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 ليات المسلمة في جنوب شرق آسيا" كشمير أنموذًجا " الدعوة بين األق 

 محمد ولد الداه المهدي اإلدريسي 
-جامعة ام درمان اإلسالمية-كلية الدعوة اإلسالمية -الدعوة والثقافة اإلسالمية قسم

 .دولة السودان
 aledreesy70@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 الملخص:
ً::اعتباار عقادد وديناي فاإن مان فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في عد ة اعتباارا:: أو

توجهااا: العقياادة اإلسااالمية أن المساالمين أمااة واتاادة فااوم اعتبااارا: الاادم والجاان  و 
ا، والمسلم أخاو المسالم ً يملماه  األرض وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض:
ًو يسااااالمه ًو يخذلااااااها  وماااااان هاااااذا المن لاااااام وجاااااا  اًهتماااااام بموضااااااو   خواننااااااا 

كشاااميريينا وبقياااة األقلياااا: المسااالمة أينماااا كاااان للمسااالمين أقلياااا: علااا  اخاااتال  ال
األو اناثانياااا:: اعتباااار  خااار هاااو مصااايردا فاااإن األقلياااا: المسااالمة تينماااا و جاااد:، 
وعل  اختال  مروفها مهددة في مصيرها كأ ماة مسالمة ذا: خصاامص متمياية فاي 

تتا: ضاطو  رهيباة، منهاا ماا  عقيدتها وفكرها وسلوكها ونمرتهاا  لا  التيااة وواقعاة
هو عفاود ناابم مان أنماا  التياةاومنهاا ماا هاو مخ ا  لاه بادها، وذيار ذلا ، لاذل  
يتتااتم علاا  كاااا مساالم البتااا  فااي قضااااياهم والتعاار  عليهااواًعتباااار الثالاا  هاااو 
اعتبااار المصاالتة المشااتركة فااي مساايرة التياااةاًو أقااوا  نهااا مصاالتة دنيويااة ماديااة 

ة شااااملة شاااموا الااادين اإلساااالمي تمتاااي  فيهاااا العقيااادة فقااا  باااا هاااي مصااالتة عامااا
 بالعما و الدنيا باآلخرةا

وماان أساابا  اختيااارد لهااذا الموضااو  ماان بااا  اإلعانااة ولتوصاايا صااو: اًسااتطاثة 
للمساالمين تتاا  يتعرفااوا علاا  بعااض التقااامم عاان هااذا البلااد، وهااذا واجاا  علاا  كااا 

لإلسااااااااالم و  مساااااااالم ا ورذبااااااااة الباتاااااااا  فااااااااي دراسااااااااة موضااااااااو  ذد نفاااااااام وفاماااااااادة
ضااااافة بتاااا  جديااااد للمكتبااااة اإلسااااالمية ا وعاااادم الوقااااو  علاااا  دراسااااة  المسلميناوا 
اارا  بااين التاام  مخصصااة تساا  علمااي فااي هااذا الموضااو ،مما ًشاا  فيااه أن الص 
والبا ا والخير والشر سيستمر  ل  قيام السااعة، قاد يتفاوم البا اا سااعة  لكان لان 

ده  لا  تجماه، وهكاذا أماة اإلساالم يستمر وسيعود التام والخيار يطلا  البا اا ويعيا
 بشي، من الت فري  بأتكام اإلسالم وشرامعه ، تتسل  عليهم األمم مصداق:اا

لهااذا فالمساالمون فااي كشاامير قااد أعلنوهااا مدويااة    ن الجهاااد فااي ساابيا ا  وفااي 
قامااااة دولااااة لإلسااااالم و المساااالمين ي تكاااام فيهااااا بالشاااار  الم هاااار،  ساااابيا  اااارد الكفااااار، وا 

 روا وراب وا واتقو ا  واعلموا أن النصر مم الصبر  افاصبروا وصاب
 الكلما: المفتاتية: الدعوة ، األقليا:، المسلمة ، جنو  شرم  سيا، كشمير ا
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Advocacy Among Muslim Minorities In Southeast Asia" Kashmir 
Is A Model " 

   Mohamed Ould Dah Al-Mahdi Al-Idrissi 
Department Of Islamic Da'wa And Culture -Islamic Da'wa College-Omdurman Islamic 
University- Sudan. 
Email:aledreesy70@hotmail.com 

Abstract: 
 The significance of this study lies in several considerations: First: 
Considering a religious and religious belief, one of the directions of the 
Islamic faith is that Muslims are one nation above considerations of blood, 
gender and land, and they are like a compact structure that pulls one 
together, and the Muslim is the brother of the Muslim who does not oppress 
him, does not betray him, and does not let him down. From this standpoint, 
attention must be paid to the issue of our Kashmiri brothers. And the rest of 
the Muslim minorities, wherever Muslims have minorities of different 
homelands. Second: Another consideration is my destiny. The Muslim 
minorities, when they existed, and regardless of their different circumstances 
were threatened in their destiny as a Muslim nation with distinct 
characteristics in its belief, thought, behavior, and outlook on life and under 
terrible pressures, some of which were spontaneous and stemmed from the 
patterns of life. Some of them were artfully planned and so on. Every Muslim 
discusses their issues and gets to know them. The third consideration is to 
consider the common interest in the march of life. I do not say that it is a 
material worldly interest only, but rather it is a comprehensive public interest 
that includes the Islamic religion, in which belief is mixed with action and the 
world with the hereafter.Among the reasons for choosing this subject as a 
means of aid and to convey the voice of distress to the Muslims so that they 
know some facts about this country, and this is a duty for every Muslim. And 
the researcher's desire to study a topic of benefit and benefit to Islam and 
Muslims, and to add new research to the Islamic library. And not to study a 
specific study according to my knowledge on this topic, which is undoubtedly 
the case that the struggle between truth and falsehood, good and evil will 
continue until the Hour of Resurrection, and the falsehood may outweigh the 
hour; But it will not continue, and truth and goodness will return to overcome 
the falsehood and restore it to its magnitude, and thus the nation of Islam, 
with some negligence of the rulings and laws of Islam, the nations will 
dominate them with validity. 
That is why Muslims in Kashmir have declared it loudly, "Jihad is for the 
sake of God and for the sake of expelling the infidels, and establishing a 
state for Islam and Muslims to be ruled by the pure Sharia, so be patient, 
patient, bond and fear God, and know that victory is with patience." 
Key words: Dawa, Minorities, Muslim, Southeast Asia, Kashmir. 



 

 
050 

  

 المقدمة

التمد   علا  نعماه الكثيارة التاي ً تعاد ًو تتصا ، ومنهاا نعماة اًباتال، 
سااانه وذفرانااه، والصااالة التااي يبتلينااا بهااا فيعاار  الصااابر والشاااكر فيجاييهمااا بإت

ماام المجاهادين وقادوة الشااكرين متماد بان عباد ا   والسالم عل  سيد الصاابرين وا 
 صلوا: ا  وسالمه عليه وعل  جميم من اتبعه وسار عل  نهجها

ارا  باين التام والبا اا والخيار والشار  أما بعد: فإنه مما ًش  فياه أن الص 
ا ا ساعة  لكن لن يستمر وسيعود التام سيستمر  ل  قيام الساعة، قد يتفوم الب

والخياار يطلاا  البا ااا ويعيااده  لاا  تجمااه، وهكااذا أمااة اإلسااالم بشااي، ماان الت فااري  
 ىه مه ُّ  :بأتكام اإلسالم وشرامعه ، تتسل  عليهم األمام مصاداق:ا لقولاه تعاال 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه
سااااااااااااااااااورة َّ ]  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 [١١١النتا: 

عنه صال  ا  علياه وسالم:    ذا تباايعتم بالعيناة و أخاذتم بأذناا   وما روى
البقاار ورضاايتم بالتياااة الاادنيا وتااركتم الجهاااد فااي ساابيا ا  ساال  ا  علاايكم ذً: ً 

 ا( ١) يترعه تت  ترجعوا  ل  دينكم  

ًو يخفااا  علااا  أتاااد ماااا تمااار باااه أمتناااا اإلساااالمية مااان متااان وماااا يعانياااه 
 يئ ُّ  تطريا  فاي سابيا تمساكهم بادينهم كماا قااا تعاال :المسلمون من اضا هاد و 

 [8] سورة البرو  :  َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب

                                 
 ا33ص 3أبو داود  كتا  البيو  في مسند أتمد   -(  ١)
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ولكن ما أن تعود هذه األمة اإلسالمية  لا  التمسا  بادينها  وعقيادتها تتا  
 يكت  ا  لها النصر عل  أعدامهاا

[  7] سااااورة متااااامد :  َّ  مخ جخ مح جح مج حج  ُّ  :قاااااا تعااااال 
فااي كشاامير وذيرهااا ماان بااالد المساالمين لاان  ينصااروا علاا   ولهااذا فااإن المساالمين

 أعدامهم  ً  ذا أخذوا باألسبا 

والوسااااما التاااي صااالت: بهاااا أماااة اإلساااالم فاااي ساااال  عهااادها، ومااان ذلااا  
صاار  جمياام أنااوا  العبااادة   تعاااال  دون سااواها وتتكاايم شاار  ا  الم هاار فاااي 

ن علااا  البااار والتقاااوى، و جميااام أتاااوالهم، واًعتصاااام بتباااا ا  المتاااين، والتعااااو 
الت واصااي علاا  الخياار والجهاااد بااالنف  و الماااا والكلمااة، وجعااا الجهاااد فااي ساابيا 
ا  فقاا ، فقااد سااما النبااي صاال  ا  عليااه وساالم عاان الرجااا يقاتااا شااجاعة وتميااة 
وللمطاانم فااأد ذلاا  فااي ساابيا ا ، قاااا صاال  ا  عليااه وساالم:   ماان قاتااا لتكااون 

 ا( ١)في سبيا ا    كلمة ا  هي العليا فهو

لهااذا فالمساالمون فااي كشاامير قااد أعلنوهااا مدويااة    ن الجهاااد فااي ساابيا ا  
قاماااة دولاااة لإلساااالم و المسااالمين ي تكااام فيهاااا بالشااار   وفاااي سااابيا  ااارد الكفاااار، وا 

 الم هر، فاصبروا وصابروا وراب وا واتقو ا  واعلموا أن النصر مم الصبر  ا

م يكتا  عانهم  ً مان باا  اإلعاناة ولتوصايا ولكن ماا تار  الواتاد مناا القلا
صو: اًستطاثة عسا أن يجدو مان يتتار  قلباه،  ومان واجا  األخاوة اإلساالمية 

]سااااورة َّ  َّ جس مخ جخ ُّ  :التااااي دإعااااا  ليهااااا المااااول  عااااي وجااااا قاااااا تعااااال 
 [ا ١1التجرا: : 

                                 
 (١013ومسلم ) 6/١١،١١البخارد -متفم عليه -(  ١)
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] ساااااورة التوباااااة :  َّمل يك  ىك مك لك ُّ  :وقااااااا تعاااااال 
 [ا 7١

:   المسلم أخو المسلم ً يملمه ًو ي ْسلمهاااا  وقوله صل  ا  عليه وسلم
 ا( ١) 

 ل  ذير ذل  من الن صوص الكثيرة الداعياة  لا  وتادة األماة اإلساالمية وهاذا أقاا 
 واج  نقدمه هو كتابة شي، عن كشمير ومأساتهاا

 وا  المعين أن يوفقني إلتمام هذا البت   نه ولي ذل  والقادر عليه ا

ر اا مأساااااااة اا األرض اا والشااااااع  اا و التاااااااري  اا كشاااااامي موضااااااو  البتاااااا  :
 والقضية اا

 تدود البت  : دراسة كشمير كمأساة اا وتاري  اا وقضية اا وأرض اا وشع ا
 أهمية الموضو : فهي تابعة من عدة اعتبارا::

اعتبااار عقاادد ودينااي فااإن ماان توجهااا: العقياادة اإلسااالمية أن المساالمين أمااة  -١
والجاان  و األرض وهاام كالبنيااان المرصااوص يشااد  واتاادة فااوم اعتبااارا: الاادم

ا، والمسلم أخو المسلم ً يملمه ًو يسلمه ًو يخذلها                                         بعضه بعض:

وماااان هااااذا المن لاااام وجاااا  اًهتمااااام بموضااااو   خواننااااا الكشااااميريينا وبقيااااة 
 األو انا األقليا: المسلمة أينما كان للمسلمين أقليا: عل  اختال 

 واعتبار  خر هو مصيردا    -١
فاااإن األقلياااا: المسااالمة تينمااااا و جاااد:، وعلااا  اخااااتال  مروفهاااا مهاااددة فااااي 
مصاايرها كأ مااة مساالمة ذا: خصااامص متميااية فااي عقياادتها وفكرهااا وسااالوكها 

                                 
رواه البخاارد فااي كتااا  الممااالم، بااا  ً يملاام المساالم المساالم  ًو يساالمه، وفااي كتااا  اإلكااراه، بااا  يمااين  -(  ١)

،ومساالم فااي كتااا  الباار والصاالة بااا  تتااريم الملاام رقاام  5/71الرجااا لصاااتبه أنااه أخااوه  ذ خااا  عليااه قتلااه
(ا و التادي  عان ١3١6قام )(، و الترمذد في كتا  التدود با  ما جاا، فاي الساتر علا  المسالم ر ١581)

 ابن عمر رضي ا  عنها
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ونمرتها  ل  التياة وواقعة تت: ضطو  رهيبة، منهاا ماا هاو عفاود ناابم مان 
 أنما  التياةا

له بدها، وذير ذل ، لذل  يتتتم عل  كا مسالم البتا  ومنها ما هو مخ   
 في قضاياهم والتعر  عليهاا

 واًعتبار الثال  هو اعتبار المصلتة المشتركة في مسيرة التياةا -3
ًو أقوا  نها مصلتة دنيوية مادية فق  با هي مصالتة عاماة شااملة شاموا 

 ةاالدين اإلسالمي تمتي  فيها العقيدة بالعما و الدنيا باآلخر 

 وسب  اختيار الموضو  هو ما يلي: 
 ما ذكر في أهمية الموضو  ا  -١
ماان بااا  اإلعانااة ولتوصاايا صااو: اًسااتطاثة للمساالمين تتاا  يتعرفااوا علااا   -١

 بعض التقامم عن هذا البلد، وهذا واج  عل  كا مسلم ا 
 رذبة البات  في دراسة موضو  ذد نفم وفامدة لإلسالم و المسلمينا -3
 بة اإلسالمية ا  ضافة بت  جديد للمكت -3
 عدم الوقو  عل  دراسة مخصصة تس  علمي في هذا الموضو  ا -5

 الدراسا: السابقة:
 األبتا  التي لها صلة بالموضو  وهو كالتالي:

د/  تسااان تقااي، مأساااة كشاامير المساالمة، الاادار السااعودية، الرياااض،    -١
م وقاااد تنااااوا فياااه قضاااية كشااامير بكاااا أبعادهااااا وكاااان ١071هاااا ١308، ١

 قبا أكثر من ربم قرناصدوره 
 ما١003 -ها ١3١5، ١وفصوا من مأساة كشمير، شعي  عبد الفتاح،   
 تناوا فيه القضية الكشميرية ومستقبلها وجهادهاا

وكشمير تستطي ، متمد متمد  توفيم، الندوة العالمياة للشابا ، الريااض  -١
 ما١003 -ها ١،١3١3،  ١، 
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 د/ فهد تمود العصيميا ومأساة  خواننا المسلمين في كشمير المسلمة،
 ما١003 -ها ١،١3١3،  ١دار النشر الدولي، الرياض  

 تناوا فيه القضية الكشميرية و التتال  اليهودد الهندوسي ضد المسلمينا
وليساا: هنااا  كتاا  م بوعااة  ً مااا كااان ماان المجااال: التااي تصاادر ماان  -3

 أرض كشمير مثا كشمير المسلمة والشهادةا

: البت :  تساًؤ
اإلنسااااان فااااي كشااااميرم مااااا موقاااا  األماااام المتتاااادة ماااان هااااذه أياااان تقااااوم  -أ 

 القضيةم
 العالم اإلسالمي و كشمير أين الدور المقدمم -  
 بداية المأساة وأصوا األيمة،  ل  أينم -  
 ما الدور اإلعالمي في قضية كشميرم -د 
 ما مستقبا القضية الكشميريةم -ه 
 ما دور العلما، في نشر الدعوة  ل  ا  في كشميرم  -و 

