم ةمكافح) يوم سمي التقسيم ةلمناهض يوماً 
 جلأ ومن ,م(Allah Bux Soomro( )1900-1943) (5)سومرو بكس اهلل لرئاسته ختيرأو 

                                                           

(1) Hakimuddin, Role of the Muslim League in Indian Politics from 1940-1947, 

degree of Doctor, Aligarh Muslim University, India, 1990, p.64.  

(2) Hakimuddin, Op.Cit., p.65. 

(3) Ibid, p.66. 

 .220-218( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص ص4)

م وي شيكاربور وي السنم من 1900سياسي وناشط  نم  من م ا ا  السنم ولم عام   وكس سوم هللا  ( 5)

را بوت، ح   علز  الين  النبكر عام  عائلي  ريي،  ان والم  محنم عنر سومرو الرئي  الورا ي لسومرو

 ين وي رم،  ولي من ب رئي  وزرا  السنم لن1911م، دب  للنمرسي اللانويي الاليا وي شيكاربور عام 1911

 شرين اللاني عام  14م  لز 1941أبار عام  7م، ومن 1940نيسان عام  18م  لز 1938أبار عام  23

ااسالمي لانوم الهنم، ومت نر النسلنين ااحرار لانوم الهنم م،  ولز من ب محاوظ الناليي والنكوت 1942

منمو   1400م، شارم أ لر من 1940نيسان عام  27ال   داو  عن  نموس ان موحمة، وعارض ال  سيم وي 

 عام. للنزيم ينظر     43م بالغاس من الانر 1943أيار عام  14وي  لسي دلهي للنت نر، أت ي  وي 

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com 

https://w.w.w.en.m.wikipedia.org.com/
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 ووصل شخص الف 50م ض بموكب دلهي لىإ بكس اهلل وصلت فقد ,االسالمي الرابطة تحدي
 .(1)الجامع المسجد جمعه مسجد لىإ المؤتمر دانعقا مكان لىإ

 ورفعوا تقريباً  شخص الف سبعون بحضور م1940 عام نيسان 27 في المؤتمر افتتح     
 المؤتمر وخالل ,االسالمية طةرابلل بالنسبة باكستان ةفكر  على اً رد (وطننا والهند هنود ننا)إ شعار
 فداء, كبش يصبحوا نأ يقبلون ّل سلمينالم الهنود ن"إ :قائالً  المؤتمر رئيس بكس ثتحدً 
 ,"اّلسلم هو العقائدي وعالمهم الروحي وبمستواهم ةبالهوي هنوداً  بكونهم فخورين منها  و 

 يأ (باد كمر  باكستان) يندردّ م للتقسيم ةمناهضجماهيرية  وهتافات صرخات المؤتمر لوتخلّ 
 .(2)(لباكستان الموت)

 عن حتفصرّ  ,اً مزعوم تهدّ وع الهند عموم لمسلمي حراراأل مؤتمر ةرابطال هاجمت بدورها      
 حراراأل مؤتمر نا  و  ,للتنديد وقيادتهم ضواتعرّ  ةالمنظم تلك وناشطي مؤيدي نأ صحافتها طريق

 ابعاد جلأل الهندي الوطني المؤتمر حزب من ةذكي ةخدع الَّ إ هو ما الهند عموم لمسلمي
 ةً ونتيج ,الوطني المؤتمر حزب ةسيطر  تحت لهموجع ,االسالمية طةرابال عن المسلمين جماهير
 رئيس آزاد الكالم بوأ ةبمهاجم مناأل ةصحيف بادرت فقد ,لها حراراأل مؤتمر تحدى من لتخوفها
 كان الذي آزاد الكلم بوأ موّلنا نا صحيحاً  لي " ةالصحيف في وجاء ,الوطني المؤتمر حزب
 في ,"ناآل ومدان مهمل قائدبوصفه  هليإ ينظر صبحأ المسلمين, بين كبير بتقدير يتمتع
 ن"إ :قائالً  االسالمية طةرابلل الدعم متقدّ  نهاأب حولمّ  ,ومكائدها بريطانيا من آزاد رحذّ  هنفسالوقت 

 .(3)"الجماهير بين ةالوحد وّل الداخلي بالتضامن ترغب ّل البريطانية الحكومة
والهندوس  وتقدير كبير بين المسلمين ومعنى ذلك, إن أبو الكالم آزاد كان يتمتع باحترام     
 مع بريطانيا, مشروطاً  لكن تعارضه مع المهاتما غاندي حول امكانية دخول الهند الحرب, معاً 

                                                           

 .220-218، ص صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 1)

 .223-221ص صرضوان قي ر، الن مر السابق،  (2)

(3) Quoted in: Ravindra Kumar, The Selected works of Maulana Abul Kalam Azad, 

Vol.I, (1936-1942), Letter from Linlithgow to Maulana Abul Kalam Azad, August 4, 

1940, Behro offset press, New Delhi, 1991, p.165.  
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, حزب المؤتمر مسلمين أو هندوس ينفرون منه بالحصول على  االستقالل, جعل معظم أعضاء
 من حزب المؤتمر. وقّدموا إليه قوائم باالستقالة

قاف الطرفين )المسلمين والهندوس(, األوضاع الداخلية في الهند, وعدم ايستياء بعد ا      
باكستان مقابل الحرب, في حين  تقرير مصيرهم, وتشكيل فالمسلمين اشترطوا على بريطانيا

مّثله  انقسم الهندوس داخل حزب المؤتمر لقسمين, أحدهما رافض للحرب ورافع شعار الالعنف
لحصول على االستقالل الكامل والموحد للهند مّثله أبو الكالم آزاد, اشترط ا , واآلخرغاندي

 ةً رسال م1940 عام بأ في Lenthlog لينثلغو اللورد الهند في البريطاني الملك نائب رسلأف
 ممثلين ةبدعو  تفويضه تم نهأب ه األخيرخبر أو  ,الهندي السياسي الوضع ةمناقش افيه طلب زادآل

 ملأي نها  و  ,الهندية الواليات عن ممثلين وضم ,للحرب ستشاريا مجلس قامهإل الهنود عن
 وطلب ,الحربي االستشاري بالمجلس ةالمركزي الحكومية الهندي الوطني المؤتمر حزب بانضمام

 الرد قبل معه الموضوع ةمناقش وطلب ,بأ 21 تتجاوز ال ةبمد انعقاده موعد قبل ةاجاب آزاد من
 .(1)المؤتمر حزب عن ةً نياب الرسمي
 حاكم البريطانيال على سؤاالً  طرح لكنه ,العرض بقبول لينثلغو ةرسال على آزاد جابأ     

 بشكل الهنود مع للعمل ةً مستعد نهاإ بريطانيا في ةالجلل صاحب ةحكوم عتبرت عندما“
, ومن (2)"؟ةللمناقش بريطانيا مع فرصاً  هنالك يكون مدى يأ لىإ ةمعرف يمكنني فهل واضح,

 قبول يجب كان بانه راوا الذين زمالئه قبل من للوم آزاد البريطاني حاكمال ةدعو  آزاد رفضثم 
 فقد ,خريناآل موقف عن ةمختلف غاندي فعل ةردّ  وكانت بقراره, مقتنعاً  كان آزاد نأ الَّ إ ة,الدعو 
 في الهند ةمشارك عدم شاءت اهلل ةاراد نأب كدأو  ,اهلل ةلنعم رمزاً  هعدّ و  آزاد قرار ديّ أو  رحب
 جرتّم ل بينهما ةتسويعلى  وحصل الملك بنائب التقى ذاإ آزاد نأب عتقدأ غاندي نأل ؛الحرب
 .(3)للحرب الهند

                                                           

(1) Ibid,  p.170.  

(2) Quoted in: S.Insha Amir, Role of Maulana Abul Kalam Azad as President of the 

Indian National Congrass, International Journal of Helth Sciences, p.13845, 

https://doi.org//053730/ijhs.v6ns2.8627.com  

(3) S.Insha Amir, Op.Cit., p.13846.   

https://doi.org/053730/ijhs.v6ns2.8627.com
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 ال الهند نأ علي وغاندي آزاد اتفق المؤتمر جلسات وخالل ةالراهن الظروف ظلتلك  وفي     
 الكامل الدعم سحب موضوع حول معه آزاد اختلف لكن ,الحرب في ةالمشارك عيتستط

 يكن لمإذا  المؤتمر يعمله الذي السبيل هو ما سؤال طرحو  ,الراهن الوضع في للبريطانيين
 .(1)عدم مساعدة بريطانيا, واتخاذ أي خطوة أخرى أو نشاط في ظل الحرب مكانهإب

-13 مدة منلل بومباي في المؤتمر حزب اجتماع الفردي في الساتياغراها حول قرار صدر     
 يلولأ 18 في ةالمحدود الساتياغراها حركة طالقبإ عليه ةالموافق وتمت م,1940 عام يلولأ 17
 ال الهند نأب والترويج التعبير وحرية ةالمدني الحريات على بالحفاظ لتتمثّ  التي م,1940 عام
 نيعارضم فردي بشكل باالحتجاج والنساء الرجال يقوم نأ الحركة بتلك فاقترح, (2)بالحرب تؤمن

 .(3)واالعتقال ةنيعال الحربي المجهود
 بتاريخ الساتياغراها ضد ةالقمعي البريطانية الحكومية حمالتفي إلى االعتقال  آزاد تعّرض     
 يشرفني" :قائالً  آزاد أمر االعتقال برحابة صدر استقبلوقد  ,(4)م1940 عام ولاأل كانون 31
 ",ساتياغراها تقديم يف ةً فرص لي تكون نأ قبل اعتقلتني ولكنك ,لي منح الذي اّلمتياز ذلك
 .(5)(نايني) سجن في عامين ةلمد بالسجن عليه فحكم
 ولاأل كانونفي  هاربور بيرل في ةمريكياأل ةالمتحد الواليات بضرب اليابان وقيام ة,جه من     
وقد  ,البنغال خليج في ونيكوبار اندامان وسقوط ,وبورما ةسنغافور ل اليابان واجتياح م,1940 عام

 فيأخرى  مناطق لىإ وروباأ في كانت ما بعد الحرب احاتسامتداد  لىإ لتطوراتا أّدت تلك
الواليات المتحدة  قّدمت بالمقابل ,محتمل ياباني لهجوم الهند وظهر احتمال تعرض ,العالم

 األمريكية المدن بضرب لكن ,ئهاجواأ تدخل لم نهاأل ؛الحرب خالل لبريطانيا ةالمشور  األمريكية

                                                           

(1) V.N.Datta, Op.Cit., p.166.   

(2) S.Insha Amir, Op.Cit., p.13846.   

(3) Ibid, p.13847.   

