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 الممخص 

يأتي اختيار شخصية موتيبلؿ نيرو لكونو مف الشخصيات الوطنية اليندية التي 
كاف ليا دورىا السياسي الميـ والمؤثر أباف حقبة السيطرة البريطانية عمى اليند ، وال 

نيرو عمى انشطتو في الحياة السياسية مف خبلؿ حزب تقتصر أىمية دور موتيبلؿ 
المؤتمر الوطني اليندي أو حزب سواراج ، بل الى دوره المجتمعي مف خبلؿ عممو 
محاميا والدفاع عف الينود وتبني قضاياىـ أما السمطة البريطانية كذلؾ ، يضاؼ الى ما 

جواىر الؿ نيرو تقدـ ما تركو موتيبلؿ مف ارث سياسي واجتماعي واضح عمى ابنو 
وحفيدتو انديرا غاندي المذيف توليا قيادة اليند بعد استقبلليا عف السيطرة البريطانية عاـ 

7491 . 
إف المعمومات عف الشخصية موضوع الدراسة قميمة ونادرة وبالكاد ال تذكر ما يعني 

مف  إغفاؿ الكتاب والمؤرخيف األىمية التاريخية لتمؾ الشخصية وعدـ نيميا ما تستحق
الدراسة ، مف ىذا المنطمق يأتي اختيارنا لموضوع شخصية موتيبلؿ نيرو إسياما 
متواضعا لمكشف عف خفايا صفحة مطوية مف تاريخ اليند ، اليدؼ منيا ىو تسميط 
الضوء عمى الدور السياسي واالجتماعي لموتيبلؿ نيرو وموقعو في التاريخ والذاكرة 

 التي تناولت بالبحث تاريخ اليند والمصادر الكتبالسياسية لميند إذ كشفت العديد مف 
الشخصية عمى الصعيد  عميقة وواضحة لتمؾبصمات إشارات عديدة تؤكد وجود 

التي تمثل ذروة نشاطو  7491 – 7474 بيف عامي في الفترة الواقعة وباألخص،السياسي
انيا مف اجل احتداـ الصراع ما بيف اليند وبريطفي الوقت نفسو تمثل ذروة وىي  السياسي
. وقد ارتبطت ىذه الشخصية بأوؿ نشاط طالب في الحكـ الذاتي واالستقبلؿنيل الم

والذي كاف نواة  7881 عاـسياسي حدث في اليند أال وىو تأسيس حزب المؤتمر اليندي 
 . ، وىو ما شكل دافعا لمبحث عف سيرتو ونشاطو السياسي 7491 عاـلبلستقبلؿ 

 خولة طالب لفتة. د. م. أ   

 البصرة   جامعةكلية   اآلداب / 
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Motilal Nehru : Historical study  1861-1931 

  

 

    Abstract 

The choice of Motilal Nehru’s character stems from his being 
one of the Indian national figures who had an important and 
influential political role during the era of British control over India. 
The importance of Motilal Nehru’s role is not limited to his role in 
political life through the Indian National Congress or Swaraj Party, 
but rather to his societal role as being a lawyer, in addition to 
defending Indians and adopting their cases in front of the British 
authority, also to what Motilal had left of clear political and social 
legacy on his son Jawaharlal Nehru and his granddaughter Indira 
Gandhi, who ruled India after its independence from British control 
in 1947. 

The information about the character under study is rare and it 
is hardly ever stated. This means that writers and historians neglect 
the historical importance of this character which didn’t get what it 
deserves of study. From this standpoint, the choice of the subject of 
Motilal Nehru’s character comes as a modest contribution to reveal 
the secrets of a folded page of India’s history, the aim of which is 
Shedding light on the political and social role of Motilal Nehru and 
his position in the history and political memory of India, since 
many books and sources that dealt with research on the history of 
India revealed many signs confirming the existence of deep and 
clear imprints of that personality on the political level, especially in 
the period 1919-1930, which represents the peak of his political 
activity and at the same time it represents the summit of the violent 
conflict between India and Britain for the sake of obtaining 
autonomy and independence. This character associates with the first 
political activity in India, namely the founding of the Indian 
Congress Party in 1885, which was the nucleus of independence in 
1947, which constituted an impetus to search for his biography and 
political activity. 
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College of Arts / University of  Basrah   

 



                                                                      

 383 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 دراسة تاريخية 1331-1881ال نيرو موتي   

 المقدمة
تعد حضارة اليند مف الحضارات البشرية العظيمة وتصنف ضمف أقدـ الحضارات 
بالعالـ، وأصبحت اليند دولة مستقمة بفضل جيود العديد مف أبنائيا المخمصيف، وىناؾ العديد 
مف الشخصيات اليندية البارزة التي نالت شيرة عالمية وذلؾ بفضل ما حققوه مف أمجاد لدولتيـ 

ثاؿ ُيحتذى بو، وقد وصمت اليند اآلف لمراحل متقدمة جدًا مف النمو االقتصادي وأصبحوا م
والثقافي والسياسي بفضل ىذه الجيود، وىناؾ شخصيات تاريخية ىندية عديدة صنعت فرقًا 
واضحًا في تاريخ اليند تمتعت بشيرة عالمية أىمتيا الف تحتل  ثقبل وطنيا ميما لزخـ عطاءىا ، 

، ورا ميما في تاريخ اليند وتطورىاف طاغور وروي وغاندي الذيف لعبوا دوىنا نستذكر كل م
ويأتي اختيار شخصية موتيبلؿ نيرو لكونو مف الشخصيات الوطنية اليندية التي كاف ليا دورىا 
السياسي الميـ والمؤثر أباف حقبة السيطرة البريطانية عمى اليند ، وال تقتصر أىمية دور 

في الحياة السياسية مف خبلؿ حزب المؤتمر الوطني اليندي أو حزب  موتيبلؿ نيرو عمى دورىا
سواراج ، بل الى دوره المجتمعي مف خبلؿ عممو محاميا والدفاع عف الينود وتبني قضاياىـ أما 
السمطة البريطانية كذلؾ ، يضاؼ الى ما تقدـ ما تركو موتيبلؿ مف ارث سياسي واجتماعي 

وحفيدتو انديرا غاندي المذيف توليا قيادة اليند بعد استقبلليا واضح عمى ابنو جواىر الؿ نيرو 
 . 7491عف السيطرة البريطانية عاـ 

إف المعمومات عف الشخصية موضوع الدراسة قميمة ونادرة وبالكاد ال تذكر ما يعني إغفاؿ 
ف ىذا الكتاب والمؤرخيف األىمية التاريخية لتمؾ الشخصية وعدـ نيميا ما تستحق مف الدراسة ، م

المنطمق يأتي اختيارنا لموضوع شخصية موتيبلؿ نيرو إسياما متواضعا لمكشف عف خفايا 
صفحة مطوية مف تاريخ اليند ، اليدؼ منيا ىو تسميط الضوء عمى الدور السياسي واالجتماعي 
لموتيبلؿ نيرو وموقعو في التاريخ والذاكرة السياسية لميند إذ كشفت العديد مف الكتب والمصادر 
التي تناولت بالبحث تاريخ اليند إشارات عديدة تؤكد وجود بصمات عميقة وواضحة لتمؾ 

 7491 – 7474الشخصية عمى الصعيد السياسي ، وباألخص في الفترة الواقعة بيف عامي 
التي تمثل ذروة نشاطو السياسي وىي في الوقت نفسو تمثل ذروة احتداـ الصراع ما بيف اليند 

يل المطالب في الحكـ الذاتي واالستقبلؿ . وقد ارتبطت ىذه الشخصية بأوؿ وبريطانيا مف اجل ن
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والذي كاف نواة  7881نشاط سياسي حدث في اليند أال وىو تأسيس حزب المؤتمر اليندي سنة 
، وىو ما شكل دافعا لمبحث عف سيرتو ونشاطو السياسي. ولبحث كل  7491لبلستقبلؿ سنة 

بع مباحث فتكممت في المبحث األوؿ نشأتو ودراستو وما ىي ىذه الجوانب قسمت البحث إلى أر 
المصاعب التي أحاطت بو والتي تخطاىا بإصراره وقوة شخصيتو ، أما المبحث الثاني فقد 

. أما المبحث فيتكمـ عف  7491 -7881تناولت فيو نشاطو السياسي في فترة اعتدالو مف  
حركة الغاندية وتعرضو لمسجف . اما المبحث و مساندتو لم 7499 -7491الفترة الواقعة ما بيف 
، وىي الفترة التي أسس بيا حزب السواراج داخل المؤتمر  7497-7499الرابع فيخص الفترة 

اليندي ومف بعدىا مشاركتو في إنشاء دستور لميند والذي سمي بتقرير نيرو  حتى وفاتو سنة 
 ، بعد خروجو مف السجف بأسابيع قميمة فقط 7497

 شأتو ودراستو أوال : ن

، ىاجر  7171، وفي عاـ  (9)في كشمير( 7)ينتمي موتيبلؿ إلى أسرة مف طبقة البراىما
 7179احد أجداد موتيبلؿ ويدعى راج كاوؿ إلى السيوؿ بدعوة مف إمبراطور المغوؿ فرخ سير) 

 . (9)( الذي كاف يحكـ اليند آنذاؾ ، وكاف يجيد المغتيف السنسكريتية والعربية 7174 –

( جد األسرة منزلو في كشمير الى العاصمة المغولية يـو Raj Kaulادر راج كاوؿ )غ
و حصل عمى ارض واسعة مع منزؿ يقع بالقرب مف قناة دليي ، ومف ىذا  (9)ذاؾ ) دليي (

الموقع تـ إضافة كممة نيرو السـ العائمة الذي صار ُيعرؼ كاوؿ نيرو نسبة إلى الكممة 
 .(1)تعني القناة  االوردية ) ناىار ( والتي

 Nehruوتشير المصادر الى أف جد موتيبلؿ ألبيو ويدعى نيرو الكشمي نارياف )
Lakishmi Narianفي محكمة موغاؿ في دليي ، ( 1)( وكيبًل لشركة اليند الشرقية البريطانية

لفترة مف الزمف ( 1)أما والده واسمو جانجادىار  نيرو فقد شغل منصب ضابط شرطة في دليي
      . (8)7811اندالع الثورة اليندية عاـ قبل 
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في ىذه األثناء طرد جانجادىار مف وظيفتو ألنو لـ يتعاوف مع السمطات البريطانية أثناء 
قياـ الثورة بل قاـ بتأييد الثوار ودعميـ ماديًا ومعنويا ، وبذلؾ أصبح جانجادىار البطل األوؿ 

، وذلؾ حرصا منو  (4)ي متوجيًا إلى مدينة أكرافي أسرة نيرو ، وعمى اثر طرده غادر مدينة دلي
 (71)عمى سبلمة أسرتو مف انتقاـ االنكميز

بعد   7817وفي أكرا ولد موتيبلؿ وكاف مولده في السادس مف شير أيار / مايو عاـ 
( أخيو األكبر مسئوال عف Nand lal ) ثبلثة أشير مف وفاة والده جانجادىار ، فأصبح ناند الؿ

وتولى رعاية موتيبلؿ ، وفي ىذه المرحمة ثـ نقل المحكمة العميا مف أكرا إلى هللا  إخوتو الصغار
لذا انتقمت األسرة الى تمؾ المدينة الريفية  (77)أباد وبما إف ناند الؿ كاف يعمل في ىذه المحكمة