 منهج البت :
ساااالك: فااااي هااااذا البتاااا  الماااانهج التاااااريخي، وكااااذل  الماااانهج الوصاااافي والماااانهج 

 التتليلي ا
 المنهج التاريخيا -١

 منهج البات :
اعتمااد: فااي هااذا البتاا  علاا  كتااا  ا  وساانة رسااوله صاال  ا  عليااه   -١

 وسلم ألنهما المصدران األساسيانا 
 اعتمد: في صتة األتادي  عل  ذكر الكتا  والبا  ا   -١
 القضية الكشميرية ا اقتصر: عل  -3
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 بين: أرقام اآليا: وأسما، السور في ثنايا البت  ا -3
 ترجم: لألعالم عند أوا موضم ورودهم في البت  ترجمة مختصرة ا  -5
 وثق: المعلوما: من مصادرها بذكر رقم الجي، والصفتة ا  -6

 هيكل البحث
 جا، البت  مقسم:ا عل  النتو التالي:
 امقدمة وتمهيد:ا وستة فصوا وخاتمة

ً:: أما المقدمة فقد اشتمل: عل  ما يلي:  أو
 موضو  البت ا  -١
 أهمية الموضو  وسب  اختيارها  -١
 الدراسا: السابقةا -3
: البت ا  -3  تساًؤ
 منهج البات ا  -5
 هيكا البت ا  -6

ثاااام اعقباااا: هااااذا كلااااه بتمهيااااد وقااااد بيناااا: فيااااه تقيقااااة الديانااااة الهندوسااااية وبعااااض 
 عل  المسلمين فيهاا المنشورا: الخ يرة التي تكش  عن تقد الهندو 

 ثانيا:: هيكا البت :
 الفصا األوا: التدود ال بيعية إلقليم كشميرااا وفيه ثالثة مبات :

 المبت  األوا: الموقم وأهميتها
 المبت  الثاني: المساتة وعدد السكانا

 المبت  الثال : التياة اًجتماعية واألوضا  اًقتصاديةا
 المأساةا وفيه ثالثة مبات :الفصا الثاني: أصوا األيمة وبداية 

 المبت  األوا: كي  اتتا الهند كشميرا
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المبتاا  الثاااني: مناقشااة موقاا  اًسااتعمار الهناادد ماان مشااكلة المساالمين 
 في كشميرا

 المبت  الثال : موق  العالم من مشكلة كشميرا
 الفصا الثال : تقوم اإلنسان في كشميرا وفيه ثالثة مبات :

 ندو  ضد المسلمينا المبت  األوا: جرامم اله
 المبت  الثاني:  نجايا: المقاومون في كشميرا

 المبت  الثال : دور العلما، الكشميريين في نشر الدعوةا
 الفصا الرابم: مآسي المسلمين في كشمير وفيه مبتثان:

 المبت  األوا: الوضم التعليمي و الدعودا
 المبت  الثاني: األتواا الصتيةا

 لجمعيا: اإلسالمية وفيه مبتثان:الفصا الخام : أنش ة ا
 المبت  األوا: أبري أنش ة الجمعيا: و الهيما: اإلسالميةا

المبتاااا  الثاااااني: الاااادور اإلسااااالمي المنشااااود ماااان مشااااكلة المساااالمين فااااي 
 كشميرا
 ثالثا:: الخاتمةا

 وفيها أهم النتامج والتوصيا: ا 
 رابعا:: الفهار ا

 وسلم تسليم:ا كثير:اا وصل  ا  عل  نبينا متمد وعل   له وصتبه
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 بسم ا  الرتمن الرتيم
 تمهيد : حقيقة الديانة الهندوسية.

قاااد ً تجاااد فاااي المجتمعاااا: الدولياااة المعاصااارة، مجتمع:اااا شااابيه:ا باااالمجتمم 
 الهندد، في ثيابه، وتفاخره، ودياناته وعاداته وتقاليدها

اماا  الهنديااة ًو يسااعنا عنااد هااذا البتاا   ً أن نااذكر شاايم:ا عاان أشااهر ال و 
 والتي تتما في  ياتها تقد:ا دفين:ا لإلسالم والمسلمينا ( ١)وهي الهندوسية

فاآللهة عند الهندو  كثيرة ومثيرة للدهشة فهم يعبادون األوثاان والعدياد مان 
اا الماواهر ال بيعياة، ومانهم مان يعباد األنهاار  التماثيا المختلفة، كما يعبدون أيض:

ن في تقديسهم للبقرة كا مذه ، فلتمها مترم، فمن والتجارة والجبااا وهم يذهبو 
ا وكأنه قد قتا  نسان:اا  ذبتها أو قتلها، قتلوه قصاص:

و الهنااادو  يعتبااارون  المسااالمين  مااان  بقاااة  المنباااوذين  فهااام يجتنباااونهم، 
ويعتباارون مالمسااتهم أو اسااتعماا أواناايهم وأشاايامهم ساابب:ا للنجاسااةا ولهااذا يبتعاادون 

 اعن السفر مم المسلمين
ومفهااوم الصااداقة لاادى الهناادو  فااي المجاااا السياسااي تساات يم أن تتعاار  
عليه من خالا ما قاله األ  الفكارد للسياساة الهندوساية  كوتلياه  فاي كتاباه   ر: 
شاسااتر  وهااو الكتااا  الااذد يقدسااه ساسااة الهناادو  ويعتبرونااه ماارجعهم فااي الفكاار 

 ا( ١)السياسي
ذا عيماا: يقااوا  كونلتيااه   ذا أرد: أن تقتااا عاادو  فاا أمهر لااه الصااداقة وا 
 عل  قتله فعانقه فإذا قتلته فاذر  عليه دموع ا

                                 
الهندوساااية أو المتدوكياااة وي لااام عليهاااا أيضاااا: البراهمياااة ، هاااي الدياناااة السااااندة فاااي الهناااد وبننااااا أتباعهاااا  -(  ١)

مليااااون نسااااامة يعيشااااون فااااي الهنااااد فااااي شاااابه القااااارة الهندياااااة ا  801ييياااادون علاااا  الميااااار نساااامة ، ماااانهم 
 ا١8تي في مأساة كشمير، ص د امص ف  أتمد شديم : رت

 ا   35انمر : مص ف  شديم ، رتلتي في مأساة كشمير : ص  -(  ١)
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كما توجد في الهند عدة منمما: هندوسية مت رفة تدعو  ل  توتياد الهناد 
دينيااا تتاا: الديانااة الهندوسااية، وتسااع  كااا المنممااا: بشاات  الوساااما  لاا   بااادة 

 المسلمينا
جباار أعاداد هاملاة مانهم علا  تاار  ديانهم و  التتاوا  لا  الهندوساية وفااي وا 

مقدمااة تلاا  المنمماااا: الهندوسااية ياااأتي تااي    بهاراتيااا جاناتاااا بااارتي   ومنمماااة 
 R.S.S  ومنممة V.H.Pومنممة     V.H.S 

وماان ناتيااة أخاارى فااإن تلاا  المنممااا: تقااوم برفاام دعاااود قضااامية ت الاا  
هندوساية فاي فيها بهدم المساجد التاريخية وتد عي بتجة أن المساجد كان: معابد 

 ا (  ١)الماضي، وتم تتويلها  ل  مساجد أيام التكم اإلسالمي
وعلاااا   ثاااار هاااادم المسااااجد البااااابرد وتسااااويته باااااألرض ماااان قبااااا الهناااادو  
ونشاااو  أعمااااا العنااا  باااين المسااالمين والهنااادو  أصااادر القاماااد المتلاااي لجماعاااة 

 R.R.S الخلاااايجا   الهندوسااااية منشااااور:ا خ ياااار:ا وإو يو  علاااا  الهناااادو  فااااي الهنااااد و
 ويتضمن المنشور التوصيا: التالية:
 منها عل  سبيا المثاا ً التصر 

ا ومسا،: أينما كنتما  -١  اذهبوا  ل  المعبد صبات:
شيدوا معبدا في منايلكم، في مواقم أعمالكم، فاي متااجركم التاي تعملاون   -١

 بها ومدينتكم التي تق نونهاا
 اعبدوهاتافموا عل  معبوديكم، ضعوا تمثاا الر   راما  و  -3
 اهتفوا بالشعارا: بكا قوة وشجاعة ورددوا يعيش الر   راما ا  -3
 ً تتاولوا أبد:ا القتاا من األمام قاتلوا دوما من الخل ا -5
 عند العما لدى أو مم المسلمين اجعلوا الطش شعاركما -6
أثنااا، أعماااا العناا  والشااط  اترسااوا معاباادكم وهاااجموا ودمااروا ممتلكااا:  -7

  ا( ١) المسلمينا

                                 
   . 35-١0د/ مص ف  أتمد شديم: رتلتي في مأساة كشمير،ص -(  ١)



 

 
059 

يض من فيض مما تتمله قلو  الهندو  التاقادة تجااه المسالمين لاي  فاي هذا ذ
الهنااد فتساا  بااا يتعااداه  لاا  المساالمين فااي عقاار دارهاام بااا فااي الجيياارة العربيااة و 

 الخليج العربي بصفة خاصةا

                                                                             
ا ورتلتااي فااي مأساااة كشاامير مرجاام سااابم  51هااا ص١3١3  ذو القعاادة 51مجلااة كشاامير المساالمة عاادد   -(  ١)

   ا 80،  01كشمير مرجم سابم ص ا جرح في قل   03،05ص
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 الفصل األول
 " الحدود الطبيعية إلقليم كشمير وفيه ثالثة مباحث "

 المبحث األول :الموقع .
لعواماااا ارتبا :اااا وتاااأثير:ا فاااي تتدياااد مصاااامر األمااام، وتيااااة الشاااعو  مااان أكثااار ا   

عاااامال الجطرافياااا و التااااري ، فالجطرافياااا ساااب ، والتااااري  نتيجاااة، وكااام مااان أمااام 
ااا كاام  منهااا تساابب: الجطرافيااا فااي تقاادمها  شااقي: بسااب  موقعهااا الجطرافااي وأيض:

ندونيسايا( ١)وايدهارها ،  ن كشمير وجمهورية القارم والشيشاان وا 
وذيارهم مان  ( ١)

الاااابالد اإلسااااالمية أكباااار شاااااهد  ن الموقاااام الجرافااااي لااااه دور كبياااار فااااي صاااانم 
ذا است اع: بعض القاوى الكبارى  األتدا  التاريخية  المؤلمة في كا منها، وا 
تطييااار التااادود الجطرافياااة فإنهاااا ً يمكااان أن تطيااار تقاااامم التااااري   ولاااذل  مااان 

الموقاام وأهميتااه وعاادد السااكان و  المستتساان عنااد البااد، بااأد دولااة البااد، ببيااان
 المساتة، والتالة اًجتماعية و التضاري ا

 ن موقااااااام الجطرافياااااااة للكشااااااامير أع اهاااااااا أهمياااااااة كبيااااااارة  مااااااان الناتياااااااة 
اًسااتراتيجية، لضاامها  للمماارا: والثطاارا: فااي المرتفعااا: الشاااهقة الااوعرة، بااين 

الجبااااا أرض الهناااد وشااابه القاااارة بصااافة عاماااة، وباااين أرض والتبااا:  مااان ورا، 
، وبهذا فهي  ذن تعد أتد األبوا  التي تقيم الصلة بين الهند و سيا  :ً شما
 ا( 3)

                                 
 ا١١م، ص١003 -ها ١3١5، ١فصوا مأساة كشمير، شعي  عبد الفتاحا  ، -(  ١)
جمهورياة القارم اتتلا: مان قباا روسايا فاي العهادين القيصارد والعهاد الشايوعي وفيهاا بتاروا وذااي  بيعااي  -(  ١)

يراعاااي ممتاااي وأتساان مااا تتميااي باااه  وتديااد وتدياادها ماان أجااود أنااوا  التدياااد فااي العااالم وتتميااي بأنهااا بلااد
 اليراعة ووفرة الفاكهةا

 ( الشيشااان اتتلاا: ماان قبااا اًتتاااد السااوفيتي وأيمتهااا أيمااة دينيااة وسياسااة واقتصااادية وهااي ذنيااة باليراعااة 
 والبتروا والمعادن وأهمها التديدا 

وهاي يراعياة بدرجاة أولا  وفيهاا جا(  ندونيسيا استعمر: من قبا البرتطااا ثام الهولنادد ثام الياباان ثام الهولنادد 
 األم ار ومناخها متنو  وفيها مساق  المياها

، : ، ١  د/جميااا عبااد ا  متمااد المصاارد ، د ،   ١تاضاار العااالم اإلسااالمي وقضاااياه المعاصاارة     -(  3)
 ا  317ص 
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تقم كشمير في الشماا الشرقي من باكساتان وتتي هاا باكساتان مان جاي، 
من شمالها الطربي ومن ذربها ومن جي، مان جنوبهاا الطرباي، وتتادها الصاين 

، صاطير مان جنوبهاا الشعبية مان جاي، كبيار مان شامالها ومان شارقها ومان جاي 
الشاارقي، وتتاادها الهنااد ماان جااي، ماان جنوبهااا فهااي متاخمااة لخماا  دوا وهااي 

 ا( ١)باكستان وأفطانستان، واًتتاد السوفيتي، والصين، والهند
تعااد كشاامير ماان أجمااا منااا م العااالم،  ذ ي لاام عليهااا اساام جنااة ا  فااي 

البتياارا:، وكااا األرض لمااا فيهااا ماان التاادامم و البساااتين واألنهااار والطابااا: و 
ماان يار كشاامير أجماام علاا  أنهااا ق عااة ماان الجماااا ال بيعااي الخااال ، تااتألأل 
الثلاااو  الناصاااعة البيضاااا، فاااوم قمااام جبالهاااا وتكساااوها الخضااارة البديعاااة وأرض 
كشااااامير مكساااااوة بالخضااااارة علااااا  ماااااد البصااااار بقمااااام جبالهاااااا المعمماااااة باااااالثلو  

و سااونمار   و تاادامم  ومعالمهااا السااياتية ، الخالبااة فااي  بلهطااام  و ذولمااار  
شاااليمار  ونشااا  كااا هااذه المنااا م فااي انتمااار ماان يتمتاام بمشاااهدها الساااترة 
ا ويثام  ويرود ذليله من  تشمة شاهي  أد البتام الملكاي المتادفم بالماا، الاًي
الهوا، رامتة يهور اليعفران اليكية فاي ميارعهاا فاي من قاة باانبور وويان، ولتاه 

 ا( ١)يوره 
% تقم في كشمير الترة)كشمير  ياد( 31( منها ١كم١١7035مساتتها  ل )    

 ا ( 3)عاصمتها ممفر  باد في الشماا الطربي من كشمير
 ا( 3) وتنقسم كشمير  ل  ثال  مقا عا::

 وفيها مديريتانا –مقا عة جمو  -١
 وفيها س: مديريا:ا -مقا عة كشمير -١

                                 
العالمية للشبا  رسالة عاجلة من امرأة مسلمة متعففة في كشمير  ل  من يهمه أمر المسلمين، الندوة  -(  ١)

 ا ١بالرياض ، ص ا
  د/جمياااا عباااد ا  متماااد المصااارد ،د،  ، :، ص ١تاضااار العاااالم اإلساااالمي وقضااااياه المعاصااارة     -(  ١)

 ا  317
 ما١005 -ها١3١6لجنة شبا  كشمير المسلمة، الندوة العالمة للشبا ، التقرير الرابم، رمضان،  -(  3)
 ا١١نف  المصدر السابم ص  -(  3)
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 وفيهااا ساا: مااديريا:ا وماان هنااا جااا،: تسااعتيها جااامو -مقا عااة التاادود -3
 وكشمير ا

 :المبحث الثاني 
 السكان:   

ملياااون نسااامة مااانهم ملياااون و نصااا  ١١يبلااع عااادد ساااكان كشااامير تاااوالي  
مليااون ًجاا  فااي باكسااتان، ومامتااان وخمسااون ألاا  مطتاار  فااي دوا متفرقااة ماان 

 ا( ١)العالم
، كماا تبلاع نسابة الشايعة  ( ١)% مان عادد الساكان85وتبلع نسابة المسالمين 

ملياون  لا  باكساتان، ويساكن مانهم كشامير التاارة  ١.5باة% الساكان قرا3أقاا مان 
 ا( 3)مليون نسمة١.5توالي 

 الثالث  المبحث
 الحياة االجتماعية:

% فهاام شااع  85شااع  كشاامير شااع  مساالم تياا  تبلااع نساابة المساالمين         
معرو  بت  الضيافة والكرم ولي  لها مثيا في شابه  القاارة الهندياة، يساتقبلون  