 .229رضوان قي ر، الن مر السابق، ص (4)

(5) Quoted in: S.Insha Amir, Op.Cit., p.13847.    
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 Franklin) (2)روزفلت فرانكلين ميركياأل الرئيس لحمّ  الذي مراأل ,(1)ةخطر  وضاعاأل صبحتأ
Roosevelt( )1882-1945 )والتوفيق الهنود ةبمصالح البريطانية الحكومية من بالطلبم 

 ولاأل كانون في قراراً  الهند في الملك نائب صدرأف ,سياستها تغيير بريطانيا رتفقرّ  ,تهاقاد بين
 سبب وكان ,آزاد الكالم بوأو  نهرو لآل جواهر بينهم ومن ,المعتقلين سراح طالقإب م1941 عام

 ةجه من الحرب, تجاه المؤتمر حزب رد فعل للضغط الذي وّلده هو المعتقلين سراح اطالق
 الهندية الحرية ةقضي تجاه حزنه عن رفعبّ  ,السجن من خروجه عند متضايقاً  آزاد كان خرىأ
 لتحقيق ةخطو  يأ اتخاذ من نتمكن لن فنحن ,نعاميل الحرب اراستمر  من الرغم على" :الً ئقا

 ذهب سراحه اطالق وعند, (3)"مصيرنا سيادأ ولسنا ,للظروف ةضحي نناإ يبدوو  للهند, الحرية
 30-23 مدةلل باردولي في المؤتمر لحزب ةالتنفيذي اللجنة اجتماع عقد ثرهأ وعلى ,غاندي لىإ

 وضاعلأل ةً نتيج المشروط الهند بدخول اً قرار  تماعاالج عن ضوتمخّ  م,1941 ولاأل كانون
 ةً واحد ةً بوص نتحرك لم ننا"إ :القرار ذلك التخاذ السبب مفسراً  آزاد فقال ,البالد في ةالسائد

 نحن الهند, بلدنا حكومة على ةالسيطر  نريد نناإ التحرك نريد ّل نناإ صحيحاً  لي و  مام,لأل
 .(4)"الحرب وأ السلم وقاتأ في كان ءسواالطبيعي  واّلستقلل الحرية نريد
بعد اصرار غاندي برفض الدخول في الحرب وااللتزام بالالعنف بعّدها قضية أكثر أهمية      

لرأيه, وتمسك األخير بالالعنف كسياسة وليس عقيدة, أدى  من االستقالل نفسه, ومعارضة آزاد
 حزب ةقياد من هعفيي نأ اردوليب في القرار اصدار بعد آزاد من غاندي طلبذلك الوضع إلى 

                                                           

(1) S.Insha Amir, Op.Cit., p.13847.    

الرئي  اللاني واللال ون للوايات الن حمة اامريكيي، و و الرئي  الوحيم ال   أن  ب  ف  نكلي  روزفلت ( 2)

نيويورم، و ان اابن  -م وي  ايم بارم1882 انون األول عام  30م، ولم 1945-1933أرب  مرات للنمة 

ال حق  1900عام، ووي عام  14الوحيم ألسر  ، ل ا عاش بروا يي و رف،  ل ز  الين  وي الننزل ح ز سن 

كليي م من السيمة اليانور روزولت، ال حق روزولت ب1905أبار عام  17روزولت بجاماي  اروارد، و زو  وي 

م، عنمما قاد الحز  المين را ي وي م ا اي 1910الح وا بجاماي  ولومبيا، وبمأت حيا   السياسيي عام 

م 1945نيسان عام  21م،  ووي وي 1913دو شي  وي نيويورم، أصبح روزولت مساعماس لوزير البحريي عام 

 وي وورد سبرينغر وي  ور يا. للنزيم ينظر 

https://w.w.w.Encyclopedia-Britannica.com 

(3) Quoted in: S.Insha Amir, Op.Cit., p.13847.    

 .230رضوان قي ر، الن مر السابق، صن الس عن  ( 4)

https://w.w.w.encyclopedia-britannica.com/
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"إن  , قائاًل:فيها يكن لم سسأ على الحربي المجهود ةمقاوم جلأل النضال في الوطني المؤتمر
 الحربي المجهود في ببريطانيا الهند ارتباط هو القرار نأ وبما عنه, غنى ّل مرأ اللعنف
 ورفضت ,ّلستقللا على الحصول جلأل بالعنف ؤمنأ كنت نا  و  الهند, ّلستقلل لضمان
 اللعنف نأ يقين على نيإف وطني, غير سلوكاً  بارتكاب مذنباً  نفسي دّ عأف ,ذلك في ةالمشارك
 فيرجى ة,منظم ةبمساعد وأ بمفردي مهمتي واصلأس ,والعالم الهند انقاذ على قادر وحده

 مقبوالً  غير االمر ذلك كان, (1)"عاتقي على بومباي قرار القاها التي ةالمسؤولي من اعفائي
 هو وحده والموت تنقطع, ّل وغاندي المؤتمر بين الروابط ن"إ :قائال عنه رعبّ  الذي آزاد عند
 .(2)"بينهما يفصل الذي
 الحرب بدخول قراره الوطني المؤتمر حزب اصدار بعد واستياءه غضبه عن غاندي رعبّ      
 للحرب المؤتمر انضمام نأل  ؛الحرب في ةبالمشارك اّلستقلل على الحصول يمكن ّل" :قائالً 
 عن عالنهإب يضاً أ ردفأو  ",ىمض عاماً  عشرين النضال على القضاء يعني اّلستقلل قبل

 والذي عادل, بميزان ووزنها تقييمها فيجب ,بثمن تقدر ّل ةً لؤلؤ  اللعنف ةسياس ن"أ الالعنف
 لال جواهر دهيّ أ دماوعن ,"باّلستقلل حتى مبادلتها يمكن وّل ,خذهاأ يمكنه ثمنها دفع يستطيع

 بذلك سعداء لستم نكم"إ :وقال ,ليهمإ اً نظر  التحفظ بعض سادر رابو  باتيل على وبدى ,نهرو
 آزاد نبيّ  ةالثق انعدام جواءأ وفي ,(3)"المؤتمر عمل لجنة تتركوا ّلَ أ منكم طلبأ ولكني ,القرار

 حزب داخل اءجو األ نهرو لال جواهر صفو  ,العمل لجنة عضاءأو  للحزب اً رئيسبصفته 
 جهد توفير من فبدّلً  ة,متضارب كانت اّلتجاهات بأن" :قائالً  زادآل اهبعث ةرسال في المؤتمر
 .(4)ة"مختلف اتجاهات في زّأجتي الوضع أبد النضال في واّلستمرار الحزب ةلقياد
 سلمينالم لمؤتمر السياسي الدعم لتقديم جهودال بذلو  ةالداخلي الخالفات تجاهلب آزاد استمر     
 تميل البريطانية الحكومة كانت خرىأ ةجه منو  ,االسالمية طةرابال حمالت تحدى الذي حراراأل

                                                           

(1) Quoted in: Ravindra Kumar, Op.Cit., p.194.     

 .231ص سابق،الرضوان قي ر، الن مر ن الس عن  ( 2)

 .231ص، ن س الن مر ن الس عن   (3)

(4) Quoted in: Ravindra Kumar, Op.Cit., p.13847.     
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 طةرابال عوتشجّ  ,عامة ةالقومي االسالمية االحزاب , والسيماالمسلمين مؤتمربوجهها عن 
 طرحت بريطانيا على ةاالميركي الضغوط ضوء وفي المسلمين,عن  الً ممث هادّ وتع االسالمية

 متسلّ و  ,الحرب بعد الهند مستقبل حول دستوري اتفاق مقترحات الهند في البريطانية كوميةالح
 االقاليم أغلبية باتفاق واوصت جناح, علي محمد لىإ دستوري تحديث لكل النقص بحق ةمذكر 

 ضاً أي واكدت الدستور ذلك خارج ةالمنشق الواليات تترك نأ على مقبول, دستور على واالمارات
 .(1)بأ عرض يتضمن الدستور

 :م1942 كريبس بعثة
 ةرقع واتساع م(,1945-1939) ةالثاني ةالعالمي الحرب في االحداث راتتطوّ  ثرعلى أ     

 ثراأل م1942 عام ذارأ في رانجون ةالياباني القوات اجتياح فكان سيا,آ مناطق لتشمل انتشارها
 بريطانيا على بالضغط والصين زفلترو  ورئيسها ةاالمريكي ةالمتحد الواليات لحمّ  الذي هماأل

 علنتأ الضغوط لكتل ةً ونتيج الحربي, المجهود في تعاونها لكسب ,الهند تجاه سياستها لتغيير
 ونستون وزرائها رئيس طريق عن ,(2)الهند في السياسي صالحباإل للقيام استعدادها عن بريطانيا
 رئيس نائب ةبرئاس لجنة لتشكي وبعدم(, Winton Churchill( )1874-1965) (3)تشرتشل
 صالحلإل مقترحات اعالنم(, Clement Attlee( )1883-1967) (4)تليأ كليمنت الوزراء

 :(1)هي بنود ةثالث نتوتضمّ  ,الهند في السياسي
                                                           

 .233-232، ص صالسابق( رضوان قي ر، الن مر 1)

(2) Bhim SenSingh, The Cripps Mission A Handi work of Britch Imperialism, 

Copyright, www.Sanipanh-war.com, 1979, p.12. 

 شرين  30ونس ون ليونار سبنسر  شر ش  ر   دولي بريحاني وبحيب ومتل ، ولم  ون:تون تش شل ( 3)

انجل را، أصبح رئي  وزرا  بريحانيا بالل ااعوام -م وي ق ر بلينهايم وي او س ورد شاير1874اللاني عام 

، قاد بالد  وي الحر  الاالنيي اللانيي عاش   ول  حزيني، لكن  اس ااد ا م1955-1951م، و1940-1945

ب    منرض   السيمة اي رست وي  ارو، ادبل  والم  الجيش و نكن من ا  ياز ام حان ال بول وي الكليي 

م أس  رابحي 1904م  وويت والم  ، وي عام 1895وي عام  20الاسكريي النلكيي، اب   ر  وي النر ز 

م وي 1965 انون اللاني عام  24م أصبح رئي  مجل  ال جارة،  ووي وي 1908ني النجانيي، وي عام اا ا

 Britannica.com-https://w.w.w.Encyclopedia                عاماس. للنزيم ينظر  90لنمن عن عنر 

وي لنمن،  و اابن الراب  لهنر   1883 انون اللاني عام  3يننت ري شارد ا لي، ولم وي  ل  ليم ت  تلي ( 4)

، أصبح ع واس وي البرلنان 1919أ لي،  ل ي ا لي  الين   ليي  ايليبر ، أصبح رئيساس لبلمي  س يبني عام 

، 1924ولز عام ، أصبح و ي  وزار  المولي للحر  وي الحكومي الاناليي األ1922بمائرة اينهاوت عام 

http://www.sanipanh-war.com/
https://w.w.w.encyclopedia-britannica.com/
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 .رغبت ذاإ الكومنولث خطة من الحرب بعد الهند بفصل بريطانيا اعتراف  -1
 هساسا بين االتفاق عدم استمر ذاإ ,الحرب بعد للهند دجدي دستور ةلصياغ ةهيئ تشكيل  -2

 .الهنود
 بحقوقه االحتفاظ مع عنه االنفصال الجديد الدستور على يوافق لم اذا اقليم لكل يحق  -3