 (79)مع نير جومنا  (79)اليادئة إذ يمتقي نير الغانج المقدس

ى بموغو سف الثانية عشرة في البيت وكانت ىذه العمـو تمقى موتيبلؿ تعميمو األولي حت
عمى الغالب مقتصرة عمى الفارسية والعربية ، ثـ التحق بمدرسة الحكومة العالية في كانبور ثـ 

في هللا آباد ، التي عرؼ عنو فييا بولعو برياضة المصارعة واثارة  (79)المركزية Muirبكمية ميور
ائو وحيويتو ، وىناؾ وبتأثير مف األساتذة البريطانييف بدأ إعجاب اعجاب مدير الكمية وزمبلئو بذك

 . (71)موتيبلؿ باألفكار الغربية وأسموب حياتيا مف طريقة األكل والممبس والمشرب 
أدى موتيبلؿ امتحاف القبوؿ مف كانبور لكنو فشل في االختبار في بادئ األمر ، وكاف 

اجتاز  7889، فتحوؿ إلى دراسة القانوف وفي عاـ  متغيبًا األياـ الخمسة المتبقية مف الفحص
االمتحاف لممحكمة العميا في هللا آباد في تموز . وبعدىا حصل عمى شيادة المحاماة وتخصص 
في القانوف مف جامعة كامبردج وتـ توظيفو في المحاكـ اليندية البريطانية ، وبعد ثبلث سنوات 

ي المحكمة العميا ، ولـ يكد موتيبلؿ يبدأ في إثبات عاد إلى هللا أباد لبدء ممارسة المحاماة ف
عف عمر الثانية  7881وجوده في هللا آباد حتى نكبت العائمة مأساة وفاة أخيو ناند الؿ عاـ 

 .(71)واألربعيف مخمفا أرممة وخمسة أوالد

بعد وفاة ناند الؿ القي عبء األسرة عمى كاىل موتيبلؿ الذي لـ يتجاوز عمره السادسة 
 ،ورغـ ذلؾ انشغل بعممو متنقبًل مف نجاح إلى آخر محققًا بذلؾ بروزًا طالما تاؽ إليو شريف ،والع
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فضبًل عف الصيت الذائع بالعمل وكسب الماؿ ، ونتيجة لذلؾ استطاع موتيبلؿ إف يثبت نفسو 
ـً ناجح وىو ما يزاؿ في مطمع الشباب في الحياة كمحا
(71). 

لموتيبلؿ أنجب منو طفبل لكف كل مف األـ والطفل  تزوج موتيبلؿ مرتيف ، الزواج األوؿ
        (  Swarup Raniتوفيا ، بعد ذلؾ تزوج موتيبلؿ مف فتاة ىندية تدعى سوراب راني )  

في مدينة هللا آباد ،  7884تشريف األوؿ  79(، فأنجبت لو جواىر الؿ في  7498 –7818)
    البف الوحيد لموتيبلؿ حتى ولدت بعده وكاف مولده مدعاة لبلبتياج والفرح وظل جواىر الؿ ا
 Pandit Vijaya Lakishmi))( 78)شقيقتو سوراب والتي عرفت باسـ  فيجايا الكشمي بانديت

  Krishna Nehru  Hutheesingثـ شقيقتو الثانية واسميا كريشنا نيرو توسينغ 7411 
7411 – 7411 (74). 

كانت العديد مف دعاوى و  ،(91)7841ا عاـ عيف موتيبلؿ محاميا في محكمة هللا اباد العمي
موتيبلؿ قضايا مدنية خصت عائبلت كبيرة مف مبّلؾ األراضي مكنتو مف جمع ثروة كبيرة ، 
وسرعاف ما جعل موتيبلؿ لنفسو عبلمة في مينة المحاماة في هللا أباد ، ومع ىذا النجاح تمكف 

في حي راؽ يعرؼ ب مف شراء منزؿ كبير ذو  مساحات واسعة لمعائمة  7411عاـ 
(Civilians  وىي منطقة سكنية خاصة باألوربييف مما عكس رغبة في التفوؽ ، عمى الرغـ )

مف إف ىذا المنزؿ لـ يكف فاخرًا بشكل خاص مقارنة مع بعض القصور البريطانية التي أحاطت 
البيت وأعاد بنائو وأطمق عميو اسـ اناند بيافاف )   )بو  إال إف ىذه الخطوة كانت ميمة

 .   (97)(السعيد

لـ تكف تسكف الحي غير عائمتو اليندية في ىذا الوسط األوربي ، وقد جيز موتيبلؿ 
، كاف (99)المنزؿ بالكيرباء والمياه المنقولة  باألنابيب وىو المنزؿ األوؿ في هللا أباد مف ىذا النوع

ي ففضل إتباع طرؽ موتيبلؿ نيرو شأنو شأف جميع مثقفي اليند ، معجب بكل ما ىو بريطان
،  وكاف مصدر رزؽ موتيبلؿ عبارة عف أرباح ومكافآت كبيرة زادت مف  (99)حياتيـ في بيتو

 .(99)تطبعو في أسموب الحياة الغربية 
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نما كاف لديو  لـ يكف لدى موتيبلؿ شعورا أو إيمانا حقيقيا بالديانة التقميدية لمبراىمة ، وا 
، والذي اغضب (91)ذلؾ مف خبلؿ سفره المتكرر ألوربا مجرد احتراـ مف غير وجود اعتقاد ونرى 

اليندوس الكشميرييف عندما رفض أداء مراسيـ تقميدية أو مراسيـ اإلصبلح بعد عبور المحيط ) 
وفقًا لمديانة اليندوسية ( فحسب االعتقاد لدييـ إف اإلنساف يفقد بعبور المحيط طبقة واحدة ، 

، اال اف موتيبلؿ رفض  (91)لدينية الستعادة ىذه الطبقةوكاف مطموبًا منو أداء بعض الطقوس ا
الخضوع لمراسـ التطيير مف خبلؿ االستحماـ في نير الغانج المقدس ، بل كاف يمنع ابنو 
جواىر الؿ مف أداء المراسـ ذاتيا عند عودتو مف إحدى رحبلتو األوربية ، واف لـ ينكر عقيدتو 

ار الشخصيات اليندوسية بطرده مف الطائفة رسميا عاـ اليندوسية ، وبسبب عناد موتيبلؿ قاـ كب
، وتعرض ىو وأسرتو لممقاطعة مف لدف أنصار التطيير ، ولكف موتيبلؿ تغمب عمى  7844

 .  (91)المقاطعة مف خبلؿ النجاحات الباىرة التي حققيا في حياتو المينية والسياسية

تنقل مف منزؿ إلى منزؿ أفضل لـ يكف موتيبلؿ مجرد رجل يكسب مبالغ كبيرة مف الماؿ ي
منو وأكثر أناقة ، وعمى الرغـ مف إف المجتمعيف اليندي واالنكميزي تـ فصميما ببعض 
المساحات العقمية واالجتماعية وأصبحا عالميف منفصميف إال إف موتيبلؿ كاف يتبع تقاليد 

ال تيتـ إال  االنكميز وربط نفسو بقيميـ ، إال إف زوجتو سواراب راني ظمت زوجة ىندوسية
 .(98)بمنزليا وعائمتيا

في الواقع لقد بنيت شخصية موتيبلؿ بفعل مجموعتيف مف المؤثرات االجتماعية التي لـ 
يجد فييما أي تناقض وىما : اليندوسية التقميدية التي لقنتيا لو أمو ونساء أسرتو ، ونزوعو نحو 

وصل موتيبلؿ إلى ذروة نجاحاتو  7414العممانية والمواطنة الحديثة بتاثير دراستو ، وفي عاـ 
في مينة المحاماة مف خبلؿ الحصوؿ عمى الموافقة لمظيور في مجمس الممكة الخاص لبريطانيا 

 .(94)العظمى

اىتـ موتيبلؿ بالتعميـ لذلؾ حرص عمى تعميـ ابنو جواىر الؿ نيرو في البيت عمى أيدي 
إلى كمية ىارو وبعدىا إلى جامعة أساتذة  متخصصيف معظميـ مف البريطانييف ، ثـ أرسمو 

 .(91)كامبردج في لندف ، اذ ناؿ شيادة القانوف 
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امتمؾ موتيبلؿ مكتبة ضخمة ضمت كتب القانوف و الكبلسيكيات االنجميزية ، إضافة 
إلى ذلؾ عرؼ عنو عدـ تعصبو دينيًا إذ استخدـ في بيتو مجموعة مف المسمميف كخدـ ، وبما 

يستقبل الضيوؼ إذ كاف المسمميف يشرفوف عمى إعداد المحـ الذي إف موتيبلؿ كاف دائما ما 
 .(97)يرفض اليندوس التعامل معو

..كريما وصف موتيبلؿ بأنو ثري عصامي ومتكبر قوي ومستبد ، وذو مزاج عصبي ، " 
سخيا ذو شخصية مييبة طاغية ورجال عمميا ، بميغ المسان ، سريع الخاطر ، الذع النكتة ، 

، ...وكان من المعترف انو ال نظير لو بين محامي مدينة هللا آباد ، ...وكان وأنيس المعشر 
انو يشبو أميرا " ووصفو ابنو قائبل " .. تقدميا أكثر من سواه في نظرياتو االجتماعية التحررية

 (99)" من أمراء عصر النيضة األوربية

ضية تقسيم انضمامو لحزب المؤتمر الوطني ودوره في ق :نشاطو السياسي: ثانيا
 (1313-1883البنغال  )

تأسس حزب المؤتمر الوطني اليندي  7881في شير كانوف األوؿ / ديسمبر عاـ 
بجيود ىندية بريطانية مشتركة ، وانعقد مؤتمره األوؿ في مدينة بومباي ، وساىـ فيو موتيبلؿ 

لبريطانييف نيرو برفقة مائة سياسي بارز مف مختمف أنحاء اليند ، كاف مف بينيـ عدد مف ا
، وسيدة انجميزية تدعى اني  Allan Octavian Hume  (99)) أمثاؿ اوكتافيوف ىيـو )

،  وحرص الحزب أف يكوف ممثبًل عف كل القوميات واألدياف  tBesan (Annie (99))بيزانت 
 .(91)بيدؼ رسـ اتجاه سياسي موحد

النجميز مسز  آني ، وعدد مف ا ترجع فكرة تأسيس حزب المؤتمر الى اوكتافيوف ىيـو
مف رؤساء حزب المؤتمر ،  ونظر ىيوـ لممؤتمر كوسيمة لتوجيو عدـ الرضا المتزايد في  بيزانت 

ئب الممؾ ناLord F.D.Dufferin (91  ) )أعطى لورد  دوفريف  )اء ، و شبو القارة بأسموب بنّ 
، (91)ريطانيا العظمىفي اليند تأييده لمحركة إذ لـ يكف ىدؼ المؤتمر في البداية االنفصاؿ عف ب

اية المصالح كما إف أىداؼ الحزب كانت محصورة في القضايا اإلدارية وتخفيض الضرائب وحم
عكست الطابع اإلصبلحي لمحزب ، فتمؾ المبادئ كانت معتدلة ومتواضعة، اليندية في الخارج ،
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رة البريطانية حتى كما أكدت الوالء لمحكومة البريطانية لحيف اكتساب الخبرات السياسية مف اإلدا
 .(98)تصبح اليند مؤىمة إلدارة نفسيا