د اللذياااذ، تلمااا  فااايهم الاااذكا، والجاااد واًجتهااااد ، يرتااادون لباساااهم بالشااااد الكشااامير 
المعرو   بالفرن  ويستدفمون بمدفمة  الكانفرد ا وللشع  الكشاميرد لطتاه وتقالياده 
الخاصة به، ومن ذل  : قامة تفال: اليوا  التي تستمر مدة يومين ويدع   ليها 

، ويتعااونون  :ً ً: ونساا،: وأ فاا فاي  تمامهاا، وتقادم فيهاا مأدياة جمم أفراد التي رجاا
 الوايوان  الكشميرية الشهيرة تتا  خاار  كشامير ويجتمام البناا: وتادهن ليعارض 
باألنشودة الشعبية الكشميرية المعروفة بالرو  ا وذالب:ا ما يسكن اليو  مم أسرته 

                                 
 ا١1م، ص ١7/5/١00١ -ها١3١١ذو قعدة ١6صو: كشمير،   ،  -(  ١)
كشامير المسالمة تنااديكم فهاا مان مجيا ، أليا  الادين التراباي، الجماعاة اإلساالمية، جاامو كشامير التاارة،  -(  ١)

 د،  ، د، : 
 م ا١003ها،١3١3/ ١ص  

 ا 5، ص ١كشمير تستطي ، متمد متمد توفيم   -(  3)
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رذباااااة فاااااي القااااار  مااااان والدياااااه، وتسااااان مصااااااتبتهما، وبرهماااااا فيماااااا تبقااااا  مااااان 
 ا( ١)عمرهما

ن ناتية اًقتصااد هاي دولاة يراعياة ويوجاد بهاا عادد مان األنهاار كشمير م
وفيهااا أوديااة مثااا وادد جااامو ووادد كشاامير  ( ١) الكبياارة  السااند و جلاايم و تشاانا  

وفيها مساق  المياه تي  يمر عبرها نهر األندل  عل  هيمة قو  كبير يمتد من 
به فااي السااند الشاارم  لاا  الطاار  فااي  ريقااة ماان متابعااه فااي ذاار  التباا:  لاا  مصاا

ياة نفساهاا وهناا  نهار  بباكستان وأتد روافده الكبيرة نهر جهلم الذد ينبام مان الًو
رادد الذد يرسم عل  امتداد قصير منه التدود باين وادد جاامو والبنجاا  وهكاذا 
فاااإن األنهاااار الخمساااة الموجاااودة فاااي البنجاااا  صاااار: عاااامال قوي:اااا فاااي اليراعاااةا 

يراعياة منهاا : األري والقما  والاذرة وأناوا  كثيارة ويير  بها كثير من المتاصايا ال
، وهاي كثيارة الطاباا: ( 3)من الفواكه والخضر، وتشتهر كشامير بااليعفران والتفااح 

باسقة األفنان والبساتين، وأماا مناخهاا فاي الصاي  معتادا فاوم الجبااا لكناه تاار 
الجباااا  فااي األوديااة المنخفضااة واألتااواض المطلقااة، أمااا الشااتا، فبااارد وفااوم قماام

 3الشاااهقة قااار  الباارودة وأم ارهااا موسااميةا وبهااا ثااروة تيوانيااة تبلااع أكثاار ماان 
 ا( 3)ماليين رأ  من األذنام وماعي وأكثر من مليوني رأ  من الماشية

والصااناعا: فااي كشاامير متنوعااة، ولااي  فيهااا صااناعا: ثقيلااة ولكاان يقااوم الشااع  
الشارقي، والشااً:، والفارش بامتهان  العديد من التر  اليدوية كصناعة الساجاد 

واألدوا: الخشاابية والت ريااي والتباا  السلساالي ، وأدوا: الااورم المعجاان، وصااناعة 
الينابياااا والصاااناعا: المعدنيااااة وصاااناعة التدياااد والصااااو  واساااتخالص صااااو  

 ا( 5) البشفية

                                 
 ا١8م ص١071 -ها ١308،  ١لمسلمة، د/  تسان تقي، الدار السعودية، الرياض   مأساة كشمير ا -(  ١)
 ا١١فصوا من مأساة كشمير مرجم سابم ص -(  ١)
 ا3كشمير تستطي  مرجم سابم ص -(  3)
 ا36١م ص١085جطرافية  سيا إلقليمية د/ جودة تسين جودة ،منشأة المعار ، اإلسكندرية و،  ،  -(  3)
 ا١كشمير المسلمة مرجم سابم صلجنة شبا   -(  5)



 

 
054 

أمااا المعااادن فااي كشاامير فهااي ليساا: دولااة بتروليااة ولكاان يوجااد فيهااا الفتاام 
 ا ( ١)المنجنيي والرصاص والكروم والذه والمطنسيوم والتديد و 
 التضاري  في البالد:

كشمير بالد جبلية في ذالبها وتعبر المنا م الشمالية منها تل  السالسا العميمة 
التي تشكا تلقة بين جباا البامير والهند في الطر  وجباا الهماليا في الشرم 

لذد يييد ارتفاعه عن ويوجد بها ثاني أعل  جبا في العالم وهو جودين أوستن ا
 أل  قدما ١5أل  قدم، وهنا  عدة جباا أخرى يييد ارتفاعها عن  ١8

ية تمر سلسلة جباا  بير بنجاا  الوعرة  وعبر الياوية الجنوبية الشرقية من الًو
 ا ( ١)التضاري 

 
 
 
 
 
 
   

                                 
، ١جنة األرض كشمير، متمد تسن العممي ويين  هاشام التكايم، دار  تياا، الكتا  العربياة، القااهرة،   -(  ١)

 ا ١5م ، ص ١030 -ها١360
 ا١١فصوا من مأساة كشمير مرجم سابم ص -(  ١)
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 الفصل الثاني

 أصول األزمة وبداية المأساة :
م ١611-هاااا ١1١1ي لنااادن عاااام عنااادما تأسسااا: شاااركة الهناااد الشااارقية فااا

لتشترد منتجاا: الهناد رخيصاة الاثمن وتبيعهاا فاي أورباا بأثماان باهماة وهاذا تااا 
 األعدا، في كا يمان وفي أد مكانا

م أعلناااا: هااااذه الشااااركة عيمهااااا علاااا   قامااااة ١686-هااااا ١١16وفااااي عااااام 
 مستعمرة انجلييية واسعة في الهند ،كما أنشأ: مراكي تجارية في عدة مدن بالهناد
وباادأ: الشااركة عملهااا التجااارد فااي الهناادا والمساالمون فااي الهنااد والنااا  عامااة ً 
يمنون بهاذه الشاركة  ً أنهاا شاركة تجارياة مقصادها وهادفها الوتياد البيام والشارا، 

 والكس  المادد فق  ً ذيرا
ولكاان ماااهي  ً ساانوا: قليلااة تتاا  كشااف: عاان شااأنها وعاان تقيقتهااا ومااا 

الفرصااااة السااااامتة ماااان خااااالا ضااااع  المساااالمين تضاااامر، ولمااااا وافقاااا: الشااااركة 
يا: في الهند، كما  است اع: أن تتقم هدفها األوا فقد سي ر: عل  معمم الًو
قبضوا علا   خار ملا  مسالم فاي الهناد بعاد أن دام اإلساالم ثمانياة قارون ونصا  

 ا( ١) ومن ثم تم انتقاا التكم  ل  بري انيا
ا وتتدياد:ا فاي منتصا  القارن ونجد بأن بري انياا بعاد مارور الايمن وكعادتها

م تم  بارام اتفاقياة عرفا: باسام اتفاقياة    أمرتسار  باعا: ١836التاسم عشر عام 
بري انياااا بمقتضااااها  قلااايم كشااامير لمهراجاااا هنااادد يااادع    جاااًو  ساااينج   بمبلاااع 

 ماليين أل  روبية كما ذكرنا سابق:اا 7،5
يا  ً ينتماي ًو ش  أن بيام اًنجلياي ألرض ليسا: ملك:اا لهام لشاخص ذر 

  الق:ااا لسااكان اإلقلاايم بأيااة صاالة سااوا، دينيااة أو لطويااة  كاناا: كفيلااة بإشااارة الفااتن 
واًضااا رابا: فاااي المن قاااة، وهاااذا نفااا  الشاااأن الاااذد تاااد  فاااي فلسااا ين عنااادما 
ااا عناادما قساام:  وعااد: بري انيااا بإقامااة و اان لليهااود فيهااا وهااو نفاا  األماار أيض:

                                 
 ا   بتصر  يسير  ١0،١8ا صجرح في قل  كشميرا د/عبد ا  ال يار وسامي بن سليمان المبار  -(  ١)
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منااااه هديااااة لكينيااااا وجااااي،:ا  خاااار مكافااااأة بري انيااااا الصااااوماا وأع اااا: جااااي،:ا كبياااار:ا 
 ألثيوبياا

وما يال:  ثار المكامد والمؤامرا: البري انية ماثلاة وجاثماة علا  صادر كاا 
من كشمير وفلس ين والصوماا  ضافة  ل  باقي الخالفا: ونياعا: التادود باين 

 كافة الدوا التي كان: تستعمرها بري انياا 
ر توالي قرن من اليمان من تادثاة وتوال: المؤامرة ضد كشمير، فبعد مرو 

م أصاادر البرلمااان البري اااني قااانون اسااتقالا الهنااد ١037بياام كشاامير وفااي عااام 
وكان: الهند في يمن اًتتالا البري اني تنقسم  ل  نوعين من أنوا  اإلدارة هماا 

ية واألقاليما  الًو
م ياانص علاا  قيااام دولتااين ١073وكااان قاارار اسااتقالا الهنااد فااي أذساا   

لتين هما الهند وباكستان و بق:ا لخ ة التقسيم فإن كافة المنا م التاي يشاكا مستق
فيها المسلمون األذلبية تذه  لباكستان وكافة المنا م التي يشكا فيها الهنادو  

ية في الهند  561األذلبية تذه  للهند، وقد تم توجيه ذل   ل  تكام أكثر من  ًو
ية كشمير التاي  مالياين  3كاان يساكنها فاي ذلا  الوقا: ولذل  كان يتعين عل  ًو

  وكااان أكثاار ماان ثالثااة أرباااعهم ماان المساالمين أن  ١03١مااوا ن   تساا  تعااداد 
ياة  لا   تنضم  ل  باكستانا وذلا  تسا  اًتفاام الاذد يتادد شارو  انضامام الًو

 في شر ين هما:  أد من الدولتين
ية  ل  أد من الهند أو باكستانا  -١  مدى قر  الًو
يةرذبة سكان ا  -١  ا( ١) لًو

يا:  ً في  وفي التقيقة لم تمهر أية مشاكا في تتديد مستقبا جميم الًو
يااااا: فقاااا  جونااااا كااااره وتياااادر أبااااار تياااا  كااااان التاااااكم مساااالم:ا واألكثريااااة  أرباااام ًو
يتين فاااي اًنضااامام  لااا  باكساااتان  ً أن الهناااد قامااا:  هندوساااية، ورذااام رذباااة الاااًو

قااارار الهناااد هاااذا برضاااا دولاااي وقباااوا باتتاللهماااا وضااامها  ليهاااا عناااوة، وقاااد تماااي 
 عالميا

                                 
 مأساة كشمير المسلمة مرجم سابم ا -(  ١)
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وكان: كشمير هي التالة الثالثة رذم اختالفها عن   تيدر أبار   و  جوناا 
كااره   فااي أن تاكمهااا كااان هندوسااي:ا وأذلبيااة سااكانها الساااتقة ماان المساالمين ماام 
قااار  كشااامير لباكساااتان ورذباااة ساااكانها فاااي اًنضااامام  ليهاااا،  ً أن الهناااد قامااا: 

يتين الساابقتين وأجبار: تااكم كشامير بطيو كشمير  كما قاما: مان قباا بطايو الاًو
 ا( ١) عل  أن يوقم اتفاقية انضمام  ل  الهند

ية   بهوتان    ية الرابعة هي ًو  الًو
ولكاان نجااد بااأن الجيااوش الهنديااة كلهااا اتتلاا: دولااة ماان هااذه الاادوا باادأ: 

تفسااد بقتااا ألااو  تسااف  الاادما، وتهلاا  التاار  وتتلاا  الممتلكااا: وتاادمر البنيااان و 
ماان األبريااا، خاصااة فااي جااامو وكشاامير تياا  جمعاا: الجيااوش الهنديااة فااي  قلاايم 
جااامو ممااا: ألااو  ماان المساالمين األبريااا، الااذين كااانوا يرياادون الهجاارة األمنااة  لاا  
باكستان فجمعهم رجاا الجيوش الهندية بإع اا، تاأمين هجارتهم بااألمن والساالمة 

م الجاايش وأ لاام علاايهم النااار فقتلااوا كلهاام فااإذا اجتمعااوا فااي مياادان معااين تاصااره
فساااال: الااادما، وانتااادر:  لااا  نهااار   ت اااوود    فااااتمر: مياهاااه وانقلبااا: األذلبياااة 

 ا( ١) المسلمة  ل  أقلية
 

 بحث األول :مال
 كيف احتل الهند كشمير

كان شع  كشمير ينتمر ساعة اًنقساام ليبادد رأياه القاا م فاي اًنضامام 
يااا: الهندوساية  لاا  الهنااد التاي انضاام: ولكاان  لا  باكسااتان تأساي:ا  انضاا م: بالًو

ية كشامير الهندوساي يتيا   ا فقد كان مهراجا ًو الذد تد  كان خال  ذل  تمام:
يعمااا، الهنااد ، واللااورد ماؤامرة لضاام كشاامير  لاا  الهناد وذلاا  باًتفااام والتنساايم مام 
 ا:( 3)لنتو التاليمونتباتن التاكم العام للهند بعد اًستقالا وسار: المؤامرة عل  ا

                                 
 نف  المرجم السابما -(  ١)
 ا3العدد األوا ص-ها ١3١3ها  ل  مترم ١3١3مجلة الشهادة: ذد القعدة  -(  ١)
 ا3١فصوا من مأساة كشمير ) مرجم سابم ( ص  -(  3)
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يا: رأيها باًنضمام  ل   تدى الدولتين  : كان من المقرر أن تعلن جميم الًو أوً:
 ما١037أذس    ١5الهند أو باكستان قبا تاري  

م دخاااا مهراجاااا ١037أذسااا    5ثاني:اااا: قباااا هاااذا التااااري  بعشااارة أياااام أد فاااي 
تفااام أن تسااتمر كشاامير فااي اتفااام ماام تكومااة باكسااتان وقااد تقاارر تساا  هااذا اً

ياة جاامو وكشامير والتكوماة  كافة الترتيبا: التاي وجاد: تتا  ذلا  التاين باين ًو
 البري انيةا

ثالث:ااا: قااام مهراجااا كشاامير بعااد هااذه اًتفاقيااة باتخاااذ  جاارا،ا: معينااة كشااف: عاان 
ياة  تقيقة نواياه السيمة في عدم اًنضمام  ل  باكستان با وأمر المسلمين في الًو

هم وتباام ذلاا  نااي  سااالح المساالمين العاااملين فااي الشاار ة الكشااميرية بتسااليم أساالتت
والجاااايش الكشااااميرد وأمااااام هااااذه اإلجاااارا،ا: والمراوذااااة فااااي عاااادم اًنضاااامام  لاااا  
باكسااااتان ثااااار أهااااا كشاااامير فااااي انتفاضااااة مقاومااااة ضااااد المهراجااااا فااااي أذساااا   

م م ااااالبين باًنضاااامام  لاااا  باكسااااتان وباااادأ: الثااااورة ماااان مدينااااة   باااارنج    ١037
فنااا، المساالمين وقااد فا سااتعان المهراجااا بفااالة الهناادو  للقضااا، علاا  اًنتفاضااة وا 

 أل  مسلم! ١71است ا  الهندو  في هذه المعركة أن يقتلوا ويذبتوا أكثر من 
رابع:ااا: أمااام هااذه المذبتااة الوتشااية البشااعة ثااار أهااا باكسااتان لنصاارة  خااوانهم فااي 

ا مااان كشااامير وقاااد اسااات ا  رجااااا القباماااا ببأساااهم وقاااوة   يماااانهم أن يتااارروا قسااام:
 كشمير أسسوا فيه تكومة عرف: باسم تكومة كشمير الترة    ياد كشمير   ا

