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الملخص:
فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في عدة اعتباارا ::أوً::اعتباار عقادد وديناي فاإن مان
توجهااا :العقياادة اإلسااالمية أن المساالمين أمااة واتاادة فااوم اعتبااارا :الاادم والجاان و
بعضا ،والمسلم أخاو المسالم ً يملماه
األرض وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه :
وً يس ا االمه وً يخذل ا ااها وم ا اان ه ا ااذا المن ل ا اام وجا ا ا اًهتم ا ااام بموض ا ااو خوانن ا ااا
ال كش ااميريينا وبقي ااة األقلي ااا :المس االمة أينم ااا ك ااان للمس االمين أقلي ااا :علا ا اخ ااتال
األو اناثانيا اا ::اعتب ااار خ اار ه ااو مص اايردا ف ااإن األقلي ااا :المس االمة تينم ااا وج ااد،:
وعل اختال مروفها مهددة في مصيرها كأماة مسالمة ذا :خصاامص متمياية فاي
عقيدتها وفكرها وسلوكها ونمرتهاا لا التيااة وواقعاة تتا :ضاطو رهيباة ،منهاا ماا
هو عفاود ناابم مان أنماا التياةاومنهاا ماا هاو مخ ا لاه بادها ،وذيار ذلا  ،لاذل
يتتااتم عل ا كااا مساالم البت ا فااي قضاااياهم والتعاار عليهااواًعتبااار الثال ا هااو
اعتبااار المصاالتة المشااتركة فااي مساايرة التياااةاوً أقااوا نهااا مصاالتة دنيويااة ماديااة
فقا ا ب ااا ه ااي مص االتة عاما اة ش اااملة ش ااموا ال اادين اإلس ااالمي تمت ااي فيه ااا العقي اادة
بالعما و الدنيا باآلخرةا
وماان أساابا اختيااارد لهااذا الموضااو ماان بااا اإلعانااة ولتوصاايا صااو :اًسااتطاثة
للمساالمين تت ا يتعرف اوا عل ا بعااض التقااامم عاان هااذا البلااد ،وهااذا واجا عل ا كااا
مسا ا ا االم ا ورذبا ا ا ااة البات ا ا ا ا فا ا ا ااي د ارسا ا ا ااة موضا ا ا ااو ذد نفا ا ا اام وفاما ا ا اادة لإلساا ا ااالم و
المسلميناواضا ااافة بت ا ا جديا ااد للمكتبا ااة اإلسا ااالمية ا وعا اادم الوقا ااو عل ا ا د ارسا ااة
مخصصااة تس ا علمااي فااي هااذا الموضااو ،مما ًش ا فيااه أن الص ا ار بااين التاام
والبا ا والخير والشر سيستمر ل قيام السااعة ،قاد يتفاوم البا اا سااعة لكان لان
يستمر وسيعود التام والخيار يطلا البا اا ويعياده لا تجماه ،وهكاذا أماة اإلساالم
بشي ،من التفري بأتكام اإلسالم وشرامعه  ،تتسل عليهم األمم مصداق:اا
لهااذا فالمساالمون فااي كشاامير قااد أعلنوهااا مدويااة ن الجهاااد فااي ساابيا ا وفااي
س اابيا ا اارد الكفا ااار ،واقام ااة دولا ااة لإلسا ااالم و المسا االمين يتك اام فيها ااا بالشا اار الم ها اار،
فاصبروا وصابروا وراب وا واتقو ا واعلموا أن النصر مم الصبر ا
الكلما :المفتاتية :الدعوة  ،األقليا ،:المسلمة  ،جنو شرم سيا ،كشمير ا
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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.
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المقدمة
علا نعماه الكثيارة التاي ً تعاد وً تتصا  ،ومنهاا نعماة اًباتال،

التمد

التااي يبتلينااا بهااا فيعاار الصااابر والشاااكر فيجاييهمااا بإتسااانه وذف ارنااه ،والصااالة
والسالم عل سيد الصاابرين واماام المجاهادين وقادوة الشااكرين متماد بان عباد ا
صلوا :ا وسالمه عليه وعل جميم من اتبعه وسار عل نهجها

أما بعد :فإنه مما ًش فياه أن الصا ار باين التام والبا اا والخيار والشار

سيستمر ل قيام الساعة ،قد يتفوم البا ا ساعة لكن لن يستمر وسيعود التام

والخياار يطلا

البا ااا ويعيااده لا تجمااه ،وهكااذا أمااة اإلسااالم بشااي ،ماان التفاري

بأتكام اإلسالم وشرامعه  ،تتسل عليهم األمام مصاداق:ا لقولاه تعاال  :ﱡ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ ﱠ [ ساا ا ا ا ا ا ا ااورة
النتا]١١١ :
وما روى عنه صال ا علياه وسالم:

ذا تباايعتم بالعيناة و أخاذتم بأذناا

ذً ً
البقاار ورضاايتم بالتياااة الاادنيا وتااركتم الجهاااد فااي ساابيا ا ساال ا علاايكم :
يترعه تت ترجعوا ل دينكم

() ١

ا

وً يخفا ا علا ا أت ااد م ااا تم اار ب ااه أمتن ااا اإلس ااالمية م اان مت اان وم ااا يعاني ااه
المسلمون من اضا هاد وتطريا

فاي سابيا تمساكهم بادينهم كماا قااا تعاال  :ﱡ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [ سورة البرو ]8 :

( - )١أبو داود كتا

البيو في مسند أتمد  3ص33ا
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يكت

ولكن ما أن تعود هذه األمة اإلسالمية لا التمسا بادينها وعقيادتها تتا

ا لها النصر عل أعدامهاا

ق اااا تع ااال  :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [ س ااورة متا اامد ] 7 :
ولهااذا فااإن المساالمين فااي كشاامير وذيرهااا ماان بااالد المساالمين لاان ينصااروا عل ا

أعدامهم ً ذا أخذوا باألسبا

والوس اااما الت ااي ص االت :به ااا أم ااة اإلس ااالم ف ااي س ااال

صاار جمياام أن اوا العبااادة

عه اادها ،وم اان ذلا ا

تعااال دون س اواها وتتكاايم شاار ا الم هاار فااي

جمي اام أتا اوالهم ،واًعتص ااام بتب ااا ا المت ااين ،والتع اااون علا ا الب اار والتق ااوى ،و

التواصااي علا الخياار والجهاااد بااالنف

و الماااا والكلمااة ،وجعااا الجهاااد فااي ساابيا

ا فقا  ،فقااد سااما النبااي صاال ا عليااه وساالم عاان الرجااا يقاتااا شااجاعة وتميااة
وللمطاانم فااأد ذل ا فااي ساابيا ا  ،قاااا صاال ا عليااه وساالم :ماان قاتااا لتكااون

كلمة ا هي العليا فهو في سبيا ا

() ١

ا

لهااذا فالمساالمون فااي كشاامير قااد أعلنوهااا مدويااة

ن الجهاااد فااي ساابيا ا

وف ااي س اابيا اارد الكف ااار ،واقام ااة دول ااة لإلس ااالم و المس االمين يتك اام فيه ااا بالش اار
الم هر ،فاصبروا وصابروا وراب وا واتقو ا واعلموا أن النصر مم الصبر ا
عانهم ً مان باا

اإلعاناة ولتوصايا

ولكن ماا تار الواتاد مناا القلام يكتا

صو :اًستطاثة عسا أن يجدو مان يتتار قلباه ،ومان واجا

األخاوة اإلساالمية

التا ااي إدعا ااا ليها ااا الما ااول عا ااي وجا ااا قا اااا تعا ااال  :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ﱠ [سا ااورة
التجرا] ١1 : :ا

( - )١متفم عليه -البخارد ١١،١١/6ومسلم ()١013
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وق ا اااا تع ا ااال  :ﱡ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ [ س ا ااورة التوب ا ااة :
] 7١ا
وقوله صل ا عليه وسلم :المسلم أخو المسلم ً يملمه وً ي ْسلمهاااا

() ١

ا

ل ذير ذل من النصوص الكثيرة الداعياة لا وتادة األماة اإلساالمية وهاذا أقاا

واج

نقدمه هو كتابة شي ،عن كشمير ومأساتهاا

وا المعين أن يوفقني إلتمام هذا البت
موض ا ااو البتا ا ا
والقضية اا
تدود البت

نه ولي ذل والقادر عليه ا
اا و الت ا اااري اا

 :كش ا اامير اا مأس ا اااة اا األرض اا والش ا ااع

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

 -١اعتبااار عقاادد ودينااي فااإن ماان توجهااا :العقياادة اإلسااالمية أن المساالمين أمااة
واتاادة فااوم اعتبااارا :الاادم والجاان

و األرض وهاام كالبنيااان المرصااوص يشااد

بعضا ،والمسلم أخو المسلم ً يملمه وً يسلمه وً يخذلها
بعضه :
وما اان ها ااذا المن لا اام وج ا ا

اًهتما ااام بموضا ااو خواننا ااا الكشا ااميريينا وبقيا ااة

األقليا :المسلمة أينما كان للمسلمين أقليا :عل اختال
 -١واعتبار خر هو مصيردا

ف ااإن األقلي ااا :المس االمة تينم ااا وج ااد ،:وعلا ا اخ ااتال

األو انا

مروفه ااا مه ااددة ف ااي

مصاايرها كأمااة مساالمة ذا :خصااامص متمي اية فااي عقياادتها وفكرهااا وساالوكها

( - )١رواه البخاارد فااي كتااا الممااالم ،بااا ً يملاام المساالم المساالم وً يساالمه ،وفااي كتااا اإلكاراه ،بااا يمااين
الرجااا لصاااتبه أنااه أخااوه ذ خااا عليااه قتلااه، 71/5ومساالم فااي كتااا الباار والصاالة بااا تت اريم الملاام رقاام
( ،)١581و الترمذد في كتا التدود با ما جاا ،فاي الساتر علا المسالم رقام ()١3١6ا و التادي عان
ابن عمر رضي ا عنها
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ونمرتها ل التياة وواقعة تت :ضطو رهيبة ،منهاا ماا هاو عفاود ناابم مان

أنما التياةا

ومنها ما هو مخ

له بدها ،وذير ذل  ،لذل يتتتم عل كا مسالم البتا

في قضاياهم والتعر عليهاا

 -3واًعتبار الثال

هو اعتبار المصلتة المشتركة في مسيرة التياةا

وً أقوا نها مصلتة دنيوية مادية فق با هي مصالتة عاماة شااملة شاموا

الدين اإلسالمي تمتي فيها العقيدة بالعما و الدنيا باآلخرةا
اختيار الموضو هو ما يلي:

وسب

 -١ما ذكر في أهمية الموضو ا
 -١ماان بااا

اإلعانااة ولتوصاايا صااو :اًسااتطاثة للمساالمين تت ا يتعرف اوا عل ا

بعض التقامم عن هذا البلد ،وهذا واج

عل كا مسلم ا

 -3رذبة البات

في دراسة موضو ذد نفم وفامدة لإلسالم و المسلمينا

 -3ضافة بت

جديد للمكتبة اإلسالمية ا

 -5عدم الوقو

عل دراسة مخصصة تس

علمي في هذا الموضو ا

الدراسا :السابقة:
األبتا

التي لها صلة بالموضو وهو كالتالي:

 -١د /تسااان تقااي ،مأساااة كشاامير المساالمة ،الاادار السااعودية ،الرياااض،
١308 ،١ه ا ا ١071م وق ااد تن اااوا في ااه قض ااية كش اامير بك ااا أبعاده اااا وك ااان
صدوره قبا أكثر من ربم قرنا

وفصوا من مأساة كشمير ،شعي

عبد الفتاح،

تناوا فيه القضية الكشميرية ومستقبلها وجهادهاا

١3١5، ١ها ١003 -ما

 -١وكشمير تستطي  ،متمد متمد توفيم ،الندوة العالمياة للشابا  ،الريااض
١،١3١3 ، ١ ،ها ١003 -ما
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ومأساة خواننا المسلمين في كشمير المسلمة ،د /فهد تمود العصيميا

دار النشر الدولي ،الرياض ١،١3١3 ، ١ها ١003 -ما
تناوا فيه القضية الكشميرية و التتال

 -3وليساا :هنااا كتا

اليهودد الهندوسي ضد المسلمينا

م بوعااة ً مااا كااان ماان المجااال :التااي تصاادر ماان

أرض كشمير مثا كشمير المسلمة والشهادةا

تساؤً :البت :

أ -أي اان تق ااوم اإلنس ااان ف ااي كش ااميرم م ااا موقا ا

األم اام المتت اادة م اان ه ااذه

القضيةم

 -العالم اإلسالمي و كشمير أين الدور المقدمم

 بداية المأساة وأصوا األيمة ،ل أينمد -ما الدور اإلعالمي في قضية كشميرم
ه -ما مستقبا القضية الكشميريةم

و -ما دور العلما ،في نشر الدعوة ل ا في كشميرم
منهج البت :
سا االك :فا ااي ها ااذا البت ا ا

التتليلي ا

الما اانهج التا اااريخي ،وكا ااذل الما اانهج الوصا اافي والما اانهج

 -١المنهج التاريخيا

منهج البات :
 -١اعتمااد :فااي هااذا البت ا

عل ا كتااا

وسلم ألنهما المصدران األساسيانا

 -١اعتمد :في صتة األتادي

ا وساانة رسااوله صاال ا عليااه

عل ذكر الكتا

 -3اقتصر :عل القضية الكشميرية ا

والبا

ا
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 -3بين :أرقام اآليا :وأسما ،السور في ثنايا البت

ا

 -5ترجم :لألعالم عند أوا موضم ورودهم في البت

ترجمة مختصرة ا

 -6وثق :المعلوما :من مصادرها بذكر رقم الجي ،والصفتة ا
هيكل البحث
مقسما عل النتو التالي:
جا ،البت
:
وتمهيدا وستة فصوا وخاتمةا
مقدمة
:

أوً ::أما المقدمة فقد اشتمل :عل ما يلي:
 -١موضو البت ا

 -١أهمية الموضو وسب
 -3الدراسا :السابقةا

اختيارها

 -3تساؤً :البت ا
 -5منهج البات ا
 -6هيكا البت ا

ثا اام اعقبا اا :هاااذا كلا ااه بتمهياااد وقا ااد بينا اا :فيا ااه تقيقا ااة الديان ااة الهندوسا ااية وبعا ااض

المنشورا :الخ يرة التي تكش

ثانيا ::هيكا البت :

عن تقد الهندو

عل المسلمين فيهاا

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

الفصا الثاني :أصوا األيمة وبداية المأساةا وفيه ثالثة مبات :
المبت

األوا :كي

اتتا الهند كشميرا

055
المبتا

الثاااني :مناقشااة موقا

في كشميرا

اًسااتعمار الهناادد ماان مشااكلة المساالمين

العالم من مشكلة كشميرا

المبت

الثال  :موق

المبت

األوا :جرامم الهندو

المبت

الثاني :نجايا :المقاومون في كشميرا

الفصا الثال  :تقوم اإلنسان في كشميرا وفيه ثالثة مبات :

المبت

ضد المسلمينا

الثال  :دور العلما ،الكشميريين في نشر الدعوةا

الفصا الرابم :مآسي المسلمين في كشمير وفيه مبتثان:
المبت

المبت

األوا :الوضم التعليمي و الدعودا

الثاني :األتواا الصتيةا

الفصا الخام  :أنش ة الجمعيا :اإلسالمية وفيه مبتثان:
المبت

األوا :أبري أنش ة الجمعيا :و الهيما :اإلسالميةا

المبتا ا

الث اااني :الااادور اإلس ااالمي المنش ااود ما اان مش ااكلة المس االمين فاااي

كشميرا

ثالثا ::الخاتمةا

وفيها أهم النتامج والتوصيا :ا

رابعا ::الفهار ا

وصل ا عل نبينا متمد وعل

كثيراا
له وصتبه وسلم
تسليما :
:
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بسم ا الرتمن الرتيم

تمهيد  :حقيقة الديانة الهندوسية.