جذب حزب المؤتمر انتباه أفراد الطبقات الوسطى الناطقيف بالمغة االنكميزية ومف بينيـ 
موتيبلؿ ، إذ حضر بعض دوراتو وارتبط بو بوالء نظري ، أما في واقع األمر فأنو كاف مشغواًل 

وًا عامبًل فيو والسيما انو لـ يكف يشعر حينذاؾ بمينتو ، حتى انو لـ يستطع أف يكوف عض
، إال إف  (94)بالطمأنينة إلى قدرتو عمى االنخراط في الحياة السياسية ومعالجة الشؤوف العامة

ذلؾ ال يعني انقطاعو عف الحزب إذ حضر بعض الجمسات التي كانت تعقد سنويًا لمناقشة 
 .(91)لما ُعرؼ عنو لـ يكف أكثر مف متفرج المشاكل والقضايا االجتماعية ، إال انو خبلفاً 

يتعمق بقضية  7411وتجدر اإلشارة إلى أف أوؿ وابرز دور سياسي لموتيبلؿ كاف عاـ 
  ،إلى مقاطعتيف ، أحداىما ضمت شرؽ البنغاؿ وأساـ مع أغمبية سكانية مسممة (97)تقسيـ البنغاؿ

ية ، أدى ذلؾ التطور إلى حدوث واألخرى تضـ بييار وغرب البنغاؿ مع أغمبية سكانية ىندوس
انشقاقات كبيرة بيف اليندوس والمسمميف ، إذ رفض اليندوس ىذا القرار ، في حيف رحب 

 .(99)المسمموف بو ترحيبا بالغا

كاف إقميـ البنغاؿ أوؿ إقميـ سيطر عميو البريطانيوف، وكانت ىناؾ صعوبة في حكـ ىذا 
ضرورة  Lord George Nathaniel Curzon(99) )اإلقميـ الواسع، حينيا رأى المورد كرزف)

،  7411أيموؿ عاـ  7تقسيـ اإلقميـ الى واليتيف غربية وشرقية واصدر قرار تقسيـ اإلقميـ في 
فشرع الينود باالحتجاج إلف المورد كرزف عمد مف وجية نظرىـ الى شق اليندوس عف المسمميف 

ىذا العمل أضعافا لمروح الوطنية اليندية، في البنغاؿ ومنح الوالية لؤلكثرية المسممة، وعدوا 
 . (99)والسيما إف إقميـ البنغاؿ ىو أقوى مركز لحزب المؤتمر

أتخذ االحتجاج األوؿ ضد تقسيـ البنغاؿ ، طابع التماس إذ تمكف موتيبلؿ ورفاقو في 
ألف شخص ، وبمجرد جمع تواقيع ىؤالء حصل تجمع  11المؤتمر الوطني اليندي جمع تواقيع 

اف ما تحوؿ الى مظاىرات ضخمة، وشرع زعماء الحركة الوطنية بإقامة تجمعات جماىيرية سرع
في بعض المدف، وألقى موتيبلؿ كممات وطنية حماسية، وفي كمكتا التي حصمت بيا إحدى 
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التجمعات تقرر مقاطعة البضائع البريطانية، ثـ تطورت المظاىرات الى إضراب أسيـ فيو أبناء 
ف موتيبلؿ نيرو يشعر بالقمق مف االنقساـ بيف المسمميف واليندوس ، وراى الشعب كافة ، وكا

فيو خطرا عمى اليند ووحدتيا ، وانو البد مف توثيق المحمة الوطنية مف اجل إبعاد أي محاولة 
 .  (91)شق وحدة الصف اليندي 

و الذي وفي أعقاب تقسيـ البنغاؿ أصبح شد الحبل بيف المعتدليف والمتطرفيف أكثر قوة وى
جذب موتيبلؿ إلى الساحة السياسية بالوقوؼ الى جانب المعتدليف ، فترأس موتيبلؿ المؤتمر 

تـ انتخابو عضوًا  7414، وفي عاـ  7411اإلقميمي لمسياسييف المعتدليف في هللا أباد في عاـ 
تكريمًا لزيارتو الممؾ جورج الخامس  7477في المجمس التشريعي وقد حضر دورة دليي في 

الممكة ماري ، وأصبح عضوًا في المؤتمر البمدي في هللا أباد ولجنة مؤتمر عمـو اليند ومع و 
 .(91)ذلؾ لـ تكف السياسة قد شغمتو عف مينتو التي ىيمنت عمى حياتو خبلؿ ىذه الفترة

، فبحموؿ ذلؾ العاـ ألغت  7477استمرت تداعيات حدث تقسيـ البنغاؿ حتى عاـ 
ليند قرار تقسيـ البنغاؿ، كما تـ نقل العاصمة مف كمكمتا الى نيودليي السمطات البريطانية في ا

األمر الذي عده مسممو الرابطة االسبلمية رضوخا بريطانيا لمطالب حزب المؤتمر بيدؼ 
  . (91)إخراجيـ مف دائرة النفوذ القريبة مف السمطات البريطانية

 (98)لعبلقات بيف الرابطة اإلسبلميةأثرا ايجابيا عمى ا 7477ترؾ إلغاء تقسيـ البنغاؿ عاـ 
والمؤتمر الوطني اليندي اذ قتربت الرابطة مف ىدفيا بػ ) تحقيق الحكـ الذاتي لميند( ، فتوصل 

في مدينة لكناو  7471كانوف األوؿ عاـ  94المؤتمر والرابطة إلى مشروع التعاوف المشترؾ في 
 .(94)منفصمة لممسمميفوالذي ُعرؼ بميثاؽ لكناو  والذي أقّر االنتخابات ال

 ،أدت طبيعة تكويف حزب المؤتمر واتجاىات النخبة السياسية في داخمو إلى ظيور تياريف
احدىما التيار الميبرالي وكاف يمثل الفئات الوسطى وكبار مبلؾ األراضي وكاف يكتفي بتوجيو 

دمات وكاف االنتقاد لمسياسة البريطانية ويطالب بتوزيع الحقوؽ واإلصبلحات في مجاؿ الخ
موتيبلؿ نيرو احد الذيف تزعموا ىذا االتجاه ، أما التيار الثاني فيو التيار الثوري وبرز مع 
مطمع القرف العشريف واستمر بالعمل خبلؿ الحرب العالمية األولى ومّثل بعض الفئات الوطنية 
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كثر جدية في المثقفة ذات األفكار التقدمية وعممت عمى تحويل الحزب إلى حزب أكثر فاعمية وأ
 .(11)7471المطالبة باالستقبلؿ ، تزعمو غاندي بعد عودتو مف جنوب إفريقيا عاـ 

أصبح الوضع مناسبًا التحاد المتطرفيف والمعتدليف إذ توفي اثناف مف  7471بعد عاـ 
، قررت الجمسة السنوية  (19)، و) فيروز صحاح ((17)غوباؿ كريشنا غوكياؿ ()المعتدليف 

 . (19)منح حق الدخوؿ لممتطرفيف في البرلمافلمبرلماف أف ي

بعد أف أمضى عشروف عامًا في  7471إلى اليند عاـ  (19)في ىذه األثناء عاد غاندي
جنوب أفريقيا ، اطمع خبلليا عمى المعاممة السيئة التي كاف يعامل بيا الينود ىناؾ ، وعمى اثر 

قوة الحق (   وتجنب غاندي الوقوع في عودتو قاد مقاومة فعالة اسماىا ) ساتيا جراىا ( أي) 
اشتباؾ مع البريطانييف أثناء الحرب العالمية األولى وكاف ايجابيًا معيـ ، إال انو في عاـ 

فزادت مف تصميـ غاندي وتمكف مف  (11)(  Rowlatt Actصدرت قوانيف روالت)7474
سة القمع التي تتبعيا التأثير عمى موتيبلؿ وابنو جواىر الؿ وسحبيـ الى خطو في مقاومة سيا

 .(11)بريطانيا

 (1303-1313نشاطو السياسي والصحفي  ) -ثالثا :

موجة احتجاجات أثارت قمق السمطات البريطانية ، فبالتزامف  7474عاشت اليند عاـ 
طالب الينود بإصبلحات ليبرالية ومزيد مف الحريات في  7478مع نياية الحرب العالمية األولى 

لتي قدميا الينود لصالح القوات البريطانية طيمة أربع سنوات ماضية ، إذ مقابل التضحيات ا
شارؾ المجندوف الينود بمعظـ معارؾ الحرب العالمية األولى في أوربا والشرؽ العربي وقتل ما 

 .(11)ألف منيـ 19يقارب مف 

تزايدت حدة االحتجاجات في اليند عقب تمرير  7474وفي آذار / مارس مف عاـ 
ف البريطاني قانوف روالت الذي سمح لمسمطات البريطانية ممارسة االعتقاؿ العشوائي ضد البرلما

كل مف تحـو حولو الشبيات عف تأييده لمتظاىرات واالحتجاجات خبلؿ شير نيساف/أبريل عاـ 
، تحولت االحتجاجات إلى أعماؿ عنف ضد المقيميف األجانب باليند، وبناء عمى ذلؾ 7474
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حالة الطوارئ، خاصة بإقميـ البنجاب، مانعيف بذلؾ التجمعات االحتجاجية فرض البريطانيوف 
 .(18)وميدديف باستخداـ العنف لقمعيا 

وكانت السمطات البريطانية اعتقمت زعيمي المدينة وكاف احدىما مسمما ىو الدكتور 
 79يـو   Dr.Satyapal ) ( واآلخر ىندوسيا ىو الدكتور ساتياباؿ)Dr.Kichlewكتيشمو )

ابريل في فناء حديقة  جالياف  9، فاجتمعت األلوؼ مف الينود في يـو  (14)7474ابريل عاـ 
إذ نظـ حزب المؤتمر مؤتمرًا سمميا  (11)( في مدينة امريتسار Jallianwala Baghواالباغ )

بمناسبة رأس السنة اليندية تحّوؿ تدريجيًا لتحد  واضح لقرار السمطات البريطانية المانع 
(الذي أمرىـ   Direات ، وفوجئ ىؤالء بمائة وخمسيف جنديًا تحت قيادة الجنراؿ داير )لمتجمع

 .  (17)آخريف بجروح  7911شخصًا وأصيب  914بإطبلؽ النار فقتل 

في أعقاب األحداث التي شيدتيا امريتسار وما تبعيا مف أعماؿ عنف طالت والية 
لعرفية ، ومارست اإلدارة البريطانية االعتقاؿ البنجاب بسبب قوانيف روالت ، تـ إعبلف األحكاـ ا

التعسفي بيدؼ السيطرة عمى اإلقميـ ، وبعد أكثر مف شير استجابت حكومة اليند البريطانية 
لمطالب المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث المجزرة واتخاذ اإلجراءات لمنع حدوثيا 

 .(19)مستقببل 

 برئاسة المورد ىنتر  7474تشريف األوؿ عاـ  9في شكمت لجنة التحقيق البريطانية 
(Lord Hinter 1865 -1957 - احد السياسييف في مجمس الموردات البريطاني ، وشعر )