ياة   جاامو    وتادعي الهناد كاذب:ا أناه أرساا  ا الهندوسي  ل  ًو خامس:ا: فر المهراج:
كتاب:ا  ل  تاكم الهند العام اللورد مونتباتن يعلن فيه رذبته  ١037أكتوبر  ١١في 

يااة كشاامير  لاا  الهنااد وي لاا  أن يمااده بااالجيش وتااذر  المهراجااا فااي ذلاا   بضاام ًو
باًنتفاضة الكشميرية واتهم باكستان بأنها نمم: ذايو:ا عان  ريام رجااا قباماا   

 الباتان   القويةا
م وهو اليوم األسود في تياة كشمير دخل: القوا: ١037اكتوبر  ١7سادس:ا: في 

مسلمين الذين رفضاوا اًنضامام  لا  الهناد الهندوسية كشمير وبدأ: عدوان:ا ضد ال
ومارسااا: القاااوا: الهندوساااية أبشااام وأفمااام ماااا شاااهده التااااري  البشااارد مااان مجااااير 
وانتهاكا: ضد نسا، وأ فاا ورجاا كشمير المسلمة ومايال: الهناد تتتاا كشامير 
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ا هاااذا وقاااد ( ١) تتااا  اآلن وتماااار  نفااا  الفماااامم اإلنساااانية باااال هاااوادة ًو رتماااة
ا المسلمين المجيرد مام الجياوش الهندياة رجااا األتايا  الهندوساية شار  في قت

 المت رفة المسلتين بعدد كبير ضخما
ثم توجه الجنود القتلة  ل    وادد كشمير    ، والذد يتجمهر به المسلمون 

 ليلعبوا هنا  بالمسلمين لع   بلي  كما لعبوه بإقليم جاموا
ًية جامو وكشامير مام الهناد وعقاد وخالا تل  الفترة تآمر التاكم الوثني لو 

ياااة بالهنااادو  لااا  منهاااا دعااام عساااكرد فلبااا: نداماااه  اتفاااام سااارد علااا  التتاااام الًو
 ا( ١) وأنيل: جيوشها القاهرة عل  مكان   سرد نجر  

بعااد اسااتيال، الهنااد علاا  كشاامير بهااذا الشااكا المتناااقض للقااانون واسااتجابة 
متمااد علااي جناااح   اللااورد   لرذبااة شااع  الاابالد، دعااا مؤساا  باكسااتان الراتااا   

مونتبااتن    بوصافه تااكم الهناد و  نهارو  بوصافه رميس:اا للاويرا،  لا  عقاد مااؤتمر 
م لبتاا  الموقاا  ولكاان نهاارو لاام يساات م ١037أكتااوبر  ١0فااي ًهااور يعقااد فااي 

تضااور هااذا المااؤتمر ألنااه ً يملاا  مااا يقولااه لمتمااد علااي جناااح، وأخاار اللااورد   
م وقاادم  ليااه متمااد علااي جناااح ١037لقااا، فااي نااوفمبر مونتباااتن   الاادعوة وعقااد ال

 المقترتا: اآلتية للخرو  من األيمة:
األمر بتوق  المجايرة التاي يقاوم بهاا الهنادو  فاي كشامير فاور:ا، وتخوياا  -١

التكومتين تاكميها العاملين تام  صادار  ناذار للقاوا: المتتارباة باالك  
 ساعةا 38عن القتاا في ذضون 

 وسية ورجاا القباما معا: من كشميراانستا  القوا: الهند -١
ماان  التاااكمين الساال ة الكاملااة ماان قبااا تكومتيهمااا إلعااادة السااالم  لاا   -3

نصابه، ثم استالم  دارة البالد واتخاذ اإلجارا،ا: الاليماة ًساتفتا، عاجاا 
 تت: رقابتهما واشرافهما المشتر ا

                                 
 ا3١فصوا من مأساة كشمير )مرجم سابم( ص -(  ١)
 ا3مجلة الشهادة: مرجم سابم ص - ( ١)
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  هاااذه اعتاااذر اللاااورد   مونتبااااتن   تااااكم عاااام الهناااد عااان الااارد الفاااورد علااا
المقترتا: التي قادمها متماد علاي جنااح ووعاد بدراساتها والارد عليهاا عنادما يعاود 
 لاا  الهنااد، ولكاان ذهاا  ولاام يجاا  قاا  ألن النوايااا كاناا: مبيتااة ًسااتمرار الوضاام 

 ا( ١) عل  ما هو عليه
 

 المبحث الثاني :
 ) مناقشة موقف االستعمار الهندي من مشكلة المسلمين في كشمير (

لااذد اتخااذه اًسااتعمار الهناادد ماان القضااية هااو عاادم الموافقااة علاا   ن الموقاا  ا
ا باااالمبررا:  ياااة أو باااإجرا، اًساااتفتا، لتقريااار مصااايرها متاااذرع: الم الباااة لتتريااار الًو

 الفاسدة اآلتية:
ية جي، من الهند منذ يمن قديما :  ن الًو  أوً:

ية جي، من الهند فلي  ألتد أن يتدخا في شؤونها ا  لداخليةاثاني:ا:  ن الًو
ية عل  كشميرا  ثالث:ا: عدم األتقية لدولة باكستان في الًو

ية يتسب  في تصاعد مشاكلهاا  رابع:ا: تنقا سكان الًو
ااا:  ن الهنااد دولااة علمانيااة يسااكن فيهااا ماان ياادينون باألديااان المختلفااة وفيهااا  خامس:

( مليااون ماان المساالمين، ولااو وافقاا: التكومااة علاا  انفصاااا هااذه ١11أكثاار ماان )
ياااة ذا: أذلبياااة مسااالمة، فهاااذا سااايؤدد  لااا  المشااااكا ا ياااة مااان الهناااد لكونهاااا ًو لًو

 للمسلمين في داخا الهندا
ااا: تشااجيم  يااران اًنتفاضااة الكشااميرية فعلاا  الاابالد العربيااة أن تكااون علاا   سادس:

 تذر من اًنتفاضةا
صالة ولكن هذه   المبررا: الفاسدة   التي يأتي بها اًستعمار الهنادد الطاشام لموا

تخاذ اإلجرا،ا: اإلجرامية فيه للقضاا، علا  تركاة الجهااد  ية ًو سي رته عل  الًو
لااي  لهااا أد اسااا  ماان الناااواتي القانونيااة والخلقيااة والدسااتورية، وذلاا  لألسااابا  

 اآلتية:

                                 
 مأساة كشمير المسلمة: مرجم سابما -(  ١)



 

 
055 

: دعوى الهند بأن كشمير جي، منها منذ اليمن القديم   ن هاذه الادعوى با لاة –أوً:
ية تت: تكم مستقا لها سيادة خاصة وقد  تكذبها التقامم التاريخية با كان: الًو

اا  شهد: عصر تكم الكفار ثم التكم اإلسالمي، وقد تكمها عاملة   دوذرا   أيض:
ية منفصلة عن الهند مم أن تاكمها  تت  عند تقسيم شبه القارة الهندية كان: الًو

يااااة الخيااااار باًنضاااامام  لاااا   تاااادى  كااااان هندوسااااي:ا ولهااااذا اسااااب   اااارح علاااا  الًو
 الدولتين الوليدتين: الهند أو باكستانا

 ثانًيا: إن الوالية جزء من الهند فليس ألحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية.
ياة جاامو وكشامير جاي، ً يتجايأ عان الهناد األم فالقضاية أمار  وتقوا الهند باأن ًو
ن داخلاااي للهناااد فاااال ينبطاااي لألمااام المتتااادة ًو لدولاااة أخااارى أن تتااادخا فاااي الشاااؤو 

 الهندية الداخليةا
 والجوا :

باااأن الهناااد هاااي التاااي سااابق: وباااادر:  لااا  األمااام المتتااادة برفااام القضاااية  - أ 
 الكشميرية  ليهاا

ثم التكومة الهندوسية أعلن: أمام الشع  المسالم الكشاميرد وأماام العاالم  -   
ية جامو وكشمير  ل   بأسره في جمعية األمم المتتدة مرا: عديدة بأن انضمام ًو

نضمام مؤقا: ولان يعتبار هاذا اًنضامام ماؤثر:ا  ً بعاد  جارا، اًساتفتا، الهند هو ا
ية تت: رعاية جمعية األمم المتتدةا  العام لتقدير مصير الًو

والقضااية ًتااياا موجااودة فااي ملفااا: جمعيااة األماام المتتاادة وقاارارا: األماام  -   
 المتتادة قااد وافاام عليهاا أعضااا، األماام المتتادة فالقضااية دوليااة وليسا: ماان شااؤون

 الهند الداخليةا
 ثالثًا: ليس لباكستان حق في الوالية.

ية تم ًو للهند فيهاا تام باا ينتصار تقريار مصايرها  نعم لي  لباكستان في الًو
 عل   جرا، اًستفتا، العام وهو موق  باكستاني مم التقامم اآلتية:

يااة جااامو وكشاامير يكثاار بهااا المساالمون تياا  تبلااع نساابتهم  –أ  % فااي 85أن ًو
مة وهم يعتبرون أنفسهم جي،:ا من العالم اإلسالمي لذا يتبون باكستان من الم

أعمام قلوبهم وقد أعربوا في كثير من المرا: عن تابهم هاذا فاي المناسابا: 
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المختلفااة برفاام هتافاااا: انضاامامهم  لاا  باكساااتان ويرفاام اإلعااالم الباكساااتانية 
 عل  مبانيهما

  الدين أد أن المنا م التي يسكن كان تقسيم شبه القارة الهندية عل  أسا –  
فيها األذلبية المسلمة تنضم  ل  باكستان والمنا م التي تمثا األكثرية ذيار 
يا:  المسلمة تنضم  ل  الهند وكان من المقرر ت بيم هذا األسا  عل  الًو

 الترة ومنها كشمير المسلمةا
ر انضاامام  ن جماعااة  المااؤتمر المساالم لعمااوم جااامو وكشاامير  أصاادر: قاارا -جااا 

يااة جااامو وكشاامير  لاا  باكسااتان فااي  م وكاناا: ١037ماان يوليااو عااام  ١0ًو
 الجماعة ممثلة عن كافة الشع  المسلم الكشميردا

ية مم التدود الباكستانية أكثر من أل  كيلو متر بينماا ً   -د  تتصا تدود الًو
ياااة بالهناااد  ً  كيلاااو متااار علااا  وجاااه التقريااا  وهاااذه  311تتصاااا تااادود الًو

سافة جعل: نصيب:ا كبير:ا لباكستان في خ ة التقسيم لكونها من قاة مسالمة الم
لكن بالخدا  والتيوير منت: للهناد فاي نهاياة عملياة التقسايم لكاي يتيسار لهاا 

يةا  التسلا  ل  داخا الًو
ياااة بينماااا لااام يكااان  -هاااا  وكاااذل  كانااا: الشاااوار  متصااالة باااين باكساااتان وباااين الًو

ية  والهند م لق:اا اًتصاا موجود:ا بين الًو
ية في باكستان ً  ل  الهندا –و   كما تص  جميم أنهار الًو
يااة علاا  وضااعها  –ي  يااة ماام القيااادة الباكسااتانية علاا   بقااا، الًو اتفاام تاااكم الًو

ية  ليها خرق:ا لتل  اًتفاقيةا   السابم ثم تآمر مم يعما، الهند فضم الًو
تان ألجاا القضاية الكشاميرية أكثار قام: الهناد باًعتادا، المباشار علا  باكسا -ح

 من مرةا
ثم مم وجود هذه العالقا: الوثيقة والعالقاا: المتيناة والارواب  ال بيعياة باين  –  

ياة كماا تادعي الهناد  ية وباكستان ما ادع: باكستان بأن لها تق:ا فاي الًو الًو
ياااة جاااي، ً يتجااايأ منهاااا والتقيقاااة أن الهناااد لاااي  لهاااا أد تااام علااا   باااأن الًو

 ًيةاالو 
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بااااا كلتااااا الاااادولتين الهنااااد وباكسااااتان  رفااااان متقااااابالن فااااي هااااذه الخصااااومة  –د 
المرفوعاااة  لااا  جمعياااة األمااام المتتااادة تتااا  ت بيااام قراراتهاااا بصاااورة عادلاااةا 
عتبارهما هذا  ال  بعض يعما، الساسة من كشمير المتتلة والتارة بعقاد  ًو

ا، الماااااااااؤتمر الااااااااادولي يشاااااااااار  فياااااااااه كاااااااااا مااااااااان الهناااااااااد وباكساااااااااتان واليعمااااااااا
 اا( ١)الكشميريون

ية يتسب  في تصاعد مشاكلهاا  رابع:ا: تنقا سكان الًو
ياة  ومن أدلة الهند أن اًساتفتا، العاام  ذ أجارى اضا ر عادد كبيار مان ساكان الًو

 بمطادرة منا قهم  ل  منا م أخرىا
ياة  والجوا : أن هذا اًدعا، عباارة عان افتاراض ماالم يوجاد أصاال: ألن أجايا، الًو

بعضها  لا  بعاض وارتفعا: قياود التأشايرة عان أهلهاا فهام يتارددون فيماا   ذا انضم
بينهم بكا ترية ومان أراد أن يعاود  لا  أرضاه المتروكاة فسايعود ويكاون كاا ذلا  

يةا  في داخا الًو
كي  ذل م وهام جمايعهم  –ًو يجبر أتد:ا عل  أن يخر  من بيته ويتر  المن قة 

 مسلمون ا
ااا:  ن ادعااا، الهنااد بأن هااا دولااة علمانيااة يسااكن فيهااا أكثاار ماان مامااة وعشاارين خامس:

ياة لتقريار  مليون من المسالمين فلهاذا موافقتهاا بالم الباة إلجارا، اًساتفتا، فاي الًو
ياااة ذا: أذلبياااة  ساااالمية سااايكون منافي:اااا لنمريتهاااا األساساااية،  مصااايرها لكونهاااا ًو

د، وهاااذا   ملياااون مسااالما فاااي داخاااا الهنااا١11وسااايكون سااابب:ا للمشااااكا ألكثااار مااان  
ا لي  له أد أسا  من النواتي القانونية والخلقية، وذل  لعادة وجاوه  اًدعا، أيض:

 منها:
 ن ادعا، الهند لكونها دولة علمانية تكون فيها ترية تامة للمنتسابين  لا   -١

األديان المختلفة فهو لي  بصتي ، فهي في التقيقة دولة هندوسية تشااهد فيهاا 
أعراضهم ونه  أموالهم كا يوم، فنتن ً نعر  مجاير المسلمين وقتلهم وهت  

                                 
 ا33 - 3١مأساة اخواننا المسلمين في كشمير المسلمة   مرجم سابم   ص  -(  ١)
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  سنة ماضية  ً وكان فيه مجاير للمسلمين فاي هاذه 33يوم:ا من األيام خالا  
 المدينة أو تل ا

وأماااا ادعاااا، الهناااد باااأن موافقتهاااا علااا  الم الباااة ألجااارا، اًساااتفتا، لتقااادير  -١
ياة ساتأتي بالمشااكا ألكثار ماان   ا الهنااد   ملياون مسالم فاي داخا١11مصاير الًو

ااا عاان قضاااية  ادعااا، كاااذ  مشاابوه وذلاا  ألن قضااية مساالمي الهنااد تختلاا  تمام:
الشع  الكشميرد المسلم ألن مسلمي الهناد هام موا ناون هناود كيفياة الماوا نين 
وهاام قااد قاارروا أن يكااون مصاايرهم ماام الهناادا أمااا الشااع  الكشااميرد المساالم فهاام 

لتقرير مصيرهم، فنتن رأينا  ليسوا بموا نين هنود ولم يستخدموا تت  اآلن تقهم
  مليااااون مساااالم فااااي ١11ضاااامن قضااااية أفطانسااااتان المساااالمة أن وجااااود تااااوالي  

يااا: اإلسااالمية فااي داخااا اًتتاااد السااوفيتي لاام يمناام العااالم اإلسااالمي ماان  الًو
دعم الجهاد األفطاني فكيا  يمنام وجاود المسالمين فاي داخاا الهناد التأيياد لجهااد 

 كشميرا
ااااا: أمااااا ادعااااا،  الهنااااد بااااأن تركااااة اًنتفاضااااة فااااي كشاااامير هااااي تركااااة تقااااوم سادس:

ا هو ادعا، كاذ  مشبوه لاي  لاه  بتشجيعها وتمويلها التكومة اإليرانية، فهذا أيض:
 أد عالقة مم التقيقة وذل  لعدة أسبا  منها:

% وأكثاارهم ماان 3 ن عاادد السااكان الشاايعة فااي كشاامير المتتلااة أقااا ماان  -١
 يجتنبون اجتناب:ا كامال: النشا ا: السياسيةاالمومفين في الدوامر التكومية وهم 

 ن تركااااااة الجهاااااااد كمااااااا أساااااالفنا تقودهااااااا التركااااااة اإلسااااااالمية، والتركااااااة  -١
اإلسااالمية كمااا يعاار  الجمياام، جااي، ماان التركااة اإلسااالمية العالميااة وليساا: لهااا 

 أية عالقة خاصة مم  يران أو أية دولة أخرىا
انية، فهي ليس: بوتيادة فاي أما تأييد تركة الجهاد من قبا التكومة اإلير  -3

هااذه الصاادد فقااد قاماا: بتأيياادها تكومااة خااادم التاارميين الشااريفين الملاا  فهااد باان 
عبااد العييااي رتمااه ا  ، وتكومااة تركيااا وتكومااة السااودان وكثياار ماان التكومااا: 
اإلسالمية األخرى، ولكن تأييد هذه التركة من قبا هذه التكوما: ً تعني بأن 

هذه التكوما: فكي   ذن ياا تارى تقاوا الهناد باأن الماراد  هذه التركة تنتمي  ل 
 من تأييد تركة اًنتفاضة من قبا  يران هو أن هذه التركة تشجعها  يرانا
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فيتبااين ممااا أساالفنا بااأن موقاا  اًسااتعمار الهناادد ماان قضااية كشاامير هااو موقاا  
 ا( ١) خيد لي  له أد أسا  من النواتي القانونية والخلقية

 المبحث الثالث :
 "موقف العالم اإلسالمي على األمم المتحدة "

: األمم المتتدة:  أوً:
فيمااا يتعلاام بقضااايا المساالمين تتاااوا التبرياار والعااذر لكااا ماان  –كعادتهااا 

يقتااا أو يعتاادد أو يهتاا  أعااراض المساالمين، بااا تساااعد فااي هااذا اإلذًا فيمااا  ذا 
 قصر المعتدد في تجم هذا اًعتدا، ا 

البقارة : َّ ] ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ بقولاه قد فصا ا  لنا ذل  
 [ا  ١١1

ولااااذل  كاااام رفعاااا: قضااااية كشاااامير  لاااا  دهاااااليي األماااام المتتاااادة، ومجلاااا   
 ا( ١)الخو  ولكن دون جدوى، ًو فامدة تذكر

 ذن دخلاا: قضااية كشاامير ردهااا: األماام المتتاادة وساا  ماارو  ومالبسااا: 
م من أهام ١030ر يناي 5و 38أذس    ١3عديدة، وبعد القراران الصادران في 

قااارارا: المنمماااة الدولياااة الصاااادرة بشاااأن كشااامير، وتمتاااور جميااام القااارارا: تاااوا 
ضرورة  جرا، استفتا، تر تيادد يقرر شع  كشمير من خالله مصيره ومستقبله 

 سوا، باًستقالا أو باًنضمام  ل  أد من باكستان أو الهندا
د وباكساااتان  بقإاااا بعاااد ذلااا  تااام تشاااكيا لجناااة األمااام المتتااادة الخاصاااة بالهنااا

ما مام  صادار التوجيهاا:  ليهاا ١038ينااير  ١1لقرار مجل  األمن الصادر في 
باًنتقااا  لا  المن قاة بأسار  وقا: ممكان هاذا وقاد أعياد تشاكيا اللجناة مان جديااد 

 م ا ١038ابريا  ١١بقرار من مجل  األمن في 
قاا 37وياادور هااذا القاارار تااوا  يقااا  تاار   رار التااي وقعاا: بااين البلاادين وا 

الهدنة ووق    الم النار تت:  شرا  اللجنة الدولاة مام  عاادة تأكياد التكاومتين 
                                 

ا 56/  36ا ص١هااا أصاادر النسااخة ١3١3صااقر، ربياام الثاااني  ١الشااهادة صااو: الجهاااد الكشااميرد:   -(  ١)
     ا١5/  ١3كشمير المسلمة  مرجم سابم  ص ومأساة اخواننا المسلمين في

 ا١57مأساة اخواننا المسلمين في كشمير المسلمة )مرجم سابم( ص -(  ١)
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ياة جاامو وكشامير سايتم تقرياره  بق:اا لرذباة  الهندية والباكساتانية علا  أن وضام ًو
 الشع  من خالا  جرا، استفتا، تر وتيادد تت:  شرا  األمم المتتدةا

فاااي هاااذا القااارار هاااو م وأهااام ماااا جاااا، ١030ينااااير  5وقاااد صااادر قااارار فاااي 
يااة جااامو وكشاامير  لاا  الهنااد وباكسااتان أو  لاا   تأكيااده علاا  أن مسااألة انضاامام ًو
باكسااتان ساايتم تقااديره ماان خااالا ال اارم الديمقرا يااة المتمثلااة فااي اسااتفتا، تيااادد 

 ترا
ويمكاان القااوا بااأن هااذا القاارار هااو قاارار  اًسااتفتا،  تياا  تناااوا فااي بنااوده 

مشاااارفين عليااااه و ريقااااة تنميمااااه وكافااااة الضاااامانا: شاااارو  اًسااااتفتا، وأساااالوبه وال
 الاليمة للخرو  باستفتا، نييه يشتر  فيه الجميم بدون أدن  ضط  أو  رها ا

وقد توصل: تكومتا الباكستان والهند لوق    الم النار قباا منتصا  ليلاة 
م بدقيقة واتدة كماا هاو منصاوص علياه فاي القارار وتام تتدياد خا  ١030يناير  ١

 ا( ١)م١030يوليو  ١7في وق  القتاا 
 ١3ولم تكن قرارا: األمم المتتدة الخاصة بكشمير متمثلاة فقا  فاي قارارد 

 م ولكن كان: هنا  قرارا: أخرى وفيها: ١030يناير  5م و١038أذس   
: عااام  -١ م إلتياااا، قضااية كشااامير فااي األمااام المتتااادة ١057بااذل: متااااًو

 ولكنها لم تنج ا
م تام الفيتاو ضاد قارار ١06١فاي عاام استخدم اًتتاد السوفيتي السابم  -١

 وضم مشرو  مندو   يرلندا بنا، عل  تقرير ممثا األمم المتتدةا
م لكناه لام يتخااذ قارار:ا بشااأن ١063اجتمام مجلا  األماان الادولي فاي مااايو  -3

 قضية كشميرا
تل  هي أهام القارارا: وجهاود األمام المتتادة الخاصاة بقضاية كشامير تتا  

بعااد ذلاا  مسااارا: أخاارى نماار:ا لقيااام التاار  اتخااذ: القضااية م، تياا  ١06١عااام 
 ا ( ١)م١065الثانية بين الهند وباكستان عام 

                                 
 فصوا من مأساة كشمير مرجم سابم، ونيا  كشمير وقرارا: األمم المتتدة -(  ١)
 م ا١00١كشمير المسلمة، أذس    -(  ١)



 

 
055 

 ثانيا: : موق  العالم اإلسالمي : 
كان: أوضا  المواقا  اإلساالمية تيااا قضاية كشامير متمثلاة فاي المواقا  
الصااااااادرة عااااااان اجتماعاااااااا: منمماااااااة المااااااؤتمر اإلساااااااالمي ا ساااااااوا، كانااااااا: هاااااااذه 

ارجيااااة أم علاااا  مسااااتوى القمااااة ويمكاااان رصااااد أهاااام هااااذه اًجتماعااااا: لااااويرا، الخ
 المواق  كما يلي : 

ً: : تم  درا  قضية كشامير فاي جادوا أعمااا   الماؤتمر التاسام عشار   لاويرا،  أو
 ١001الخارجية منممة المؤتمر اإلساالمي الاذد انعقاد فاي القااهرة فاي أذسا   

ية ساالمية للقضااية وذلاا  وفقااا: لقاارارا: م وتبناا  هااذا المااؤتمر قاارارا: يرمااي  لاا  تسااو 
 األمم المتتدة بشأنها وعل  النتو المتفم عليه في اتفاقية شمال ا 

ثانياااا: : تبناااي ويرا، خارجياااة المنمماااة نفااا  القااارار الساااابم وذلااا  فاااي اجتمااااعهم 
م ودعاا الاويرا،  لا  ضارورة  ١00١التنسيقي الذد عقد فاي نيوياور  أوا أكتاوبر 

 نسان وأدانوا أعماا العن  ضد شع  كشمير ا اًتترام لتقوم اإل
م أصااااد المااااؤتمر   العشااااارون   لااااويرا، الخارجياااااة  ١00١ثالثااااا: : فااااي أذسااااا   

توا كشامير الاذد نادده  ١1/  ١١المنممة المنعقد في  س نبوا بتركيا قراره رقم 
فيااه باًنتهاكااا: الواسااعة لتقااوم اإلنسااان للشااع  الكشااميرد ودعااا المااؤتمر  لاا  

 ذه التقوم ومن بينها التم في تقرير المصير ا اتترام ه
كمااا دعااا الهنااد للسااماح للجماعااا: الدوليااة لتقااوم اإلنسااان والمنممااا: اإلنسااانية 
بيياااارة كشااااميرا و لاااا  الماااؤتمر ماااان األمااااين العاااام لمنممااااة المااااؤتمر اإلسااااالمي 

 تشكيا لجنة لتقصي التقامم تقوم بييارة كشميرا 
م  لاا  ١00١المي المنعقااد فااي داكااار فااي ديساامبر رابعااا:: دعااا مااؤتمر القمااة اإلساا

تتقيااام تساااوية سااالمية لقضاااية كشااامير وفااام قااارارا: األمااام المتتااادة، ونااادده يعماااا، 
العااالم اإلسااالمي باًنتهاكااا: الفميعااة لتقااوم اإلنسااان التااي ترتكبهااا الهنااد بتاام 
شع  كشمير المسلما و ال  المؤتمر باتترام التقاوم التاي مان بينهاا تام تقريار 

صااير، ودعااا للسااماح للجماعااا: الدوليااة لتقااوم اإلنسااان والمنممااا: اإلنسااانية الم
بييارة كشمير، كما صادم ماؤتمر القماة هاذا علا  القارارا: الصاادرة عان الماؤتمر 

 العشرين لويرا، الخارجية بشأن كشميرا 
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م أوفاد مسااعد األماين العاام للشاؤون السياساية بمنمماة ١00١خامس:اا: فاي ماار  
سااااالمي لييااااارة باكسااااتان لمناقشااااة مسااااألة كشاااامير وجمياااام المعلومااااا: المااااؤتمر اإل

التقيقة وقام باًجتما  مم المشردين والالجماين مان كشامير المتتلاة وعااين علا  
 ، ال بقااااة تجاااام الفمااااامم التااااي ترتكبهااااا قااااوا: األماااان الهنديااااة والتااااي أجباااار: هااااًؤ

 المشردين عل  الفرار من بيوتهم واللجو،  ل  باكستانا
ااا: أكااد: منممااة المااؤتمر اإلسااالمي فااي دورا: عدياادة علاا  قرارتهااا السااابقة  سادس:

ااا علاا  القاارار الخاااص بإيفاااد بعثااة للمساااعي التمياادة بإشاارا  رمااي   وأكااد: أيض:
 المؤتمر اإلسالمي لويرا، الخارجيةا

وقااااد أجاااارى رمااااي  المااااؤتمر العشاااارين لااااويرا، خارجيااااة المااااؤتمر اإلسااااالمي 
لهنااد لطاارض ييااارة لجنااة المساااعي التمياادة  ليهااا اًتصاااً: الاليمااة ماام تكومااة ا

وذلاااا   بق:ااااا لقاااارارا: مااااؤتمر القمااااة اإلسااااالمي الساااااد  وقااااد قوبااااا هااااذا العاااارض 
بالرفض من الجانا  الهنادد وأعلنا: الهناد أن جاامو وكشامير جاي، ً يتجايأ منهاا 
وأن لجنة المساعي اإلسالمية هذه تعد تدخال: فاي الشاؤون الداخلياة للهناد! وعنادما 

م موافقااة تكومااة ١003يناااير  ١3باا: األمانااة العامااة للمااؤتمر اإلسااالمي فااي  ل
الهناااد علااا  اساااتقباا بعثاااة تقصاااي التقاااامم اإلساااالمية وتمكينهاااا مااان يياااارة جاااامو 

 وكشمير رفض: الهند هذا ال ل ا
وأعلاان ويياار الشااؤون الخارجيااة الهناادد بعااد هااذا الاارفض أن بااالده رفضاا: 

لطتها أن التأشيرا: ً تمن  لهاذا الطارض، فماا  ل  منممة المؤتمر اإلسالمي وأب
كان من بعثة تقصي التقامم المشكلة مان قباا منمماة الماؤتمر اإلساالمي  ً أن 
توجهاا:  لاا  كشاامير التاارة ماان أجااا تقااويم األوضااا  علاا  ال بيعااة وعلاا  أسااا  

 ١003فبرايار  ١8 لا   ١3البيانا: واإلتصا،ا: التقيقية وقام: فاي الفتارة مان 
 ا( ١)واسعة الن ام  ل  مختل  المنا م في كشمير الترةبييارا: 

 
 

                                 
 ما١003يونيو -ها ١3١3التجة  كشمير المسلمة: العدد الساد  عشرا ذو -(  ١)



 

 
059 

 
 
 
 
 
 



 

 
050 

 الفصل الثالث
 حقوق اإلنسان في كشمير

 المبحث األول :
 "جرائم الهندوس ضد المسلمين"
اااا تتااا  اآلن لااام  37مناااذ اللتماااة األولااا  لفتااارة اًتاااتالا التاااي دامااا:  عام:

لهندياة ً تتاور  عان توق  الجرامم الوتشاية ضاد أبناا، كشامير المتتلاة، فاالقوا: ا
اسااتخدام أبشاام الوساااما الشااي انية لقماام انتفاضااة شااع  كشاامير المساالم، وتصاافيه 
شااااابابه وأ فالاااااه خشاااااية أن ياااااأتي الياااااوم الاااااذد يتاااااررون فياااااه أرضاااااهم وعرضاااااهم 

 ا( ١)وي هرون فيه ديارهم من رج  عبدة األبقار واألوثان
ذا ذهبناااا لسااارد أساااالي  القاااوا: الهندوساااية لقمااام انتفاضاااة  المسااالمين فاااي وا 

باادة للجان  والتاي لام تشاهد  كشمير فنجد أنها عمليا: مستمرة للت هير العرقي، وا 
ً: لبشاعتها من قبا!!  اًنسانية مثا

وهاااذه الممارسااااا: اإلرهابيااااة والوتشااااية التااااي يرتكبهااااا جاااايش الهناااادو  فااااي 
كشاامير ً تقتصاار علاا  نااو  واتااد بااا تشااما كافااة وساااما القهاار والتعااذي  مثااا 

اعتقاااً: باادون  –ارهااا  سياسااي  –قيااود خانقااة  –والااذب  أمااام الوالاادين  –القتااا 
اذتصاا  المسالما: العفيفاا: أماام  –افسااد خلقاي  –تعذي  روتاي  –متاكما: 

اترام المتال: التجارياة  –انهيار اقتصادد  –اترام البساتين والتقوا  –أهلهم 
لاا   تماار –اتاارام اآلدميااين أتيااا،  –اتاارام الماادار  والكليااا:  – التجااوا ااا وا 

 خااره ماان كافااة صاانو  الاادمار والتشااديد واإلبااادة الشاااملة سااوا، البشاارية منهااا أو 
 ا( ١)اًقتصادية

ومن أذر  وأبشم الوساما التي تلجاأ  ليهاا سال ا: اًتاتالا الهنادد للتاد 
من تيايد عدد السكان المسلمين أنهام يقوماون بخاص الشابا  واأل فااا قهار:ا تتا  

 في المستقباا ً ينجبوا ذرية

                                 
 ا 7،6صرخة كشمير: تصور من كشمير ص  -(  ١)
 ا 03فصوا من مأساة كشمير )مرجم سابم( ص -(  ١)
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يااة الااذد تااول  بعااد  جاااكمو ١001وفااي يوليااو  م أصاادر  ساااكينا  تاااكم الًو
هااااان  قاااارار:ا يماااان  القااااوا: الهنديااااة تاااام القتااااا وانتهااااا  ترمااااا: النسااااا، والتاااارم 