 زحيّ  وادخاله الدستور ةصياغ ةبهيئ ادراجه فيتم البريطانية الحكومة مع اتفاقيه خالل من
 .الدستور مع يتوافق بما التنفيذ

 الحرب بعد جديد دستور عدادإل ةمنتخب هيئه تشكيل ةضرور  طانيالبري االعالن كدأو      
 :(2)ةتياآل الفقرات مراعاه مع الدستور ذلك بقبول بريطانيا تتعهد نأ على ,ةمباشر 
 يوجد نأ على الدستوري موقعه على ةالمحافظ الدستور لقبول يستعد لم اقليم لكل يحق  -1

 ينطبق وذلك المستقل السياسي عهوض تخص جراءاتإب العمل وأ الحقاً  النضمامه بند
 .الجديد للدستور ةمنظمّ ال غير االقاليم على

 كل تغطي نأ على الدستور ةصياغ ةوهيئ الملك حكومة بين للتفاوض اتفاقيه توقيع  -2
 .للهنود بريطانيا من ةالمسؤولي بانتقال ةالمتعلق القضايا

, الجديد لالتحاد االنضمام مله يتسنى حتى وذلك الهندية الواليات مع االتفاقيات تعديل  -3
 سلطة تكون كما النسبي, التمثيل نظام طريق عن الدستور ةصياغ ةهيئ انتخاب ويكون
 .الحرب مدة خالل ةقائم الهند في الملك نائب

-Stafford Cripps( )1889) (3)كريبس ستافورد ارسال م1942 عام ذارأ 11في رفتقرّ      
 استطيع ّل نني"إ :قائالً  آزاد قعلّ  كريبس ستافورد مبقدو  سماعه وعند, الهند لىإ م(1952

                                                                                                                                                                                 

م، وأصبح زعيم 1930م، ان م  لز حكومي حز  الانال عام 1927أصبح وي اللجني ال انونيي الهنميي عام 

، منح ااس  الل للهنم ال    حولت 1951-1945م، أصبح رئي  الوزرا  1955-1935حز  الان  

 م وي لنمن. للزيم ينظر    1967  شرين ااول عام 8بواسح   سياس  بريحانيا  جا   ومنول  اامم،  ووي وي 

https://w.w.w.Encyclopedia-Britannica.com 

(1) Bhim Sensingh, Op.Cit., p33. 

(2) Bhim Sensingh, Op.Cit., p33. 

وي لنمن،  ان ا ادينياس وي وينشس ر  م1889نيسان عام  24ر   دولي بريحاني، ولم  ست فورد     س ( 3)

للنلف  م، أصبح مس شاراس 1913ووي الكليي الجامايي وي لنمن، درت الكينيا  و م اس معا   لن اب  النحامين عام 

-1940م ح   علز ل ب وارت و م  ايين  محامي، عن  س يرا وي موسكو 1930، وي عام 1927عام 

https://w.w.w.encyclopedia-britannica.com/
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 مع لكن ,كريب  سيجلبه الذي العرض لشروط الدقيق الفحص دون ناآل ةاجاب يأ اعطاء
 .(1)"المستطاع قدر رائهآ ةتلبي حاولأوس ,قديم صديقبصفته  به رحبأ نأ ودأ ذلك

 :قائالً  تصريحب لىدأ وصوله وحال 1942 عام ذارأ 23 في دلهي لىإ كريبس وصل     
بصفة  دوراً  العب نأ ريدأ ننيا  و  ,بالهند ومعجب حميم صديق دائماً  كنت كما ننيأل  للهند جئت"

 في ةالسياسي للصعوبات نهائية ةلتسوي التوصل سبيل في الحربي الوزاري المجل  في عضو
 .(2)"الهند
 مؤكداً  ,ذارأ 25 اجتماعفي  كريبس لقاءه االعالن خالل ةمسود من الثالث البند آزاد انتقد     
 نأب لرأيه معارضاً  كريبس عليه ردّ  بالمقابل بلدهم, عن الدفاع ةمسؤولي بتولي الهنود حقعلى 
 الهند تصبح عندما لكن ,بريطانيا يديأب الهند عن الدفاع ةلأمس ابقاء متحتّ  الحرب خالل ةالحاج
 عن آزاد عربأ جانبه من بريطاني,ال الحرب وزراء بمجلس الهنود تمثيل فيتم الحرب من اً جزء

 في البريطاني االركان رئيس مع التدخل دون الدفاع وزاره في الرئيس الدور للهنود يكون نأ ملهأ
 .(3)الحرب واستراتيجيات امور
 دفاع وزير ظهور الوطني المؤتمر حزب يريده ما نأب _لكريبس نظره ةوجه_ آزاد وكرر     
كريبس  التقى, و (4)الحرب بعد فوراً  الهند استقالل عالنإب التعهد نيابريطا على نهأب مؤكداً  ,هندي
 رغبته تلبي نهاأل ؛االعالن ةبمسود موافقته خيراأل ىبدأف ,جناح علي بمحمد نفسه اليوم في

 على جناح كدأ كما بباكستان, منه صريح باعتراف طالب ذلك مع لكنه ة,منفصل ةدول بتشكيل

                                                                                                                                                                                 

م  الهنم النارووي مهني  ريب ، أصبح زعينا لنجل  الانوم، م  ولز نيابي عن بريحانيا م اوضات 1942

 م وي زيورخ وي سويسرا. للنزيم ينظر  1952نيسان عام  21 ووي وي 

https://w.w.w..Encyclopedia-Britannica.com   

(1) Quoted in: Abul Al Kalam Azad, India Wins Freedom, Orient Longmans, 1959, 

p.42.  

(2) Quoted in: Hakimuddin, Op.Cit., p.76. 

(3) A.V.Hodson, The great divide Britain-India-Pakistan, London, 1989, p.110. 

(4) Hakimuddin, Op.Cit., p.82. 

https://w.w.w..encyclopedia-britannica.com/
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 مجلسمثل  المجلس ةمعامل على وحثّ  ة,المسود من الثالث دالبن بخصوص _آزاد نظر ةوجه_
 .(1)تنفيذي مجلس وليس للوزراء
 ةضرور  مؤكداً  كريبس مقترح حول استفساراً  األخير ثارأ لقائهما ولدى آزادب كريبس جتمعأ     
 عام ذارأ 29 في ينعقد الذي المؤتمر حزب عمل لجنة اجتماع قبل الدفاع موضوع ةمعالج
 .(2)م1942
 ناقشت" :الً ئقا هاستفسار  على ةاالجاب افيه موضحا زادآل ةرسال كريبس رسلأ ذارآ 30 وفي     

 ةامكاني على كدأو  ,الهنود وبين بينه المسؤوليات تقسيم قترحأو  الملك نائب مع الدفاع موضوع
 ذلك تم  ّل نأ على الهند, حكومة في الدفاع بمسؤوليات مرتبط مكتب في هندي تعيين
 .(3)"الهند في ةالمسلح للقوات علىاأل القائد مسؤولياتو  مهام
 خيراأل نفبيّ  م,1942 عام ذارأ 30 في نهرو لال جواهر مع اجتماعاً  كريبس عقد     

 نأب كريبس رذّ وح ,الدفاع مسؤوليات في الهنود مشاركه عدم ةحال في ستنجم التي المساوئ
 طريق عن الهنود ةمناشدعلى  هلحمّ  الذي مراأل ,المقترحات سيرفض الوطني المؤتمر حزب
 .(4)ةالراهن االوضاع خالل الهند لمشاكل مثلاأل الحل نهاأل ؛المقترحات بقبول ةاالخباري ةالنشر 
 م1942 نيسان 1 في, فبعث إليه آزادالتواصل مع  لىإ ةبرسالمرة أخرى  كريبس أرسل     
 حزب لدى صعوبات هناك نأ ةالهندوسي ةالصحاف من فهمت" :فقال الصحف على لعطّ أ عندما

 ذاإ ساةأالم من نهإ عتقدأ نيا  و  ,بوسعي ما بذلت قدول ,الدفاع ةلأبمس يتعلق مافي المؤتمر
 ةوبصحب العام القائد مع لقاءً  لك منظّ أ نأ اقترح ولذا" يضاأ ردفأو  ,"المفاوضات لتتعطّ 

 بتقديم ترغب كنت ذاا  و  وضاع,لأل  ةالتقني الصعوبات القائد لك يشرح لكي نهرو لآل جواهر

                                                           

(1) Abul Al Kalam Azad, Op.Cit., p.49. 

(2) Sidhartha Samanta, Op.Cit., pp.35-36. 

(3) Ravindra Kumar, Op.Cit., p.221.     

-، مجلي  ليي الالوم اانسانيي9، مج2ع( زينب  بار شر ان، بالي الجنرال س ام ورد  ريب   لز الهنم، 4)

  .53صم، 2018 اماي ب  قار، 
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 حال اللقاء معه ناقشأوس ,كلكتا في ناآل لكنه ,بينكما المسؤوليات بتقسيم للقائد مقترح
 .(1)"حل يجادإل معاً  نسعى ,مسدوداً  طريقاً  واجهأ ان ريدأ ّل نيأل  عودته
من  ةمجموع في مفصالً  تقريراً  منه وطلب م1942 نيسان 1 في كريبس مع آزاد جتمعأ     
 العمل لجنة نأل حاسم االجتماع ذلك نأب وابلغه ,المقترح التنفيذي المجلس سلطات :لمث موراأل
 من جديده نسخه آزاد سلم كريبس بدوره ,ةومعقد ةغامض مقترحاته ان تأر  قد المؤتمر حزب في

 لم نهأب آزاد فاخبره ,الملك لنائب اً تابع التنفيذي المجلس يكون نأب وتقضي ة,مغاير  وهي المقترح
 .(2)ولىاأل مقابلتهم فيلديه  نتكوّ  الذي نفسه االنطباع يكن
 خالل كريبس مع لمفاوضاته ملخصاً  م1942 نيسان 2 في آزاد قدم ذلك ثرأ وعلى     

 :(3)نتوتضمّ  المؤتمر في العمل لجنة عضاءأ مع اجتماعه
 يف ةً خطور  تجد نهاأل ؛الحرب خالل الهند لىإ السلطة لنقل ةً مستعد غير بريطانيا نإ  -1

 .ذلك
 .للوزراء مجلساً  وليس فقط تنفيذياً  مجلساً  المقترح المجلس ابقاء  -2
 .المجلسين على وليس عليه ةالمسؤولي وتقع الملك نائب مرهأب المقترح المجلس ابقاء  -3
 هو الملك نائب والجواب ,المجلس في النهائي القرار صاحب من سؤال هنالك كان ذاإ  -4

 .النهائي القرار صاحب
 .الحرب بعد مستقله ستكون الهند نأب كيدأتال يمكن ال  -5
 المؤتمر تقرر كريبس مقترحات حول آزاد مالحظات المؤتمر ناق  م1942 نيسان 2 وفي     
 الرفض, قرار ماهوسلّ  كريبس نهرو لال وجواهر آزاد التقى ذلك اثر وعلى المقترحات رفض

 على عشجّ  بالمقابل بل وحبوض الهند استقالل لىإ يشر لم المقترح نأب الرفض سبب وضحأو 
 نقاط ةازال ةحال في فيه النظر سيعاد الرفض ذلك نأب آزاد عربأ ذلك ومع الهند, تقسيم

 .(4)التفاوض ةومواصل الرفض اعالن عدم على واتفقا ,المقترح في االختالف
                                                           

(1) Quoted in: Ravindra Kumar, Op.Cit., p.222.     