أعضاء المؤتمر اليندي عمى اثر االستجابة التي قدمتيا الحكومة في إجراء تحقيق لحادثة 
والبيانات بيف يدييا مف اجل  امريتسار بوجوب التعاوف مع المجنة الرسمية ، بوضع األدلة

التوصل الى حل عادؿ ومنصف بحق أىالي البنجاب فقدموا وفقًا لذلؾ مقترحاتيـ التي تضمنت 
إطبلؽ سراح قادة البنجاب بكفالة تعيدية خبلؿ فترة التحقيق ومطالبة المجنة باالعتماد عمى 

 .(19)لبريطانية شيود عياف أثناء التحقيق تـ رفض ىذه المقترحات مف قبل السمطات ا

في خضـ تمؾ األحداث ، شغل موتيبلؿ نيرو منصب رئيس حزب المؤتمر في امريتسار 
، وعمى اثر ذلؾ شكل حزب المؤتمر الوطني اليندي لجنة خاصة لمتحقيق بالمجزرة برئاسة 
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وموتيبلؿ نيرو قامت بزيارة المنطقة واطمعت عمى مكاف M.M.Malaviya(83 ))ماالفيا) 
( بيانًا تـ 111وضمنت تقريرىا ) 7474آذار عاـ  91أت  المجنة تحقيقيا في الحادث ، فبد

( شاىد مف المذيف تـ استجوابيـ ، وقد أدانت المجنة ىذه 7111اختيارىا مف بيف شيادة )
 .(11)المجزرة

وفي الوقت الذي حممت لجنة المؤتمر برئاسة موتيبلؿ الجنراؿ داير المسؤولية في أحداث 
ريرىا الذي أشار الى تقصير الحكومة في مسؤولياتيا تجاه التصرفات غير امريتسار في تق

القانونية المرتكبة في ظل األحكاـ العرفية وضرورة معاقبة العسكرييف الذيف نفذوا المجزرة ، فاف 
كاف مخيبا لآلماؿ إذ برأ  ساحة الجنراؿ  7491آذار عاـ  8تقرير لجنة ىنتر الذي أعمف في 

بأنو كاف لصالح اإلمبراطورية البريطانية واف العمل العنيف الذي ارتكبو كاف  داير مبررا تصرفو
 .(11)عمبل مشروعا وفق القانوف 

اىتـ موتيبلؿ نيرو اىتمامًا عميقًا بعواقب إعبلف األحكاـ العرفية في البنجاب ، وبناًء 
حكاـ التي عمى إلحاحو رفعت إلى مجمس شورى الممؾ في لندف بعض الدعاوى التميزية ضد األ

 (بوغا)أصدرتيا محاكـ الحكـ العرفي وكاف مف أىـ تمؾ الدعاوى دعوى اثنيف مف الناشطيف ىما 
و ) اناف نشاند( مف امريتسار الذيف حوكـ عمييما باإلعداـ ، ومف رسالة بعثيا موتيبلؿ إلى ولده 

القيام بيا  إن الكالم في ىذه اإلجراءات أسيل منقاؿ فييا: "   7491شباط عاـ 91نيرو في 
لكن يجب بذل الجيود في ىذا السبيل ، ويجب استشارة المياتما غاندي مع وجوب عدم 

 .(11)"إضاعة الوقت ، فتنفيذ أحكام اإلعدام يتم بسرعة اثر استنفاذ آخر التماس قانوني 

لقد كانت مذبحة )) جالياف واالباغ (( أو ما عرؼ بمذبحة امريتسار ، نقطة تحوؿ ليس 
نما بالنسبة لعدد كبير مف عائبلت اليند وخاصة تمؾ التي كانت بالنسبة ل عائمة موتيبلؿ فقط ، وا 

 .(18)حتى ذلؾ الحيف تحمل رأيًا متطرفًا في محاربة االنكميز

في بادئ األمر ( 14)عبر موتيبلؿ نيرو عف عدـ قناعتو بسياسة غاندي في البلعنف
ومة مف جراء استخداـ البلعنف ، وتساءؿ عف مدى الضغط الذي يمكف أف تتعرض لو الحك

وتشير ىذه الدالئل بعض الشيء الى الصراع الخفي بيف غاندي وقادة المؤتمر ، خاصة إذا 
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عممنا بأف االرتقاء السريع الذي حققو غاندي عف طريق الجماىير المحمية قد افقد بعض القادة 
 .(11)شعبيتيـ 

عف  7491شباط عاـ  91ه نيرو في وقد عبرت  الرسالة التي بعث بيا موتيبلؿ إلى ولد
أما فيما يتعمق بآراء المياتما غاندي مدى الخبلؼ بيف موتيبلؿ وغاندي ، اذ ذكر فييا " 

السياسية فأنني لست مستعدًا عمى الرغم من احترامي الشديد لو لمتسميم بيا وقبوليا لمجرد 
مع اي كان ) وال  إنيا صدرت منو ... إن وضعي الحالي ال يعطيني الحق في أن أتشاجر

سيما غاندي( بسبب آرائو السياسية ولكني ال استطيع أن أغمض عيني عن السياسة التي 
 .(17) تكيف بيا البالد ذاتيا "

عارض موتيبلؿ انضماـ نيرو لغاندي حتى انو اضطر إلى طرده مف البيت ، واستمر 
روؼ واألحداث عمى إزالة ىذا التصدع تحت سقف األسرة قرابة ثمانية عشر شيرًا ، ساعدت الظ

 .(19)ىذا الخبلؼ وخصوصًا حادثة امريتسار التي حطمت نظرة موتيبلؿ ببريطانيا

بعد حادثة امريتسار اصدر غاندي أمره بعدـ التعاوف المطمق مع االنكميز وبذلؾ قوطعت 
 األقمشة البريطانية وجميع البضائع االنكميزية األخرى كما حـر عمى الينود االشتغاؿ عند

 .(19)االنكميز

اشتمل برنامج عدـ التعاوف الذي أعمنو غاندي عمى نقاط مختمفة أىميا تسميـ األلقاب 
واألوسمة والعناويف الشرفية واستقالة األعضاء مف المجالس المحمية ، واستقالة الموظفيف مف 

ئع الدوائر الحكومية ، ومقاطعة المحاكـ مف قبل المحاميف ورجاؿ القضاء ومقاطعة البضا
قامة االضطرابات وتنظيـ المظاىرات  .(19)األجنبية وا 

لحزب المؤتمر في دورتو االستثنائية  7491أيموؿ عاـ 9كشفت محاضر االجتماع في 
معارضة شديدة لمسودة قرار البل تعاوف الذي طرحو غاندي إال إف مرونتو السياسية ىي التي 

 (11)( vijiaraph Avchariarي ) ضمنت لمشروعو النجاح ، وقد اقترح فيجياراؼ افاتشار 
" اذا احد أعضاء المؤتمر أف ينطمق حزب المؤتمر مف اجل تحقيق ىدؼ ) االستقبلؿ ( بقولو : 
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كان لنا ان نعمن الال تعاون فعالم االشارة الى مظالم بعينيا ، الن فقدان االستقالل ىو اكبر 
 .(11)يرووىذا ما أيده موتيبلؿ ن  مظممة ترزح البالد تحت وطأتيا "

قدـ موتيبلؿ دعمو لحركة البل تعاوف وبتأثير مف غاندي أصبح موتيبلؿ واحدًا مف أوائل 
، فجمع موتيبلؿ الثياب  الذيف استبدلوا المبلبس والمظاىر الغربية وتبنوا أسموب الحياة اليندية

رمز الى الزاىية األلواف والغالية والمخمل والستاف والحرير والشيفوف والمعب وكل ما كاف ي
الصناعة األجنبية وتـ رمي قطع الخشب المشتعل عمى )) جبل الثياب (( إذ تـ إحراقيا ... إف 
ىذا التغيير في نمط الحياة لـ يصب عائمة موتيبلؿ وحدىا بل أصاب العديد مف عائبلت اليند 

 .(11)أيضا

انو كاف تـ القبض عمى موتيبلؿ خبلؿ حركة عدـ التعاوف وأودع السجف وعمى الرغـ مف 
مقربًا مف غاندي إال انو انتقد عبلنية تعميق غاندي لممقاومة المدنية ) البل تعاوف ( في عاـ 

( شرطيًا تـ إحراقيـ حتى الموت في قرية شوري 99بسبب قتل الجماىير الغاضبة ) 7499
 .(18)شاورا في أوتار براديش

(  The Independentعزز موتيبلؿ نشاطو السياسي بتأسيس جريدة ) المستقل ( ) 
المستقل وىي جريدة وطنية بالمغة االنكميزية وصدر العدد األوؿ منيا في التاسع مف شباط عاـ 

 .(14)و سيد حسيف ليكوف رئيسا لتحريرىاوذلؾ لمترويج لمدعوة الوطنية واختار رفيق7474

 ىدؼ موتيبلؿ مف تأسيس الصحيفة باألساس الى مواجية الخط السياسي المؤيد بالكامل
لموجود البريطاني في اليند الذي عبرت عنو صحيفة ) الزعيـ ( اليومية في هللا آباد ، ووفقا لما 
ذكره موتيبلؿ نفسو فاف برنامج الصحيفة ىو الوقوؼ ضد االستبداد البريطاني ، والتفكير بصوت 

 إنيا مسموع مف اجل اليند ، ولكف منذ  البداية عانت الصحيفة مف ضعف مواردىا المالية ، إال
 .(81)اكتسبت شيرتيا بفضل انتقادىا البلذع لمسياسة البريطانية 

بعد أشير قميمة مف انطبلقة الصحيفة استقاؿ سيد حسيف مف رئاسة تحرير الصحيفة 
بسبب خبلفات شخصية مع موتيبلؿ وعيف موتيبلؿ بدال عنو صحفيا بريطانيا يدعى جورج 

فينكا تراماف و المحامي ساداناند الذي أصبح جوزيف يعاونو اثنيف مف المحرريف ىـ كل مف 
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استاءت حكومة اليند البريطانية مف النقد البلذع مساعد غاندي وسكرتيره الشخصي ، و فيما بعد 
 (87) 7499لسياساتيا فأمرت بإغبلقيا عاـ 

اغة وثيقة االستقالل لعام ودوره في صي 1303رابعا :  تأسيسو حزب السواراج عام 
1308  

بلؿ حركة البل تعاوف حتى انو تخمى عف األعداد الكبيرة لمخدـ في اناند ساند موتي
وغير أسموبو في العيش وقاـ بإحراؽ عربات الشحف التي يممكيا  ، واستقاؿ مف مجمس  ،بيافاف

الواليات ، ومف نقابة المحاميف ، وجاء قرار إيقاؼ الحركة مف قبل غاندي بمثابة  صدمة كبيرة 
 .(89)رولكل مف موتيبلؿ وني

عاـ بتيمة التحريض عمى الثورة والحكـ عميو بالسجف 7499وعمى اثر سجف غاندي عاـ 
ست سنوات ، فقد الكفاح الوطني كثيرًا مف تركيزه طيمة مدة مكوث غاندي في السجف ، 
واستمرت الخبلفات داخل حزب المؤتمر فأصبح التوتر الداخمي أكثر خطورة ، وظيرت خارج 