 واًعتقاً:!
يااة بعااد  ساااكينا  ف باام تماار التجااوا  وبعااد ذلاا   لااولبيا سااينج  تاااكم الًو

لقا، القبض علا  اآلمناين بادون الدامم ومداهمة البيو: يومي:ا، و  جرا، التفتيشا: وا  ا 
 ا( ١)أمر من أتد وأصب  القتا عمال: عادي:ا عند الجندد الهندد في كشمير

ويكفاي أن نسااتعرض بعااض األرقااام ذا: الدًلااة الواضااتة علاا  خ ااورة مااا 
 يجرد في كشميرااا

م تتاا   خاار ١001وفااي خااالا مااا يقااار  ماان ثااال  ساانوا: أد ماان أوا يناااير 
 كان: النتامج كاآلتي:  ( ١)م ١00١س   أذ
اا 55١35عدد الجري  من الرجاا والنسا، والولدان  ا١  جريت:
  الب:اا 7١5عدد ال ال  الذين أترقوا أتيا، في من قة كبواره وذيرها  ا١
 ١5531عاادد المسااجونين ماان الشاابا  فااي معسااكرا: التعااذي  فااي الهنااد  ا3

 شاب:اا
 مسلما 7١5تيا، عدد المسلمين الذين أترقوا في بيوتهم أ ا3
 عدد المومفين الذين عيلوا من ومامفهم، بلع اآلً ا ا5
 امرأةا ١3305عدد النسا، المسلما: الالتي هتك: أعراضهن جماعي:ا  ا6
 امرأةا 65عدد النسا، الالتي استشهدن بسب  ألعراضهن  ا7
ا 375عدد اً فاا الذين ماتوا بسب  عدم تقديم العال   ا8   فال:
 بي: ودكانا 55111تاجر التي أترق: عدد البيو: والمتال: والم ا0

كلياااة ومدرساااة  565عااادد المستشااافيا: والمااادار  والكلياااا: التاااي أترقااا:  ا١1
 ومستشف ا

 تيوان:اا ١335عدد األنعام التي أترق: تية  ا١١

                                 
 (١نف  المرجم السابم ) -(  ١)
 ا ١١م ص١١/8/١003 -ها١3/3/١3١3، ١163المجتمم،  -(  ١)
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را  ١١١1قيمة التبو  الطذامية التي أترق:  ا١١  مليون دًو
را ١١١1قيمة البساتين والطابا: التي أترق:  ا١3  بليون دًو
دة بسب  عدم العناياة والعاال   عدد النسا، ا١3 الالتي توفين خالا عملية الًو

 امرأةا 301
 وهنا  أسالي  أخرى يمارسها اًستعمار الهندوسي ضد مسلمي كشمير منها:

 منم ذب  البقر لترسي  قدسية في نفو  المسلمين    -١
 تتريم تعدد اليوجا:ا  -١
 تأسي  دور السينما والمالهي وذيرهاا  -3
ان الكااااريم واللطااااة العربيااااة فااااي الماااادار  التكوميااااة،  يقااااا  تاااادري  القاااار   -3

دخاا اللطة الهندية لطة  جباريةا  وا 
 تشجيم اليوا  بين المسلمين والهندو ا  -5
  باتة الخمر وترويجهاا  -6
اسااتخدام وساااما اإلعااالم المختلفااة لنشاار اإلباتااة والفاتشااة والاادعوة  لاا    -7

  فلسفة األديانا
 ين بالترذي  أو بالترهي اترويج تركة تتديد النسا بين المسلم  -8
يةا  -0   م  معالم التاري  والتضارة اإلسالمية في الًو

 ا( ١)وذيرها من الوساما والكثيرة التي تمار  ضد المسلمين
 ن الناامر فاي التقاارير الصااادرة مان قباا بعااض المؤسساا: وساما  بعااض 

مير وكااً: األنباا، عماا يتاد  إلخوانناا المساالمين فاي كشامير فإناه يجاد باأن كشاا
بدأ: تذبا وتنشر المأسااة واآلًم فاي كاا مكاان اااوياال: اااوياال: اااوالملماة 
نارتهاا  تخيم عل  األرض وترخي سدولها مثا مو  البترا فتفقاد المن قاة بهامهاا وا 

 وسترها، وتيويتها وجمالها ال بيعي ومنامرها الخالبةا
بهاااام  وهااااي التااااي كااااان سااااكانها يسااااتقبلون الاااايوار هااااواة السااااياتة ويرتبااااون

 ويقومون في الصي  بإرساا قافال: الفواكه المختلفة  ل  أماكن مختلفة بعيدةا

                                 
 ا١7/١8كشمير تستطي   مرجم سابم  ص  -(  ١)
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ااا بتفاار القبااور وتعاادد  ولكاان فااي هااذا الصااي  فااإن سااكانها مشااطولون أيض:
عداد الجنامي في تتدو جرا،ة عل  المو:ا  األموا: وا 

ا اًنتفاضة تيداد يوم:ا بعد يوم وذير: وجه التياة واع : تعريف:ا جديد:ا لم
 هو  بيعيا

ونجااد بااأن القصااص ماان انتهااا  الهناادو  ألعااراض المساالمين كثياارة فنااذكر 
فيها هذه القصة وهي قصة قرية  كونن بوشه بوره  ياورد الشاي  معصاوم كشامرد 
فيقوا عن الجنود الهندو  بأنهم أخرجوا الرجاا في ساعة التادية عشرة ليال: من 

ن امارأة مسالمة فعاشاوا فاي أراضاهن بيوتهم ودخلوا عل  النساا، وكان ثالث:اا وخمساي
هتك:ا وكان الرجاا مقيدين خار  القرياة ً تاوا لهام ًو قاوة وهان يصارخن باأعل  
اا هاو أن الجناود  أصواتهن  واسالماه وا ِاسالماه  ومماا ياذو  مناه القلا  كماد:ا وألم:
كااانوا يقومااون بهتاا  أعااراض النسااا، جماعي:ااا ثاام قاااموا بقااتلهن وألقااوا بجثااثهن فااي 

سااانة تعرضاااا:  81هاااارا وكانااا: أكبااارهن ساااان:ا  جاناااا  التاااي تبلاااع ماااان العمااار األن
ًذتصا  جماعي فلم يشفم لها عند هذه الوتوش البشرية أنهاا بلطا: مان العمار 
عتي:ااا، ولاام ينقااذها ماان هااذه الااذما  اآلدميااة أنهااا فااي عماار جااداتهم أو أكباار، هااي 

اا لالذتصاا  هماا الفتااة مصارا،  البالطاة مان العمار ويوجة ابنهاا وأصاطرهم تعرض:
 ١3ساااااانةا وكااااااان ذلاااااا  فااااااي ليلاااااااة  ١8ساااااانة وأختهااااااا البالطااااااة ماااااان العمااااااار  ١3

 ا( ١)م١00١فبراير
، المجرمااون ماان الهناادو  فااأد رتمااة عناادهم بااا أن   ن هااذا هااو فعااا هااًؤ
فعلاااتهم هاااذه لفعلاااة الوتاااوش الكواسااارا وهاااذا أقاااا ماااا يوصااافون باااها باااا قاااد تكاااون 

، الجنودا  الوتوش أرتم من هًؤ
 

                                 
 ا١3مرجم سابم ص كشمير تستطي ا -(  ١)
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 حث الثاني :المب
 "إنجازات المقاومون في كشمير"

بعااااد أن أقفلاااا: الهنااااد كااااا الساااابا الساااالمية لتااااا قضااااية كشاااامير، فااااي مااااا 
اااا علااا   المآساااي الشااانيعة التاااي يتعااارض لهاااا الشاااع  الكشاااميرد المسااالم كاااان ليام:
كشااامير أن تعلااان الجهااااد المسااال  لتتريااار أرضاااها باااالقوة مااان اًتاااتالا الهناااددا 

ة كاملة وسايادة تاماة فبادأ: انتفاضاة وثاورة الجهااد فاي وتقرير مصير شعبها بتري
م وعل  أثار قياام هاذه اًنتفاضاة التاي عما: جميام أفاراد ١001كشمير في يناير 

الشاااع  الكشاااميرد تيااا  اتتاااد: جميااام التركاااا: الجهادياااة تتااا: راياااة اإلساااالم 
ية كشمير المسلمة  والمعرو  أن الجهااد  وباسم  تركة المقاومة اإلسالمية في ًو

م ولكنااه كااان موجااود:ا ومسااتمر:ا ١001الكشااميرد لاام يكاان متوقف:ااا قبااا تاااري  يناااير 
م وبصااور عدياادة، ولكنااه لاام يأخااذ شااكله العلمااي والماانمم  ً فااي ١037منااذ عااام 

ذل  التاري  بعد أن تأكد للجميم أن التا السلمي لان يجادد شايم:ا وأن المتادثاا: 
 ا ( ١)ميرين تريتهمواًعتماد عل  األمم المتتدة لن يع ي الكش

فكااان خااالا ثااال  ساانوا: ماضااية أن تققاا: هااذه التركااة الجهاديااة الكثياار 
 من اإلنجايا: في المجاً: المختلفة من أهمها:

 المجاا التشريعي: -أ
 من أهم اإلنجايا: في المجاا التشريعي:

 نشااا، المجااال  التشااريعية اإلسااالمية الخاصااة لت بياام الشااريعة اإلسااالمية  – ١ 
ياااة اإلساااالمية، فالقضاااايا الياااوم ً ترفااام  لااا  المتااااكم المدنياااة فاااي  هاااذه الًو

التكوميااة بااا ترفاام  لاا  هااذه المجااال  التشااريعية اإلسااالمية الخاصااة وماان 
 هنا  تصدر القرارا: لفصا هذه القضايا وفق:ا للشريعة اإلسالمية ا 

 المجاا التضارد :  –  
 دية في المجاا التضارد : من أهم اإلنجايا: التي تققتها التركة الجها

                                 
 ا١١0مرجم سابم ص –فصوا من مأساة كشمير  -(  ١)
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ياااة كماااا  -١ تااام القضاااا، التاااام علااا  المعاااالم التضاااارية الهندوساااية فاااي اتتااااد الًو
أذلق: مراكي الخمر ومتاال: الفياديو ودور الساينما والمالهاي وماا  لا  ذلا  

سنة  31من مراكي الفساد ، والتي قد أقيم: من قبا التكومة الهندية خالا 
ية ا  ماضية لنشر اإلباتية والفس  اد الخلقي والتضارة الهندوسية في الًو

ية أن يتركن استعماا اليد الهندوسي الذد  -١ قرر: النسا، المسلما: في الًو
كن يلبسنه ويفتخرن به نتيجة للقارة التضارية الهندوسية وقررن أن يلبسن 

 ا( ١)اليد اإلسالمي ويقبلن بصورة كبيرة عل  التجا  الشرعي
لكشميرية البرامج اًنتخابية للتيبين الرميسين في بري انية  دخاا القضية ا -3

 للمرة األول  في تاري  القضيةا
رذبة التكومة البري انية في بد، التوار توا قضية كشمير في قمة دوا  -3

 الكومنول ا
 دخاا مشرو  قرار  ترية كشمير  في الكونجر  األمريكي وتقليص تجم  -5

را ١3بمقدار المساعدا: األمريكية للهند   مليون دًو
عضو:ا برلماني:ا بري اني:ا عل  مشرو  قرار ي ال   ١51توقيم أكثر من  -6

 البرلمان البري اني بإصدار قرار عاجا بشأن قضية كشميرا
 سفير في هيمة األمم المتتدة لقضية كشميرا ١11تأييد ما يييد عل   -7
منممة المؤتمر اإلسالمي  مشاركة وفد كشمير للمرة األول  في مؤتمر ويرا، -8

في  س نبوا بتركيا وتبن  المؤتمر قرار:ا يدعم القضية الكشميرية والتنديد 
ية المتتلةا  بالجرامم الهندية في الًو

قيام التكومة األلمانية بتوجيه  نذار للهند يقضي بأن يون قد توقف:  -0
 العسكريةامساعداتها للهند  ذا استمر: الهند في السعي لت وير ترسانتها 

 المشاركة األول  لوفد كشمير في مؤتمر دوا عدم اًنتياي في هراردا -١1

                                 
التركاااة الجهادياااة الكشاااميرية )اإلنجاااايا: والعقباااا:( : بروفيساااور أليااا  الااادين التراباااي، المركاااي اإلعالماااي  -(  ١)

 ا١لكشمير المسلمةا ص
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صدور العديد من التصريتا: لرؤسا، ويرا، خارجية دوا مختلفة تأييدا:  -١١
 ا( ١)للقضية الكشميرية واستنكار:ا للممارسا: الهندوسية في كشمير المتتلة

 المجاا العسكرد: -جا
إلنجايا: واًنتصارا: التي تققتها التركة الجهادية في أما المجاا العسكرد فا

 ما١003هذا المجاا كثيرة، فنكتفي بذكرها  ل  نهاية شهر سبتمبر
انتشر: روح الجهاد بين الشع  الكشميرد المسلم بأسره فاليوم كا  -١

كشميرد مسلم سوا، كان رجال: أو امرأة أو  فال:، مثقفا: أو ذير مثق ، 
ا يق    مم هذه التركة الجهاديةاتاجر:ا أو فالت:

جناادد هندوساااي، ١511خااالا الساانوا: األربااام الماضااية قتااا أكثااار ماان  -١
 وعشرا: اآلً   خرين جرتواا

( يهرباون مان ثكنااتهم بعاد ماا  ( B-S-Fثم أن قوا: التدود الهندوساية  -3
قتا الكثير منهم جنود وضبا  تينما كانوا يقومون بعملياا: التفتايش فاي 

 القرى والمدنا
المجاهدون ثكنة الجيش في من قاة بااره بالصاواري  مماا أسافر عان  هاجم -3

 ا( ١)مقتا عشرين جندد وجرح عشرين  خرين وتدمير عربا: عسكرية
ماان هااذا كلااه يتبااين أن الجهاااد الكشااميرد هدفااه األوا هااو  عااال، كلمااة ا  
ورفااام الملااام واًذتصاااا  والااادمار والتعاااذي  عااان أبناااا، كشااامير المسااالمين الاااذين 

 تت: سي رة عدو من أبشم أعدا، اإلسالم وهم الهندو ايقعون 
وكان: خسامر العادو الهنادو  خاالا سانتين مان عمار هاذا الجهااد المباار  

 في كشمير هي: 
  ً  قتياا ١1أكثر من  -١
را: خسامر اقتصاديةا -١  باليين الدًو
 القضا، عل  عمال، اًستعمار الهندوسيا -3

                                 
تتريااار  ، وبعاااض اإلصااادارا: الخاصاااة بتركاااة١١١-١١١فصاااوا مااان مأسااااة كشااامير مرجااام ساااابم ص -(  ١)

 كشميرا
 ا١3ندا، من كشمير المتتلة مرجم سابم ص -(  ١)
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 ال: الفيديو االقضا، عل  مراكي الفاتشة  كالسينما ومج -3
 ن الخسامر المادية التي تكبدتها التكومة الهندية من جرا، هذا الجهاد 
تيداد يوم:ا بعد يوم تي  بلط: التكالي  اليومية لقوا: اًتتالا الهندد في 

ية ما يييد عن مامة مليون روبية هندية  ا ( ١)الًو
 المبت  الثال  : 

 دور العلما، الكشميريين في نشر الدعوة
ااااا  خاااار تااااافال: بالكفاااااح للتترياااار والتترياااار ماااان   ن الاااادعوة اإلسااااالمية تاريخ:

مختلااا  العقاماااد الوثنياااة التاااي ورثتهاااا المن قاااة، وبالجهااااد ضاااد الخرافاااا: اليونانياااة 
 وبقايا األديان القديمةا

ومااام هاااذا، فاااإن كثيااار:ا مااان الجهاااود الفردياااة كانااا: تتااار   ثارهاااا الفع الاااة فاااي 
عصاايبةا وكااان للعلمااا، دور كبياار فااي جماام النااا  المجتماام خاصااة فااي األوقااا: ال

عل  الكتا  والسنة والوقو  ضد التيار الجار  مان اعتمااد الناا  علا  ِالهاماا: 
 بعض مشايخهما تت  لو خالف: الكتا  والسنة الم هرةا 

وباادأ: الاادعوة لعاادم اًقتصااار علاا  مااذه  متاادد أو  مااام معااين والتقصااي 
ل: لنشار الاادعوة اإلساالمية الصاتيتة ماا بذلااه لاها وكاان مان هاذه الجهااود التاي باذ