(2) Syeda Sabiha Nazlinaqvi, Op.Cit., p.178.      

 .54( زينب  بار شر ان، الن مر السابق، ص3)

 .55ص، ن س الن مر (4) 
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 من مزيد منحه منه اً لباط تشرتشل لىإ م1942 نيسان 2 ة فيرسال كريبس رسلأ     
 لطلب موافقته عن تشرتشل عرب, وأ(1)الدفاع قضيه بشان الهنود مع ليتباحث الصالحيات

 اقترح لذلك ةً ونتيج, (2)آزاد مطالب على ةالموافق بعدم وابلغه المؤتمر حزب من وحذره كريبس
 (3)لڤواي ارشيبالد السيد الهند في البريطانية للقوات العام القائد مع االجتماع آزاد على كريبس

(Archibald Wavell )(1883-1950)ووافق ,لڤواي بالجنرال التقى نهأب آزاد كريبس اخبر ,م 
 آزاد من وطلب الدفاع, ةضيق نأبش بالموقف للتباحث نهرو لآل وجواهر به االجتماع على
 االجتماع قبل يهاف النظر من العام القائد يتمكن حتى كتابتها له ليتسنى التنظيم حول رائهآ بعض
 .(4)بهما
 ,مساء ةالسادس الساعة نيسان 5 في لڤواي الجنرال لقاءعلى  موافقته عن آزاد عربأ رهبدو     

 نحن وانما ةالتنظيمي التفاصيل حول مالحظات ابداء عنده الضروري من ليس بانه خبرهأو 
 بين ةالمشترك الوزراء مجالس كانت ذاا  و  ة,ضروري هادّ نع نناأل؛ ةالسياسي بالجوانب مهتمون
 الهند عن الدفاع في ةالالفعّ  ةالسيطر  تصبح نوأ ,العليا ةاالستراتيجي بالمشاكل تتحكم الحلفاء
 ةجالل حكومة نأب نيسان 7 في آزاد كريبس خبرأو , (5)الهندية ةالوطني الحكومة عاتق على

 في الدستور في تغيير يأ اجراء المستحيل من نأل ,الهند بيد الدفاع ةلأمس بجعل طلب ترفض
بعد رفض طلب آزاد بتسوية مسألة الدفاع, قّدم  ,فقط هندي دفاع عضو ةواضاف يالحال الوقت

                                                           

(1) R.Coupland, the Goal of British Rule in the India, London, 1948, p.44.   

 .55، صالسابق( زينب  بار شر ان، الن مر 2)

انجل را، بام  -م وي  ولشيسن ر1883أيار عام  5ني، ولم مشير وممير حكومي بريحا  رشي   : و  ڤل ( 3)

من  ممير ال وات اايحاليي وي  1939بمم   وي الحر  الاالنيي األولز أصبح ممرباس من ازاس لل وات،  نكن عام 

وي  نوز شنال أوري يا،  اَّ  ن  لم يس ح  مجارات ال وات االنانيي ب يادة روم  وي شنال أوري يا؛ ل ا  م اس بمال  

-م، وارسال  لجنو  شرا آسيا ب  ي قائم عام، وش  وي اي اف اليابانيين وي ماايا وماليزيا وبورما1941عام 

م  نت  رقي    لز ر بي مشير، وأصبح نائباس للنلف وي الهنم وشغل  ح ز عام 1943م، وي عام 1942ميننار عام 

 نظر م وي لنمن. للنزيم ي1950أيار عام  24م،  ووي وي 1947

https://w.w.w..Encyclopedia-Britannica.com 

(4) Ravindra Kumar, Op.Cit., p.226.     

(5) Ravindra Kumar, Op.Cit., p.227.     

https://w.w.w..encyclopedia-britannica.com/
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كريبس آلزاد اقتراحًا بإضافة عضو دفاع هندي إلى المجلس التنفيذي, وحّدد اختصاصاته بما 
 يأتي:
 التمثيل الهندي في مجموعة التموين الشرقية. -1
 ادارة المخازن العسكرية. -2
 العالقات العامة. -3
 ة االعمار.التسريح واعاد -4

 .(1)توفير وسائل الراحة والرفاهية للجنود وعائالتهم بما فيهم الجنود الهنود
 بعيده مهام بانها كريبس اقترح الذي الهندي الدفاع عضو واجبات آزادو  المؤتمر حزب عدّ      
 .(2)المقترح رفض المؤتمر حزب رفقرّ  ة,يهامش هاّدو وع ةهميأ ذات وغير ةالسياد عن

 ةتسوي في والفشل ةلنهايإلى ا وكريبس الوطني المؤتمر حزب بين المباحثات وصول وعند     
 لويس السيد الهند في ةاالمريكي ةالمتحد الواليات برئيس الخاص المبعوث تدخل الخالف

 عرفت للمقترحات خرىأ ةصيغ موقدّ م(, Louis A.Johnson( )1891-1966) (3)جونسونأ.
 المسؤول هو الهندي المندوب دع نتوتضمّ  م,1942 اننيس 8 في (جونسون كريبس) ةبصيغ
 على المقترح ونص العام, القائد اختصاص من هي التي الحرب مهام ماعدا الدفاع ةوزار  عن

 الحرب ةوزار  خرىواأل ,الهندي المندوب قبل من وتدار الدفاع وزاره حدهماأ :وزارتين تشكيل
 للقوات العام القائد الملك نائب ةاستشار  دون المقترح ذلك وكان ,العام القائد قبل من وتدار
 على ةالموافق من البد الطفيف التعديل بعد نأ المؤتمر حزب ىأر  خرىأ ةجه من ,ةالمسلح

                                                           

     .Ravindra Kumar, Op.Cit., pp.229-230                                                  لنزيم ينظر ل (1)

(2) Stanely Wolpert, Shmeful flight the last years of the British empire in India, 

India, Oxford University press, New York, 2006, p.34. 

نوم وي م وي رو1891 انون اللاني عام  10وي سياسي و محامي أمريكي، ولم   و س آث  جون:ون ( 3)

وايي ور ينيا، ح   علز ا از  وي ال انون من  اماي ور ينيا، ان  ب وي مجل  الننموبين وي وست ور ينيا 

عن  ب  ي قائماس للجيش وي وشغ  من ب رئي  اللجني ال  ائيي بالل الحر  الاالنيي األولز، وم، 1916عام 

م، 1940-1937بح مساعم وزير الحر  م، أص1933-1932ورنسا، أصبح ال ائم الو ني لل يلق األمريكي 

م، 1950-1949أصبح وزير دواع الوايات الن حمة األمريكيي وداو  عن ال اليم وال مريب الاسكر  الشام ، 

                        عام. للنزيم ينظر   75م وي واشنحن عن عنر 1966نيسان عام  24 أما ووا   وكانت وي

Louis A.Johnson, https://en.m.wikipedia.org.com  

https://en.m.wikipedia.org.com/
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 وزير العام القائد مهام ثم توضيح ,المؤتمر حزب على ةالجديد ةالصيغ عرض وعند المقترح
 الحق لها الملك ةجالل كومةح وجعلت ,الدفاع وزيرمهام  فيها توضح لم في حين ,الحرب

 على رداً  تعدّ ا ةرسال كريبس لىإ نيسان 10 في آزاد كتبلذا , (1)بقاءها وأ حلها في بالتصرف
 ةووزار  الحرب ةوزار  بين والمهام قسامواأل المواضيع على نتعرف لم نناإ فقال ,المقترح ةصيغ
 الدفاع وزير سلطة تحت قعت التي والمهام الموضوعات لكل ةتوضيحي ةبالئح طالبأو  ,الدفاع
 .(2)فيها النظر جلأ من وذلك
 ومعها الهند لشؤون ةالدول وزير امري ليو لىإ متظلّ  ةبرسال الهند في الملك نائب رسلأ     
 حزب مع المفاوضات جرىأ كريبس نإ وذكر ,كريبس جونسون ةصيغ بنص مرفقه ةنسخ

 .(3)استشارته دون جونسون مع وتعاون ,الوطني المؤتمر
 التزام يأ تقديم عدم كريبس من طلبو  ,كريبس جونسون ةصيغ نيسان 9 في تشرتشل تسلم     
 جونسون ةالصيغ ةمناقش بعد وأ ,ةالمسلح للقوات العام القائد الملك نائب يألر  الرجوع دون

 من كريبس اعفاء رقرّ م 1942 نيسان 9 يوم فيو  ,ةلالمتشكّ  ولجنته الوزراء مجلس من كريبس
 خبرأو , (4)الحرب وزراء مجلس لىإ بكاملها ةلأالمس ارجاع منه وطلب ,مفاوضفة بص مهمته
 نأب وجونسون المؤتمر حزب ةقاد نيسان 10 في الهند في الملك نائب مشاورته بعد كريبس
 يوجد ال نأب كدأو  ,المقترح قبل صليةاأل القديمة ةالصيغ لىإ الرجوع تم وعليه ,رفض قد المقترح
 .(5)التنفيذي الملك نائب مجلس في تغيير يوجد وال ,التشريعي الملك ئبنا مجلس في تغيير
 ةالقديم ةاللئح لنا ارسلتم" :الً ئقا كريبس تصرفات على ةبشد آزاد ردّ  اليوم نفس وفي      
 تخص التي للمواضيع ةً توضيحي ةّلئح منك طلبنا وعندما ة,مقبول غير وهي الدفاع ةلوزار 

 موضوعمثل  موضوع الراجح من يكن ولم ة,التكميلي مواضيعال بعض ضفتأو  ,الوزارتين
 في لتعود ,ةالجديد ةوالقائم ةالقديم ةالقائم بين جوهري تغيير يوجد ّل نهإ وقلت المهام

                                                           

(1) Sidhartha Samanta, Op.Cit.,, p.39.     

(2) Ravindra Kumar, Op.Cit.,, pp.231-232.     

(3) Sidhartha Samanta, Op.Cit., pp.39-40.     