 .(89)تراكية وشيوعية وعدد مف التنظيماتالمؤتمر جماعات اش

عمى اثر ىذه االنشقاقات داخل حزب المؤتمر استقاؿ موتيبلؿ مف زعامة حزب المؤتمر 
وأسس برفقة احد المحاميف البنغالييف ويدعى س . ر .  7499األوؿ مف كانوف األوؿ عاـ  في

الثامف مف كانوف األوؿ  مف المعتدليف حزب السواراج ) االستقبلؿ( في C.R.Das (89))داس )
مف العاـ نفسو، لكنيـ لـ يخرجوا مف حزب المؤتمر الوطني اليندي ، كاف أعضاء حزب 
سوراراج يسعوف إلى إنياء مقاطعة الييئة التشريعية ، ويؤيدوف الدخوؿ في المجالس التشريعية 

 (81)غممسفور -والمشاركة في الييئات التي أتاحتيا إصبلحات مونتاغو
 .(81) 7478ية لعاـ الحكوم  

أصبح موتيبلؿ نيرو رئيس لحزب السواراج  7491وبعد وفاة داس في حزيراف عاـ 
وظيرت أزمة بيف أعضاء الحزب وبيف موتيبلؿ وذلؾ لعدـ قناعتيـ بالمعارضة الحكومية ، إذ 

 Vithalbhai) إف اغمب أعضاء الحزب قبموا مناصب  حكومية ومنيـ  فيتا البياي  باتل )
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j.Patel (81)  الذي انتخب رئيسًا  لمجمعية  التشريعية المركزية ، و س.ـ
( الذي قبل منصب المستشار القانوني في المجمس التنفيذي لمحاكـ  O.S.M.Thamp.ثامب)

،   وىذا ما أكد عميو موتيبلؿ نيرو في رسالة بعث بيا  إلى  7491تشريف األوؿ عاـ  8في 
اشتركوا في حركة البل تعاوف بضغط مف الرأي العاـ، وىي غاندي بأف زعماء والية ) ميراشترا( 

 . (88)مجرد تقوية لرغبتيـ باستبلـ الوظائف الحكومية 

إف حزب سواراج كاف يعاني مف ضغط  7491-7491وظير واضحًا انو في عامي 
المعتدليف داخل الجمعية التشريعية ودعاة التعاوف داخل تنظيماتو الحزبية ، مف جية أخرى  

تنظيمات سواراج  اختبلفًا شديدًا بيف اآلراء وذلؾ في الدورة األربعيف لممؤتمر الوطني في  شيدت
، ومونجي، يؤيدىـ  (41)، وكميكار (84)كانبور ، وذلؾ الضغط تمثل بدعاة التعاوف أمثاؿ جاياكار

،  لسماالفيا ، وقد طرح موتيبلؿ رأيو وذلؾ بالمجوء إلى سياسة اإلعاقة ورفض الدخوؿ في المجا
اذ القى ىذا المقترح قبواًل مف غاندي الذي اعتزؿ السياسة لفترة مف الزمف ، إال أف جاياكار ، 
وكميكار قدما استقالتيما مف الحزب عمى اثر ذلؾ معمنيف انتقادىما لموتيبلؿ نيرو وشكبل حزبًا 

بات وىو آخر يسمى حزب دعاة التعاوف ، وبعد ىذه االنشقاقات دخل حزب سواراج الى االنتخا
ممزؽ األشبلء ومما زاد في ضعفو األحداث الطائفية فمـ يعد بمقدور الحزب تشكيل جماعة 

 .(47)ضاغطة داخل المجالس التشريعية

، طالب موتيبلؿ نيرو بمؤتمر يمثل جميع الينود  7491وفي آذار / مارس مف عاـ 
 7491في مدراس عاـ ، وأصدرت دورة المؤتمر  (49)لصياغة دستور يمنح اليند وضع دومنيوف 

 .(49)ألوؿ مرة وبالرغـ مف معارضة غاندي ، قرارًا تعمف فيو أف االستقبلؿ ىو ىدؼ الحزب

 Lordفي السابع مف تشريف الثاني مف العاـ نفسو أعمف الحاكـ العاـ لميند المورد ارويف)
Ervin  جوف سايموف ) ( تشكيل لجنة تأسيسية برئاسة السير( John Simon (49)  اسة لدر

إذ لـ يكف في المجنة أي عضو ىندي مما أثار أحواؿ اليند وتقييـ الموقف السياسي فييا ، 
حفيظة قادة الحركة الوطنية اليندية ، وبينما أقر البريطانيوف باالستياء إال أف إقرارىـ لـ يغير 

بات قدرتيـ ذلؾ مف تكويف المجنة وبداًل مف ذلؾ طمبت السمطات البريطانية مف الزعماء الينود إث
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، وزير الدولة (   Lord Birkenhead)عمى صياغة دستور بأنفسيـ ،  ووجو المورد بيركينييد
".. دعيم ) أي الينود ( لشؤوف اليند آنذاؾ خطابا ليؤالء الزعماء في مجمس الموردات قائبل : 

إال أف المجنة  " يضعوا دستوًرا يحمل ورائو قدًرا عاداًل من االتفاق البين شعوب اليند العظيمة 
جوبيت بالمقاطعة ليس فقط مف المؤتمر الوطني بل مف كافة فئات الشعب اليندي وتياراتو 
السياسية ومنيا حزب سواراج ،  وقد عاد الوفد إلى بريطانيا وقدـ مشروعًا لئلصبلحات جاء فيو 

يدرالي مستقببل اقتراح منح المقاطعات اليندية استقبلال ذاتيا بضمانات مع إمكانية وضع دستور ف
لميند البريطانية ، وبسبب االضطرابات الشديدة بيف الينود فقاـ بيركنييد  وزير اليند في البرلماف 
وأدلى ببياف جاء فيو اف الينود منقسموف واالختبلؼ بينيـ كبير كما إف كل حزب يتوجس خيفة 

، وبعد أف سمع  (41)مف األحزاب األخرى مما كاف سببًا في عدـ وضع دستور أساسي مشترؾ
ساسة اليند تصريح الوزير اجمعوا رأييـ عمى وضع دستور أساسي يقدمونو لمحكومة ، فُشكمت 

لجنة برئاسة موتيبلؿ نيرو وعرفت ىذه المجنة بمجنة نيرو  7498ايار / مايو عاـ  74في 
 .(41)والتي أصدرت تقريرًا ىو تقرير )نيرو (

البارزة  منيـ السير عمي إماـ ،  ضمت لجنة لصياغة الدستور بعض الشخصيات 
وشويب قريشي عف المسمميف  وتيج بيادور سابرو ، و سوباش شاندرا بوس. وانضـ  جاياكار 
وآني بيسانت إلى المجنة في وقت الحق.كما عيف  جواىر الؿ نيرو ، ابف موتيبلؿ نيرو  

األعضاء المسمميف  سكرتيًرا لمجنة ، وباشرت عمميا وأخذت في وضع الدستور األساسي إال إف
رأوا تعصب موتيبلؿ ورفاقو وا عطاء كل شيء لميندوس عمى الرغـ مف إف المؤتمر اليندي كاف 
قد قبل النقاط األربعة عشر لدمحم عمي جناح زعيـ الرابطة االسبلمية ، إال إف المجنة لـ تراعي 

 .(41)ىذه المطالب عند وضع مواد الدستور

 7498/ آب /عاـ   71دة ثبلثة أشير تقريرىا في قدمت المجنة بعد عمل متواصل لم
في مؤتمر ضـ جميع األطراؼ السياسية وتضمف مقترح حصوؿ الشعب اليندي عمى الحكـ 
الذاتي داخل اإلمبراطورية البريطانية ، واألخذ بنظاـ االنتخاب المشترؾ ، وعدـ الموافقة عمى 

 .(48)مبدأ حفظ المقاعد الي طائفة في البنجاب او البنغاؿ
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بابا تشريعيا  ،  81فصبًل و  99كما قدمت ايضا مقترح وثيقة دستورية مكونة مف  
طالب الباب األوؿ مف التقرير منح اليند السيادة الكاممة ،  وتضمنت السمات البارزة األخرى 
لموثيقة قسًما عف الحقوؽ األساسية مثل الحق في حرية التعبير عف الرأي ، والمساواة أماـ 

، والحق في حمل السبلح ، وحرية الضمير والمعتقد ، وحرية المينة ، ونشر الديف ،  القانوف 
وكاف أبرز بنود الوثيقة الدستورية ىو البند الذي نص عمى  الحق في التعميـ االبتدائي المجاني، 

ما كما اقترح موتيبلؿ في تقريره التقرير نظاـ حكـ برلماني إلى جانب حق االقتراع لمبالغيف ، و في
يتعمق بالمسألة االجتماعية اقترح التقرير حصة محدودة لممسمميف في الييئات التشريعية ، ومع 
ذلؾ فقد اقتصرت ىذه  اإلجراءات عمى الدوائر االنتخابية التي كاف المسمموف فييا أقمية ،  كما 

 .(44) لـ يرد ذكر لفصل ناخبيف لممسمميف

إذ أشاد اليندوس بتقرير نيرو ونشرت ،  التقرير ردود فعل متباينة مف الينود واجو
".. الموت النيائي لألنانية صحيفة ىندوستاف تايمز  افتتاحية جاء فييا أف التقرير يمثل 

. ذكرت االفتتاحية أيًضا أف اليند نجحت في المجتمعية ووالدة الوعي القومي في البالد .."
 .  (122)جنا كارتا لحريتنا"".. رسمت مامواجية تحدي المورد بيركينييد وأف الوثيقة 

ومع ذلؾ ، انيار اإلجماع السياسي حوؿ التقرير إذ رفضت الرابطة اإلسبلمية ، التي 
، التقرير في المقاـ األوؿ بسبب عدـ وجود ناخبيف انت جزًءا مف مؤتمر جميع األحزابك

ية المنعقدة بيف منفصميف لممسمميف ،  وكاف إسقاط مبدأ الناخبيف المنفصميف بمثابة نقض لبلتفاق
)المعروؼ  7471المؤتمر والعصبة التي تـ تضمينيا في ميثاؽ اتحاد المؤتمر الوطني لعاـ 

تـ رفض تقرير نيرو مف الينود المطالبيف باالستقبلؿ التاـ ىكذا  ، (717)أيًضا باسـ ميثاؽ لكناو(
 .(719)منفصمةومف المسمميف نظرًا لعدـ شمولو لمبدأ المقاعد التعويضية واالنتخابات ال
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أول محاولة لمينود في وضع مسودة دستور اليند..تمك وصف تقرير نيرو  بأنو " 
أنو و " ،  المحاولة التي واجيت مسألتان رئيسيتان ىما نوعية نظام الحكم ، والمشكمة الطائفية

"المحاولة األكثر صراحة حتى اآلن من قبل الينود لمواجية صعوبات الطائفية بشكل 
"أمر رائع ورغم ذلك فانو لم يكن في المطالبة بالسيادة ىو ويجد أف ىدفو المتمثل  " ...مباشر

 .(123)لو سوى القميل من النتائج العممية " 

ومف الممفت لمنظر أف المجنة التي صاغت التقرير تكونت مف أشخاص لعبوا أو سيمعبوف 
آني بيسانت عمى سبيل المثاؿ الحًقا دوًرا رئيسًيا في صياغة وثائق دستورية ميمة أخرى فيناؾ 