 العلما،ا 
لاا  التوتيااد الخااالص  ولاام يكاان صااو: دعااوتهم  لاا  تعاااليم الاادين التنياا  وا 
والسنة الم هرة  ً كنور ضاميا فاي ماالم اللياا التالا ، فالقاوا فاي سابيا ذلا  ماا 
ًقااااااوه ماااااان المصااااااام  واآلًم والشاااااادامد والمتاااااانااا ولكاااااان صاااااابرهم ومقاااااااومتهم 

مرارهم جعا النصر تليفهم فياد اعتنام العامة لتعاليم اإلسالم الخالصاة، وياد واست
، الادعاة هااو أنهاام  الادعاة والمصاالتون فاي كااا مديناة وقريااةا وكاان ماان نشاا  هااًؤ

 كونوا جمعية أها التدي  بكشميرا
وذلاااا  علاااا  رذاااام مااااا يعانونااااه ماااان التكاااام الهندوسااااي، فقااااد كااااان ذلاااا  فااااي 

ها التدي  في الهنداا وكان: ذايتها أن تكون هنا  كامتداد لجمعية أ -ها١361

                                 
 ا37-36كشمير تستطي ، مرجم سابم ص -(  ١)
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دعااوة  صااالتية مسااتقلة فااي عامااة النااا  تتاا  ي لعااوا علاا  تعاااليم الاادين التنياا  
ا تام:اا  ا الع:

واتخاااذوا مااان المسااااجد مركاااي:ا أساساااي:ا لنشااار الااادعوة وذلااا  عااان  ريااام  لقاااا، 
الصاااي  المتاضااارا: الدينياااةا ولااام تكااان المهماااة ساااهلة وذلااا  ألن فصاااا الربيااام و 

يأتياان فااي مادة وجيااية وفاي الربياام والصاي  يشااتطا الناا  باليراعااة والتجاارة وبقيااة 
األعمااا لذا فاإن أتسان األوقاا: للادعوة فاي هاذه المن قاة يتمثاا فاي وقا: انتهاا، 

 موسم اليراعةا ولهذا فقد ركي: الجمعية في كا جهدها عل  المسجدا
خاذ: الجمعياة  ريام  قاماة المادار  ثانيا:: ومن بين وساما نشر تعاليم اإلساالم ات

في المدن المختلفاة لتعلايم المباادأل األساساية للادين، فأقاما:  -الدينية بعد المساجد
 في العاصمة وفي القرى المدار  اًبتدامية المختلفةا

 هاا اتخاذ: الجمعياة خ اوة هاماة وهاي أنهاا أنشاأ:  الكلياة ١307ثالثا:: وفاي عاام  
اجار  كناااواة لجامعاااة  ساااالمية عربياااة فاااي كشااامير، السااالفية  وسااا  العاصااامة  سااارين

تاادر  العلااوم الشاارعية ماان التفسااير والتاادي  والفقااه والساايرة واللطااة العربيااة و دابهااا 
واللطة اًنجلييية والعلوم العصرية األخرى كما تمياي: بأنهاا تاوفر ل البهاا اإلقاماة 

 وأسبا  المعيشة والكت  واألدوا: الدراسيةا
 كلية لم يكن سهال: تي  ًق  عداوت:ا شديدة من المبتدعيناولكن  نشا، هذه ال

 ومنهج الكلية مرت  عل  منهج الجامعة السلفية ببنار  بالهندا
رابعا:: تأما الجمعية في أن تنش  مدار  صباتية ومسامية في المساجد والجوامم 

 لتقوم بدور الدعوة اإلسالمية الصتيتة مم أبنا، البادية والقرىا
نشأ: الجمعية  مكتبة مسلم  فاي وسا  العاصامة، تبيام الكتا  اإلساالمية خامسا:: أ

ااا فااي مكتبااة مساالم، وهااذا  وتااوي  الكتيبااا: اإلسااالمية، وللكتاا  المترجمااة جانب:ااا هام:
 ا( ١)كله تود أن تق  به في وجه أعدا، اإلسالم

 

                                 
مأساة اخواننا المسلمين في كشمير المسلمة، فهد تمود العصيمي، دار النشر الدولي، الرياض،   ا،  -(  ١)

 (ا ) يتصر  ١3,١5,١6ما ص١003ا/(ا ) يتصر  ١3,١5,١6ما ص١003/ه١3١3
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 الفصل الرابع
 مآسي المسلمين في كشمير

 المبحث األول:
 الوضع التعليمي والدعوي

 ن وضم المسلمين في كشمير يسفر عن تدني التعليم بجميم مراتله وذلا  
لضااع  العلاام الشاارعي بياانهم والجهااا بأتكااام الاادين وأمااور العقياادة وانتشااار البااد  

 والخرافا:ا
 ً أن الشع  الكشميرد يت  العلم الشرعي ويقباا علياه وعلا  تعلام كتاا  

 ا  تعال ا
ر فااي كشاامير بصاافة عامااة وتعتمااد فااي ونجااد بااأن الماادار  اإلسااالمية تنتشاا

مناهجها عل  العلاوم الدينياة تيا  يشاكا القار ن الكاريم العماود الفقارد لهاذه العلاوم 
  ل  جان  علوم التدي  والفقه والتفسير والعقامد واللطة العربيةا

وهنا  عقبا: تق  عامق:ا في الوضم التعليمي ومنها عل  سبيا المثاا ما يلي 
(١ )  : 

ضاايم الرساامي الهناادد علاا  هااذه الماادرا  باعتبارهااا تشااكا سااندا: مشااكلة الت -١
 للمقاومة الجهاديةا

وكاااااذل  قلاااااة اإلمكاناااااا: وهاااااو ماااااا يتاااااد مااااان اتساااااا  أنشااااا ة هاااااذه المااااادار  
 وت ويرهاا

عااادم القااادرة علااا  المتابعاااة الدراساااية بساااب  األوضاااا  األمنياااة ذيااار المساااتقرة  -١
 وفرض تمر التجوا لفترا:  ويلة من قبا الجيش ا

المدرساين وأمااكن التادري : وذلا  ًعتمااد المدرساين علا  نماام الت او   قلة -3
وهااو مااا يصااع  تااوفير المدرسااين المهاارة ماان خاللااه وفااي ماارو  اقتصااادية 

 سيمة للطايةا
ناادرة الفتيااا: فااي الماادار  اإلسااالمية الخاصااة بالبنااا: وذلاا  بسااب  مخاااو   -3

تجامهم عن  رساا بناتهم وس  المرو  األمنية ال  سيمةاأهليهن وا 

                                 
   ا ١8،  ١7م ا ص ١005ها ، ١3١6( ربيم األوا  3١كشمير المسلمة : السنة الرابعة العدد )  -(  ١)
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اقتصااار هااذه الماادار  علاا  العلااوم الدينيااة دون العلااوم ال بيعيااة وهااذا يشااير  -5
التاجة  ل  وجود المعلم المخلص في القضاايا والتخصصاا: العلمياة ليكماا 
الجانااا  التضاااارد فاااي المجتمااام  ً أن قلاااة الماااوارد المادياااة أد:  لااا  عااادم 

 القدرة عل  توفير هذا الجان  الهاما
ال ااال  ماان  رسااااا أبنااامهم  لاا  هاااذه الماادار  لعلمهااام تخااو  أوليااا، أماااور  -6

 بالمراقبة األمنية لها من قبا السل ا: الهندية ا
 المبحث الثاني:
 األحوال الصحية

يعاااد الوضااام الصاااتي فاااي كشااامير متااادني:ا جاااد:ا   لعااادم تاااوفر الااادوا، ونااادرة وجاااود 
 المستشفيا: واأل با، ا 

: الميااه فاي كثيار مان المخيماا: ، وساهم في هذا التادني عادم تاوفر الطاذا، ودورا
 ا ( ١)فانتشر: األمراض بين اً فاا والنسا،

 
 
 

                                 
مشكلة المسلمين في كشمير: بت  مقدم من ال ال  أتمد يوس  متمد أباو شاتادة، للجامعاة اإلساالميةا  -(  ١)

ان مهاااااجر ما وتتقيااام صااااتفي صااااادر عاااان لجنااااة كشااامير المساااالمة بالرياااااضا بعنااااو ١006 هاااا،١3١6
 ا١وكشميرااا  ل  أينم ص



 

 
095 

 الفصل الخامس
 أنشطة الجمعيات اإلسالمية

 المبحث األول :
 أبرز أنشطة الجمعيات والهيئات اإلسالمية في كشمير

هناا   التركااة العالمياة لتترياار كشامير المساالمة  ومقرهاا انجلتاارا وتعماا فااي 
منمماة جهادياة فاي  ١5بلوماسي للتعري  بقضاية كشامير، وقاد اتخاذ: المجاا الد

كشاامير تتاا: اساام  اًتتاااد اإلسااالمي لمجاهاادد كشاامير  وهااي تعمااا فااي المجاااا 
منمما: تت: اسم  تركة تترير كشمير  وهي تعما في المجاا  ١1العسكرد، و
 السياسيا

ذد كما أن من أكبر المنمما: الجهادية هي  تي  مجاهدد كشمير  ال
 يترأسه ذالم متمد صفيا باإلضافة  ل  ذل  هنا :

جمعية أها التدي : لها نشا  كبير في الدعوة، ولها عشرا: المدار   -١
 والمراكي الدعوية ويتبعها مما: المساجدا

م، وكان اسمها  انجمن ١03١جمعية أها التدي  في  جامو وكشمير  تأس:  -١
 ومتاربة البد اأها تدي   وهدفها الدعوة  ل  التوتيد الخالص 

م بهد  متاربة النياعا: ١035منممة انجمن تبليع اإلسالم: تأسس: عام  -3
صالح مجتمم المسلمين وتيويد أبنا،  اإللتادية كالقاديانية وذيرها، وا 
المسلمين بمبادأل اإلسالم أصدر: مجلة  التبليع  ثم تطير اسمها  ل  

  اًعتماد ا
ة السابقة، تدير عددا: من المدار  جمعية تبليع اإلسالم: انبثق: من المنمم -3

دا  التي تهتم بالتعليم الديني لألًو
 جمعية معين اإلسالم: -5

أسسها مجموعة من التجار والمعلمين بهد  المتافمة عل  خلم وسلو  
د  الشبا  المسلم أنشأ: عددا: من المدار  والمعاهد لتعليم البنا: واألًو

 لسابمايرأسها صوفي متمد أكبر اليعيم السياسي ا
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م بهد   صالح ١800جمعية نصرة اإلسالم: أسسها مولود رسوا شاه عام  -6
 ا ( ١)شع  كشمير المسلم اجتماعي:ا

 المبحث الثاني :
 الدور اإلسالمي المنشود من مشكلة المسلمين في كشمير.

ياة جاامو وكشامير  ً يخفا  علا  مان يهاتم باأمر المسالمين فاي العاالم أن ًو
جنة ا  في األرض قد تتول:  ل  وادد الماو: نتيجاة  المسلمة التي كان: تسم 

يااااة  للممارسااااا: اإلجراميااااة التااااي تمارسااااها قااااوا: اًتااااتالا الهناااادد فااااي هااااذه الًو
اإلسااالمية واألوضااا  القاسااية التااي يماار بهااا الشااع  الكشااميرد المساالم علاا  أياادد 

 الجنود الهندو  والتي تجعا اإلنسان يذو  قلق:ا وألاماا:اا
م تاديثنا عان الكشاميريين ومتناتهم القاساية يجادر بناا أن نتقادم وقبا أن نخت

هنااا باابعض اًقتراتااا: للعااالم اإلسااالمي، قااادة: وشااعوب:ا، ليتمكنااوا ماان أدا، واجاابهم 
 اتجاه  خوانهم المجاهدين في كشمير المتتلة ومنها:

تسلي  الضو، من قبا العالم اإلسالمي عل  قضية الكشاميرية، وتقاوم باإبراي  -١
ية اإلسالمية  األوضا  القاسية التي يواجهها اإلسالم والمسلمون في هذه الًو

المتتلاااة علااا  أيااادد اًساااتعمار الهندوساااي الطاشااام مااان ناتيتاااه، كماااا ينبطاااي 
لوساااما اإلعااالم فااي العااالم اإلسااالمي أن تبااري بصاافة خاصااة الجهاااد الااذد 

ية جامو وكشامير المتتلاة مان باراثن اً ساتعمار تقوده تركة الجهاد إلنقاذ ًو
 الهندد الطاشما

أن يكاااون العاااالم اإلساااالمي، قاااادة: وشاااعوب:ا، علااا  بصااايرة وتاااذر مااان م اااامم  -١
اًساااتعمار الهنااادد ضاااد العاااالم اإلساااالمي كماااا ينبطاااي للقاااادة والرؤساااا، فاااي 
الاابالد اإلسااالمية المختلفااة أن يفهمااوا جيااد:ا المااراد التقيقااي ماان الصااداقة لاادى 

 شبا  هذه الصداقة المشبوهةااًستعمار الهندد لكي ً يقعوا في 
أن تماااار  الااابالد اإلساااالمية كافاااة الضاااطو  اًقتصاااادية والدبلوماساااية علااا   -3

اًستعمار الهندد إليقا  ما يقاوم باه هاذا اًساتعمار بالمخ  اا: العدوانياة 

                                 
 ا33/35كشمير تستطي  مرجم سابم ص -(  ١)
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يااااة والوفااااا،  واإلجاااارا،ا: الوتشااااية للقضااااا، علاااا  تركااااة اًنتفاضااااة فااااي الًو
جمعية األمم المتتدة إلجرا، اًساتفتا، لتقريار بالوعود الدولية لت بيم قرارا: 

يةا  مصير الًو
أن يبااااااادر اإلخااااااوة المتقااااااون والمؤسسااااااا: اإلسااااااالمية الخيريااااااة فااااااي العااااااالم  -3

اإلسااالمي بمااد يااد العااون  لاا   خااوانهم المجاهاادين فااي كشاامير لتيوياادهم بمااا 
يتتااااااجون  لياااااه مااااان الاااااياد والسااااااالح ولكفالاااااة عاااااامال: الشاااااهدا، والجرتاااااا  

يااة جاااامو وكشااامير المتتلااة، وذلااا  بإرساااا التبرعاااا:  لااا  والمعتقلااي ن فاااي ًو
  تاتيوتاا بن ، بمرتبة ممفر  باد،  ياد ١707صندوم كشمير رقم التسا   

 كشمير  باكستان ا
 ن تقاااا م الااادوا اإلساااالمية شاااعوب:ا وتكوماااا: البضاااامم الهندياااة وأً تسااام   -5

صااادير كافاااة السااالم للعمالاااة الهندياااة بالعماااا فاااي أراضاااينا، وأن تتوقااا  عااان ت
للهند نمر:ا ألن ذل  في النهاية يعيي من قوة الهند اًقتصادية والتي تستخدم 

 ا   ( ١)في النهاية لضر  التركة الجهادية في كشمير المتتلة
ا دع: تركا: الجهاد الكشميرد الدوا اإلسالمية  ل  تكثيا  جهودهاا فيماا  وأيض:

 يتعلم باألمور التالية:
مي عان  ريام اإلذاعاة المرمياة وذيار المرمياة، والصات  دعم الجهاد اإلساال -١

العالمية والمتلية بشرح الجهاد اإلسالمي ووضم كشمير المسلمة، وذل  عن 
 رياام المؤسسااا: اإلسااالمية مثااا المجلاا  العااالمي للاادعوة واإلذاثااة، راب ااة 
العاااااالم اإلساااااالمي، منمماااااة الماااااؤتمر اإلساااااالمي، هيماااااة اإلذاثاااااة اإلساااااالمية 

الندوة العالمياة للشابا  اإلساالمي، الرماساة العاماة إلدارا: البتاو  العالمية، 
 العلمية واإلفتا، والدعوة واإلرشادااا وذيرها من الهيما: اإلسالميةا

 تنميم ندوا: دولية ومتلية عن كشمير وقضيتهاا -١
 رساااا الوفااود اإلسااالمية ماان قبااا المنممااا: المااذكورة لكتابااة تقااارير تقيقيااة  -3

 ية في كشميراعن التياة اليوم

                                 
 ا33( ص١1١١مجلة المجتمم العدد ) -(  ١)
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دعام العمااا اإلساالمي فااي كشامير نماارا: للمعانااة التااادة والانقص فااي األدويااة  -3
وكثرة األيتام واألراما والالجمين وانتشار الجو  والمرض والعارد والعايش فاي 

 مرو  ً تتناس  مم أدن  مقوما: التياة البشريةا
 أهم ما توصلت إليه في هذا البحث 
قتراتا: التي ينبطي أن تؤخذ بعين اًعتبار ولكنني أ رح بعض النقا  واً