 .59-58( زينب  بار شر ان، الن مر السابق، ص ص4)

(5) Coupland, Op.Cit., p.48.     
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من  الرغم على" :قائالً  كريبس على ثنىأ بالمقابل آزاد لكن ,"منه ناأبد الذي المكان لىإ ةالنهاي
 ننحنية, و وطني حكومة لتشكيل تحملتها التي ةللمسؤولي ننحني نانإ ّلَ إ مقترحاتك نقبل لم نناإ

 تكون نأ الحسبان في يكون نأ يجب لكن ,الهند مستقبل بخصوص ةاّلسئل كل لبيان
 .(1)"الملك نائب ةسيطر  عن ةبعيد ةالكامل سلطتها لها حكومة هي ةالوطني الحكومة

 في المقترحات رفض قد الوطني رالمؤتم حزب بان روزفلت نيسان 11 في تشرتشل خبرأ     
 جعلت التي هي لندن بان روزفلت خبرأ جونسون نأ الً إ ,ةالوطني الحكومة وتشكيل الدفاع ةقضي
 في العمل لجنة اجتماع انعقد المفاوضات فشل بعد, (2)المقترحات يرفض الوطني المؤتمر حزب

 :قائالً  فيه آزاد ثوتحدّ  م,1942 يارأ 2 حتى نيسان 29 من مدةال خالل بادآ اهلل في المؤتمر
 ةالفعال ةبالمشارك يورطهم كاد كريب  مقترحات بشان العمل لجنة اتخذته الذي الموقف ن"إ
 سمع المفاوضات من اسبوعين خلل انه القول سعدنيي لكنه"و  :يضاً أ ردفأ ,"الحرب في
 ائلبوس الوطن عن بالدفاع يؤمنونالذين  الزملء نظر ةوجه من مقترح كل عضاءاأل

 .(3)"ّلعنفية
الذي احرزه الجي  الياباني أما نتائج الحرب في جنوب شرق آسيا, فكانت تشير إلى التقّدم      

ثر ذلك أسيا جعل االوضاع توحي بهجوم ياباني محتمل للهند, وعلى آوتحقيقه االنتصارات في 
 ةضاع السياسياالو  ةلمناقش م1942ب أ 9-6 مدة منلل بومبايالعمل في  ةانعقد اجتماع لجن

وبعد انتهاء االجتماع تم اصدار قرار  ,غاندي ةبقياد ةجماهيري ةاطالق حرك ةوامكاني ة,الراهن
 .(4)يدي الهنودألى إالتي تعني نقل السلطة  (غادروا الهند) ةطالق حركإب

حزب المؤتمر بعد يوم واحد من اطالق  ةمن جانبها قامت الحكومة البريطانية باعتقال قاد     
 ةقلع فياعتقل وسجن  إذ ,آزادبو الكالم أوزجهم بالسجن ومن ضمن المعتقلين كان  ة,حركال
 .(5)م1945حزيران عام  15واطلق سراحه في  أعوام ةثالث (حمد نانجار)أ

                                                           

(1) Quoted in: Ravindra Kumar, Op.Cit., pp.233-236.     

 .61زينب  بار شر ان، الن مر السابق، ص (2)

 .62-61، ص صالن مر ن س ن الس عن   (3)

 .63رضوان قي ر، الن مر السابق، ص (4)

 .239-238الن مر ن س ، ص ص (5)
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 م:1945ل فخطه واي
ة رابطظهرت محاوالت للتقارب بين حزب المؤتمر الوطني وال 1944عام  ةفي نهاي     

 Liaquat Ali) (2)بين لياقت علي خان (1)ك من خالل الجمعية التشريعيةوكان ذل ,االسالمية
Khan( )1895-1951)ة االسالمية في الجمعية التشريعية وبهوالبهاي رابطرئيس ال م
 .م(Bhulabhai Desia( )1877-1946) (3)دسياي
 ةمغادر  ةى الهنود بضرور أفر  ,قد شارفت على نهايتها ةالثاني ةالحرب العالميبما أن و      

 ةبريطانيا في الهند ستكون صعب ةن ادار إدرك وايڤل أبريطانيا من الهند ونقل السلطة اليهم, ف
لى انكلترا في إفغادر  ,هندية بريطانية ةصبح ال بد من تسويأف ؛بدون تعاون الشعب الهندي معه

, من بشان مقترح قدمه للمجلس الحكومة البريطانيةللتباحث مع مجلس  1945اذار عام  21
؛ بسبب ميول العديد من االحزاب الهندية إلى نقل السلطة للهنودب موسكو ساندتخرى أ ةجه

 13تشرتشل في  ةرافق ذلك سقوط حكومة االئتالف البريطانية واستقالو  االشتراكية والشيوعية,
 31لك الظروف اضطرت حكومة تصريف االعمال بقبول المقترح في ت, وازاء م1945يار عام أ
 قراراً  م1945حزيران عام  6علن في أوبعد اجتماع مجلس وزراء الحرب  ,م1945ام يار عأ

في تشكيل  ةواعطائهم الحري ,في الهند ةبتفويض وايڤل بتقديم مقترحاته لتشكيل حكومة مؤقت
نائب الملك وعضويه الزعماء الهنود  ةن االقتراح تشكيل مجلس تنفيذي برئاسوتضمّ , (4)دستورهم

                                                           

 .240ص ،الن مر ن س ، (1)

م، والم  نوا  رس م علي بان أحم مالم البنجا ، 1895 شرين األول عام  1وي ولم  قت علي خ ن  ي ( 2)

م، ارس  للمراسي وي انجل را بكليي  ا س را  اماي او س ورد، 1919وأم  محنودة بيجوم،  ووي والم  عام 

وزرا  وي با س ان م، وأصبح أول رئي  1923وح   علز شهادة النا س ير وي ال انون، دب  السياسي عام 

 م. للنزيم ينظر 1951 شرين األول عام  16وي  أت ي م، 1947-1951

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.com. 

ايي تو رات،  ل ز م وي والساد بو1877 شرين األول عام  13ناشط  نم  ولم   هوال ه   دسي   ( 3)

 الين  من قب  عن ، ودرت وي ممرسي أوابا  وي والساد، وممرسي بهاردا اللانويي وي بومبا ، وح   علز 

، ال حق وي 1923م،  زو  من ايشهابين وانجبا   الس واحماس  ووي بالسر ان عام 1895شهادة  اماي  عام 

م  للحز  الليبرالي الهنم  داعناس لبريحانيا، لكن  م ب  ي محامي، ان 1905النحكني الاليا وي بومبا  عام 

م 1946أيار عام  6م،  ووي وي 1930م، ان م لحز  النت نر عام 1928 ان ماارضاس للجني سينون عام 

 .Ibid  عام. للنزيم ينظر  68عن عنر 

 .141( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص4)

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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 ,زعماء االحزاب بعقد مؤتمر ةويتم دعو  ,بين المسلمين والهندوس تمثيل متوازناً ن يكون الأعلى 
 .(1)سماء يرشحونها من قبلهمأبتقديم قوائم ب ةوالدعو 
في المؤتمر  ةحزب المؤتمر من المعتقل ودعوتهم للمشارك ةلذلك تم اطالق سراح قاد وتبعاً      

 ةوليؤ مس ةلؤو ء حكومة وطنيه في المركز مسن االقتراح انشاوتضمّ , (2)المزمع عقده في سيمال
نائب  ةمام الشعب الهندي عن طريق مجلس تنفيذي من االعضاء الهنود تحت رئاسأ ةكامل
الدفاع بيد القائد العام للقوات  ةلأوتكون مس ,ه المجلسقرر يقرّ ي إويكون له حق نقض  ,الملك

 .(3)عضاء الهنودبيد األ ةيوالمال ةوالداخلي ةوتكون حقائب الشؤون الخارجي ة,المسلح
ة رابطبين حزب المؤتمر وال ةجواء مشحونأفي  1945حزيران عام  25عقد المؤتمر في      

 ,ل المسلميننها تمثّ ة االسالمية ألرابطادعى حزب المؤتمر تمثيل عموم الهند وال إذ ,االسالمية
 .(4)م1945 نحزيرا 29استأنف المؤتمر اجتماعاته في  أربعة أياموبعد توقف دام 

عن حزب المؤتمر ردًا  ةً حزيران نياب ةخالل مؤتمر سيمال خالل جلس آزادبو الكالم أث تحدّ      
ما هي تشكيل سوى باكستان حيث قال ال يمكننا في اي شيء مأراره على رفض صعلى جناح وا

 .(5)التكافؤ بين االقاليم أورفض مبد ة,الوطني ةلى الوحدإكان مؤقتا يسيء 
تتكون من  ةقائم آزادفقدم  ,عضاء لشغل المجلس التنفيذيللمؤتمر يتم ترشيح األ فقاً وو      

من  ة االسالمية وعضواً رابطعضاء من الأ ةثالث :تضمللمجلس التنفيذي  عضواً  خمسة عشر
 .(6)هندومهاساباال ةمنظم

                                                           

 .151م، ص2012ميي، متسسي  نماو ، ( عبم ز حسين، النس لي الهن1)

(2) Syeda Sabiha Nazlinaqvi, Op.Cit., p.244. 

 .244( رضوان قي ر، الن مر السابق، ص3)

 .27( س ار  بار عالو  المليني، الن مر السابق، ص4)

م آزاد قائني من ااع ا  شنلت ماظم ااحزا  السياسيي، وضنت  5) ا   وا ر -2ابو الكالم ازاد،  -1( قمس

محنم اسناعي   -7لياقت علي بان،  -6محنم علي  ناح،  -5را نمرا براساد ،  -4سردار با ي ،  -3نهرو، 

مونيس ومي بيال   -11را كو مار  امريت  اور،  -10سياما براساد موضرحي،  -9آص  علي،  -8بان، 

ا سينغ. للنزيم نظر  ماس ر  ار -15اردس ر دال،   -14 اتان بيهار ،  -13راد ا ناث دات ،  -12،

 .244، صالسابقرضوان قي ر، الن مر 

 .142( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر السابق، ص6)
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لتنفيذي عضاء المسلمين في المجلس ان يكون ترشيح األأمحمد علي جناح  صرّ أبالمقابل      
 :(1)منها مطالب ةم جملوقدّ  ,االسالمية فقط ةعن طريق الرابط

نما يتم ترشيحهم بالنقا  بينه وبين نائب ا  سماء و أة االسالمية ال تقدم قائمه برابطن الإ -1
 الملك وايڤل.