مجتمع ااا ش اابيه:ا ب ااالمجتمم
ق ااد ً تج ااد ف ااي المجتمع ااا :الدولي ااة المعاصا ارة،
:
الهندد ،في ثيابه ،وتفاخره ،ودياناته وعاداته وتقاليدها
ايما عاان أشااهر ال وام ا الهنديااة
وً يسااعنا عنااد هااذا البت ا ً أن نااذكر شا :
() ١

دفينا لإلسالم والمسلمينا
وهي الهندوسية والتي تتما في ياتها :
تقدا :
فاآللهة عند الهندو كثيرة ومثيرة للدهشة فهم يعبادون األوثاان والعدياد مان
أيضاا الماواهر ال بيعياة ،ومانهم مان يعباد األنهاار
التماثيا المختلفة ،كما يعبدون :
والتجارة والجبااا وهم يذهبون في تقديسهم للبقرة كا مذه  ،فلتمها مترم ،فمن
نساناا
قصاصا وكأنه قد قتا
ذبتها أو قتلها ،قتلوه
:
:
و الهن اادو يعتب اارون المس االمين م اان بق ااة المنب ااوذين فه اام يجتنب ااونهم،
اببا للنجاسااةا ولهااذا يبتعاادون
ويعتباارون مالمسااتهم أو اسااتعماا أواناايهم وأشاايامهم سا :
عن السفر مم المسلمينا
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
() ١

السياسي ا
يقااوا كونلتيااه ذا أرد :أن تقتااا عاادو ف اأمهر لااه الصااداقة واذا عيماا:
عل قتله فعانقه فإذا قتلته فاذر عليه دموع ا

( - )١الهندوس ااية أو المتدوكي ااة وي ل اام عليه ااا أيضا اا :البراهمي ااة  ،ه ااي الديان ااة الس اااندة ف ااي الهن ااد وبنن اااا أتباعه ااا
يييا اادون عل ا ا الميا ااار نسا اامة  ،ما اانهم  801مليا ااون نسا اامة يعيشا ااون فا ااي الهنا ااد فا ااي شا اابه القا ااارة الهنديا ااة ا
د امص ف أتمد شديم  :رتتي في مأساة كشمير ،ص ١8ا
( - )١انمر  :مص ف شديم  ،رتلتي في مأساة كشمير  :ص  35ا
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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 ل ا بااادة
المسلمينا
واجباار أعاداد هاملاة مانهم علا تاار ديانهم و التتاوا لا الهندوساية وفااي
مقدمااة تل ا المنممااا :الهندوسااية يااأتي تااي بهاراتيااا جاناتااا بااارتي ومنممااة
 R.S.Sومنممة  V.H.PومنممةV.H.S
وماان ناتيااة أخاارى فااإن تلا المنممااا :تقااوم برفاام دعاااود قضااامية ت الا
فيها بهدم المساجد التاريخية وتدعي بتجة أن المساجد كان :معابد هندوساية فاي
() ١

الماضي ،وتم تتويلها ل مساجد أيام التكم اإلسالمي ا
وعلا ا ث اار ه اادم المس ااجد الب ااابرد وتس ااويته ب اااألرض م اان قب ااا الهن اادو
ونشااو أعماااا العن ا بااين المساالمين والهناادو أصاادر القامااد المتلااي لجماعااة
ار إوووي عل ا ا الهنا اادو فا ااي الهنا ااد والخلا اايجا
اور خ يا ا :ا
 R.R.Sالهندوسا ااية منشا ا :ا
ويتضمن المنشور التوصيا :التالية:
منها عل سبيا المثاا ً التصر
ومسا ،أينما كنتما
صباتا
 -١اذهبوا ل المعبد
:
:
 -١شيدوا معبدا في منايلكم ،في مواقم أعمالكم ،فاي متااجركم التاي تعملاون
بها ومدينتكم التي تق نونهاا
 -3تافموا عل معبوديكم ،ضعوا تمثاا الر راما واعبدوها
 -3اهتفوا بالشعارا :بكا قوة وشجاعة ورددوا يعيش الر راما ا
أبدا القتاا من األمام قاتلوا دوما من الخل ا
 ً -5تتاولوا :
 -6عند العما لدى أو مم المسلمين اجعلوا الطش شعاركما
 -7أثنااا ،أعماااا العنا والشااط اترساوا معاباادكم وهاااجموا ودمااروا ممتلكااا:
المسلمينا

() ١

ا

( - )١د /مص ف أتمد شديم :رتلتي في مأساة كشمير،ص. 35-١0
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هذا ذيض من فيض مما تتمله قلو الهندو التاقادة تجااه المسالمين لاي فاي
الهنااد فتسا بااا يتعااداه لا المساالمين فااي عقاار دارهاام بااا فااي الجييارة العربيااة و
الخليج العربي بصفة خاصةا

( - )١مجلااة كشاامير المساالمة عاادد  51ذو القعاادة ١3١3ه ا ص 51ا ورتلتااي فااي مأساااة كشاامير مرجاام سااابم
ص 03،05ا جرح في قل كشمير مرجم سابم ص 80 ، 01ا
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الفصل األول

" الحدود الطبيعية إلقليم كشمير وفيه ثالثة مباحث "
المبحث األول :الموقع .
اأثير فااي تتديااد مصااامر األماام ،وتياااة الشااعو
ماان أكثاار العوامااا ارتبا :ااا وتا :ا
عااامال الجطرافيااا و التاااري  ،فالجطرافيااا سااب  ،والتاااري نتيجااة ،وكاام ماان أم اام
أيضااا كاام منهااا تساابب :الجطرافيااا فااي تقاادمها
شااقي :بسااب موقعهااا الجط ارفااي و :
() ١

() ١

وايدهارها  ،ن كشمير وجمهورية القارم والشيشاان واندونيسايا وذيارهم مان
الا اابالد اإلسا ااالمية أكبا اار شااااهد ن الموق اام الج ارفاااي ل ااه دور كبيا اار فاااي صااانم
األتدا التاريخية المؤلمة في كا منها ،واذا است اع :بعض القاوى الكبارى
تطيياار التاادود الجطرافيااة فإنهااا ً يمكاان أن تطياار تقااامم التاااري ولااذل ماان
المستتساان عنااد البااد ،بااأد دولااة البااد ،ببيااان الموقاام وأهميتااه وعاادد السااكان و
المساتة ،والتالة اًجتماعية و التضاري ا
ن موق ا ا اام الجطرافي ا ا ااة للكش ا ا اامير أع اه ا ا ااا أهمي ا ا ااة كبيا ا ا ارة م ا ا اان الناتي ا ا ااة
اًسااتراتيجية ،لضاامها للممارا :والثطارا :فااي المرتفعااا :الشاااهقة الااوعرة ،بااين
أرض الهنااد وشاابه القااارة بصاافة عامااة ،وبااين أرض والتباا :ماان ورا ،الجباااا
شماً ،وبهذا فهي ذن تعد أتد األبوا
:

التي تقيم الصلة بين الهند و سيا

() 3

ا

( - )١فصوا مأساة كشمير ،شعي عبد الفتاحا ١3١5 ،١،ها ١003 -م ،ص١١ا
( - )١جمهورياة القارم اتتلا :مان قباا روسايا فاي العهادين القيصارد والعهاد الشايوعي وفيهاا بتاروا وذااي بيعااي
وتديااد وتدياادها ماان أجااود أن اوا التديااد فااي العااالم وتتميااي بأنهااا بلااد ي ارعااي ممتاااي وأتساان مااا تتميااي بااه
اليراعة ووفرة الفاكهةا
) الشيشااان اتتلاا :ماان قبااا اًتتاااد السااوفيتي وأيمتهااا أيمااة دينيااة وسياسااة واقتصااادية وهااي ذنيااة بالي ارعااة
والبتروا والمعادن وأهمها التديدا

جا) ندونيسيا استعمر :من قبا البرتطااا ثام الهولنادد ثام الياباان ثام الهولنادد وهاي يراعياة بدرجاة أولا وفيهاا
األم ار ومناخها متنو وفيها مساق المياها
( - )3تاضاار العااالم اإلسااالمي وقضاااياه المعاص ارة  ١د/جميااا عبااد ا متمااد المصاارد  ،د ، : ،١ ،
ص  317ا
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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
الشعبية مان جاي ،كبيار مان شامالها ومان شارقها ومان جاي ،صاطير مان جنوبهاا
الش ارقي ،وتتاادها الهنااد ماان جااي ،ماان جنوبهااا فهااي متاخمااة لخم ا دوا وهااي
() ١

باكستان وأفطانستان ،واًتتاد السوفيتي ،والصين ،والهند ا
تعااد كشاامير ماان أجمااا منااا م العااالم ،ذ ي لاام عليهااا اساام جنااة ا فااي
األرض لمااا فيهااا ماان التاادامم و البساااتين واألنهااار والطابااا :والبتيارا ،:وكااا
ماان يار كشاامير أجماام علا أنهااا ق عااة ماان الجماااا ال بيعااي الخااال  ،تااتألأل
الثلااو الناصااعة البيضااا ،فااوم قماام جبالهااا وتكسااوها الخض ارة البديعااة وأرض
كشا اامير مكسا ااوة بالخض ا ارة عل ا ا ما ااد البصا اار بقما اام جبالها ااا المعمما ااة با ااالثلو
ومعالمهااا السااياتية  ،الخالبااة فااي بلهطااام و ذولمااار و سااونمار و تاادامم
شاااليمار ونشااا كااا هااذه المنااا م فااي انتمااار ماان يتمتاام بمشاااهدها الساااترة
ويرود ذليله من تشمة شاهي أد البتام الملكاي المتادفم بالماا ،الايًا ويثام
الهوا ،رامتة يهور اليعفران اليكية فاي ميارعهاا فاي من قاة باانبور وويان ،ولتاه
() ١

يوره ا
مساتتها ل (١١7035كم )١منها  %31تقم في كشمير الترة(كشمير ياد)
() 3

عاصمتها ممفر باد في الشماا الطربي من كشمير ا
() 3

وتنقسم كشمير ل ثال مقا عا ::ا
 -١مقا عة جمو – وفيها مديريتانا
 -١مقا عة كشمير -وفيها س :مديريا:ا
( - )١رسالة عاجلة من امرأة مسلمة متعففة في كشمير ل من يهمه أمر المسلمين ،الندوة العالمية للشبا
بالرياض  ،ص ا ١ا

 ١د/جمي ااا عب ااد ا متم ااد المص اارد ،د ،: ، ،ص

( - )١تاضاار الع ااالم اإلس ااالمي وقض اااياه المعاص ارة
 317ا
( - )3لجنة شبا كشمير المسلمة ،الندوة العالمة للشبا  ،التقرير الرابم ،رمضان١3١6 ،ها١005 -ما
( - )3نف

المصدر السابم ص ١١ا
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 -3مقا عااة التاادود -وفيهااا ساا :مااديريا:ا وماان هنااا جااا :،تسااعتيها جااامو
وكشمير ا
المبحث الثاني :
السكان:

يبلااع عاادد سااكان كشاامير ت اوالي ١١مليااون نساامة ماانهم مليااون و نص ا
مليااون ًج ا فااي باكسااتان ،ومامتااان وخمسااون أل ا مطتاار فااي دوا متفرقااة ماان
() ١

العالم ا

() ١

وتبلع نسابة المسالمين  %85مان عادد الساكان  ،كماا تبلاع نسابة الشايعة
أقاا مان  %3الساكان ق ارباة ١.5ملياون لا باكساتان ،ويساكن مانهم كشامير التارة
() 3

توالي ١.5مليون نسمة ا

المبحث الثالث
الحياة االجتماعية:

شااع كشاامير شااع مساالم تيا تبلااع نساابة المساالمين  %85فهاام شااع
معرو بت الضيافة والكرم ولي لها مثيا في شابه القاارة الهندياة ،يساتقبلون
بالشاااد الكشااميرد اللذيااذ ،تلم ا فاايهم الااذكا ،والجااد واًجتهاااد  ،يرتاادون لباسااهم
المعرو بالفرن ويستدفمون بمدفمة الكانفرد ا وللشع الكشاميرد لطتاه وتقالياده
الخاصة به ،ومن ذل  :قامة تفال :اليوا التي تستمر مدة يومين ويدع ليها
ااً ،ويتعااونون فاي تمامهاا ،وتقادم فيهاا مأدياة
اا ،وأ ف :
جمم أفراد التي رج :
ااً ونس :
الوايوان الكشميرية الشهيرة تتا خاار كشامير ويجتمام البناا :وتادهن ليعارض
وذالبا ما يسكن اليو مم أسرته
باألنشودة الشعبية الكشميرية المعروفة بالرو ا
:

( - )١صو :كشمير،

١6 ،ذو قعدة ١3١١ها١00١/5/١7 -م ،ص ١1ا

( - )١كشامير المسالمة تنااديكم فهاا مان مجيا  ،أليا
،
د،
ص ١3١3 /١ها١003،م ا

الادين الت ارباي ،الجماعاة اإلساالمية ،جاامو كشامير التارة،
:
د،

( - )3كشمير تستطي  ،متمد متمد توفيم  ،١ص  5ا
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رذب ا ااة ف ا ااي الق ا اار م ا اان والدي ا ااه ،وتس ا اان مص ا اااتبتهما ،وبرهم ا ااا فيم ا ااا تبقا ا ا م ا اان
() ١

عمرهما ا
كشمير من ناتية اًقتصااد هاي دولاة يراعياة ويوجاد بهاا عادد مان األنهاار
() ١

وفيهااا أوديااة مثااا وادد جااامو ووادد كشاامير
الكبيارة السااند و جلاايم و تشاانا
وفيها مساق المياه تي يمر عبرها نهر األندل عل هيمة قو كبير يمتد من
الشاارم لا الطاار فااي ريقااة ماان متابعااه فااي ذاار التباا :لا مصابه فااي السااند
بباكستان وأتد روافده الكبيرة نهر جهلم الذد ينبام مان الوًياة نفساهاا وهناا نهار
رادد الذد يرسم عل امتداد قصير منه التدود باين وادد جاامو والبنجاا وهكاذا
قوي ااا ف ااي الي ارع ااةا
ف ااإن األنه ااار الخمس ااة الموج ااودة ف ااي البنج ااا ص ااار :ع ااامال :
ويير بها كثير من المتاصايا اليراعياة منهاا  :األري والقما والاذرة وأناوا كثيارة
() 3

من الفواكه والخضر ،وتشتهر كشامير بااليعفران والتفااح  ،وهاي كثيارة الطاباا:
باسقة األفنان والبساتين ،وأماا مناخهاا فاي الصاي معتادا فاوم الجبااا لكناه تاار
فااي األوديااة المنخفضااة واألت اواض المطلقااة ،أمااا الشااتا ،فبااارد وفااوم قماام الجباااا
الشاااهقة قااار الباارودة وأم ارهااا موسااميةا وبهااا ثااروة تيوانيااة تبلااع أكثاار ماان 3
() 3

ماليين أر من األذنام وماعي وأكثر من مليوني أر من الماشية ا
والصااناعا :فااي كشاامير متنوعااة ،ولااي فيهااا صااناعا :ثقيلااة ولكاان يقااوم الشااع
بامتهان العديد من التر اليدوية كصناعة الساجاد الشارقي ،والشااً ،:والفارش
واألدوا :الخشاابية والت ريااي والتبا السلساالي  ،وأدوا :الااورم المعجاان ،وصااناعة
الينابي ااا والص ااناعا :المعدني ااة وص ااناعة التدي ااد والص ااو واس ااتخالص ص ااو
البشفية

() 5

ا

( - )١مأساة كشمير المسلمة ،د /تسان تقي ،الدار السعودية ،الرياض

١308 ، ١ها ١071 -م ص١8ا

( - )١فصوا من مأساة كشمير مرجم سابم ص١١ا
( - )3كشمير تستطي مرجم سابم ص3ا
( - )3جطرافية سيا إلقليمية د /جودة تسين جودة ،منشأة المعار  ،اإلسكندرية و١085 ، ،م ص36١ا
( - )5لجنة شبا

كشمير المسلمة مرجم سابم ص١ا
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أمااا المعااادن فااي كشاامير فهااي ليساا :دولااة بتروليااة ولكاان يوجااد فيهااا الفتاام
() ١

ا

والمطنسيوم والتديد والمنجنيي والرصاص والكروم والذه
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
ويوجد بها ثاني أعل جبا في العالم وهو جودين أوستن الذد يييد ارتفاعه عن
 ١8أل قدم ،وهنا عدة جباا أخرى يييد ارتفاعها عن  ١5أل قدما
وعبر الياوية الجنوبية الشرقية من الوًية تمر سلسلة جباا بير بنجاا الوعرة
التضاري

() ١

ا

( - )١جنة األرض كشمير ،متمد تسن العممي ويين
١360ها١030 -م  ،ص  ١5ا
( - )١فصوا من مأساة كشمير مرجم سابم ص١١ا

هاشام التكايم ،دار تياا ،الكتا

العربياة ،القااهرة،١ ،
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الفصل الثاني

أصول األزمة وبداية المأساة :

عن اادما تأسس اا :ش ااركة الهن ااد الشا ارقية فا اي لن اادن ع ااام ١1١1ه ا ا ١611-م
لتشترد منتجاا :الهناد رخيصاة الاثمن وتبيعهاا فاي أورباا بأثماان باهماة وهاذا تااا
األعدا ،في كا يمان وفي أد مكانا
وفا ااي عا ااام ١١16هاا ا ١686-م أعلن اا :ه ااذه الشا ااركة عيمهاااا عل ا ا قاما ااة
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 تت ا كشااف :عاان شااأنها وعاان تقيقتهااا ومااا
تضا اامر ،ولما ااا وافقا اا :الشا ااركة الفرصا ااة السا ااامتة ما اان خا ااالا ضا ااع المسا االمين
است اع :أن تتقم هدفها األوا فقد سي ر :عل معمم الوًيا :في الهند ،كما
قبضوا علا خار ملا مسالم فاي الهناد بعاد أن دام اإلساالم ثمانياة قارون ونصا
() ١

ومن ثم تم انتقاا التكم ل بري انيا ا
ونجد بأن بري انياا بعاد مارور الايمن وكعادتهاا وتتدي :ادا فاي منتصا القارن
التاسم عشر عام ١836م تم بارام اتفاقياة عرفا :باسام اتفاقياة أمرتسار باعا:
بري انيااا بمقتضاااها قلاايم كشاامير لمه ارجااا هناادد ياادع جااوً سااينج بمبلااع
 7،5ماليين أل روبية كما ذكرنا سابق:اا
وً ش أن بيام اًنجلياي ألرض ليسا :مل :كاا لهام لشاخص ذريا ً ينتماي
الق:ااا لسااكان اإلقلاايم بأيااة صاالة ساوا ،دينيااة أو لطويااة كاناا :كفيلااة بإشااارة الفااتن
واًض ا رابا :فااي المن قااة ،وهااذا نف ا الشااأن الااذد تااد فااي فلس ا ين عناادما
أيضااا عناادما قساام:
وعااد :بري انيااا بإقامااة و اان لليهااود فيهااا وهااو نف ا األماار :
( - )١جرح في قل

كشميرا د/عبد ا ال يار وسامي بن سليمان المبار ا ص١0،١8ا بتصر يسير
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ار منا ااه هدي ااة لكيني ااا وجا ااي،:ا خ اار مكافا ااأة
بري اني ااا الص ااوماا وأع ا اا :ج ااي،:ا كبي ا :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
وتوال :المؤامرة ضد كشمير ،فبعد مرور توالي قرن من اليمان من تادثاة
بياام كشاامير وفااي عااام ١037م أصاادر البرلمااان البري اااني قااانون اسااتقالا الهنااد
وكان :الهند في يمن اًتتالا البري اني تنقسم ل نوعين من أنوا اإلدارة هماا
الوًية واألقاليما
١073م ياانص عل ا قيااام دولتااين
وكااان ق ارار اسااتقالا الهنااد فااي أذس ا
مستقلتين هما الهند وباكستان و بق:ا لخ ة التقسيم فإن كافة المنا م التاي يشاكا
فيها المسلمون األذلبية تذه لباكستان وكافة المنا م التي يشكا فيها الهنادو
األذلبية تذه للهند ،وقد تم توجيه ذل ل تكام أكثر من  561وًية في الهند
ولذل كان يتعين عل وًية كشمير التاي كاان يساكنها فاي ذلا الوقا 3 :مالياين
ماوا ن تسا تعااداد  ١03١وكااان أكثاار ماان ثالثااة أرباااعهم ماان المساالمين أن
تنضم ل باكستانا وذلا تسا اًتفاام الاذد يتادد شارو انضامام الوًياة لا
أد من الدولتين في شر ين هما:
 -١مدى قر الوًية ل أد من الهند أو باكستانا
() ١

 -١رذبة سكان الوًية ا
وفي التقيقة لم تمهر أية مشاكا في تتديد مستقبا جميم الوًيا ً :في
الما واألكثري ااة
أرب اام وًي ااا :فقا ا جون ااا كا اره وتي اادر أب ااار تيا ا ك ااان الت اااكم مس ا :
هندوسااية ،ورذاام رذبااة الااوًيتين فااي اًنضاامام ل ا باكسااتان ً أن الهنااد قاماا:
باتتاللهمااا وضاامها ليهااا عنااوة ،وقااد تمااي ق ارار الهنااد هااذا برضااا دولااي وقبااوا
عالميا

( - )١مأساة كشمير المسلمة مرجم سابم ا
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وكان :كشمير هي التالة الثالثة رذم اختالفها عن تيدر أبار و جوناا
ك اره فااي أن تاكمهااا كااان هندوسا :ايا وأذلبيااة سااكانها الساااتقة ماان المساالمين ماام
قاار كش اامير لباكس ااتان ورذب ااة س ااكانها ف ااي اًنض اامام ليه ااا ً ،أن الهن ااد قام اا:
بطيو كشمير كما قاما :مان قباا بطايو الاوًيتين الساابقتين وأجبار :تااكم كشامير
() ١

ا

عل أن يوقم اتفاقية انضمام ل الهند
الوًية الرابعة هي وًية بهوتان
ولكاان نجااد بااأن الجيااوش الهنديااة كلهااا اتتلاا :دولااة ماان هااذه الاادوا باادأ:
تسااف الاادما ،وتهل ا التاار وتتل ا الممتلكااا :وتاادمر البنيااان وتفسااد بقتااا ألااو
ماان األبريااا ،خاصااة فااي جااامو وكشاامير تيا جمعاا :الجيااوش الهنديااة فااي قلاايم
جااامو ممااا :ألااو ماان المساالمين األبريااا ،الااذين كااانوا يرياادون الهجارة األمنااة لا
باكستان فجمعهم رجاا الجيوش الهندية بإع اا ،تاأمين هجارتهم بااألمن والساالمة
فااإذا اجتمع اوا فااي مياادان معااين تاصاارهم الجاايش وأ لاام علاايهم النااار فقتل اوا كلهاام
فس ااال :ال اادما ،وانت اادر :لا ا نه اار ت ااوود ف اااتمر :مياه ااه وانقلب اا :األذلبي ااة
المسلمة ل أقلية

() ١

ا

المبحث األول :
كيف احتل الهند كشمير
كان شع كشمير ينتمر ساعة اًنقساام ليبادد أرياه القاا م فاي اًنضامام
لا باكسااتان تأس :ايا انضام :بالوًيااا :الهندوساية لا الهنااد التاي انضاام :ولكاان
تماما فقد كان مهراجا وًية كشامير الهندوساي يتيا
الذد تد كان خال ذل
:
ماؤامرة لضاام كشاامير لا الهناد وذلا باًتفااام والتنساايم مام يعمااا ،الهنااد  ،واللااورد
() 3

مونتباتن التاكم العام للهند بعد اًستقالا وسار :المؤامرة عل النتو التالي ا:

( - )١نف المرجم السابما
( - )١مجلة الشهادة :ذد القعدة ١3١3ها ل مترم ١3١3ها -العدد األوا ص3ا
( - )3فصوا من مأساة كشمير ( مرجم سابم ) ص 3١ا
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تدى الدولتين

أو :ً:كان من المقرر أن تعلن جميم الوًيا :رأيها باًنضمام ل
١037ما
الهند أو باكستان قبا تاري  ١5أذس
١037م دخ ااا مه ارج ااا
ثاني ااا :قب ااا ه ااذا الت اااري بعشا ارة أي ااام أد ف ااي  5أذسا ا
:
كشاامير فااي اتفااام ماام تكومااة باكسااتان وقااد تقاارر تس ا هااذا اًتفااام أن تسااتمر
كافة الترتيبا :التاي وجاد :تتا ذلا التاين باين وًياة جاامو وكشامير والتكوماة
البري انيةا
ثالث:ااا :قااام مه ارجااا كشاامير بعااد هااذه اًتفاقيااة باتخاااذ ج ارا،ا :معينااة كشااف :عاان
تقيقة نواياه السيمة في عدم اًنضمام ل باكستان با وأمر المسلمين في الوًياة
بتسااليم أساالتتهم وتباام ذلا نااي سااالح المساالمين العاااملين فااي الشاار ة الكشااميرية
والجا اايش الكشا ااميرد وأما ااام ها ااذه اإلج ا ارا،ا :والمراوذ ااة فا ااي عا اادم اًنضا اامام ل ا ا
باكس ااتان ث ااار أه ااا كش اامير ف ااي انتفاض ااة مقاوم ااة ض ااد المه ارج ااا ف ااي أذسا ا
١037م م ااالبين باًنض اامام لا ا باكس ااتان وب اادأ :الث ااورة م اان مدين ااة با ارنج
فاسااتعان المه ارجااا بفااالة الهناادو للقضااا ،عل ا اًنتفاضااة وافنااا ،المساالمين وقااد
است ا الهندو في هذه المعركة أن يقتلوا ويذبتوا أكثر من  ١71أل مسلم!
ابعااا :أمااام هااذه المذبتااة الوتشااية البشااعة ثااار أهااا باكسااتان لنصارة خ اوانهم فااي
ر:
كش اامير وق ااد اس اات ا رج اااا القبام ااا ببأس ااهم وق ااوة يم ااانهم أن يت اارروا قس ا :اما م اان
كشمير أسسوا فيه تكومة عرف :باسم تكومة كشمير الترة ياد كشمير ا
اذبا أناه أرساا
اجا الهندوسي ل وًياة جاامو وتادعي الهناد ك :
خامسا :فر المهر :
:
كتابا ل تاكم الهند العام اللورد مونتباتن يعلن فيه رذبته
١037
أكتوبر
١١
في
:
بضاام وًيااة كشاامير لا الهنااد وي لا أن يمااده بااالجيش وتااذر المه ارجااا فااي ذلا
ايوا عان ريام رجااا قباماا
باًنتفاضة الكشميرية واتهم باكستان بأنها نمم :ذ :
الباتان القويةا
سادسا :في  ١7اكتوبر ١037م وهو اليوم األسود في تياة كشمير دخل :القوا:
:
الهندوسية كشمير وبدأ :عدو :انا ضد المسلمين الذين رفضاوا اًنضامام لا الهناد
ومارساا :الق اوا :الهندوسااية أبشاام وأفماام مااا شااهده التاااري البشاارد ماان مجاااير
وانتهاكا :ضد نسا ،وأ فاا ورجاا كشمير المسلمة ومايال :الهناد تتتاا كشامير
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() ١

