
  

  )١(قضيـة كشميـر

  األستاذ الدكتور محّمد حافظ الشريدة
  

تحـيط بهـا   . كشمير بلد إسالمي يقع في الطرف الشمالي الغربي من شبه القاّرة الهندية
: ومسـاحة كشـمير  . الصين من الشمال والشرق، وباكستان من الغرب، والهند من الجنـوب 

مـن  % ٩٠تسعة ماليين نسمة، المسلمون مـنهم  : وعدد سكانها. ألف كيلو متر مربع) ٢١٨(
وهي بالد جبلية، . جمو، وكشمير، ومناطق الحدود: تشمل كشمير ثالثة مناطق هيالسكان، و

. طّيبة المناخ، كثيرة األنهار والغابات، وهي أجمل مناطق العالم من حيث مناظرها الطبيعيـة 
  .وموقعها الجغرافي حّساس جداً، فهي متاخمة لباكستان وأفغانستان والهند وروسيا والصين

  
لى كشمير في أواخر القرن الهجري األول، وفتحها البطل هشام بن وقد وصل اإلسالم إ

عمرو التغلبي والي السند في عهد أبي جعفر المنصور، وأصبحت كشمير جزءاً مـن الدولـة   
، وقامت كشمير بدورها فـي نشـر اإلسـالم    )م١٣٩٩(هـ ٧٣٠اإلسالمية في الهند منذ عام 

  ).المجاورة(وحمله إلى التبت 
  

استطاع أن يسيطر السيخ علـى كشـمير بزعامـة    : الهند اإلسالمية ولما ضعفت دولة
ـ ١٢٥٥وقد هزم اإلنجليز السيخ عـام  . م١٨٠٩-هـ١٢٢٤رانجيت سنك عام  م ١٨٣٩-هـ

مليون روبية، ) ٧٥(الهندوكي أميراً على كشمير المسلمة، مقابل ) كوالب سنغ(وأبقوا عميلهم 
م على ١٨٤٦ر ذلك في معاهدة أمريستان عام كما تقّر! يدفعها للحاكم البريطاني مدة مائة عام

فعلـى  … فبدأت مأساة كشمير ! أن يعترف بالسيادة البريطانية مثلما حدث في سائر اإلمارات
الرغم من كثرة خيراتها وإمكانياتها أصبحت في أسوأ حال، بسبب طغيان كوالب سنغ وخلفائه 

  .من أسرة دوجرا
  

أبناء كشمير، وكان له أعظم األثر في بعث روح ويعتبر الشاعر المسلم محمد إقبال أحد 
م ١٩٣١فدارت أول معركة بين المسلمين والهندوس عام . اإليمان والجهاد لدى مسلمي كشمير

في مدينة سرينكر، سقط فيها آالف المسلمين بين قتيل وجريح، وذلـك بمسـاعدة المسـتعمر    
  !البريطاني الذي بقي يؤازر أسرة دوجرا العميلة
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السلطات الهندية المتعاقبة على تشجيع الهندوس على الهجرة لجّمو وكشمير،  وقد عملت
وفي هـذه  . الغنية بالموارد الطبيعية، ومنافسة أبنائها في فرص العمل التي ال يجدها المسلمون

  !األيام يعاني أكثر من مائة ألف شاب كشميري جامعي من البطالة
  

وضعت حكومة نيودلهي مخططاً طويـل  : وفي سبيل طمس المعالم اإلسالمية في كشمير
وتحرص الحكومة . بدأته بمذابح جماعية للمسلمين: المدى للقضاء على هوية كشمير اإلسالمية

الهندوسية على نشر اإللحاد واإلباحية والفساد الخلقي بين المسلمين، عن طريق وسائل اإلعالم 
التربية والتعليم، باإلضافة إلى تلفاز وإذاعة وصحافة، وما يضعونه من سموم في منهاج : من

  .إغالق المدارس اإلسالمية في كثير من األحيان
  

وفي هذه األيام تشتعل انتفاضة عارمة في كشمير، ذهب ضحيتها الكثير مـن الجرحـى   
وقد اتّحدت معظم األحزاب والمنظمات الدينية والسياسية الكشـميرية لمواجهـة   … والشهداء

زال الشعب الكشميري يقاوم المحتل، وما زالت قضـية كشـمير   وما ! العدو الهندوسي الغاشم
  !فلمن الشكوى؟… ولكن إذا كان القاضي هو العدّو ! قائمة تنتظر الحل

  
 