ث الوحيد باسم نها المتحدّ ة االسالمية ألرابطن يكون ترشيح المرشحين المسلمين عن الأ -2
 ة.ساسيلمبادئها األ المسلمين وفقاً 

طة رابعضاء المسلمين المرشحين عن طريق اللأل ةالالحصول على ضمانات فعّ  -3
ن نائب الملك أ الَّ إالهندوسية في المجلس التنفيذي,  ةغلبياالسالمية لمواجهه قرارات األ

 طة االسالمية.رابرفض اعطاء ضمانات لل
سلمين من الخطة االسالمية والمقعد اعضاء م ةربعأاقترح نائب الملك على جناح ترشيح      

 .(2)الخامس للمجلس التنفيذي يكون من البنجاب خارج الخطة االسالمية فرفضه جناح
لعدم توافق المؤتمر فشل  ,1945تموز عام  14بعد انتهاء جلسات مؤتمر سيمال في      

 ةد الموحدباكستان والهنلن "إ :ح جناح قائالً صرّ عند ذلك  ,الطرفان على تشكيل المجلس
مون الهندو  مصمّ  في حين ,مون على تشكيل باكستانالمسلمون مصمّ ففكرتان مختلفتان, 

فسيكتب  ,ذا تم تشكيل المجل  التنفيذي على ذلك اّلسا "إ يضاً أردف أ, و ة"على هند موحد
 .(3)"يان مختلفانأن الرابط اّلسلمية وحزب المؤتمر لهما ر أل  ؛له الفشل

ح صرّ إذ  ,ونائب الملك االسالمية طةرابلى الإسبب فشل مؤتمر سيمال  آزادبو الكالم أح رجّ     
يمكن  ّل" :ردف قائالً أو  ,"هو المسؤول عن الفشل اّلسلمية طةرابن موقف ال"إ :قائالً 

نه هنالك طرف إوطالما  ,لبريطانيا التهرب من مسؤوليتها تجاه الوضع الطائفي في الهند اليوم
 .(4)"ضع سيستمر على حالهن الو إف ,ثالث في الهند

                                                           

 .218( اش ياا قريشي، الن مر السابق، ص1)

 .219( الن مر ن س ، ص2)

 .246رضوان قي ر، الن مر السابق، صن الس عن  ( 3)

 .145لن مر السابق، صوداد سالم محنم شلش النايم، ان الس عن   (4)
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 :1946جملس الوزراء  بعثة
بين حزب المؤتمر  ةلى تسويإبالوصول  م1945عام خطة وايڤل و بعد فشل مؤتمر سيمال      

 (1)م1946ذار عام أ 24في  ةتلي بعثة وزاريأرسل رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أ ,طةرابوال
كل من ستافورد  ةوعضوي م(,1871-1961)( Pethicki Lawrance) (2)بثيك لورانس ةبرئاس

ومحمد علي  آزادبو الكالم أمباحثات مع الت يجر أ إذ ,الكسندر .ف.وأ ,ةكريبس وزير التجار 
 .(3)جناح
نيسان  16طة االسالمية محمد علي جناح في راببزعيم ال ةفي البداي ةالتقت البعثة الوزاري     
 :(4)(, وكاآلتيب)طة وخ (أ)خطة  :مت له خيارين هماوقدّ  1946عام 

فتكون  ة,دون سياد ةالمسلم ةوتشمل باكستان الكبرى وتضم المناطق ذات االغلبي (:أ)الخطة 
واالمارات الهندية ضمن حكم  ,ةهندوسي ةغلبيأومناطق  ,ن من باكستان كبرىضمن اتحاد يتكوّ 

 والدفاع. ةولها مجلس يدير شؤون الخارجي ,اتحادي
لى باكستان إم الهند البريطانية تقسّ  إذ ة,الصغرى ذات سياد وتشمل باكستان (:ب)الخطة 

ساس أعلى  ةد الحدود الباكستانيوتحدّ  ,ي منهمالها الحق في االنضمام ألالتي واالمارات  الهند,و 
 الدين في كل الواليات من الشمال الغربي والشمال الشرقي.

وكان اللقاء الثاني لها  ,آزادلكالم بي اأب م1946نيسان عام  26التقت البعثة الوزارية في      
قناع إعن استعداده ب اً عربمووافق على المقترح  ,م لمحمد علي جناحاالقتراح المقدّ  ةناقشلممعه 

                                                           

 .146-145، ص صن س (  الن مر 1)

وي لنمن  ل ز  الين  وي  م1871ول عام  انون األ 28 و سياسي بريحاني ولم وي   يثيك  ور نس ( 2)

و انت اش را يي وناشحي  ،ويكسين ورد اي ون و ليي  ريني ي  امبريم ، أصبح محامياس،  زو  من اينيلين شبيف

م، عن اونبر  الشرقيي 1923، ان  ب ع واس عن ليس ر ويست وي عام 1901ا  وي عام من أ   أصوات النس

م، وعن   زعيم للناارضي وي الحكومي 1937م، أد  الينين وي مجل  النلكي ال اص عام 1935وي عام 

ي م، شارم و1947م، وأصبح وزير المولي للهنم وبورما عام 1945ااسالميي،  م  رقي   لر بي النبال  عام 

 م. للنزيم ينظر 1961أيلول عام  10م،  ووي وي 1947الن اوضات ال ي أدات  لز اس  الل الهنم عام 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.com 

 .233-232( اش ياا قريشي، الن مر السابق، ص ص3)

 .147، صالسابقمحنم شلش النايم، الن مر  ( وداد سالم4)

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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لى قسمين إم حادي يقسّ أنشاء اتحاد فيدرالي إب ,عمل المؤتمر بالقيام بمناقشات مع الخطة ةلجن
 .(1)ةجل المواضيع االختيارييشرع القوانين أل

كل حزب لنيسان اختيار اربع مفاوضين  27طلبت البعثة من الحزبين المؤتمر والخطة في      
 ,(3)آزادبو الكالم أ :ل حزب المؤتمر الوطنيفمثّ , (2)لى اتفاق بشان المقترحإلمناقشه الوصول 

-Abdul Ghaffar Khan( )1890) (4)وعبد الغفار خان ,وسردار باتيل ,ل نهرووجواهر ال
وعبد الرب  ,ولياقت علي ,واسماعيل خان ,محمد علي جناح: طةرابل المثّ  حين م(, في1988
 .(6)م(Abdul Rab Nistar( )1899-1958) (5)نشتار
ي مارات الهندية باالنضمام ألمع السماح لإل ةالبعثة مقترحا بتشكيل حكومة اتحادي تمقدّ      

دفاع واالتصاالت والحقوق وال ةمنهما, وتشكيل مجلس تشريعي يشرف على الشؤون الخارجي
ن أبها, و  ةو المسلمين عملها وقواتها الخاصأ, وتكون لكتل االتحاد سواء الهندوس ةساسياأل

بين المسلمين  ةيكون لالتحاد مجلس تشريعي يتكون من ممثلين الكتلتين وبنسب متساوي
ان خاصه والهندوس, ولوضع دستور خاص باالتحاد تقرر على حزب المؤتمر والخطة تعيين لج

بهم لتشكيل جمعية تأسيسية وبمشاركه اعضاء من الواليات الهندية, ويكون االنتخاب بما يناسب 

                                                           

 .234، صالسابق( اش ياا قريشي، ال مر 1)

 .148( وداد سالم محنم شلش النايم، ال مر السابق، ص2)

 .م1946الكالم آزاد م  بالي مجل  الوزرا  عام  يصورة ألب (،5ينظر ملحق رقم )( 3)

لهنم، عما الزعيم األول للباش ون، أصبح من ا باع م وي ا1890زعيم بش وني، ولم عام  ع :   غف ر خ ن ( 4)

م أ نا  ال حريض علز قوانين روات، أن  ب رئيساس للجني ال الوي من ااقليم 1919تانم ، دب  السياسي عام 

بن ا اي الحمود الشناليي الغربيي، أسا  حر ي ال نيص األحنر ور  بي ن ار بين البش ون، عارض ال  سيم 

عام وي  98م عن عنر 1988 انون اللاني عام  20أ   ح وا ااقليي البش ونيي،  ووي  وواص  الك اح من

 Britannica.com-https://www.2022,Encyclopedia                     بيشاور با س ان. للنزيم ينظر 

م وي منزل 1899حزيران عام  13س  الل، ولم وي سبي  اابا س اني وناشط  سياسي ع :    ب نشت ر (5)

م مين وي بيشاور، ينحمر من منح    و  شنال بلوشس ان لكن  اس  ر وي بيشاور، ا ن   الين  وي النمرسي 

در ي  ال بشيريي النسيحيي، ودرت وي النمرسي اللانويي وي بومبا ،   ر  من  ليي ادوارد وي بيشاور،  م ا ن 

م، ح   علز شهادة البكالوريوت من 1923البكالوريوت وي اآلدا  من  اماي البنجا  وي ا ور عام 

م 1927وع واس وي حز  النت نر من عام ، م، شارم وي حر ي ال الوي1925 اماي عليكرة ااسالميي عام 

م وي  را شي. 1958ام شبا  ع 14م،  ووي 1932م، ان م  لز رابحي مسلنين الهنم وي عام 1931 لز عام 

 https://www.ar.wiki5.ru.comAbdur Rahim (Judge), -Abdur Rab Nishtar     للنزيم ينظر 

 .149، صالسابق مر ن( وداد سالم محنم شلش النايم، ال6)

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
https://www.ar.wiki5.ru.com/
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لى فشل إى دّ أا ن حزب المؤتمر رفض المقترح ممّ أ الَّ إ ,االحزاب في الجمعية ةشعبي
 .(1)المفاوضات

 األخيرن أ الَّ إ ,نيسان 16 ةفاقترحت على جناح خط ,حاولت البعثة استئناف المفاوضات     
 .(2)(أ) ةعلن عن استعداده قبول خطأف ,على باكستان ةمحدود ةنها ذات سيادأل ؛رفضها
لى اقاليم ذات إلهند ان المؤتمر لن يقبل تقسيم أعن اختالفه مع مقترح البعثة ب آزادعرب وأ     

اخل االتحاد نه ال يقبل انشاء االتحاد الفرعي دا  و  ة,مسلم ةغلبيأواخرى ذات  ,ةغلبيه هندوسيأ
ن أيجب و  ,ةالذاتي ةللوحدات ذات السياد فيدرالياً  رنا اتحاداً ننا تصوّ "إ :وضح قائالً أف ,الفيدرالي

 ةالدفاع والشؤون المتصل :مثل ةساسييتعامل ذلك اّلتحاد الفيدرالي مع بعض الشؤون األ
 ةن الخارجيالشؤو فضًل عن, ةوهكذا ينبغي ضمن الشؤون المشترك ة,هميأوهي اّلكثر  ,بها

والشؤون  ةلى شؤون الحملت والجمارك والتعرفإ وثيقاً  ن ترتبط ارتباطاً أوالدفاع واّلتصاّلت 
 .(3)"خرى قد يتم اّلطلع عليها وتكون اكثر ارتباطا بهااأل

 :قسامأ ةلى ثالثإن تقسيم الهند تضمّ  ,م1946يار عام أ 16في  مت البعثة مشروعاً قدّ      
 ة.الغربي ةاب والسند واقليم الحدود الشمالييشمل مقاطعات البنج  -1
 .ساآيشمل اقليم البنغال و   -2
 وبيهار واوريسا والمقاطعات الوسطى. ةوالمقاطعات المتحد بومباييشمل اقليم مدراس و   -3
تمام تشكيل دستور إل ةعضاء من قبلها لوضع مسودأقسام الثالث تعيين وطلب من األ     

عضاء من أ ةعضاء من الهندوس وخمسأ ةخمس ة:سلمين بنسبمن الهندوس والم ةحكومة انتقالي
طة على رابوافقت ال م1946حزيران عام  6خرى وفي من االقليات اآل ةربعأالمسلمين و 

 .(4)المقترح

                                                           

 .149ص، ن س  مر نال (1)

 .150( الن مر ن س ، ص2)

 .258-257 مر السابق، ص صنرضوان قي ر، العن  ن الس ( 3)

 .151-150، ص صالسابق مر ن( وداد سالم محنم شلش النايم، ال4)
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 ,وطالب بتعديل بما يخص عدد االعضاء ,رفض حزب المؤتمر الوطني المقترح في حين     
طة ومسلم رابمن ال ةربعأمن الهندوس و  ةخمس ضواً ع 15تتشكل من  ةن الحكومة االنتقاليأكد أف