تتا ا اآلن وتم ااار نفا ا الفم ااامم اإلنس ااانية ب ااال ها اوادة وً رتم ااة ا ه ااذا وق ااد
شار في قتا المسلمين المجيرد مام الجياوش الهندياة رجااا األتا اي الهندوساية
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
وخالا تل الفترة تآمر التاكم الوثني لوًية جامو وكشامير مام الهناد وعقاد
اتفااام ساارد عل ا التتااام الوًيااة بالهناادو ل ا منهااا دعاام عسااكرد فلباا :ندامااه
() ١

ا
وأنيل :جيوشها القاهرة عل مكان سرد نجر
بعااد اسااتيال ،الهنااد عل ا كشاامير بهااذا الشااكا المتناااقض للقااانون واسااتجابة
لرذبااة شااع الاابالد ،دعااا مؤسا باكسااتان ال ارتااا متمااد علااي جناااح اللااورد
ميساا للاويرا ،لا عقاد مااؤتمر
مونتبااتن بوصافه تااكم الهناد و نهارو بوصافه ر :
فااي ًهااور يعقااد فااي  ١0أكتااوبر ١037م لبت ا الموق ا ولكاان نهاارو لاام يساات م
تضااور هااذا المااؤتمر ألنااه ً يمل ا مااا يقولااه لمتمااد علااي جناااح ،وأخاار اللااورد
مونتباااتن الاادعوة وعقااد اللقااا ،فااي نااوفمبر ١037م وقاادم ليااه متمااد علااي جناااح
المقترتا :اآلتية للخرو من األيمة:
اورا ،وتخوياا
 -١األمر بتوق المجايرة التاي يقاوم بهاا الهنادو فاي كشامير ف :
التكومتين تاكميها العاملين تام صادار ناذار للقاوا :المتتارباة باالك
عن القتاا في ذضون  38ساعةا
 -١انستا القوا :الهندوسية ورجاا القباما معا :من كشميرا
 -3ماان التاااكمين الساال ة الكاملااة ماان قبااا تكومتيهمااا إلعااادة السااالم ل ا
نصابه ،ثم استالم دارة البالد واتخاذ اإلجارا،ا :الاليماة ًساتفتا ،عاجاا
تت :رقابتهما واشرافهما المشتر ا

( - )١فصوا من مأساة كشمير (مرجم سابم) ص3١ا
( - )١مجلة الشهادة :مرجم سابم ص3ا

050
اعت ااذر الل ااورد مونتب اااتن ت اااكم ع ااام الهن ااد ع اان ال اارد الف ااورد علا ا ه ااذه
المقترتا :التي قادمها متماد علاي جنااح ووعاد بد ارساتها والارد عليهاا عنادما يعاود
ل ا الهنااد ،ولكاان ذه ا ولاام يج ا ق ا ألن النوايااا كاناا :مبيتااة ًسااتمرار الوضاام
عل ما هو عليه

() ١

ا
المبحث الثاني :

( مناقشة موقف االستعمار الهندي من مشكلة المسلمين في كشمير )

ن الموق ا الااذد اتخااذه اًسااتعمار الهناادد ماان القضااية هااو عاادم الموافقااة عل ا
الم البااة لتترياار الوًيااة أو بااإجرا ،اًسااتفتا ،لتقرياار مصاايرها متااذر:عا بااالمبررا:
الفاسدة اآلتية:
أو :ً:ن الوًية جي ،من الهند منذ يمن قديما
ثانيا :ن الوًية جي ،من الهند فلي ألتد أن يتدخا في شؤونها الداخليةا
:
ثالث:ا :عدم األتقية لدولة باكستان في الوًية عل كشميرا
ابعا :تنقا سكان الوًية يتسب في تصاعد مشاكلهاا
ر:
خامسااا :ن الهنااد دولااة علمانيااة يسااكن فيهااا ماان ياادينون باألديااان المختلفااة وفيهااا
:
أكثاار ماان ( )١11مليااون ماان المساالمين ،ولااو وافقاا :التكومااة عل ا انفصاااا هااذه
الوًيااة ماان الهن ااد لكونهااا وًي ااة ذا :أذلبيااة مس االمة ،فهااذا س اايؤدد ل ا المش اااكا
للمسلمين في داخا الهندا
سادسااا :تشااجيم ي اران اًنتفاضااة الكشااميرية فعل ا الاابالد العربيااة أن تكااون عل ا
:
تذر من اًنتفاضةا
ولكن هذه المبررا :الفاسدة التي يأتي بها اًستعمار الهنادد الطاشام لمواصالة
سي رته عل الوًية وًتخاذ اإلجرا،ا :اإلجرامية فيه للقضاا ،علا تركاة الجهااد
لااي لهااا أد اسااا ماان الن اواتي القانونيااة والخلقيااة والدسااتورية ،وذل ا لألساابا
اآلتية:
( - )١مأساة كشمير المسلمة :مرجم سابما
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أو :ً:دعوى الهند بأن كشمير جي ،منها منذ اليمن القديم – ن هاذه الادعوى با لاة
تكذبها التقامم التاريخية با كان :الوًية تت :تكم مستقا لها سيادة خاصة وقد
أيضاا
شهد :عصر تكم الكفار ثم التكم اإلسالمي ،وقد تكمها عاملة دوذ ار
:
تت عند تقسيم شبه القارة الهندية كان :الوًية منفصلة عن الهند مم أن تاكمها
اارح علا ا الوًي ااة الخي ااار باًنض اامام لا ا ت اادى
ك ااان هندوس ا :ايا وله ااذا اس ااب
الدولتين الوليدتين :الهند أو باكستانا
ثانيا :إن الوالية جزء من الهند فليس ألحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية.
ً

وتقوا الهند باأن وًياة جاامو وكشامير جاي ً ،يتجا أي عان الهناد األم فالقضاية أمار
داخلااي للهنااد فااال ينبطااي لألماام المتتاادة وً لدولااة أخاارى أن تتاادخا فااي الشااؤون
الهندية الداخليةا
والجوا :
ب ااأن الهن ااد ه ااي الت ااي س اابق :وب ااادر :لا ا األم اام المتت اادة برف اام القض ااية
أ-
الكشميرية ليهاا
 ثم التكومة الهندوسية أعلن :أمام الشع المسالم الكشاميرد وأماام العاالمبأسره في جمعية األمم المتتدة مرا :عديدة بأن انضمام وًية جامو وكشمير ل
اؤثر ً بعاد جارا ،اًساتفتا،
الهند هو انضمام مؤقا :ولان يعتبار هاذا اًنضامام م :ا
العام لتقدير مصير الوًية تت :رعاية جمعية األمم المتتدةا
 والقضااية ًتاياا موجااودة فااي ملفااا :جمعيااة األماام المتتاادة وقا اررا :األماامالمتتادة قااد وافاام عليهاا أعضااا ،األماام المتتادة فالقضااية دوليااة وليسا :ماان شااؤون
الهند الداخليةا
ثالثًا :ليس لباكستان حق في الوالية.
نعم لي لباكستان في الوًية تم وً للهند فيهاا تام باا ينتصار تقريار مصايرها
عل جرا ،اًستفتا ،العام وهو موق باكستاني مم التقامم اآلتية:
أ – أن وًيااة جااامو وكشاامير يكثاار بهااا المساالمون تي ا تبلااع نساابتهم  %85فااي
الممة وهم يعتبرون أنفسهم جي،:ا من العالم اإلسالمي لذا يتبون باكستان من
أعمام قلوبهم وقد أعربوا في كثير من المرا :عن تابهم هاذا فاي المناسابا:
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المختلفااة برفاام هتافااا :انضاامامهم ل ا باكسااتان ويرفاام اإلعااالم الباكسااتانية
عل مبانيهما
– كان تقسيم شبه القارة الهندية عل أسا الدين أد أن المنا م التي يسكن
فيها األذلبية المسلمة تنضم ل باكستان والمنا م التي تمثا األكثرية ذيار
المسلمة تنضم ل الهند وكان من المقرر ت بيم هذا األسا عل الوًيا:
الترة ومنها كشمير المسلمةا
جا ا  -ن جماعااة المااؤتمر المساالم لعمااوم جااامو وكشاامير أصاادر :ق ا ارر انضاامام
وًيااة جااامو وكشاامير ل ا باكسااتان فااي  ١0ماان يوليااو عااام ١037م وكاناا:
الجماعة ممثلة عن كافة الشع المسلم الكشميردا
د  -تتصا تدود الوًية مم التدود الباكستانية أكثر من أل كيلو متر بينماا ً
تتص ااا ت اادود الوًي ااة بالهن ااد ً  311كيل ااو مت اار علا ا وج ااه التقريا ا وه ااذه
كبير لباكستان في خ ة التقسيم لكونها من قاة مسالمة
نصيبا :ا
المسافة جعل:
:
لكن بالخدا والتيوير منت :للهناد فاي نهاياة عملياة التقسايم لكاي يتيسار لهاا
التسلا ل داخا الوًيةا
ه ا ا  -وك ااذل كان اا :الشا اوار متص االة ب ااين باكس ااتان وب ااين الوًي ااة بينم ااا ل اام يك اان
موجودا بين الوًية والهند م لق:اا
اًتصاا
:
و – كما تص جميم أنهار الوًية في باكستان ً ل الهندا
ي – اتفاام تاااكم الوًيااة ماام القيااادة الباكسااتانية عل ا بقااا ،الوًيااة عل ا وضااعها
السابم ثم تآمر مم يعما ،الهند فضم الوًية ليها خرق:ا لتل اًتفاقيةا
ح -قام :الهناد باًعتادا ،المباشار علا باكساتان ألجاا القضاية الكشاميرية أكثار
من مرةا
– ثم مم وجود هذه العالقا :الوثيقة والعالقاا :المتيناة والارواب ال بيعياة باين
الوًية وباكستان ما ادع :باكستان بأن لها تق:ا فاي الوًياة كماا تادعي الهناد
ب ااأن الوًي ااة ج ااي ً ،يتجا ا أي منه ااا والتقيق ااة أن الهن ااد ل ااي له ااا أد ت اام علا ا
الوًيةا

055
د – باااا كلتا ااا الااادولتين الهناااد وباكساااتان رف ااان متقا ااابالن فاااي ه ااذه الخصاااومة
المرفوع ااة لا ا جمعي ااة األم اام المتت اادة تتا ا ت بي اام ق ارراته ااا بص ااورة عادل ااةا
وًعتبارهما هذا ال بعض يعما ،الساسة من كشمير المتتلة والتارة بعقاد
الما ا ا ااؤتمر الا ا ا اادولي يشا ا ا ااار فيا ا ا ااه كا ا ا ااا ما ا ا اان الهنا ا ا ااد وباكسا ا ا ااتان واليعم ا ا ا اا،
() ١

الكشميريون اا
ابعا :تنقا سكان الوًية يتسب في تصاعد مشاكلهاا
ر:
ومن أدلة الهند أن اًساتفتا ،العاام ذ أجارى اضا ر عادد كبيار مان ساكان الوًياة
بمطادرة منا قهم ل منا م أخرىا
والجوا  :أن هذا اًدعا ،عباارة عان افتاراض ماالم يوجاد أص :اال ألن أجايا ،الوًياة
ذا انضم بعضها لا بعاض وارتفعا :قياود التأشايرة عان أهلهاا فهام يتارددون فيماا
بينهم بكا ترية ومان أراد أن يعاود لا أرضاه المتروكاة فسايعود ويكاون كاا ذلا
في داخا الوًيةا
أتدا عل أن يخر من بيته ويتر المن قة – كي ذل م وهام جمايعهم
وً يجبر :
مسلمون ا
خامسااا :ن ادعااا ،الهنااد بأنهااا دولااة علمانيااة يسااكن فيهااا أكثاار ماان مامااة وعشارين
:
مليون من المسالمين فلهاذا موافقتهاا بالم الباة إلجارا ،اًساتفتا ،فاي الوًياة لتقريار
منافي ااا لنمريته ااا األساس ااية،
مص اايرها لكونه ااا وًي ااة ذا :أذلبي ااة س ااالمية س اايكون :
اببا للمشاااكا ألكثاار ماان  ١11مليااون مسا االم فااي داخااا الهن اد ،وهااذا
وساايكون سا :
أيضا لي له أد أسا من النواتي القانونية والخلقية ،وذل لعادة وجاوه
اًدعا: ،
منها:
 -١ن ادعا ،الهند لكونها دولة علمانية تكون فيها ترية تامة للمنتسابين لا
األديان المختلفة فهو لي بصتي  ،فهي في التقيقة دولة هندوسية تشااهد فيهاا
مجاير المسلمين وقتلهم وهت أعراضهم ونه أموالهم كا يوم ،فنتن ً نعر