؛ كاف تيج بيادور  7491كانت رئيسة المجنة التي صاغت مشروع قانوف كومنولث اليند عاـ 
، كذلؾ واصل كل مف   7491سابرو رئيًسا لمجنة التي صاغت تقرير لجنة سابرو في عاـ 

يسية التي جاياكار وجواىر الؿ نيرو نشاطيـ السياسي حتى ا صبحا أعضاء في الجمعية التأس
 .(719)7411صاغت دستور اليند عاـ 

   1331خامسا : اعتقالو ووفاتو 

عارض موتيبلؿ ىذه الحركة  7491عندما أطمق غاندي حركة العصياف المدني عاـ 
لكنو سرعاف ما بحث األمر بحثًا دقيقًا وعميقًا وقّمبو مف جميع جوانبو ، لقد كاف يعارض دعوة 

ة شديدة وكاف جواىر الؿ قد امف بالعصياف إيمانا مؤل نفسو ، غاندي لمعصياف المدني معارض
ثـ وضع موتيبلؿ في كفة الميزاف بواعثو واعتباراتو وكبرياءه واعتداده بنفسو ووضع في الكفة 
الثانية إسراؼ الحكومة في التعسف والطغياف فما لبث أف ضغط عمى كفة الحركة الجديدة فمما 

 .(711)معو ابنو جواىر الؿ أيضا سيق موتيبلؿ الؿ الى السجف سيق

غير أف تدىور وصحتو والتي عمى أثرىا تـ إطبلؽ سراحو قد أخذت منو الشيء الكثير ، 
 ..انو عانى" 7491تموز / يوليو عاـ  91ويذكر موتيبلؿ في رسالة بعثيا الى ابنتو كريشنا في 
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دواعي سرور موتيبلؿ عاـ "  وكاف مف ثمانية أيام من الحمى وفقدان الشيية والكره لكل ط
إحدى رسائمو الى  وجود ابنو جواىر وغاندي بجانبو في أيامو األخيرة ، إذ يذكر موتيبلؿ في

ابني جواىر يفعل لي في السجن كل شيء منذ ساعة الشاي في الصباح إف  ..ابنتو كريشنا "
ما كنت حتى موعد النوم ، وال ينسى شيئا من أدق التفصيالت بحيث ال احتاج أبدا ألطمب 

معتادا عميو في بيتنا بعد قسط ال باس بو من الصراخ ، ...، العبء األكبر يقع عمى عاتق 
جواىر مما يأخذ من وقتو شطرا كبيرا ... ، حبذا لو كان ىناك الكثير من اآلباء يستطيعون 

 . (711)" التباىي بابن    مثمو

فترة مكوثو في السجف ما  ويبدو أف صحة موتيبلؿ نيرو عادت الى التدىور سريعا أثناء
كانوف الثاني / يناير عاـ  91حدا بالحكومة البريطانية الى إعبلف نيتيا عف إطبلؽ سراحو في 

مع ابنو جواىر الؿ والمياتما غاندي الذي كاف معتقبل معيـ ، وبعد أياـ قميمة مف  7497
مف مرض شديد وانو لف  اإلفراج عانى موتيبلؿ مف انتفاخ في الوجو والحنجرة ما بدا انو يعاني

يعيش طويبل ، وكانت النية متجية الى أخذه في رحمة بحرية ولكف صحتو تدىورت بشكل حاؿ 
دوف ذلؾ ، ولكنو عمى الرغـ مف اعتبللو بقي ميتما بالحركة الوطنية اليندية ومتابعا لشؤونيا 

 7497فبراير عاـ شباط /  9حتى فقد القدرة عمى النطق ، فتـ نقمو الى مستشفى في لكناو في 
 .(711) 7497فبراير عاـ  1لعبلجو باألشعة السينية  لكنو توفي في 

كاف موتيبلؿ قد كتب في وقت سابق لغاندي يقوؿ لو انو يريد أف تنتقل ) رئاسة حزب 
أني . وقاؿ لغاندي أيضا  " (718)المؤتمر ( إلى ابنو جواىر الؿ ، والذي كاف يشغمو موتيبلؿ

راحل عن ىذه الدنيا اآلن يا مياتما جي  وسوف لن اكون بينكم لرؤية السواراج ، ولكنني 
 (714)اعمم جيدًا بأنك قد ربحتيا وسوف تحصل عمييا عن قريب
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بمغ موتيبلؿ نيرو عند وفاتو السبعيف مف عمره ، وىو المدافع العظيـ والسياسي الوطني 
قدميو ، وذىل الينود ومرت الببلد بحالة مف الحزف والرجل النبيل مف أعمى راسو إلى أخمص 

وتمت اإلشارة في ىذه المناسبة  الى برقية ( 771)العميق وأرسمت برقيات تعزية ال حصر ليا
التعزية التي أرسميا احد أصدقاء جواىر الؿ نيرو البريطانييف وذكر فييا " إعجابو البل متناىي 

 . (777)ة " بمناقب موتيبلؿ الرفيعة الشخصية والعام

وقد تجمع اآلالؼ مف الينود عندما احضر جثمانو ممفوفا بعمـ حزب المؤتمر الى منزلو 
في اليـو التالي ، وشق موكبو الجنائزي شوارع مدينة هللا آباد بصعوبة بالغة محاطا بالمعزيف 

" مع حمول حتى نير الجانج إذ جرت مراسـ الحرؽ ، ووصف جواىر الؿ نيرو األمر بقولو 
لظالم عمى ضفاف النير في ذلك اليوم من الشتاء اندلعت النيران والتيمت بداخميا ذلك ا

وبعد خمسة أياـ  الجثمان الذي مثل الكثير لنا نحن ممن كنا بقربو وكذلك لمماليين في اليند "
جرى نثر الرماد المتبقي مف جسد موتيبلؿ في سانجاـ ، وىي بقعة مقدسة لدى اليندوس يمتقي 

 .(779)ر الجانج ونير يامونا ونير ساراسواتيفييا ني

ويذكر موتيبلؿ كونو مؤسس أقوى سبللة سياسية قوية في اليند  انتخب مف أبناءىا منذ 
 Indira) ذلؾ الحيف ثبلثة رؤساء ووزراء ىـ ابنو جواىر الؿ وحفيدتو انديرا غاندي)

Ghandi(779 )فيدتو ىما راىوؿ غاندي ، وابنيا راجيف ، وحاليا فاف ىناؾ اثناف مف أحفاد ح
وفاروف غاندي ىـ أعضاء في مجمس النواب في البرلماف اليندي وينتموف الى حزب المؤتمر 
الوطني اليندي وراىوؿ غاندي ىو حاليًا رئيس حزب المؤتمر، ومف أعمالو صوت الحرية ، 

 خطابات مختارة مف بانديت نيرو.
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 الخاتمة
ارزة ذات األثر الواضح عمى الواقع اليندي ، تبيف لنا بعد دراسة تمؾ الشخصية اليندية الب

اف بقاء ذكرىا مرتبط باألعماؿ السياسية الميمة في حقبة ميمة مف تاريخ اليند وىي الفترة التي 
  ،شيدت تنامي الوعي القومي المناىض لبلستعمار والمطالبة باالستقبلؿ مف اجل الحرية والعدالة

حزب المؤتمر وفعاليتو في حركة البل تعاوف والمقاومة ومف خبلؿ مشاركات موتيبلؿ في 
وكذلؾ في العصياف المدني ورغـ تعرضو لمسجف لعدة مرات ، ورغـ تركو مظاىر ، السممية

الحداثة الغربية ورجوعو إلى لبس الزي اليندي كل ىذه األمور شكمت تغيرًا في تفكيره تجاه 
ات البريطانية ويتحمل السجف في سبيل بريطانيا وعدالتيا وبالتالي نراه يقف ضد السمط

  .االستقبلؿ

انقسمت  أرائو السياسية ومواقفو  إلى فترتيف األولى ىي تمؾ الفترة التي نرى فييا ضرورة 
التعاوف والتعامل مع البريطانييف لبلستفادة منيـ في كيفية  تسمـ اليند ، ومعرفة بقية اإلدارة 

سمطة قادرة عمى تعميـ وتدريب الينود بعد ذلؾ تحمل مشاؽ وتقبل السيطرة البريطانية باعتبارىا 
 التعمـ ، واف الينود غير قادريف عمى منح ببلدىـ بسبب قمة خبرتيـ ودرايتيـ بشؤوف .

، إذ شكمت انعطافة ميمة  7474أما الفترة الثانية وىي التي تمت مذبحة امريتسار عاـ 
يطانييف عبارة عف محتميف طامعيف باليند وانو في حياتو وآرائو السياسية ، إذ بدأ يرى في البر 

 مف الضروري مقاومتيـ بكافة الوسائل والسبل مف اجل إخراجيـ مف األراضي اليندية .

وعمى الرغـ مف إف موتيبلؿ كاف في رغد  مف العيش ذو عبلقات واسعة وطيبة مع 
ة امريتسار كانت ليا أثرىا البريطانييف إال إف األعماؿ  الوحشية لمبريطانييف والمتمثمة في مذبح

 في خروجو إلى صف المقاومة السممية بقيادة غاندي لممطالبة باالستقبلؿ . 
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 اليوامش

الفيشيا  طبقات ىي البراىما واالكشتاريا و ينقسـ المجتمع اليندي وفق الديانة  اليندوسية الى أربع  (7)
والمستشاروف وىـ الرأس المفكر ويعتقدوف  والشودرا ، والبراىما ىـ رؤساء الديف الحكماء والمعمموف 

بانتسابيـ الى اإللو براىما ،في حيف تمثل الكشتريا طبقة المحاربوف لييـ المزارعوف والصناع ، وأخيرا 
طبقة الخدـ والعبيد الذيف يطمق عمييـ أيضا تسمية المنبوذوف  ويحـر الزواج بيف كل طبقة وأخرى فقاؿ 

ـ إذا تزوج مف امرأة تنتمي لمطبقات األدنى منيا سوؼ يحـر مف االنتماء البراىمة إف أي فرد مف طبقتي
لمطبقة ويطرد منيا وتمقى روحو في نار جينـ بعد موتو ، لممزيد ينظر : دمحم مرسي ابوالميل ، اليند : 

  94 – 91، ص  7411تاريخيا وتقاليدىا وجغرافيتيا ، القاىرة ، 
ية الشمالية الغربية لشبو القارة اليندية ، يشترؾ في الحدود مع كشمير : إقميـ يقع في أقصى الزاو  (9)

اربع دوؿ : اليند جنوبا ، وغرب باكستاف ، ومف الشماؿ الغربي أفغانستاف ، ومف الشرؽ الصيف ، تبمغ 
، فيما تسيطر باكستاف  1111الف ميل مربع تقريبا ، تسيطر اليند عمى مساحة تقدر ب  81مساحتو 

تسمى  7419نو ، وىناؾ مساحة صغيرة منو خاضعة لمسيطرة الصينية منذ عاـ كمـ م 99918عمى 
،  7417 – 7491اكساي تشيف  ، ىبلؿ كاظـ الحميري ، تداعيات كشمير عمى عبلقة اليند بباكستاف 

  71مجمة اىل البيت ع ، عدد 
نشورات المكتبة ميشاؿ بريشر ، صورة زعيـ ) جوىر الؿ نيرو ( ، تعريب نخبة مف الجامعييف ، م (9)