ين يلكل من البوذ واحداً  عضواً و خر هندوسي من خارج حزب المؤتمر آطة و رابواحد من خارج ال
ن نائب الملك رفض أ الَّ إ ,عن حزب المؤتمر أةن التعديل امر وكذلك تضمّ  ,والسيخ والمسيحيين

 .(1)ذلك التعديل
طة رابو توافق بين حزب المؤتمر والأوزارية عن ايجاد تقارب ن عجزت البعثة الأوبعد      

 ةحزيران باالتفاق مع نائب الملك يتضمن تكوين المجلس من ثالث 16في  خيرأقدمت مقترح 
خر من أمن السيخ و  واحداً  طة وعضواً رابمن ال ةمن حزب المؤتمر وخمس ستة :عشر عضواً 

وفقا للمقترح المقدم في  ةتشكيل الحكومة المؤقتوفي حال الرفض سيقوم نائب الملك ب ,ينيالبوذ
ر االنضمام لكنه قرّ  ,حزيران 16رفض حزب المؤتمر مقترحات , و (2)م1946يار عام أ 16

 .(3)ةلى الحكومة المؤقتإطة االسالمية االنضمام رابللجمعية التأسيسية, بالمقابل وافقت ال
حدث  استجدّ و  م,1946تموز عام  7-6 ةخالل المد بومبايلعموم الهند في  ةاجتمعت لجن     

 آزادفرفع  ,العمل على مقترح بعثة مجلس الوزراء ةلجن ةمهم في حزب المؤتمر وهو موافق
ن مقترحات بعثة "إ :كد قائالً أو  ,العمل ةالمؤتمر للتصديق على قرار لجن ةلجنإلى  التماساً 

ن أحت بما ّل يدعو للشك بوضأو  ,بد حول تقسيم الهندلى األا  مجل  الوزراء ازالت الشكوك و 
ردف أو  ,"ةتتكون من وحدات فيدرالي ةمركزي ةككيان واحد مع حكوم ةالهند باتت غير منقسم

يعتقد و م مع الهند, ءيتل ّل وحدوياً  ةن تركيب الحكومة المركزيأب كان المؤتمر مقتنعاً " يضاً أ
ر لذلك قرّ  ,"للهند ةالنسبب ةً اّلسلمية هو كارث ةن تقسيم الهند كما تراه الرابطأالمؤتمر ب

قصى قدر من الحكم أمع اعطاء  ,في المركز ةباعتماد التركيبة الوحدوي وسطاً  المؤتمر حالً 
وذلك يضمن اقصى  ة,وذلك سيساعد على ابقاء الهند غير منقسم ة,الذاتي للوحدات االتحادي

                                                           

 .248 مر السابق، صن( اش ياا قريشي، ال1)

 .152، صالسابق( وداد سالم محنم شلش النايم، الن مر 2)

 .152ص، ن س الن مر  (3)
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ن نهرو أ الَّ إ ,رطوّ على حد للتألى إ والحكم الذاتي للوحدات كيف تطور نفسها متحرر  (1)درجات
 :ح قائالً الهندية عندما صرّ  ةبالوحد الحق ضرراً  م1946تموز عام  10في  ةصحفي ةفي مقابل

عن دهشته  آزادر فعبّ  ,"قبل كل اننا اتفقنا على المجل  التأسيسي ولم نتفق على غير ذلك"
 س التأسيسي بناءً نضمت للمجلأذا ة االسالمية إن الرابطأكان يأمل ب آزادن أ إذ ,لتصريح نهرو

عشرة ي دستور يستغرق أن تعديل فيصعب على جناح منها أل ةعلى الشروط الموضوع
حزيران عام  30ن البريطانيين قد ينسحبون في أعلن كليمنت اتلي بأثناء في ذلك األ, و (2)أعوام

 Louis Francis) (3)للهند هو لويس فرانسيس مونتباتن جديداً  وقام بتعيين والياً  م,1948
Mountbatten) (1900-1979.)م 

 م:194٧خطه مونتباتن 
يدي هندية في ألى إ ةنه سوف يتم نقل السلطأتلي بأعلن ألى الهند إبعد وصول مونتباتن      
دستور من  ةن تتم صياغأعلى  ,م1948يتجاوز حزيران عام  بموعد ال م1947شباط عام  20

مونتباتن توحيد  ةوكانت مهم, (4)ك التاريخلكل الهنود بحلول ذل ةقبل جمعية تأسيسية تمثيلي
 .(5)خيار التقسيمل سيّتجهذا لم تنجح فكرته فا  و  ة,وترك الهند موحد ,االطراف

الملك ّل ترغب  ةجلل ةن حكومأب" قال: ,ةمونتباتن بعدم جدوى الهند الموحد حّس أوبعدما      
التي تضمن الحقوق لجميع  ةوتم وضع اّلحكام بالطريق ,نما تركته للهنودا  و  ,بصياغه دستور

 :(6)هم مواد البيان هيأو  ,"ّلسيما الوّليات اّلسلميةو  ,الوّليات

                                                           

 .262-261، ص صالسابقالن مر وداد سالم محنم شلش النايم، ن الس عن   (1)

 .260-259رضوان قي ر، الن مر السابق، ص صن الس عن  ( 2)

م وي انجل را، 1900حزيران عام  25وي ( لوي  ورانسي  مون با ن  ر   دول  بريحاني وقائم بحر  ولم 3)

ام بحريي م  ل ي م،  ولز مه1913و و الح   الراب  لألمير لوي  من با نبرغ، ال حق بالبحريي النلكيي عام 

 =م،  رقز  لز ر بي ن يب عام1922م،  زو  من ادونيا اشلي وي عام 1921وأصبح مساعم امير ويلز عام 

 م م، 1942أصبح رئيساس للانليات النش ر ي عام وم، 1941م، أصبح قائماس لحاملي الحائرات عام 1932=

 لنزيم ينظر   م. ل1946-1943أصبح ال ائم األعلز للحل ا  وي  نو  شرا آسيا 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.com. 

(4) Hakimuddin, Op.Cit., p.224. 

(5) Sidhartha Samanta, Op.Cit., p.118. 

 .279-278( اشي اا قريشي، الن مر السابق، ص ص6)

https://www.2022,encyclopedia-britannica.com/
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وعليه  ؛تقبله جميع الواليات ةليس بالضرور  ةالتأسيسي ةي دستور تصوغه الجمعيأن إ  -1
 ةتأسيسي ةجمعي من قبل دستور خاص بها ةو صياغأالحق في قبول الدستور  ةلكل والي
 .ذاتها ةي الواليتشكل ممثل ةمنفصل

 ةغلبيوروبيين ذات األعضاء األلي الجمعيات التشريعية االقليمية عدا األن ممثّ إ  -2
 ةمع بقيو  االسالمية في البنغال والبنجاب يجتمعون مرتين في المقاطعات االسالمية

 .سالميةالغير االمقاطعات 
و أقليم يجتمع اعضاء كل جمعية تشريعية بشكل منفصل للتصويت على تقسيم اال  -3

 .رفضه
 .ر الطرفان في االقليم البقاء متحدينذا قرّ إ ,ي جمعية تأسيسيةينضم االقليم أل  -4
عن المناطق التي  ةً التشريعية و نياب ةعضاء الجمعيأفي حال إقرار التقسيم ورفض   -5

 (.أ)يمثلونها البقاء متحدين واختيار البدائل في الفقرة 
 ليمية في البنجاب والبنغال االجتماع بمرحلتين.يكون اجتماع الجمعيات التشريعية االق  -6
نه كان أب آزاد أعربقبول خطته ف فييه أله عن ر أمع مونتباتن س آزادوخالل مناقشات      

ذكر  م1947نيسان عام  12وخالل اجتماعهما الثنائي في  ,مجلس الوزراء ةبعث ةيفضل خط
بعثة مجلس  ةجل جعل خطألي من  بعد مدى بالدعمأع بالذهاب الى تطوّ آزاد  "إنمونتباتن 

 .(1)طة االسالميةرابلدى المؤتمر وال ةالوزراء مقبول
نه سيقنع إف ,مجل  الوزراء ةبعث ةذا تمكنا من احياء خطإنه "إعلى مونتباتن  آزاداقترح      

 فقد ة,ال من المؤتمر وال من الرابط تجد أذانًا صاغيةلم  آزادراء آن أ الَّ إ ,"المؤتمر بقبولها
 ّلَ إلي  التقسيم " :بحزن قائالً  آزادح صرّ و  ,لى دولتينإحزيران بتقسيم الهند  3صدر بيان 

 .(2)"جلن ذلك التقسيم سيكون قصير األأنني لواثق ا  و  ,ولي  في قلوب النا  ,للبلد ةً خريط

                                                           

 .264-263 مر السابق، ص ص( رضوان قي ر، الن1)

 .265-264، ص صن س الن مر ن الس عن   (2)
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 التي الصعاب رغم للهند ةالحري تحقيق سبيل في ةً مضني جهوداً  زادآ الكالم بوأ بذل     
 انقسام لىإ ىدّ أ الذيو  ,الالعنف لتبني تهبطريق غاندي المهاتما مع اختالفه ةجه من, فههاواج

 فهو باكستان, وتشكيل للتقسيم ةالرامي ةاالسالمي ةالرابط ةسياس مع واختالفه ,بينه فيما المؤتمر
 الهند على للحفاظ ةزماأل واحتواء ة,الرابط عضاءأ تقريب حاول كله ذلك من الرغم على

 عّدت التي الوزراء مجلس بعثة وأ كريبس مع سواء المباحثات جوالت خالل عانى موحدة, وقدال
 جاء التي التقسيم الهند ستجنب نهاإف اعتمدت ما ذاإ والتي ,للقبول المقترحات قربأ مقترحاتها

 ,التقسيم لتجنب ةاالسالمي وأ ةالهندوسي سواء ةالهندي االطياف كل يدعو فأخذ مونتباتن, بها
 قانون عن االعالن منذ الهند فقأ في تلوح خذتأ التقسيم ةحتمي نأ الَّ إ ة,الوحد على والحفاظ

 .1935 عام
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 اخلامتـــــــــــــة...