( - )١مأساة اخواننا المسلمين في كشمير المسلمة مرجم سابم ص 33 - 3١ا
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يوما من األيام خالا  33سنة ماضية ً وكان فيه مجاير للمسلمين فاي هاذه
:
المدينة أو تل ا
 -١وأمااا ادعااا ،الهنااد بااأن موافقتهااا عل ا الم البااة ألج ارا ،اًسااتفتا ،لتقاادير
مصاير الوًياة ساتأتي بالمشااكا ألكثار ماان  ١11ملياون مسالم فاي داخاا الهنااد
تمامااا عاان قضااية
ادعااا ،كاااذ مشاابوه وذل ا ألن قضااية مساالمي الهنااد تختل ا
:
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
ليسوا بموا نين هنود ولم يستخدموا تت اآلن تقهم لتقرير مصيرهم ،فنتن رأينا
ضا اامن قضاااية أفطانساااتان المسااالمة أن وجا ااود ت ا اوالي  ١11ملي ااون مسا االم فا ااي
الوًيااا :اإلسااالمية فااي داخااا اًتتاااد السااوفيتي لاام يمناام العااالم اإلسااالمي ماان
دعم الجهاد األفطاني فكيا يمنام وجاود المسالمين فاي داخاا الهناد التأيياد لجهااد
كشميرا
سادس ااا :أم ااا ادع ااا ،الهن ااد ب ااأن ترك ااة اًنتفاض ااة ف ااي كش اامير ه ااي ترك ااة تق ااوم
:
أيضا هو ادعا ،كاذ مشبوه لاي لاه
بتشجيعها وتمويلها التكومة اإليرانية ،فهذا :
أد عالقة مم التقيقة وذل لعدة أسبا منها:
 -١ن عاادد السااكان الشاايعة فااي كشاامير المتتلااة أقااا ماان  %3وأكثاارهم ماان
كامال النشا ا :السياسيةا
المومفين في الدوامر التكومية وهم يجتنبون
اجتنابا :
:
 -١ن تركا ا ااة الجها ا اااد كما ا ااا أسا ا االفنا تقودها ا ااا التركا ا ااة اإلسا ا ااالمية ،والتركا ا ااة
اإلسااالمية كمااا يعاار الجمياام ،جااي ،ماان التركااة اإلسااالمية العالميااة وليساا :لهااا
أية عالقة خاصة مم يران أو أية دولة أخرىا
 -3أما تأييد تركة الجهاد من قبا التكومة اإليرانية ،فهي ليس :بوتيادة فاي
هااذه الصاادد فقااد قاماا :بتأيياادها تكومااة خااادم التاارميين الشاريفين الملا 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 التركة تنتمي ل هذه التكوما :فكي ذن ياا تارى تقاوا الهناد باأن الماراد
من تأييد تركة اًنتفاضة من قبا يران هو أن هذه التركة تشجعها يرانا
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فيتبااين ممااا أساالفنا بااأن موقا
خيد لي

اًسااتعمار الهناادد ماان قضااية كشاامير هااو موقا
() ١

ا

له أد أسا من النواتي القانونية والخلقية
المبحث الثالث :
"موقف العالم اإلسالمي على األمم المتحدة "

أو :ً:األمم المتتدة:
كعادتهااا – فيمااا يتعلاام بقضااايا المساالمين تتاااوا التبرياار والعااذر لكااا ماان
يقتااا أو يعتاادد أو يهتا أعاراض المساالمين ،بااا تساااعد فااي هااذا اإلذًا فيمااا ذا
قصر المعتدد في تجم هذا اًعتدا ،ا
قد فصا ا لنا ذل بقولاه ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ [ البقارة :
] ١١1ا
ول ااذل ك اام رفع اا :قض ااية كش اامير لا ا ده اااليي األم اام المتت اادة ،ومجلا ا
() ١

الخو ولكن دون جدوى ،وً فامدة تذكر ا
ذن دخلاا :قضااية كشاامير ردهااا :األماام المتتاادة وسا ماارو ومالبسااا:
 38و 5يناير ١030م من أهام
عديدة ،وبعد الق ارران الصادران في  ١3أذس
ق ا اررا :المنمم ااة الدوليااة الص ااادرة بشااأن كش اامير ،وتمتااور جمي اام الق ا اررا :ت ااوا
ضرورة جرا ،استفتا ،تر تيادد يقرر شع كشمير من خالله مصيره ومستقبله
سوا ،باًستقالا أو باًنضمام ل أد من باكستان أو الهندا
بعااد ذل ا تاام تشااكيا لجنااة األماام المتتاادة الخاصااة بالهن اد وباكسااتان بقإااا
لقرار مجل األمن الصادر في  ١1ينااير ١038ما مام صادار التوجيهاا :ليهاا
باًنتقااا لا المن قاة بأسار وقا :ممكان هاذا وقاد أعياد تشاكيا اللجناة مان جديااد
بقرار من مجل األمن في  ١١ابريا ١038م ا
وياادور هااذا الق ارار تااوا يقااا تاار  37التااي وقعاا :بااين البلاادين واق ارار
الم النار تت :ش ار اللجنة الدولاة مام عاادة تأكياد التكاومتين
الهدنة ووق
( - )١الشااهادة صااو :الجهاااد الكشااميرد ١ :صااقر ،ربياام الثاااني ١3١3ها ا أصاادر النسااخة ١ا ص56 / 36ا
ومأساة اخواننا المسلمين في كشمير المسلمة مرجم سابم ص١5 / ١3ا
( - )١مأساة اخواننا المسلمين في كشمير المسلمة (مرجم سابم) ص١57ا
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الهندية والباكساتانية علا أن وضام وًياة جاامو وكشامير سايتم تقرياره بق:اا لرذباة
الشع من خالا جرا ،استفتا ،تر وتيادد تت :ش ار األمم المتتدةا
وقااد صاادر ق ارار فااي  5يناااير ١030م وأهاام مااا جااا ،فااي هااذا الق ارار هااو
تأكيااده علا أن مسااألة انضاامام وًيااة جااامو وكشاامير لا الهنااد وباكسااتان أو لا
باكسااتان ساايتم تقااديره ماان خااالا ال اارم الديمق ار يااة المتمثلااة فااي اسااتفتا ،تيااادد
ترا
ويمكاان القااوا بااأن هااذا الق ارار هااو ق ارار اًسااتفتا ،تي ا تناااوا فااي بنااوده
ش اارو اًس ااتفتا ،وأس االوبه والمشا ارفين علي ااه و ريق ااة تنميم ااه وكاف ااة الض اامانا:
الاليمة للخرو باستفتا ،نييه يشتر فيه الجميم بدون أدن ضط أو رها ا
الم النار قباا منتصا ليلاة
وقد توصل :تكومتا الباكستان والهند لوق
 ١يناير ١030م بدقيقة واتدة كماا هاو منصاوص علياه فاي القارار وتام تتدياد خا
() ١

وق القتاا في  ١7يوليو ١030م ا
ولم تكن ق اررا :األمم المتتدة الخاصة بكشمير متمثلاة فقا فاي قارارد ١3
١038م و 5يناير ١030م ولكن كان :هنا ق اررا :أخرى وفيها:
أذس
 -١بااذل :متاااوً :عااام ١057م إلتيااا ،قضااية كشاامير فااي األماام المتتاادة
ولكنها لم تنج ا
 -١استخدم اًتتاد السوفيتي السابم فاي عاام ١06١م تام الفيتاو ضاد قارار
وضم مشرو مندو يرلندا بنا ،عل تقرير ممثا األمم المتتدةا
ار بشااأن
 -3اجتمام مجلا األماان الادولي فاي مااايو ١063م لكناه لام يتخااذ قار:ا
قضية كشميرا
تل هي أهام القا اررا :وجهاود األمام المتتادة الخاصاة بقضاية كشامير تتا
ار لقيااام التاار
عااام ١06١م ،تي ا اتخااذ :القضااية بعااد ذل ا مسااارا :أخاارى نما :ا
() ١

الثانية بين الهند وباكستان عام ١065م ا

( - )١فصوا من مأساة كشمير مرجم سابم ،ون اي كشمير وق اررا :األمم المتتدة
( - )١كشمير المسلمة ،أذس

١00١م ا
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ثانيا : :موق العالم اإلسالمي :
كان :أوضا المواقا اإلساالمية تيااا قضاية كشامير متمثلاة فاي المواقا
الصا ا ااادرة عا ا اان اجتماعا ا ااا :منمما ا ااة الما ا ااؤتمر اإلسا ا ااالمي ا س ا ا اوا ،كانا ا اا :ها ا ااذه
اًجتماعا ااا :لا ااويرا ،الخارجيا ااة أم عل ا ا مسا ااتوى القما ااة ويمكا اان رصا ااد أها اام ها ااذه
المواق كما يلي :
أوً : :تم د ار قضية كشامير فاي جادوا أعمااا الماؤتمر التاسام عشار لاويرا،
١001
الخارجية منممة المؤتمر اإلساالمي الاذد انعقاد فاي القااهرة فاي أذسا
م وتبن ا هااذا المااؤتمر ق ا ار ا:ر يرمااي ل ا تسااوية ساالمية للقضااية وذل ا وفق اا :لق ا اررا:
األمم المتتدة بشأنها وعل النتو المتفم عليه في اتفاقية شمال ا
ثانيا اا : :تبن ااي ويرا ،خارجي ااة المنمم ااة نفا ا القا ارار الس ااابم وذلا ا ف ااي اجتم اااعهم
التنسيقي الذد عقد فاي نيوياور أوا أكتاوبر  ١00١م ودعاا الاويرا ،لا ضارورة
اًتترام لتقوم اإلنسان وأدانوا أعماا العن ضد شع كشمير ا
 ١00١م أصا ااد الما ااؤتمر العشا اارون لا ااويرا ،الخارجيا ااة
ثالث ا اا : :فا ااي أذس ا ا
المنممة المنعقد في س نبوا بتركيا ق ارره رقم  ١1 / ١١توا كشامير الاذد نادده
فيااه باًنتهاكااا :الواسااعة لتقااوم اإلنسااان للشااع الكشااميرد ودعااا المااؤتمر ل ا
اتترام هذه التقوم ومن بينها التم في تقرير المصير ا
كمااا دعااا الهنااد للسااماح للجماعااا :الدوليااة لتقااوم اإلنسااان والمنممااا :اإلنسااانية
بيي ااارة كش ااميرا و لا ا الم ااؤتمر م اان األم ااين الع ااام لمنمم ااة الم ااؤتمر اإلس ااالمي
تشكيا لجنة لتقصي التقامم تقوم بييارة كشميرا
رابع اا ::دعااا مااؤتمر القمااة اإلس االمي المنعقااد فااي داكااار فااي ديساامبر ١00١م ل ا
تتقياام تسااوية ساالمية لقضااية كشاامير وفاام ق ا اررا :األماام المتتاادة ،وناادده يعمااا،
العااالم اإلسااالمي باًنتهاكااا :الفميعااة لتقااوم اإلنسااان التااي ترتكبهااا الهنااد بتاام
شع كشمير المسلما و ال المؤتمر باتترام التقاوم التاي مان بينهاا تام تقريار
المصااير ،ودعااا للسااماح للجماعااا :الدوليااة لتقااوم اإلنسااان والمنممااا :اإلنسااانية
بييارة كشمير ،كما صادم ماؤتمر القماة هاذا علا القا اررا :الصاادرة عان الماؤتمر
العشرين لويرا ،الخارجية بشأن كشميرا
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خامساا :فاي ماار ١00١م أوفاد مسااعد األماين العاام للشاؤون السياساية بمنمماة
:
الم ااؤتمر اإلس ااالمي ليي ااارة باكس ااتان لمناقش ااة مس ااألة كش اامير وجمي اام المعلوم ااا:
التقيقة وقام باًجتما مم المشردين والالجماين مان كشامير المتتلاة وعااين علا
ال بق ااة تج اام الفم ااامم الت ااي ترتكبه ااا قا اوا :األم اان الهندي ااة والت ااي أجب اار :ه ااؤً،
المشردين عل الفرار من بيوتهم واللجو ،ل باكستانا
سادسااا :أكااد :منممااة المااؤتمر اإلسااالمي فااي دورا :عدياادة علا ق اررتهااا السااابقة
:
أيضااا عل ا الق ارار الخاااص بإيفاااد بعثااة للمساااعي التمياادة بإش ا ار رمااي
وأكااد: :
المؤتمر اإلسالمي لويرا ،الخارجيةا
وق ااد أج اارى رم ااي الم ااؤتمر العشا ارين ل ااويرا ،خارجي ااة الم ااؤتمر اإلس ااالمي
اًتصاااً :الاليمااة ماام تكومااة الهنااد لطاارض ييااارة لجنااة المساااعي التمياادة ليهااا
وذلا ا بق :ااا لقا ا اررا :م ااؤتمر القم ااة اإلس ااالمي الس اااد وق ااد قوب ااا ه ااذا الع اارض
بالرفض من الجانا الهنادد وأعلنا :الهناد أن جاامو وكشامير جاي ً ،يتجا أي منهاا
تدخال فاي الشاؤون الداخلياة للهناد! وعنادما
وأن لجنة المساعي اإلسالمية هذه تعد
:
لباا :األمانااة العامااة للمااؤتمر اإلسااالمي فااي  ١3يناااير ١003م موافقااة تكومااة
الهنااد عل ا اسااتقباا بعثااة تقصااي التق ااامم اإلسااالمية وتمكينهااا ماان ييااارة ج ااامو
وكشمير رفض :الهند هذا ال ل ا
وأعلاان ويياار الشااؤون الخارجيااة الهناادد بعااد هااذا ال ارفض أن بااالده رفضاا:
ل منممة المؤتمر اإلسالمي وأبلطتها أن التأشيرا ً :تمن لهاذا الطارض ،فماا
كان من بعثة تقصي التقامم المشكلة مان قباا منمماة الماؤتمر اإلساالمي ً أن
توجهاا :لا كشاامير التارة ماان أجااا تقااويم األوضااا علا ال بيعااة وعلا أسااا
البيانا :واإلتصا،ا :التقيقية وقام :فاي الفتارة مان  ١3لا  ١8فب اريار ١003
بييارا :واسعة الن ام ل مختل

( - )١كشمير المسلمة :العدد الساد

() ١

المنا م في كشمير الترة ا

عشرا ذو التجة ١3١3ها -يونيو ١003ما
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050
الفصل الثالث

حقوق اإلنسان في كشمير
المبحث األول :

"جرائم الهندوس ضد المسلمين"

عام ااا تتا ا اآلن ل اام
من ااذ اللتم ااة األولا ا لفتا ارة اًت ااتالا الت ااي دام اا: 37 :
توق الجرامم الوتشاية ضاد أبناا ،كشامير المتتلاة ،فاالقوا :الهندياة ً تتاور عان
اسااتخدام أبشاام الوساااما الشااي انية لقماام انتفاضااة شااع كشاامير المساالم ،وتصاافيه
شا اابابه وأ فالا ااه خش ا ااية أن يا ااأتي الي ا ااوم الا ااذد يتا ااررون في ا ااه أرضا ااهم وعرض ا ااهم
() ١