 91، ص 7419األىمية ، بيروت ، 
دليي : مدينة في شماؿ اليند عمى نير جمنا احتميا المسمموف في القرف الثاني عشر وجعموىا  (9)

وجعميا عاصمة  7194، بناىا شاىجياف عاـ  7948عاصمة سمطنة دليي ، دمرىا تيمور عاـ 
لغاية عاـ  7477يـ اليند البريطاني مف عاـ إمبراطورية المغوؿ االسبلمية ، أصبحت عاصمة إلقم

حينما تـ بناء العاصمة الجديدة نيودليي  ، معمولي وفاء ، غاندي وسياسة البلعنف في اليند   7491
 . 74، ص  9179( ، رسالة ماجستير ، جامعة دمحم خنيفر ، 7498 – 7814)

(5)Michael Edwards . Nehru(Political .Biography ) penguin Books, Britain, 
1973 .P.12           

بمرسـو  7111كانوف األوؿ / ديسمبر عاـ  97شركة اليند الشرقية البريطانية : تأسست في  (1)
أصدرتو الممكة إليزابيث األولى ، نص عمى منح الشركة حرية احتكار التجارة مع اليند والمناطق 
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حصمت  7117اال بموافقة الشركة ، في عاـ المجاورة ، وحظر المرسـو منح اي امتياز في الشرؽ 
الشركة عمى امتيازات جديدة مف الحكومة البريطانية منيا الحق في إعبلف الحرب وعقد الصمح وتجييز 
قامة المستعمرات باسـ التاج البريطاني  .لممزيد مف التفاصيل ينظر : مصطفى عبدالقادر  الجيوش وا 

وابرز سماتيا في الخميج العربي ، مجمة دراسات الخميج  النجار ، شركة اليند الشرقية : مبلمحيا
  719، ص  7418،  71السنة الرابع ، عدد  ،العربي

(7)Indian National congress , Past – party – president..www.inc.in                                                                                    
: ثورة قاـ الجنود الينود في الجيش البريطاني الذيف عرفوا باسـ السيبوي ، وكانت  7811 ثورة (8)

ىناؾ أسباب عديدة مباشرة وغير مباشرة تتمخص بأسباب اقتصادية واجتماعية ودينية ، إذ برز تأثير 
و سياسة بريطانيا عمى المجتمع اليندي بكافة طبقاتو وخاصة الفبلحيف و األمراء وما تعرضت ل

الصناعات الحرفية مف كساد بسبب غزو البضائع االنكميزية وتخل السمطات البريطانية بالعادات والتقاليد 
  ،اليندية مثل منعيـ عادة حرؽ األرامل ، وتثبيت حق المتحوليف الى ديانات أخرى كالمسيحية في اإلرث

ىف طمقات البنادؽ بدىف مركب اما السبب المباشر فيو فرض قانوف التجنيد اإلجباري عمى الينود ، ود
مف دىف الخنزير المحـر لدى المسمميف ودىف البقر المحـر لدى اليندوس ، صبلح خمف مشاي ، ثورة 

: دراسة تحميمية لعوامل النشوء واسباب الفشل ، مجمة كمية التربية / ميساف ،  7811السيبوي اليندية 
جيش السيبوي في اليند ودوره في ثورة  ، الياـ محمود دمحم ، 119 - 111، ص 9171،  91عدد 

 . 749، ص  9177،  7، مجمد  4، مجمة آداب الكوفة ، عدد  7811
مدينة أكرا : وتسمى اكره ، أو اغرا ، تقع عمى ضفة نير يامونا شماؿ والية اوترا براديش التي تبعد (4)

كمـ عف جنوب  91 كمـ عف غرب لوكنو او لكناو عاصمة الوالية ، كما تبعد مسافة 919مسافة 
 – 7191العاصمة اليندية جنوبا ، كانت أكرا عاصمة اإلمبراطورية المغولية في اليند لممدة بيف عامي 

، فييا الكثير مف الشواىد واآلثار المغولية أبرزىا تاج محل وكانت تعرؼ باسـ اكبر اباد في  7118
  yallabook.com  .blog> show                                               العيد المغولي

انتصار عمي عبد نجـ المشيداني ، جواىر الؿ نيرو وموقفو مف القضايا العربية ، رسالة  (71)
 . 4،ص  9119ابف رشد ، جامعة بغداد ، –ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 

 . 91ميشاؿ بربشير ، المصدر السابق ،ص  (77)

في شماؿ شرؽ اليند ، مف االنير المقدسة واىـ انير اليند ، يبمغ طولو  نير يقع -نير الغانج : (79)
كـ ، ينبع مف جباؿ اليمبليا وينحدر الى سيل الفانج الممتد بيف جباؿ اليمبليا وفيند ىاي  9،111
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بروي ىردوارد ونبارس وهللا اباد وينتيي الى خميج البنغاؿ ، ينظر : معمولي وفاء ، المصدر السابق ، 
 . 77ص 

كـ ، مف روافد الفانج . يمر بدليي وأكرا وهللا آباد ،  919، 7نير جومنا : نير في اليند طولو  (79)
 . 77معمولي وفاء ، المصدر السابق ، ص 

في مدينة هللا آباد المركزية ، تستخدـ المغة االنكميزية  7881المركزية : تأسست  Muirكمية ميور (79)
وكسفورد الشرؽ ، سميت باسـ المستشرؽ االسكتمندي ولياـ موير احد في التدريس ويطمق عمييا اسـ ا

ابرز اإلدارييف في حكومة اليند البريطانية كما عرؼ عنو تأليفو العديد مف الكتب والمؤلفات عف تاريخ 
اإلسبلـ والمسمميف . عبد الصمد شيخ ، بشير احمد دارس ، المستشرؽ وليـ موير وكتابو حياة دمحم ص 

 .  9174كانوف االوؿ ،  –، تموز  9، عدد  8تحميل ، مجمة الحضارة االسبلمية ، مجمد : دراسة و 
 . كذلؾ ينظر : 98-91ميشاؿ بريشير ، المصدر السابق ، ص  (71)

Indian National congress , Past – party – president.. www.inc.in 
(16)Michael Edwards, o.p.cit,p.14.15  

 . 71عبد نجـ المشيداني ، المصدر السابق ، ص  انتصار عمي  (71)
،  7411آب / أغسطس  78: ولدت في هللا آباد في  7414 – 7411فيجايا الكشمي بانديت ( 78)

ابنة موتيبلؿ نيرو وشقيقة الزعيـ السياسي اليندي المعروؼ جواىر الؿ نيرو ، وىي إحدى القيادات 
بانديت ، اعتقمت  مف رانجيت س . 7499ي اليند ، تزوجت النسائية اليندية ، تمقت تعميميا األىمي ف

ثبلث مرات مف لدف السمطات البريطانية نتيجة دورىا في الحركة الوطنية ، أصبحت وزيرة لئلدارة 
، قادت الوفد اليندي في األمـ المتحدة بعد  7494 – 7491المحمية والصحة العامة لممدة بيف عامي  

، اختيرت سفيرة لميند في  7419 – 7419، وبيف عامي  7498 – 7491االستقبلؿ لممدة بيف عامي 
، شغمت منصب  7419 – 7494، وسفيرة في واشنطف والمكسيؾ  7494 – 7491االتحاد السوفييتي 

،  7419 -7419، أصبحت حاكمة والية ميراشترا  7417 – 7419سفيرة فوؽ العادة في لندف ودبمف 
، تركت حزب المؤتمر الوطني  7418 – 7419بيف عامي أصبحت عضوا في البرلماف اليندي 

بعد تحالفو مع حزب جاناتا ، ثـ عممت عضوا في منظمة حقوؽ اإلنساف حتى وفاتيا  7411اليندي 
، ص  9117دمحم التونجي ، معجـ أعبلـ النساء ، لبناف ،  ، وقد نشرت مذكراتيا بعد وفاتيا . 7414
791 . 

 . 77يداني ، المصدر السابق ، ص انتصار عمي عبد نجـ المش (74)
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(20)www .britannica.com   
ادوارد لوس ، عمى الرغـ مف اآللية : النيوض الغريب لميند ، ترجمة : معيف االماـ ، مكتبة ( 97)

تبرعت اسرة موتيبلؿ نيرو بعد وفاتو بالقصر الى  . 919 – 919، ص  9171العبيكاف ، عماف ، 
 :( ، ينظرباسـ بيافاف سواراج ) قصر الحريةف المقر الرئيسي لو وسمي ليكو  7494حزب المؤتمر عاـ 
انديرا ) قصة حياة انديرا نيرو غاندي( ، ترجمة كوثر محمود دمحم ، كممات عربية كاثريف فرانؾ ، 

 9171لمترجمة والنشر، القاىرة ،
(22)Michael Edwards, o.p.cit, p .16  .  

 . 94، ص  ميشاؿ بريشر ، المصدر السابق  (99)
(24)Michael Edwards, o.p.cit, p .16  .  

 .  7411، ثـ  7411، ثـ في العاـ التالي  7844سافر موتيبلؿ الى أوربا عاـ  (91)
Indian National congress , Past – party – president..www.inc.in 

 . 919ادوارد لوس ، المصدر السابق ، ص ( 91)
ليند : قصة حياة جواىر الؿ نيرو ، ترجمة حبيب هللا خاف ، أبو ظبي ، ساشي تارور ، اختراع ا( 91)

 . 11 – 11، ص  9114
(28)Michael Edwards, o.p.cit, p .16  .  
(29)Indian National congress , Past – party – president..www.inc.in 

 . 94المصدر نفسو ، ص ( 91)
(31)Michael Edwards, o.p.cit, p .17  .  

 . 19، ص  17ميشيل بريشر ص ( 99)
( كاف عضًوا بريطانًيا في الخدمة  7479يوليو  97 - 7894أالف أوكتافياف ىيـو  ) يونيو ( 99)

المدنية اإلمبراطورية )الحًقا الخدمة المدنية اليندية( ، وىو مصمح سياسي وعالـ طيور وعالـ نبات عمل 
الوطني اليندي. ُيطمق عمى ىيـو  لقب "أب عمـ في اليند البريطانية . كاف أحد مؤسسي المؤتمر 

نتيجة لسوء الحكـ وبذؿ جيوًدا كبيرة لتحسيف حياة  7811الطيور اليندي" . عاصر التمرد اليندي عاـ 
عامة الناس. كانت مقاطعة إيتاوة مف بيف أولى المناطق التي عادت إلى الحياة الطبيعية ، وخبلؿ 

حات ىيـو إلى اعتبار المنطقة نموذًجا لمتنمية. ارتقى ىيـو في صفوؼ السنوات القميمة التالية أدت إصبل
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الخدمة المدنية اليندية ، لكنو مثل والده جوزيف ىيـو ، النائب الراديكالي ، كاف جريًئا وصريًحا في 
إلى منصب سكرتير وزارة اإليرادات  7817التشكيؾ في السياسات البريطانية في اليند. ترقى في عاـ 

ة والتجارة في عيد المورد مايو. لكف انتقاده لمورد ليتوف أدت إلى إقالتو مف األمانة في عاـ والزراع
، االىتماـ بالمؤتمر الوطني الينديليعيش في لندف إذ استمر في  7849.غادر اليند في عاـ 7814

، توفي عاـ بصرؼ النظر عف االىتماـ بعمـ النبات وتأسيس معيد جنوب لندف لمنباتات في نياية حياتو 
7479 . 