ً: ماااؤثرا: فاااي مثاااا هاااذه  مااان جانااا  أعضاااا، المنمماااة  ن أرادوا أن يلعباااوا دورا: فعاااا
 القضية:

ينبطي للدوا اإلسالمية كلها أن تق م كا العالقا: الدبلوماسية مم الهناد  -١
تاا:  لاا  أن تع ااي التكومااة الهنديااة للشااع  الكشااميرد فرصااة اًسااتفتا، العااام ت

  شرا  األمم المتتدة وذل  بموج  قرارا: األمم المتتدةا 
أن تفرض جميام دوا المنمماة تصاارا: اقتصااديا: وأن توقا  تماوين الهناد  -١

 بالبترواا
أن يتقاادم أعضااا، المنممااة بقاارار ضااد التكومااة الهنديااة للجمعيااة العامااة  -3

 اباألمم المتتدة للضط  عليها في من  الشع  الكشميرد تم تقرير مصيره
أن تقاااوم الااادوا اإلساااالمية بتملاااة مكثفاااة عااان  ريااام وسااااملها اإلعالمياااة  -3

لتعريا  شااعوبها بالمماالم التااي تمارسااها الهناد ضااد الشاع  الكشااميردا ًو ااال  
كافة المسلمين عل  تجم العن  والعدوان الذد يقم علا   خاوانهم المسالمين فاي 

 لمسلمي كشميرا كشمير ليقوم جميم أبنا، اإلسالم بالدعم المادد والمعنود
أن ترسا المنممة وفدا: رفيم المستوى  ل  الهند ليقا  بنفساه علا  أتاواا  -5

المساالمين فااي كشاامير وللضااط  علاا  الهنااد بالتسااليم بتاام تقرياار مصااير الشااع  
يقا  الممالم الوتشية التي ترتك  ضد ذل  الشع ا  الكشميرد وا 

لألماااام  أن تقااااا م الاااادوا اإلسااااالمية جمياااام اجتماعااااا: الجمعيااااة العامااااة -6
وفي  ( ١)المتتدة وذل  للضط  عليها لتقوم بدور فعاا في قضية مسلمي كشمير

                                 
هااااا، وساااابتمبر ١3١3رجاااا   -كشاااامير المساااالمة: العااااددان التااااادد عشاااار والثاااااني عشاااار، جمااااادد الثاااااني -(  ١)

 ا١7م ص١003م، يناير ١00١
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واقااام األمااار تعاااد كاااا الم الااا  الساااابقة مااان أهااام أسااا  وأولوياااا: مبااادأ  األمااان 
الجماااعي  الااذد ماان المفااروض أن تلتاايم بااه جمياام الاادوا اإلسااالمية ماان خااالا 

رورة عمااال: عسااكريا: أو منممتهااا اإلسااالمية، فاااألمن الجماااعي ً يسااتدعي بالضاا
أعماااا عناا  أو ذيرهااا ماان األعماااا المساالتةا  لكاان ببسااا ة هااو اتفااام الاادوا 
بصااورة جماعيااة علاا  اتخاااذ مواقاا  مشااتركة سااوا، علاا  الصااعيد الدبلوماسااي أو 
اًقتصادد أو اإلعالمي بتي  يكون ذل  العما موجها: ضد عدو معاين بهاد  

 الضط  عليه ليتخل  عن عدامه وملمها
و أن مباادأ  األمان الجماااعي   بام بصااورته هاذه لمااا كناا وجاادنا اضاا هاد ولا

المساالمين فااي الهنااد وهاادم المسااجد البااابرد، ومااا كنااا وجاادنا اتااتالا الهنااد لكشاامير 
واذتصا  نسامها وتدمير هويتهاا وما كناا شااهدنا أبشام عملياا: الت هيار العرقاي 

  الجايارين، وماا كناا فاي التااري  ضاد مسالمي البوسانة والهرسا  علا  أيادد الصار 
سااامعنا أن  ساااراميا تعلااان أن القاااد  الموتااادة هاااي عاصااامتها األبدياااة وماااا كانااا: 
تجرأ: في أن تضم المسجد األقص  لها في اآلونة األخيرةا فها يأتي الياوم علا  
األماة اإلساالمية ألا  ياا، هاذا المبادأ الاذد تا  علياه النباي صال  ا  علياه وساالم 

مثااا المااؤمنين فااي تااوادهم وتااراتمهم وتعااا فهم كمثااا فااي تديثااه الشااري  القامااا  
 ( ١) الجساد الواتاد  ذا اشاتك  منااه عضاو تاداع  لاه سااامر الجساد بالساهر والتماا  
(  ١) وأيضااا قولااه صاال  ا  عليااه وساالم )ماان لاام يهااتم بااأمر المساالمين فلااي  ماانهم (

 ا(  3)صدم رسوا ا  صل  ا  عليه وسلم
 يبق  أن تقوا مت  تتتر  األمة اإلسالمية:وبعد تبين الدور اإلسالمي!! 

                                 
، ومسالم فاي كتاا  البار والصالة باا  ١1/1366  رتمة النا  والبهاامم رواه البخارد في كتا  األد  با -(  ١)

 ما586تراتم المؤمنين وتعا فهم رقم 
( والمعجاااام  373( وال برانااااي فااااي المعجاااام األوا )  7880 – 701١أخرجااااه التاااااكم فااااي المسااااتدر  )  -(  ١)

( وذكااااره  ١78١8( وذكااااره الهيثمااااي فااااي المجماااام )  ١1586( والبيهقااااي فااااي الشااااع  )  017الصااااطير ) 
 ( ا   ١١8١السخاود في المقاصد التسنة ) 

 ا١3١ ,١31فصوا من مأساة كشمير: مرجم سابم ص -(  3)
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 ن العاااالم اإلساااالمي يمتلااا  ورقاااة فاااي ذاياااة القاااوة لاااو أناااه أجااااد اساااتخدامها 
لتوصل: قضية كشمير  ل  تا سالمي وذلا  ألن التجاارة الخارجياة الهندياة تعتماد 

%( منها عل  العالم اإلسالمي عامة والبالد العربية خاصةا 81فيما ً يقا عن )
ذا تم افر: الجهود لفرض مقا عة  سالمية عربية للتجارة مم الهند فسو  يكاون وا 

 لذل  أعمم األثر في وق  الممارسا: اإلجرامية ضد المسلمين في كشميرا
والنااامر اآلن فااي األوضااا  يجااد بااأن الوقاا: قااد تااان لفاارض تلاا  المقا عااة 

 لا  انهياار  ألنه من المعرو  أن الهند تعاني تاليا: من أيمة اقتصادية تاادة أد:
وأصاااب  ويراؤهاااا ينتقلاااون باااين عواصااام العاااالم بتثاااا: عااان ميياااد مااان  -قيماااة الروبياااة
 المساعدا:ا

كمااا تعاااني الهنااد ماان الكثياار ماان األيمااا: اًجتماعيااة التااي قااد تااؤدد  لاا  
تميياام المجتماام الهناادد ماان الااداخا، باإلضااافة  لاا  الصاارا  ال بقااي الااذد ياد: 

التطياااارا: اًقتصااااادية التااااي شااااهدها المجتماااام  تدتااااه فااااي الساااانوا: األخياااارة نتيجااااة
الهندد وأد:  ل  مهور  بقا: جديدة من األثريا، الذين ي البون الياوم بتصاتهم 

 السياسية واًقتصاديةا
وقد دفع: تل  التطيرا: الكثيرين من داخا الهند وخارجها،  ل  عقد مقارناة 

  ل  انهيارهابينها وبين التطيرا: التي شهدها اًتتاد السوفيتي وأد: 
ذا كان: هذه تقيقة األوضا  واأليما: اًقتصادية واًجتماعياة وال بقياة  وا 
والسياسااااية التااااي تعاااااني منهااااا الهنااااد، فااااإن أد متاولااااة جااااادة ماااان العااااالم العربااااي 
واإلساااالمي لممارساااة بعاااض الضاااطو  اًقتصاااادية والسياساااية علااا  الهناااد، ساااو  

ا يتفاام أرواح وأعااراض المساالمين فااي تااؤدد  لاا  الكثياار ماان النتااامج اإليجابيااة، بماا
 كشمير المتتلةا

كماااا ينبطاااي أن نعياااد النمااار فاااي تقيااايم العالقاااا: الهندياااة العربياااة فاااي ضاااو، 
الممارسااا: الوتشاااية التاااي يرتكبهاااا الهنااادو  فااي تااام المسااالمين، وأن ننمااار فيماااا 



 

 
005 

يسم  بجمعيا: الصداقة الهندية العربية التي انتشار: خاالا العقادين المنصارمين 
 ا ( ١)الكثير من الدوا العربيةفي 

 فنسأا ا  أن تعي الدوا اإلسالمية واجبها وأن تقوم بنصرة  خوانهم قبا أن 
 يداهمها العدو وهي ناممةا

 

                                 
 ا١11,١1١,١1١رتلتي في مأساة كشمير د/ مص ف  أتمد شريم، ص -(  ١)
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 ثالث:ا: الخاتمةا

ااا يعانيااه  خااوان لنااا فااي كشاامير ماان القتااا والتشااديد فمااا هااو  وبعااد هااذا العاارض عمَّ
 موق  كا مسلم أمام ا  يوم القيامة ا

ا أو تقايم صاجة علا   لعا هذه الكتابا: أن توقم ضمير كا ناامم، أو تعلام جااهال:
 عالم متجاها عم ا يدور من المآسي في عالمنا اإلسالمي وخارجها

ار والباأ  عان  خوانناا  هاذا وا  نساأا أن ينصار ديناه ويعلاي كلمتاه وأن يرفام الضُّ
 في كشمير وفي كا مكان  نه ولي ذل  والقادر عليها

 ا  عل  نبينا متمد وعل   له وصتبه وسلماوصل  
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 فهرس الكتب العامة
لجناااااة شااااابا  كشااااامير المسااااالمة: النااااادوة العالمياااااة للشااااابا ، التقريااااار الرابااااام،  ا١

 ما١005-ها ١3١6رمضان، 
التركااة الجهاديااة فااي كشاامير )اإلنجااايا: والعقبااا:(: بروفيسااور ألياا  الاادين  ا١

 الترابي المركي اإلسالمي في كشمير المسلمةا
المملكاااة وهماااوم اًقلياااا: المسااالمة فاااي العاااالم: دا عباااد التسااان ساااعد الاااداود،  ا3

 ما١00١-ها ١3١3الهيمة الدينية للكتا ، يرون 
 تاري  اإلسالم: تسن  براهيما ا3
جااارح فاااي قلااا  كشااامير: دا عباااد ا  باااين متماااد ال ياااار وساااامي بااان سااالمان  ا5

 المبار ، الندوة العالمية للشبا ا
دا جودة تسين جودة، منشأة المعاار ، اإلساكندرية،  جطرافية  سيا اإلقليمية: ا6

 ما١003، ١ 
جنة األرض كشمير: متمد تسان العمماي ويينا  هاشام التكايم، دار  تياا،  ا7

 ما١030-ها ١360، ١الكت  العربية، القاهرة،  
تاضااااار العاااااالم اإلساااااالمي وقضااااااياه المعاصااااارة: دا جمياااااا عباااااد ا  متماااااد  ا8

 ا١المصرد،  
 : دا مص ف  أتمد شريمرتلتي في مأساة كشمير ا0

رسااالة عاجلااة ماان اماارأة مساالمة متعففااة فااي كشاامير  لاا  ماان يهمااه أمااار  ا١1
 المسلمين، الندوة العالمية للشبا  بالرياضا

 ما ١00١-ها ١3١١ذو القعدة  ١6صو: كشمير ا١١
 ما١003 –ها ١3١5، ١فصوا مأساة كشمير، شعي  عبد الفتاح،   ا١١
لاادين التااوابي: الجماعااة كشاامير المساالمة تناااديكم فهااا ماان مجياا : الياا  ا ا١3

 ما١003-ها ١3١3اإلسالمية، جامو كشمير الترة 
 ا١كشمير تستطي : متمد متمد توفيم   ا١3
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، ١مأساة كشمير المسلمة: دا  تساان تقاي، الادار الساعودية، الريااض   ا١5
 ما١071-ها ١308

مأساااة  خواننااا المساالمين فااي كشاامير المساالمة: دا فهااد تمااود العصاامي،  ا١6
 لرياضادار النشر الدولي، ا

مشكلة المسلمين في كشمير: بت  مقدم من ال ال  أتمد يوسا  متماد  ا١7
 ما١006-ها ١3١6أبو شتاته، الجامعة اإلسالمية 

 فهر  المجال:ا
هاااا، أتاااد ١3١3الشاااهادة صاااو: الجهااااد الكشاااميرد: صااافر، ربيااام ثااااني،  ا١

 النخبة األول ا
هاااااا يونياااااو ١3١3كشااااامير المسااااالمة: العااااادد السااااااد  عشااااار، ذو التجاااااة  ا١

 ام١003
 هاا١3١3ذو القعدة،  51مجلة كشمير المسلمة ممدود  ا3
هااااااا  لاااااا  متاااااارم ١3١3مجلااااااة الشااااااهادة: العاااااادد األوا ماااااان ذد القعاااااادة،  ا3

 هاا١3١3
 ا١1١١مجلة المجتمم العدد  ا5
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Faharas Alkutub Aleama: 
 

1. lajnat shabab kashmir almslmt: alnadwat alealamiat 
lilshababi, altaqrir alraabie, rimdan, 1416h -1995m. 

 
2. alharakat aljihadiat fi kashmir (al'iinjazat waleaqbata): 

birufisur alyf aldiyn alturabii almarkaz al'iislamii fi kashmir 
almuslimat. almamlakat wahumum alaqliat almuslimat fi 
alealama: di.  

 
3. eabd alhasan saed aldaawid, alhayyat aldiyniat lilkitabi, 

yarawn 1413h -1992m. 
 

4. tarikh al'iislam: hasan 'iibrahim. jurh fi qalb kashamira: da. 
 

5. eabd allah bayn muhamad altayar wasami bin salman 
almubarik, alnadwat alealamiat lilshabab. jughrafiat asia 
al'iiqlimiat: di.  

 
6. jawdat husayn jawadat, munsha'at almuearifi, al'iiskandrit, 

t1, 1994m.  
 

7. janat al'ard kashmira: muhamad hasan aleazmii wazaynib 
hashim alhakimi, dar 'iihya' alkutub alearabiati, alqahirat, t1, 
1369h -1949m. 

 
8. hadir alealam al'iislamii waqadayah almeasrt: d.  

 
9. jamil eabd allah muhamad almisri, t1. rahlatay fi masat 

kshmyr: d.  
 

10. mustafaa 'ahmad sharim risalat eajilat min aimra'at 
musalamat mutaeafifat fi kashmir 'iilaa min yahumuh 'amr 
almuslimina, alnadwat alealamiat lilshabab bialriyad. sawt 
kishamir16 dhu alqaedat 1412h -1992m. 

 
11. fusawl masat kashmir, shueayb eabd alfatah, t1, 1415h - 

1994m.  
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12. kashmir almuslimat tanadikum fahal min mjyb: alyf aldiyn 

altwaby: aljamaeat al'iislamiat, jamu kashmir alhurat 1414h -
1994m.  

 
13. kashmir tastaghitha: muhamad muhamad tawfiq t1.  

 

14. masat kashmir almuslmt: da. 'iihsan haqi, aldaar alsaeudiat, 
alriyad ta1, 1398h -1970m. 

 
15. masat 'iikhwanina almuslimin fi kashmir almslmt: d.  

 
16. fahd hamuwd aleasmi, dar alnashr aldwli, alriyad.  

 
17. mushkilat almuslimin fi kashmir: bahath muqadim min 

altaalib 'ahmad yusif muhamad 'abu shahatih, aljamieat 
al'iislamiat 1416h -1996m. 

 
Faharis Amajalaat: 
 

1. lshahadat swt aljhad alkashmiri: sufr, rbye thani, 1414h, ahd 
alnukhbat al'uwlaa.  

 
2. kashmir almuslmt: aleadad alssadis eushr, dhu alhujat 

1413h yuniu 1993m. 
 

3. majalat kashmir almuslimat mamdud 50 dhu alquedat, 
1413h.  

 
4. majalat alshahadta: aleadad al'awal min dhi alquedat, 1413h 

'iilaa muharam 1414h.  
 

5. majalat almujtamae aleadad 1012. 
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