وي هرون فيه ديارهم من رج عبدة األبقار واألوثان ا
واذا ذهبن ااا لس اارد أس ااالي القا اوا :الهندوس ااية لقم اام انتفاض ااة المس االمين ف ااي
كشمير فنجد أنها عمليا :مستمرة للت هير العرقي ،واباادة للجان والتاي لام تشاهد
مثاً لبشاعتها من قبا!!
اًنسانية :
وه ااذه الممارس ااا :اإلرهابي ااة والوتش ااية الت ااي يرتكبه ااا ج اايش الهن اادو ف ااي
كشاامير ً تقتصاار عل ا نااو واتااد بااا تشااما كافااة وساااما القهاار والتعااذي مثااا
القتااا – والااذب أمااام الوالاادين – قيااود خانقااة – ارهااا سياسااي – اعتقاااً :باادون
متاكما – :تعذي روتاي – افسااد خلقاي – اذتصاا المسالما :العفيفاا :أماام
أهلهم – اترام البساتين والتقوا – انهيار اقتصادد – اترام المتال :التجارياة
– اتارام الماادار والكليااا – :اتارام اآلدميااين أتيااا – ،تماار التجااوا ااا والا
خ اره ماان كافااة صاانو الاادمار والتشااديد واإلبااادة الشاااملة س اوا ،البش ارية منهااا أو
() ١

اًقتصادية ا
ومن أذر وأبشم الوساما التي تلجاأ ليهاا سال ا :اًتاتالا الهنادد للتاد
ار تتا
من تيايد عدد السكان المسلمين أنهام يقوماون بخاص الشابا واأل فااا قه :ا
ً ينجبوا ذرية في المستقباا
( - )١صرخة كشمير :تصور من كشمير ص  7،6ا

( - )١فصوا من مأساة كشمير (مرجم سابم) ص 03ا

055
وفااي يوليااو ١001م أصاادر ساااكينا تاااكم الوًيااة الااذد تااول بعااد جاااكمو
ار يما اان الق ا اوا :الهنديا ااة تا اام القتا ااا وانتها ااا ترما ااا :النسا ااا ،والتا اارم
ها ااان ق ا ار:ا
واًعتقاً!:
وبعااد ذل ا لااولبيا سااينج تاااكم الوًيااة بعااد ساااكينا ف باام تماار التجااوا
يوميا ،واجرا ،التفتيشا :والقا ،القبض علا اآلمناين بادون
الدامم ومداهمة البيو: :
() ١

عاديا عند الجندد الهندد في كشمير ا
أمر من أتد وأصب القتا :
عمال :
ويكفاي أن نسااتعرض بعااض األرقااام ذا :الدًلااة الواضااتة علا خ ااورة مااا
يجرد في كشميرااا
وفااي خااالا مااا يقااار ماان ثااال ساانوا :أد ماان أوا يناااير ١001م تت ا خاار
() ١

كان :النتامج كاآلتي:
١00١م
أذس
يتاا
١ا عدد الجري من الرجاا والنسا ،والولدان  55١35جر :
الباا
١ا عدد ال ال الذين أترقوا أتيا ،في من قة كبواره وذيرها : 7١5
3ا عاادد المسااجونين ماان الشاابا فااي معسااكرا :التعااذي فااي الهنااد ١5531
شاباا
:
3ا عدد المسلمين الذين أترقوا في بيوتهم أتيا 7١5 ،مسلما
5ا عدد المومفين الذين عيلوا من ومامفهم ،بلع اآلً ا
جماعيا  ١3305امرأةا
6ا عدد النسا ،المسلما :الالتي هتك :أعراضهن
:
7ا عدد النسا ،الالتي استشهدن بسب ألعراضهن  65امرأةا
فالا
8ا عدد اً فاا الذين ماتوا بسب عدم تقديم العال : 375
0ا عدد البيو :والمتال :والمتاجر التي أترق 55111 :بي :ودكانا
١1ا عاادد المستشاافيا :والماادار والكليااا :التااي أترقاا 565 :كليااة ومدرسااة
ومستشف ا
١١ا عدد األنعام التي أترق :تية  ١335تيو :اناا
( - )١نف

المرجم السابم ()١

( - )١المجتمم١3١3/3/١3 ،١163 ،ها١003/8/١١ -م ص ١١ا
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١١ا قيمة التبو الطذامية التي أترق ١١١1 :مليون دوًرا
١3ا قيمة البساتين والطابا :التي أترق ١١١1 :بليون دوًرا
١3ا عدد النسا ،الالتي توفين خالا عملية الوًدة بسب عدم العناياة والعاال
 301امرأةا
وهنا أسالي أخرى يمارسها اًستعمار الهندوسي ضد مسلمي كشمير منها:
 -١منم ذب البقر لترسي قدسية في نفو المسلمين
 -١تتريم تعدد اليوجا:ا
 -3تأسي دور السينما والمالهي وذيرهاا
 -3يق ااا تااادري القا ااران الكا اريم واللطا ااة العربي ااة ف ااي الم اادار التكومياااة،
وادخاا اللطة الهندية لطة جباريةا
 -5تشجيم اليوا بين المسلمين والهندو ا
 -6باتة الخمر وترويجهاا
 -7اسااتخدام وساااما اإلعااالم المختلفااة لنشاار اإلباتااة والفاتشااة والاادعوة ل ا
فلسفة األديانا
 -8ترويج تركة تتديد النسا بين المسلمين بالترذي أو بالترهي ا
 -0م معالم التاري والتضارة اإلسالمية في الوًيةا
() ١

وذيرها من الوساما والكثيرة التي تمار ضد المسلمين ا
ن الناامر فاي التقاارير الصااادرة مان قباا بعااض المؤسساا :وساما بعااض
وكااً :األنباا ،عماا يتاد إلخوانناا المساالمين فاي كشامير فإناه يجاد باأن كشامير
بدأ :تذبا وتنشر المأسااة واآلًم فاي كاا مكاان اااوياال :اااوياال :اااوالملماة
تخيم عل األرض وترخي سدولها مثا مو البترا فتفقاد المن قاة بهامهاا وانارتهاا
وسترها ،وتيويتها وجمالها ال بيعي ومنامرها الخالبةا
وها ااي التا ااي كا ااان سا ااكانها يسا ااتقبلون الا اايوار ه ا اواة السا ااياتة ويرتبا ااون بها اام
ويقومون في الصي بإرساا قافال :الفواكه المختلفة ل أماكن مختلفة بعيدةا

( - )١كشمير تستطي

مرجم سابم ص ١8/١7ا
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أيضااا بتفاار القبااور وتعاادد
ولكاان فااي هااذا الصااي فااإن سااكانها مشااطولون :
األموا :واعداد الجنامي في تتدو جرا،ة عل المو:ا
جديدا لما
يوما بعد يوم وذير :وجه التياة واع  :تعريف:ا
:
اًنتفاضة تيداد :
هو بيعيا
ونجااد بااأن القصااص ماان انتهااا الهناادو ألعاراض المساالمين كثيارة فنااذكر
فيها هذه القصة وهي قصة قرية كونن بوشه بوره ياورد الشاي معصاوم كشامرد
ليال من
فيقوا عن الجنود الهندو بأنهم أخرجوا الرجاا في ساعة التادية عشرة :
بيوتهم ودخلوا عل النساا ،وكان ثالث:اا وخمساين امارأة مسالمة فعاشاوا فاي أ ارضاهن
هت :كا وكان الرجاا مقيدين خار القرياة ً تاوا لهام وً قاوة وهان يصارخن باأعل
ِ
ألماا هاو أن الجناود
أصواتهن واسالماه وا اسالماه ومماا ياذو مناه القلا كم :ادا و :
جماعيااا ثاام قاااموا بقااتلهن وألق اوا بجثااثهن فااي
كااانوا يقومااون بهت ا أع اراض النسااا،
:
األنه ااارا وكان اا :أكب اارهن س ا :انا جان ااا الت ااي تبل ااع م اان العم اار  81س اانة تعرض اا:
ًذتصا جماعي فلم يشفم لها عند هذه الوتوش البشرية أنهاا بلطا :مان العمار
عتيااا ،ولاام ينقااذها ماان هااذه الااذما اآلدميااة أنهااا فااي عماار جااداتهم أو أكباار ،هااي
:
تعرضاا لالذتصاا هماا الفتااة مصارا ،البالطاة مان العمار
ويوجة ابنهاا وأصاطرهم
:
 ١3سا ا اانة وأختها ا ااا البالطا ا ااة ما ا اان العما ا اار  ١8سا ا اانةا وكا ا ااان ذل ا ا ا فا ا ااي ليلا ا ااة ١3
() ١

فبراير١00١م ا
ن هااذا هااو فعااا هااؤً ،المجرمااون ماان الهناادو فااأد رتمااة عناادهم بااا أن
فعلااتهم هااذه لفعلااة الوتااوش الكواساارا وهااذا أقااا مااا يوصاافون بااها بااا قااد تكااون
الوتوش أرتم من هؤً ،الجنودا

( - )١كشمير تستطي ا مرجم سابم ص١3ا

054
المبحث الثاني :
"إنجازات المقاومون في كشمير"

بع ااد أن أقفل اا :الهن ااد ك ااا الس اابا الس االمية لت ااا قض ااية كش اامير ،ف ااي م ااا
ام ااا علا ا
المآس ااي الش اانيعة الت ااي يتع اارض له ااا الش ااع الكش ااميرد المس االم ك ااان لي :
كش اامير أن تعل اان الجه اااد المس اال لتتري اار أرض ااها ب ااالقوة م اان اًت ااتالا الهن ااددا
وتقرير مصير شعبها بترية كاملة وسايادة تاماة فبادأ :انتفاضاة وثاورة الجهااد فاي
كشمير في يناير ١001م وعل أثار قياام هاذه اًنتفاضاة التاي عما :جميام أفاراد
الش ااع الكش ااميرد تيا ا اتت ااد :جمي اام الترك ااا :الجهادي ااة تت اا :اري ااة اإلس ااالم
وباسم تركة المقاومة اإلسالمية في وًية كشمير المسلمة والمعرو أن الجهااد
اتمر
اودا ومسا :ا
الكشااميرد لاام يكاان متوقف:ااا قبااا تاااري يناااير ١001م ولكنااه كااان موجا :
منااذ عااام ١037م وبصااور عدياادة ،ولكنااه لاام يأخااذ شااكله العلمااي والماانمم ً فااي
ايما وأن المتادثاا:
ذل التاري بعد أن تأكد للجميم أن التا السلمي لان يجادد ش :
() ١

واًعتماد عل األمم المتتدة لن يع ي الكشميرين تريتهم ا
فكااان خااالا ثااال ساانوا :ماضااية أن تققاا :هااذه التركااة الجهاديااة الكثياار
من اإلنجايا :في المجاً :المختلفة من أهمها:
أ -المجاا التشريعي:
من أهم اإلنجايا :في المجاا التشريعي:
 – ١نشااا ،المجااال التش اريعية اإلسااالمية الخاصااة لت بياام الش اريعة اإلسااالمية
فااي هااذه الوًيااة اإلسااالمية ،فالقضااايا اليااوم ً ترفاام ل ا المتاااكم المدنيااة
التكوميااة بااا ترفاام ل ا هااذه المجااال التش اريعية اإلسااالمية الخاصااة وماان
هنا تصدر الق اررا :لفصا هذه القضايا وفق:ا للشريعة اإلسالمية ا
– المجاا التضارد :
من أهم اإلنجايا :التي تققتها التركة الجهادية في المجاا التضارد :

( - )١فصوا من مأساة كشمير – مرجم سابم ص١١0ا
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 -١تاام القضااا ،التااام عل ا المعااالم التضااارية الهندوسااية فااي اتتاااد الوًيااة كمااا
أذلق :مراكي الخمر ومتاال :الفياديو ودور الساينما والمالهاي وماا لا ذلا
من مراكي الفساد  ،والتي قد أقيم :من قبا التكومة الهندية خالا  31سنة
ماضية لنشر اإلباتية والفساد الخلقي والتضارة الهندوسية في الوًية ا
 -١قرر :النسا ،المسلما :في الوًية أن يتركن استعماا اليد الهندوسي الذد
كن يلبسنه ويفتخرن به نتيجة للقارة التضارية الهندوسية وقررن أن يلبسن
() ١

اليد اإلسالمي ويقبلن بصورة كبيرة عل التجا الشرعي ا
 -3دخاا القضية الكشميرية البرامج اًنتخابية للتيبين الرميسين في بري انية
للمرة األول في تاري القضيةا
 -3رذبة التكومة البري انية في بد ،التوار توا قضية كشمير في قمة دوا
الكومنول ا
 -5دخاا مشرو قرار ترية كشمير في الكونجر األمريكي وتقليص تجم
المساعدا :األمريكية للهند بمقدار  ١3مليون دوًرا
انيا عل مشرو قرار ي ال
 -6توقيم أكثر من ١51
لمانيا بري :
عضوا بر :
:
البرلمان البري اني بإصدار قرار عاجا بشأن قضية كشميرا
 -7تأييد ما يييد عل  ١11سفير في هيمة األمم المتتدة لقضية كشميرا
 -8مشاركة وفد كشمير للمرة األول في مؤتمر ويرا ،منممة المؤتمر اإلسالمي
ار يدعم القضية الكشميرية والتنديد
في س نبوا بتركيا وتبن المؤتمر قر:ا
بالجرامم الهندية في الوًية المتتلةا
 -0قيام التكومة األلمانية بتوجيه نذار للهند يقضي بأن يون قد توقف:
مساعداتها للهند ذا استمر :الهند في السعي لت وير ترسانتها العسكريةا
 -١1المشاركة األول لوفد كشمير في مؤتمر دوا عدم اًنتياي في هراردا

( - )١التركااة الجهاديااة الكشااميرية (اإلنجااايا :والعقبااا : ):بروفيسااور ألي ا
لكشمير المسلمةا ص١ا

الاادين الت اربااي ،المركااي اإلعالمااي
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 -١١صدور العديد من التصريتا :لرؤسا ،ويرا ،خارجية دوا مختلفة تأييدا:
() ١

استنكار للممارسا :الهندوسية في كشمير المتتلة ا
:ا
للقضية الكشميرية و
جا -المجاا العسكرد:
أما المجاا العسكرد فاإلنجايا :واًنتصارا :التي تققتها التركة الجهادية في
هذا المجاا كثيرة ،فنكتفي بذكرها ل نهاية شهر سبتمبر١003ما
 -١انتشر :روح الجهاد بين الشع الكشميرد المسلم بأسره فاليوم كا
كشميرد مسلم سوا ،كان رجال :أو امرأة أو فال ،:مثقفا :أو ذير مثق ،
فالتا يق مم هذه التركة الجهاديةا
:ا
تاجر أو :
 -١خااالا الساانوا :األرباام الماضااية قتااا أكثاار ماان ١511جناادد هندوسااي،
وعشرا :اآلً خرين جرتواا
 -3ثم أن قوا :التدود الهندوساية )  ) B-S-Fيهرباون مان ثكنااتهم بعاد ماا
قتا الكثير منهم جنود وضبا تينما كانوا يقومون بعملياا :التفتايش فاي
القرى والمدنا
 -3هاجم المجاهدون ثكنة الجيش في من قاة بااره بالصاواري مماا أسافر عان
() ١