, السياسيفكري و الونشاطه  الكالم آزاد وأب شخصية بعد البحث والتقصي في دراسة      
 ة:لى جملة من النتائج يمكن اجمالها بالنقاط التاليإ ناتوصل
البارزة في الهند خالل القرن  الهند العلمانية الحديثةشخصّيات الم آزاد من عّد أبو الك .1

العشرين, إذ كان له مسيرة نضالية ألجل تحرير الهند, فكان أحد القادة العظام الذين 
جلبوا االستقالل للهند, وهو أحد رسل الوحدة الهندوسية االسالمية, وأحد رّواد بناء األمة 

ند الحديثة, فقد قّدم مساهمات نموذجية في بناء األمة تاركًا بصماته من خالل في اله
االتحاد والتضامن والوئام المجتمعي, وأحتّل مكانة مهمة في التأريخ الهندي, بوصفه 
مفكرًا مبدعًا وعلى دراية بجوانب التعليم التقليدي والحديث, فكان له أثرًا عظيمًا على 

  .1947د الحديثة؛ كونه أول وزير للتربية والتعليم عام الجوانب التعليمية للهن
لشخصية ففي تفسيره  ,الدينية والسياسية الكثير من التناقض آزادملت مؤلفات ح .2

على روايات اليهود والتمثال  اً عتمدم (لكور  الفارسي)ذي القرنين إرجاعه 
موحدًا  ريم كانن الكآالقرنين في القر  ون ذأهم وهو ل الجزء األأغفولكنه  ,الحجري

, خني وكافر كان يعبد االلهة )مردو ثما كور  فهو و أ, يعبد اهلل سبحانه وتعالى
استخدم تفسيره  آزادن أ, لذلك يبدو المصادرفي ما جاء  _حسب_ب, بعل( نبو

ويرسل  ,ها القوات البريطانيةبلك المرحلة من النضال ليجابه تلشخصية كور  في 
رق له الفضل على ن رجل من الشأويخبرهم ب ,يهودهم راعين للوصفليهم بإرسالة 

 .قوام الغربيةاأل
وتشكيل منظمة  ,لنيل الحرية النضال إلىلمسلمين عن طريق الهالل ا آزاد ىدعو  .3

تصّدر ن المسلمين عليهم إد أكو  ,ينحتلتتولى تنظيم كفاحهم ضد المهم بخاصة 
خذ الرأي من أوعليهم عدم ه, وحدهلل  الَّ إينحنون  الَّ أو  ,عالياً  ورفع رؤوسهم النضال
حزب ل اً صبح رئيسعندما أولكنه  ,الرأي منهم واخذأي أنلغير لالبد بل  ,غيرهم

في واالنخراط  ,طالب المسلمين بترك الرابطة االسالمية ,م1923في عام المؤتمر 
 الحزب الهندوسي.
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على ؤثر مصلحة المسلمين الفئوية نه ي  ا  محمد علي جناح بالطائفية و  آزادم اته .4
بل سعى بكل ما لديه ألسقاط الرابطة  ذلكولم يقف عند  ,مصلحة الهند ككل

وحشد الجماعات االسالمية في عموم الهند ضد الرابطة ومحمد علي  ,االسالمية
عندما قام بعمل طائفي في والية  (سردار باتيل)اتجاه  اً ولكنه لم يحرك ساكن ,جناح
 ,المرشح ليكون وزيرًا عن بهار (ريماننا)م عندما كان 1937وفي انتخابات  ,بهار

وفي  ,قدم باتيل بتعيين حينها في وزارة بهار بداًل عنهأف ,وكان فارسيًا مسلماً 
 .بومبايعن رئاسة الوزراء في  (سيد محمود)إلخراج  (راجندرايراساد)ط خطّ  بومباي

وقد  ,بًا وال يحظى بدعم من الهندوسغيّ مفي حزب المؤتمر الوطني  آزادكان  .5
ففي تموز عام  ,عضاء حزب المؤتمرأقبل  كثر من مرة منأض للتآمر عرّ ت

 هدعضاء تهدّ غلب األأتحمل تواقيع  آزادلى إرسل راجندرايراساد رسالة أم 1940
وترك  ,لى االذعان لهمإ آزادواضطر  ,ذا استمر في نهجه ضد العنفإباالستقالة 

االسناد من قبل للدعم و لك المرحلة الحرجة يحتاج توهو في  ,النقا  بالموضوع
وفاة بعد عضاء الهندوس في حزب المؤتمر األن أ, ومن خالل االحداث يبدو حزبه

ي ألى الر إالحل المناسب الذي يرسل صورة  آزادوجدوا في  ,حمد االنصاريأمختار 
تعاطف مع المسلمين والدليل تسليمهم رئاسة من الحزب أوهي  ,العام الهندوسي

 . ادآز الكالم  يالحزب ألب
 ,م1935ن مالمح التقسيم ظهرت بوادرها منذ صدور قانون عام أالقول يمكن  .6

م عمل 1937ن نظام االنتخابات التشريعية عام ا  و  ,ادراك ذلك آزادفكان على 
حيل قامت بها بريطانيا إالَّ والبعثات الثالث ما هي  ,ألسقاط حزب المؤتمر الوطني

هم الذي يمكن والشيء األ, ود لن يتفقوان الهنأألنها تعلم  ؛لضرب الهند الموحدة
رًا سياسيًا بارعًا بذل ما في كان مناضاًل باساًل وجنديًا شجاعًا ومنظّ  آزادن أقوله 

فعال المتآمرين حال أولكن بريطانيا و  ,وسعه للحصول على االستقالل الكامل للهند
 .علنت عن تقسيم الهندأو  ,ون الوحدةد

, فأراد التوفيق بين مطالب الرابطة االسالمية, حاول آزاد أن يعمل كهندي مسلم .7
واقناع زعمائها بالعدول عن فكرة تقسيم البالد, وأصبح يعمل بين ثالث جهات هي 
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حزب المؤتمر بوصفه زعيمًا له, وبريطانيا بوصفها صاحبة القرار النهائي, والربطة 
د. وقد عّززت االسالمية التي تمتلك ارادة صلبة ال تلين, ومصّرة على تقسيم البال

العديد من حوادث العنف الطائفي مطالب محمد علي جناح, وسحبت البساط من 
تحت أقدام آزاد, فضاًل عن الظروف الدولية والسيما الحرب العالمية الثانية, وخشية 

 بريطانيا من تعّرض ممتلكاتها لغزو ياباني محتمل.
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 (1)( شجرة النسب ألبي الكالم آزاد1ملحق رقم )

 
                                                           

 .35عبم ال و  دسنو ، حيات أبو الكالم آزاد، ص (1)
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 (1)م في عهد دلهوسي1856خارطة الهند في عام ( 2ق رقم )ملح

 
                                                           

 .407ن ير أحنم نور أحنم، الن مر السابق، ص (1)
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 (1)مجلة الهاللاالصدار األول ل( 3ملحق رقم )

 
                                                           

 .80عبم الننام الننر، أبو الكالم آزاد، ص (1)
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 (1)( االصدار األول لمجلة ثقافة الهند4ملحق رقم )

 
                                                           

 .109أبو الكالم آزاد،  ورش  بير )بو ال رنين(، ص (1)
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 (1)م1946أبو الكالم آزاد مع بعثة مجلس الوزراء عام ( 5ملحق رقم )

                                                           

 .116-115بو الكالم آزاد، الهنم  ظ ر بالحريي، ص صأ (1)
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 القرآن الكريم:

 :امعيةاجل الرسائل واألطاريح _أولا 
 العربية:الرسائل  - أ
م(، 1997-1947)   المليني،  حور النظام السياسي وي با س انس ار  بار عال .1

 .1998رسالي ما س ير تير منشورة،  ليي الالوم السياسيي، 
صباح ابرا يم بيومي سلينان، محنم وريم مجم  م كراس اسالمياس، رسالي ما س ير  .2

 .2000تير منشورة،  اماي ااسكنمريي   ليي اآلدا ، 

 لات  بر النجماو ، موق  اامام السيو ي من االهيات والنبو ات )دراسي  .3

 .2002ون ماس(، رسالي ما س ير تير منشورة، الجاماي ااسالميي، تزة، 

تير  نم محنم رشيم رضا، رسالي ما س يرعبم اال  عبيم السوا ، ال كر ال ربو  ع .4

 .1992النكرمي، ، مكي  ليي ال ربيي   اماي أم ال ر ، منشورة

م( ودور  ال كر  1898-1817تمير حنيم و اع الجياشي، السير أحنم بان ) .5

   اماي النلنز والسياسي وي الهنم دراسي   ري يي، رسالي ما س ير تير منشورة،

 .2020،  ليي ال ربيي للالوم اانسانيي

 انياألوغ المين  نال بين ااسالميي الجاماي شري ي، وبيريي الغزالي وا ني .6

 ما س ير، رسالي ،20ال رن  وبمايي 19 ال رن اوابر اللاني الحنيم عبم والسلحان

مليان،  بني  نانامي بو ،واقنسانيي اا  ناعيي الالوم  ليي  الجياللي ي اما

2017. 

الني، ال راع الهنم  البا س اني حول وايي  شنير ه اظم  يالن محسن الس .7

،  ليي ال ربيي   اماي الب رةشورة، ا س ير تير منم، رسالي م1947-1949

2001. 

(، رسالي ما س ير، 1948-1869محنم مجمل، النها نا تانم  حيا   وأ ار  ) .8

 .2019، ي الالوم اانسانيي واا  ناعيي لي  بسكرة- اماي محنم بي ر

ال رزدا وشار  وي روح زين الاابمين )دراسي عروضيي(، رسالي  ، دويوح .9

 ليي اآلدا  والالوم   مايي ز ااسالميي الحكومييما س ير،  اماي شري   

 .2008اانسانيي،  ا ر ا، 

-1906ي ااسالميي ودور ا وي نش ة با س ان النايم، الا بوداد سالم محنم شلش  .10

 .2010، ليي المراسات ال اري يي   اماي الب رة س ير، م، رسالي ما1947
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    ع  ية  ألط ر ح - ب

ي وي   سي  دولي با س ان سبلي  الل ياسين، محنم علي  ناح ودور  السياس .11

 ليي اآلدا ،   م، ا روحي د  ورا  تير منشورة،  اماي الب رة1904-1948

2011. 

الكشاف للزم شر  اننوب ا، -سناح رواا، ال  وي  اللغو  وي بيئي الن سرين .12

اللغات، بسكرة، و ليي اآلدا    ا روحي د  ورا  تير منشورة،  اماي محنم ب ير

2016. 
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Abstract  

       The study of the jihadist struggle personalities is considered a 

point of pride for countries and peoples because it contributes to 

making glory and dignity and reflects images of sacrifice and 

redemption in order to gain freedom and liberate the homeland from 

colonialism and tyranny. 

      Abul Kalam Azad is considered one of the Indian Muslim 

national figures fighting for freedom, as he came from an ancient 

religious family who came from the country of Afghanistan to India 

and enjoyed the respect and appreciation of the Mughal kings. 

      His great grandfather (Jamal al-Din, nicknamed Bahloul al-

Pahlawi) is considered one of the great scholars in the era of Jalal 

al-Din Akbar, and his father (Khair al-Din) was one of the well-

known scholars not in India but in the Arab world, and the birth of 

Abu al-Kalam Azad from an Arab mother from Mecca. Al-

Mukarramah earned him a great position as he lived in a purely 

Arab environment for the first seven years of his life and then moved 

to India with his father. 

      Azad studied at home and was eager to learn about everything 

new around him, as he was influenced by the religious ideas of 

Sayyid (Ahmed Khan). The British government, which made him 

vulnerable to arrest more than once. 

      He participated in all the struggle operations in India that aimed 

at rejecting the policy of the occupiers. He cooperated with Gandhi 

in the civil disobedience campaigns. His joining the Indian National 

Congress had a special place in himself, as he considered it a 

platform for expressing his nationalist ideas represented in expelling 

the English occupier and preserving a united India. 

        Adhad made unremitting efforts being the head of the Indian 

National Congress to achieve complete independence for India and 

avoid partition. Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi) 
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with the owner of the two Imamates, i.e. (an imam in religion and an 

imam in politics. 
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