مقتا عشرين جندد وجرح عشرين خرين وتدمير عربا :عسكرية ا
ماان هااذا كلااه يتبااين أن الجهاااد الكشااميرد هدفااه األوا هااو عااال ،كلمااة ا
ورف اام المل اام واًذتص ااا وال اادمار والتع ااذي ع اان أبن ااا ،كش اامير المس االمين ال ااذين
يقعون تت :سي رة عدو من أبشم أعدا ،اإلسالم وهم الهندو ا
وكان :خسامر العادو الهنادو خاالا سانتين مان عمار هاذا الجهااد المباار
في كشمير هي:
 -١أكثر من  ً ١1قتياا
 -١باليين الدوًرا :خسامر اقتصاديةا
 -3القضا ،عل عمال ،اًستعمار الهندوسيا
( - )١فص ااوا م اان مأس اااة كش اامير مرج اام س ااابم ص ،١١١-١١١وبع ااض اإلص اادارا :الخاص ااة بترك ااة تتري اار
كشميرا
( - )١ندا ،من كشمير المتتلة مرجم سابم ص١3ا
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 -3القضا ،عل مراكي الفاتشة كالسينما ومجال :الفيديو ا
ن الخسامر المادية التي تكبدتها التكومة الهندية من جرا ،هذا الجهاد
يوما بعد يوم تي بلط :التكالي اليومية لقوا :اًتتالا الهندد في
تيداد :
() ١

الوًية ما يييد عن مامة مليون روبية هندية ا
المبت الثال :
دور العلما ،الكشميريين في نشر الدعوة
اافال بالكف اااح للتتري اار والتتري اار م اان
يخ ااا خ اار ت ا :
ن ال اادعوة اإلس ااالمية تار :
مختلاا العقام ااد الوثني ااة الت ااي ورثته ااا المن ق ااة ،وبالجه اااد ض ااد الخ ارف ااا :اليوناني ااة
وبقايا األديان القديمةا
ار م اان الجه ااود الفردي ااة كان اا :تت اار ثاره ااا الفعال ااة ف ااي
وم اام ه ااذا ،ف ااإن كثي ا :ا
المجتماام خاصااة فااي األوقااا :العصاايبةا وكااان للعلمااا ،دور كبياار فااي جماام النااا
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 عل ا مااذه متاادد أو مااام معااين والتقصااي
لاها وكاان مان هاذه الجهااود التاي باذل :لنشار الاادعوة اإلساالمية الصاتيتة ماا بذلااه
العلما،ا
ولاام يكاان صااو :دعااوتهم ل ا تعاااليم الاادين التني ا وال ا التوتيااد الخااالص
والسنة الم هرة ً كنور ضاميا فاي ماالم اللياا التالا  ،فالقاوا فاي سابيا ذلا ماا
ًقا ا ااوه ما ا اان المصا ا ااام واآلًم والشا ا اادامد والمتا ا اانااا ولكا ا اان صا ا اابرهم ومقا ا اااومتهم
واستمرارهم جعا النصر تليفهم فياد اعتنام العامة لتعاليم اإلسالم الخالصاة ،وياد
الادعاة والمصاالتون فاي كااا مديناة وقريااةا وكاان ماان نشاا هااؤً ،الادعاة هااو أنهاام
كونوا جمعية أها التدي بكشميرا
وذلا ا عل ا ا رذااام ما ااا يعانوناااه مااان التك اام الهندوساااي ،فق ااد كا ااان ذل ا ا فاااي
١361ها -كامتداد لجمعية أها التدي في الهنداا وكان :ذايتها أن تكون هنا

( - )١كشمير تستطي  ،مرجم سابم ص37-36ا
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تتا ي لعاوا علا تعاااليم الاادين التنيا

دعااوة صااالتية مسااتقلة فااي عامااة النااا
تاماا
ا :
العا :
اي أساسا :ايا لنشاار الاادعوة وذل ا عاان رياام لقااا،
واتخااذوا ماان المساااجد مركا :ا
المتاضا ارا :الديني ااةا ول اام تك اان المهم ااة س ااهلة وذلا ا ألن فص ااا الربي اام والص ااي
يأتياان فااي مادة وجياية وفاي الربياام والصاي يشااتطا الناا بالي ارعااة 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
ثانيا ::ومن بين وساما نشر تعاليم اإلساالم اتخاذ :الجمعياة ريام قاماة المادار
الدينية بعد المساجد -في المدن المختلفاة لتعلايم المباادأل األساساية للادين ،فأقاما:
في العاصمة وفي القرى المدار اًبتدامية المختلفةا
ثالثا ::وفاي عاام  ١307ه ا اتخاذ :الجمعياة خ اوة هاماة وهاي أنهاا أنشاأ :الكلياة
الساالفية وس ا العاصاامة س اريناجار كن اواة لجامعااة سااالمية عربيااة فااي كشاامير،
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
سهال تي ًق عداوت:ا شديدة من المبتدعينا
ولكن نشا ،هذه الكلية لم يكن :
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
خامسا ::أنشأ :الجمعية مكتبة مسلم فاي وسا العاصامة ،تبيام الكتا اإلساالمية
هامااا فااي مكتبااة مساالم ،وهااذا
وتااوي الكتيبااا :اإلسااالمية ،وللكت ا المترجمااة :
جانبااا :
كله تود أن تق

() ١

به في وجه أعدا ،اإلسالم ا

( - )١مأساة اخواننا المسلمين في كشمير المسلمة ،فهد تمود العصيمي ،دار النشر الدولي ،الرياض،
١3١3ه١003/ما ص١6,١5,١3ا ( يتصر )ا١003/ما ص١6,١5,١3ا ( يتصر )

ا،
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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
ونجااد بااأن الماادار اإلسااالمية تنتشار فااي كشاامير بصاافة عامااة وتعتمااد فااي
مناهجها عل العلاوم الدينياة تيا يشاكا القارن الكاريم العماود الفقارد لهاذه العلاوم
ل جان علوم التدي والفقه والتفسير والعقامد واللطة العربيةا
() ١

:
وهنا عقبا :تق عامق:ا في الوضم التعليمي ومنها عل سبيا المثاا ما يلي
 -١مشااكلة التضاايم الرساامي الهناادد عل ا هااذه المااد ار باعتبارهااا تشااكا سااندا:
للمقاومة الجهاديةا
وكا ااذل قلا ااة اإلمكانا ااا :وها ااو ما ااا يتا ااد ما اان اتسا ااا أنش ا ا ة ها ااذه الما اادار
وت ويرهاا
 -١عاادم القاادرة عل ا المتابعااة الد ارسااية بسااب األوضااا األمنيااة ذياار المسااتقرة
وفرض تمر التجوا لفترا :ويلة من قبا الجيش ا
 -3قلة المدرساين وأمااكن التادري  :وذلا ًعتمااد المدرساين علا نماام الت او
وهااو مااا يصااع تااوفير المدرسااين المه ارة ماان خاللااه وفااي ماارو اقتصااادية
سيمة للطايةا
 -3ناادرة الفتيااا :فااي الماادار اإلسااالمية الخاصااة بالبنااا :وذلا بسااب مخاااو
أهليهن واتجامهم عن رساا بناتهم وس المرو األمنية السيمةا
( - )١كشمير المسلمة  :السنة الرابعة العدد (  ) 3١ربيم األوا ١3١6ها ١005 ،م ا ص  ١8 ، ١7ا
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 -5اقتصااار هااذه الماادار عل ا العلااوم الدينيااة دون العلااوم ال بيعيااة وهااذا يشااير
التاجة ل وجود المعلم المخلص في القضاايا والتخصصاا :العلمياة ليكماا
الجانا ا التض ااارد ف ااي المجتم اام ً أن قل ااة الما اوارد المادي ااة أد :لا ا ع اادم
القدرة عل توفير هذا الجان الهاما
 -6تخااو أوليااا ،أمااور ال ااال ماان رساااا أبنااامهم ل ا هااذه الماادار لعلمهاام
بالمراقبة األمنية لها من قبا السل ا :الهندية ا
المبحث الثاني:
األحوال الصحية
ادنيا ج ا :ادا لع اادم ت ااوفر ال اادوا ،ون اادرة وج ااود
يع ااد الوض اام الص ااتي ف ااي كش اامير مت ا :
المستشفيا :واأل با ،ا
وساهم في هذا التادني عادم تاوفر الطاذا ،ودو ار :الميااه فاي كثيار مان المخيماا، :
() ١

فانتشر :األمراض بين اً فاا والنسا ،ا

( - )١مشكلة المسلمين في كشمير :بت مقدم من ال ال أتمد يوس متمد أباو شاتادة ،للجامعاة اإلساالميةا
١3١6ها اا١006 ،ما وتتقي اام ص ااتفي ص ااادر ع اان لجن ااة كش اامير المس االمة بالري اااضا بعن ااوان مه اااجر
وكشميرااا ل أينم ص١ا
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الفصل الخامس

أنشطة الجمعيات اإلسالمية

المبحث األول :
أبرز أنشطة الجمعيات والهيئات اإلسالمية في كشمير

هناا التركااة العالمياة لتترياار كشامير المساالمة ومقرهاا انجلتا ار وتعماا فااي
المجاا الدبلوماسي للتعري بقضاية كشامير ،وقاد اتخاذ ١5 :منمماة جهادياة فاي
كشاامير تتاا :اساام اًتتاااد اإلسااالمي لمجاهاادد كشاامير وهااي تعمااا فااي المجاااا
العسكرد ،و ١1منمما :تت :اسم تركة تترير كشمير وهي تعما في المجاا
السياسيا
كما أن من أكبر المنمما :الجهادية هي تي مجاهدد كشمير الذد
يترأسه ذالم متمد صفيا باإلضافة ل ذل هنا :
 -١جمعية أها التدي  :لها نشا كبير في الدعوة ،ولها عشرا :المدار
والمراكي الدعوية ويتبعها مما :المساجدا
 -١جمعية أها التدي في جامو وكشمير تأس١03١ :م ،وكان اسمها انجمن
أها تدي وهدفها الدعوة ل التوتيد الخالص ومتاربة البد ا
 -3منممة انجمن تبليع اإلسالم :تأسس :عام ١035م بهد متاربة النياعا:
اإللتادية كالقاديانية وذيرها ،واصالح مجتمم المسلمين وتيويد أبنا،
المسلمين بمبادأل اإلسالم أصدر :مجلة التبليع ثم تطير اسمها ل
اًعتماد ا
 -3جمعية تبليع اإلسالم :انبثق :من المنممة السابقة ،تدير عددا :من المدار
التي تهتم بالتعليم الديني لألوًدا
 -5جمعية معين اإلسالم:
أسسها مجموعة من التجار والمعلمين بهد المتافمة عل خلم وسلو
الشبا المسلم أنشأ :عددا :من المدار والمعاهد لتعليم البنا :واألوًد
يرأسها صوفي متمد أكبر اليعيم السياسي السابما
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 -6جمعية نصرة اإلسالم :أسسها مولود رسوا شاه عام ١800م بهد
شع

() ١

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

صالح

ً يخفا علا مان يهاتم باأمر المسالمين فاي العاالم أن وًياة جاامو وكشامير
المسلمة التي كان :تسم جنة ا في األرض قد تتول :ل وادد الماو :نتيجاة
للممارسا ااا :اإلجراميا ااة التا ااي تمارسا ااها ق ا اوا :اًتا ااتالا الهنا اادد فا ااي ها ااذه الوًيا ااة
اإلسااالمية واألوضااا القاسااية التااي يماار بهااا الشااع الكشااميرد المساالم علا أياادد
الجنود الهندو والتي تجعا اإلنسان يذو قلق:ا وألاما:اا
وقبا أن نختم تاديثنا عان الكشاميريين ومتناتهم القاساية يجادر بناا أن نتقادم
اعوبا ،ليتمكناوا ماان أدا ،واجاابهم
هنااا باابعض اًقت ارتااا :للعااالم اإلسااالمي ،قااادة :وشا :
اتجاه خوانهم المجاهدين في كشمير المتتلة ومنها:
 -١تسلي الضو ،من قبا العالم اإلسالمي عل قضية الكشاميرية ،وتقاوم باإبراي
األوضا القاسية التي يواجهها اإلسالم والمسلمون في هذه الوًية اإلسالمية
المتتلااة علا ا أي اادد اًس ااتعمار الهندوس ااي الطاشاام م اان ناتيت ااه ،كم ااا ينبط ااي
لوساااما اإلعااالم فااي العااالم اإلسااالمي أن تبااري بصاافة خاصااة الجهاااد الااذد
تقوده تركة الجهاد إلنقاذ وًية جامو وكشامير المتتلاة مان باراثن اًساتعمار
الهندد الطاشما
اعوبا ،عل ا بصاايرة وتااذر ماان م ااامم
 -١أن يكااون العااالم اإلسااالمي ،قااادة :وشا :
اًس ااتعمار الهن اادد ض ااد الع ااالم اإلس ااالمي كم ااا ينبط ااي للق ااادة والرؤس ااا ،ف ااي
الاابالد اإلسااالمية المختلفااة أن يفهماوا جيا :ادا الماراد التقيقااي ماان الصااداقة لاادى
اًستعمار الهندد لكي ً يقعوا في شبا هذه الصداقة المشبوهةا
 -3أن تمااار الاابالد اإلسااالمية كافااة الضااطو اًقتصااادية والدبلوماسااية عل ا
اًستعمار الهندد إليقا ما يقاوم باه هاذا اًساتعمار بالمخ اا :العدوانياة

( - )١كشمير تستطي

مرجم سابم ص35/33ا

095
واإلج ا ارا،ا :الوتشاااية للقضا ااا ،عل ا ا تركا ااة اًنتفاضا ااة فاااي الوًياااة والوفا ااا،
بالوعود الدولية لت بيم ق اررا :جمعية األمم المتتدة إلجرا ،اًساتفتا ،لتقريار
مصير الوًيةا
 -3أن يباا ااادر اإلخا ا ااوة المتقاا ااون والمؤسسا ا ااا :اإلسا ا ااالمية الخيريا ا ااة ف ا ااي العا ا ااالم
اإلسااالمي بمااد يااد العااون ل ا خ اوانهم المجاهاادين فااي كشاامير لتيوياادهم بمااا
يتت ا اااجون لي ا ااه م ا اان الا ا اياد والس ا ااالح ولكفال ا ااة ع ا ااامال :الش ا ااهدا ،والجرتا ا ا
والمعتقلااين فااي وًيااة جااامو وكشاامير المتتلااة ،وذل ا بإرساااا التبرعااا :ل ا
صندوم كشمير رقم التسا  ١707تاتيوتاا بن  ،بمرتبة ممفر باد ،ياد
كشمير باكستان ا
اعوبا وتكوم ااا :البض ااامم الهندي ااة وأً تس اام
 -5ن تقااا م ال اادوا اإلس ااالمية ش ا :
للعمالااة الهنديااة بالعمااا فااي أ ارضااينا ،وأن تتوق ا عاان تصاادير كافااة الساالم
نمر ألن ذل في النهاية يعيي من قوة الهند اًقتصادية والتي تستخدم
للهند :ا
() ١

في النهاية لضر التركة الجهادية في كشمير المتتلة ا
أيضا دع :تركا :الجهاد الكشميرد الدوا اإلسالمية ل تكثيا جهودهاا فيماا
و :
يتعلم باألمور التالية:
 -١دعم الجهاد اإلساالمي عان ريام اإلذاعاة المرمياة وذيار المرمياة ،والصات
العالمية والمتلية بشرح الجهاد اإلسالمي ووضم كشمير المسلمة ،وذل عن
رياام المؤسسااا :اإلسااالمية مثااا المجلا العااالمي للاادعوة واإلذاثااة ،راب ااة
العا ااالم اإلسا ااالمي ،منمما ااة الما ااؤتمر اإلسا ااالمي ،هيما ااة اإلذاثا ااة اإلسا ااالمية
العالمية ،الندوة العالمياة للشابا اإلساالمي ،الرماساة العاماة إلدارا :البتاو
العلمية واإلفتا ،والدعوة واإلرشادااا وذيرها من الهيما :اإلسالميةا
 -١تنميم ندوا :دولية ومتلية عن كشمير وقضيتهاا
 -3رساااا الوفااود اإلسااالمية ماان قبااا المنممااا :المااذكورة لكتابااة تقااارير تقيقيااة
عن التياة اليومية في كشميرا

( - )١مجلة المجتمم العدد ( )١1١١ص33ا

094
 -3دعام العمااا اإلساالمي فااي كشامير نما ا:ر للمعانااة التااادة والانقص فااي األدويااة
وكثرة األيتام واألراما والالجمين وانتشار الجو والمرض والعارد والعايش فاي
مرو ً تتناس مم أدن مقوما :التياة البشريةا
أهم ما توصلت إليه في هذا البحث

ولكنني أ رح بعض النقا واًقتراتا :التي ينبطي أن تؤخذ بعين اًعتبار
م اان جانا ا أعض ااا ،المنمم ااة ن أرادوا أن يلعبا اوا دو ا:ر فع اااً :م ااؤث ا:ر ف ااي مث ااا ه ااذه
القضية:
 -١ينبطي للدوا اإلسالمية كلها أن تق م كا العالقا :الدبلوماسية مم الهناد
لا أن تع ااي التكومااة الهنديااة للشااع الكشااميرد فرصااة اًسااتفتا ،العااام تتاا:
ش ار األمم المتتدة وذل بموج ق اررا :األمم المتتدةا
 -١أن تفرض جميام دوا المنمماة تصاا ا:ر اقتصااديا :وأن توقا تماوين الهناد
بالبترواا
 -3أن يتقاادم أعضااا ،المنممااة بق ارار ضااد التكومااة الهنديااة للجمعيااة العامااة
باألمم المتتدة للضط عليها في من الشع الكشميرد تم تقرير مصيرها
 -3أن تقااوم الاادوا اإلسااالمية بتملااة مكثفااة عاان رياام وساااملها اإلعالميااة
لتعريا شااعوبها بالمماالم التااي تمارسااها الهناد ضااد الشاع الكشااميردا وً ااال
كافة المسلمين عل تجم العن والعدوان الذد يقم علا خاوانهم المسالمين فاي
كشمير ليقوم جميم أبنا ،اإلسالم بالدعم المادد والمعنود لمسلمي كشميرا
 -5أن ترسا المنممة وفدا :رفيم المستوى ل الهند ليقا بنفساه علا أتاواا
المساالمين فااي كشاامير وللضااط علا الهنااد بالتسااليم بتاام تقرياار مصااير الشااع
الكشميرد وايقا الممالم الوتشية التي ترتك ضد ذل الشع ا
 -6أن تقا ااا م الا اادوا اإلسا ااالمية جميا اام اجتماعا ااا :الجمعيا ااة العاما ااة لألما اام
المتتدة وذل للضط عليها لتقوم بدور فعاا في قضية مسلمي كشمير

( - )١كش اامير المس االمة :الع ااددان الت ااادد عش اار والث اااني عش اار ،جم ااادد الث اااني -رجا ا
١00١م ،يناير ١003م ص١7ا

() ١

وفي

١3١3ها اا ،وس اابتمبر

005
واق اام األم اار تع ااد ك ااا الم الا ا الس ااابقة م اان أه اام أسا ا وأولوي ااا :مب اادأ األم اان
الجماااعي الااذد ماان المفااروض أن تلتاايم بااه جمياام الاادوا اإلسااالمية ماان خااالا
منممتهااا اإلسااالمية ،فاااألمن الجماااعي ً يسااتدعي بالض ارورة عم اال :عسااكريا :أو
أعماااا عن ا أو ذيرهااا ماان األعماااا المساالتةا لكاان ببسااا ة هااو اتفااام الاادوا
بصااورة جماعيااة علا اتخاااذ مواقا مشااتركة ساوا ،علا الصااعيد الدبلوماسااي أو
اًقتصادد أو اإلعالمي بتي يكون ذل العما موجها :ضد عدو معاين بهاد
الضط عليه ليتخل عن عدامه وملمها
ولاو أن مباادأ األمان الجماااعي بام بصااورته هاذه لمااا كناا وجاادنا اضا هاد
المساالمين فااي الهنااد وهاادم المسااجد البااابرد ،ومااا كنااا وجاادنا اتااتالا الهنااد لكشاامير
واذتصا نسامها وتدمير هويتهاا وما كناا شااهدنا أبشام عملياا :الت هيار العرقاي
فاي التااري ضاد مسالمي البوسانة والهرسا علا أيادد الصار الجا ايرين ،وماا كناا
س اامعنا أن سا اراميا تعل اان أن الق ااد الموت اادة ه ااي عاص اامتها األبدي ااة وم ااا كان اا:
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
فااي تديثااه الش اري القامااا مثااا المااؤمنين فااي ت اوادهم وت اراتمهم وتعااا فهم كمثااا
الجساد الواتاد ذا اشاتك منااه عضاو تاداع لاه سااامر الجساد بالساهر والتما
وأيضااا قولااه صاال ا عليااه وساالم (ماان لاام يهااتم بااأمر المساالمين فلااي
() 3

ماانهم )

() ١
() ١

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

( - )١رواه البخارد في كتا األد با رتمة النا
تراتم المؤمنين وتعا فهم رقم 586ما

والبهاامم  ،1366/١1ومسالم فاي كتاا

البار والصالة باا

( - )١أخرجا ااه التا اااكم فا ااي المسا ااتدر (  ) 7880 – 701١وال ب ارنا ااي فا ااي المعجا اام األوا (  ) 373والمعجا اام
الص ااطير (  ) 017والبيهق ااي فا ااي الش ااع (  ) ١1586وذك ا اره الهيثم ااي فا ااي المجم اام (  ) ١78١8وذك ا اره
السخاود في المقاصد التسنة (  ) ١١8١ا
( - )3فصوا من مأساة كشمير :مرجم سابم ص١3١, ١31ا

005
ن العااالم اإلس ااالمي يمتل ا ورق ااة فااي ذاي ااة القااوة ل ااو أنااه أج اااد اس ااتخدامها
لتوصل :قضية كشمير ل تا سالمي وذلا ألن التجاارة الخارجياة الهندياة تعتماد
فيما ً يقا عن ( )%81منها عل العالم اإلسالمي عامة والبالد العربية خاصةا
واذا تمافر :الجهود لفرض مقا عة سالمية عربية للتجارة مم الهند فسو يكاون
لذل أعمم األثر في وق الممارسا :اإلجرامية ضد المسلمين في كشميرا
والنااامر اآلن فااي األوضااا يجااد بااأن الوقاا :قااد تااان لفاارض تلا المقا عااة
ألنه من المعرو أن الهند تعاني تاليا :من أيمة اقتصادية تاادة أد :لا انهياار
قيمااة الروبيااة -وأصااب ويراؤهااا ينتقلااون بااين عواصاام العااالم بتث اا :عاان مييااد ماان
المساعدا:ا
كمااا تعاااني الهنااد ماان الكثياار ماان األيمااا :اًجتماعيااة التااي قااد تااؤدد ل ا
تميياام المجتماام الهناادد ماان الااداخا ،باإلضااافة ل ا الص ا ار ال بقااي الااذد ياد:
تدت ااه ف ااي الس اانوا :األخيا ارة نتيج ااة التطيا ارا :اًقتص ااادية الت ااي ش ااهدها المجتم اام
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
بينها وبين التطيرا :التي شهدها اًتتاد السوفيتي وأد :ل انهيارها
واذا كان :هذه تقيقة األوضا واأليما :اًقتصادية واًجتماعياة وال بقياة
والسياسا ااية التا ااي تعا اااني منها ااا الهنا ااد ،فا ااإن أد متاولا ااة جا ااادة ما اان العا ااالم العربا ااي
واإلسااالمي لممارس ااة بعااض الض ااطو اًقتصااادية والسياس ااية عل ا الهن ااد ،س ااو
تااؤدد لا الكثياار ماان النتااامج اإليجابيااة ،بماا يتفاام أرواح وأعاراض المساالمين فااي
كشمير المتتلةا
كمااا ينبطااي أن نعيااد النماار فااي تقياايم العالقااا :الهنديااة العربيااة فااي ضااو،
الممارسااا :الوتشااية التااي يرتكبهااا الهناادو فااي تاام المساالمين ،وأن ننماار فيمااا

005
يسم بجمعيا :الصداقة الهندية العربية التي انتشار :خاالا العقادين المنصارمين
() ١

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

( - )١رتلتي في مأساة كشمير د /مص ف أتمد شريم ،ص١1١,١1١,١11ا

005
ثالث:ا :الخاتمةا

وبعااد هااذا العاارض ع ﱠمااا يعانيااه خاوان لنااا فااي كشاامير ماان القتااا والتشااديد فمااا هااو

موق

كا مسلم أمام ا يوم القيامة ا

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

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

وصل ا عل نبينا متمد وعل

له وصتبه وسلما

عان خوانناا

009
فهرس الكتب العامة
١ا لجن ا ااة ش ا اابا

كش ا اامير المس ا االمة :الن ا اادوة العالمي ا ااة للش ا اابا  ،التقري ا اار ال ارب ا اام،

رمضان١3١6 ،ها ١005-ما

١ا التركااة الجهاديااة فااي كشاامير (اإلنجااايا :والعقبااا :):بروفيسااور ألي ا
الترابي المركي اإلسالمي في كشمير المسلمةا

الاادين

3ا المملكااة وهمااوم اًقليااا :المساالمة فااي العااالم :دا عبااد التساان سااعد الااداود،
الهيمة الدينية للكتا  ،يرون ١3١3ها ١00١-ما

3ا تاري اإلسالم :تسن براهيما
5ا جاارح فااي قل ا

كشاامير :دا عبااد ا بااين متمااد ال يااار وسااامي باان ساالمان

المبار  ،الندوة العالمية للشبا ا

6ا جطرافية سيا اإلقليمية :دا جودة تسين جودة ،منشأة المعاار  ،اإلساكندرية،
١003 ،١ما

7ا جنة األرض كشمير :متمد تسان العمماي ويينا
الكت

هاشام التكايم ،دار تياا،

العربية ،القاهرة١360 ،١ ،ها ١030-ما

8ا تاضا اار العا ااالم اإلسا ااالمي وقضا اااياه المعاص ا ارة :دا جميا ااا عبا ااد ا متما ااد
المصرد١ ،ا

0ا رتلتي في مأساة كشمير :دا مص ف أتمد شريم

١1ا

رسااالة عاجلااة ماان ام ارأة مساالمة متعففااة فااي كشاامير ل ا ماان يهمااه أماار

المسلمين ،الندوة العالمية للشبا

١١ا
١١ا

بالرياضا

صو :كشمير ١6ذو القعدة ١3١١ها ١00١-ما
فصوا مأساة كشمير ،شعي

عبد الفتاح١3١5 ،١ ،ها – ١003ما

١3ا

كشاامير المساالمة تناااديكم فهااا ماان مجيا  :اليا

١3ا

كشمير تستطي  :متمد متمد توفيم ١ا

اإلسالمية ،جامو كشمير الترة ١3١3ها ١003-ما

الاادين التاوابي :الجماعااة

000
١5ا

مأساة كشمير المسلمة :دا تساان تقاي ،الادار الساعودية ،الريااض ،١

١6ا

مأساااة خواننااا المساالمين فااي كشاامير المساالمة :دا فهااد تمااود العصاامي،

١7ا

متماد

١308ها ١071-ما

دار النشر الدولي ،الرياضا

مشكلة المسلمين في كشمير :بت

مقدم من ال ال

أتمد يوسا

أبو شتاته ،الجامعة اإلسالمية ١3١6ها ١006-ما
فهر المجال:ا
١ا

الشااهادة ص ااو :الجهاااد الكش ااميرد :صاافر ،ربي اام ثاااني١3١3 ،هااا ،أت ااد

١ا

كشا اامير المسا االمة :العا اادد السا اااد

عشا اار ،ذو التجا ااة ١3١3ها ا ا يوني ا ااو

3ا

مجلة كشمير المسلمة ممدود  51ذو القعدة١3١3 ،هاا

3ا

مجلاا ااة الشاا ااهادة :العاا اادد األوا ماا اان ذد القع ا اادة١3١3 ،ه ا ا ا ل ا ا ا متا ا اارم

5ا

مجلة المجتمم العدد ١1١١ا

النخبة األول ا
١003ما

١3١3هاا
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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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