 20th Century Western Personal Encyclopedia, htps:/ / mimirbook. com/ ar/ 
dictionary / western20/613/  

مجاؿ حقوؽ المرأة  ، ومؤيدة  في :  اشتراكية بريطانية، ناشطة 7499 – 7891اني بيزانت ( 99)
، ساعدت في إنشاء مدرسة ىندوسية  7848سافرت إلى اليند. في  لمحكـ الذاتي األيرلندي واليندي

ساعدت في إنشاء مجمس جامعي في  حيدر أباد )السند( في مومباي ، اليند.  7499المركزية ، وفي 
اليندي.  انتخبت رئيسة لممؤتمر الوطني اليندي  الوطني ا شاركت في تأسيس المؤتمر،كم 7419في 

                      .  7499. استمرت بعمميا مف اجل استقبلؿ اليند حتى وفاتيا 7471في أواخر 
                          

20th Century Western Personal Encyclopedia, htps://mimirbook.com/ar/ 
dictionary/ western20/613   

 .94معمولي وفاء ، المصدر السابق ،ص  (91)
نو احد رجاالت الببلط : سياسي ورجل دولة بريطاني عرؼ بكو  7419 – 7891لورد  دوفريف ( 91)

( ، تسمـ العديد مف المناصب منيا :المفوض السامي في  7417 – 7891في عيد الممكة فيكتوريا ) 
، وشغل منصب مستشار دوقية النكستر في حكومة المممكة المتحدة ، ونائب وزير  7811ببلد الشاـ 

عيف حاكما عاما لميند وىو  7889أصبح دوفريف ثالث حاكـ لكندا ، وفي  7819لشؤوف الحرب ، وفي 
 – 7814ارفع منصب كاف يتطمع إليو أي دبموماسي بريطاني ، كما عيف سفيرا في روسيا القيصرية 

 .شغل منصب مفوض بريطانيا في مصر 7889، وفي  7887، ثـ سفيرا في الدولة العثمانية  7887
https://data.bnf.fr/en/13325718/frederick_temple_hamilton-temple-
blackwooddufferin _and_ava                                                                                                                                                 

لمكتبة االنجمو نورماف د. بالمر ، النظاـ السياسي في اليند ، ترجمة : دمحم فتح هللا الخطيب ، ا( 91)
 . 711، ص 7411المصرية ، القاىرة ، 

https://mimirbook.com/ar/dictionary/western20/466/
https://mimirbook.com/ar/a44783b6729
https://mimirbook.com/ar/a44783b6729
https://mimirbook.com/ar/ca680801bf5
https://mimirbook.com/ar/ca680801bf5
https://mimirbook.com/ar/dictionary/western20/466/
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ستار جبار عبلي ، باكستاف ) دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الديمقراطية ( ، دار الجناف ( 98)
 74، ص  9179لمنشر ، الخرطـو ، 

 . 71انتصار عمي عبد نجـ المشيداني ، المصدر السابق ، ص  (94)
(40) hIIps://web.archive.org. web.20100906202727//. http//:www.congress 
.org.in/ new past-president-detail.php ?id=29                                                                                

،  9كـ 111،111منطقة ىندية واسعة تشمل حينذاؾ كل مف بييار واوراسيا وأساـ ومساحتيا ( 97)
 . 71مميوف نسمة ، انتصار عمي عبد نجـ المشيداني ، المصدر السابق ، ص  18ونفوسيا 

( ، 7498-7419سبمة طبلؿ ياسيف ، دمحم عمي جناح ودوره السياسي في تأسيس دولة باكستاف )( 99)
 . 79، ص  9177أطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة ، كمية اآلداب ، 

احد أشير اإلدارييف  االستعمارييف في بريطانيا ، عيف ( : وىو  7491 – 7814لورد كيرزف ) ( 99)
، كاف معروفا بالنشاط والميارة التنظيمية والحـز في إدارة  7411 – 7844حاكما عاما لميند لؤلعواـ 

حكومة اليند ، كما عرؼ عنو التعسف واالستبداد حتى نفر منو قيادات الشعب اليندي ، اشتير 
بيدؼ تقوية رقابة  7419با في إثارة الينود ، أوليما قانوف الجامعات اليندية بإصداره قانونيف تسب

، أصبح عضوا في  7411السمطات البريطانية عمى التعميـ الجامعي ، وثانييما قانوف تقسيـ البنغاؿ 
،  7499الى  7474مجمس الموردات البريطاني ، وتولى منصب وزارة الخارجية البريطانية لممدة مف 

المورد كروزف لجيل الدىاة في بريطانيا الذيف ركبوا البحر وقطعوا مسافات شاسعة، وارتحموا إلى  ينتمي
ايرؿ رونالد  .أجواء غريبة عف ببلدىـ لتثبيت دعائـ واستمرارية ىذه اإلمبراطورية تحت إطار اإلمبريالية

األوؿ ، ترجمة : دمحم عدناف شاي ، حياة المورد كرزف : السيرة الذاتية لجورج ناثانيل كيرزوف ، الجزء 
 . 9179السيد ، أبو ظبي ، 

 . 771 – 771المصدر نفسو ، ص  (99)

(45)Barbara D Metcalf and Thomas R. Metcalf , A concise of modern India ,  
Cambridge University Press , 2006 , P.280  ,B.N,Pandey , The Indian 
nationalist movement : 1885-1947 , London , 1979 , P.18                                                           
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 771نورماف بالمر ، المصدر السابق ، ص ( 91) 

 ،9178القاىرة ، ندية، مجموعة النيل العربية،الي ، تاريخ شبو القارةدمحم عبد القادر دمحم سميماف (91)
 917ص
الرابطة االسبلمية : ىي فكرة تعود باألساس إلى نواب سميـ هللا خاف ، احد كبار مبلؾ أراضي ( 98)

في دكا ، عاصمة الوالية الجديدة ، البنغاؿ الشرقية واساـ ، إذ وجو الدعوة لعقد المؤتمر اإلسبلمي 
ة وخمسوف وفدًا إسبلميا فطرقت فكرة تأسيس حزب إسبلمي عمى غرار حزب السنوي لكمية وحضره ثماني

، ينظر وداد سالـ  7411كانوف األوؿ / 91المؤتمرات وقد تمت الموافقة عمى ذلؾ وأنشأت الرابطة في 
( ، رسالة ماجستير ، 7491-7411دمحم شمش النعيـ ، العصبة اإلسبلمية ودورىا في نشأة باكستاف )

 . 99،ص  9171التاريخية ، جامعة البصرة ، كمية الدراسات

 919دمحم عبد القادر دمحم سميماف ، المصدر السابق ،ص( 94)
 .91 -4ستار جبار عبلي ، المصدر السابق ، ص ( 11)

: أستاذ في جامعة بومباي ، يعد واحدا مف أشير  7471 – 7811غوباؿ كريشنا خو كياؿ (17)
الى جمعية التعميـ في  7881ىب نفسو لمخدمة العامة ، انضـ الصحفييف والسياسييف في اليند  ، و 

التي  7411كما مارس مينة التعميـ في كمية فيرجسوف في بونا ، كاف قداسا لجمعية خداـ اليند  ،دكا
حددت احد أىدافيا بتحقيق الرفاىية العامة ، اعتبره غاندي معمما روحيا لمسياسة  ،وأصبح عضوا في 

، وتزعـ  7411، رأس دورة المؤتمر الوطني اليندي  7471 – 7419ندي لممدة المجمس التشريعي الي
، امف بالتعاوف مع البريطانييف واعتنق سياسة  7471جماعة المعتدليف في حزب المؤتمر حتى وفاتو 

التدرج ، إال أف ذلؾ لـ يمنعو مف انتقاد السياسات البريطانية ، وكانت خطبو في المجمس التشريعي 
وري بشاف الميزانية اإلمبراطورية عرضا نابغا لمصعوبات التي يواجييا الحكـ البريطاني ، اإلمبراط

  718 – 711نورماف بالمر ، المصدر السابق ، ص 
: اسمو فيروز شاه ميتا ، محامي في محكمة بومباي العميا ومف  7471 – 7891فيروز صحاح ( 19)

ذيف تولوا قيادتو والذيف أعجبوا باألفكار والمؤسسات األعضاء البارزيف في المؤتمر الوطني اليندي ال
، وكاف عمى رأس مجموعة المعتدليف الذيف ساىموا  7841لممؤتمر في دورتو الغربية ، انتخب رئيسا 

في إبقاء المتطرفيف خارج المؤتمر حتى وفاتو . ليمى ياسيف حسيف االمير ، حزب المؤتمر الوطني 
 . 991، ص   7489جستير  ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد  ، ( ، رسالة ما7491-7474اليندي )
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-7491الباكستاني حوؿ والية كشمير )–كاظـ ىيبلف محسف السيبلني ، الصراع اليندي  (19)
 91،98،ص 9117رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، كمية التربية ، ،(7494

أكمل دراستو وعمل في القانوف ، و  7814ىو موىنداس غاندي مف الطائفة اليندوسية ولد في   (19)
ليقود حركة التحرر ، ينظر  7471سافر إلى جنوب إفريقيا لمدة عشريف عامًا وعاد إلى اليند سنة 

 .4،ص  9178يوسف أبو الحجاج ، ) غاندي روح اليند العظيـ ( ، الدار الذىبية لمنشر والتوزيع ،

يل قانوف الدفاع اليندي ، مع إعطاء وتضمنت تعط 7474آذار  79قوانيف روالت: صدرت في ( 11)
صبلحيات باالعتقاؿ واحتواء االضطرابات ، سميت القوانيف بيذا االسـ نسبة الى سيدني روالت وىو 
قاض بريطاني كمفتو حكومة برئاسة لجنة لدراسة حالة اليياج في اليند بعد صور قرار تقسيـ البنغاؿ 

وكاف اليدؼ  7474قانونية مف نائب الممؾ في آذار ، وقد حظيت توصيات المجنة بالمصادقة ال 7411
 ينظر: ىو قمع الحركة الوطنية اليندية مف خبلؿ االعتقاؿ والسجف ،

Mimir  ،موسوعة المغة العربية :https://mimirbook.com/ar/4761ae722e6  ،؛ ليمى األمير
 .19،ص  المصدر السابق

 ، 7481انديرا غاندي ، حقيقتي ، ترجمة : وفاء غازي ، دار الوحدة لمطباعة والنشر ، بيروت ، ( 11)
  74 ،78ص 

(57)Tarak Barkawi , Culture and Combat In the Colonies: The Indian Army In 
the Second World War, Journal of Contemporary History, 2006, P.17                                                                               

(58)Barbara D Metcalf and Thomas R. Metcalf , Op..cit , 167  
   ؛18يوسف سعد يوسف ، عظماء مف العالـ ) غاندي( ، المركز العربي الحديث ، القاىرة ، ص ( 14)

لعالـ ، ترجمة : لجنة مف األساتذة الجامعييف ، الطبعة الثانية ، جواىر الؿ نيرو ، لمحات مف تاريخ ا
 . 914، ص  7411ال يوجد مكاف لمنشر ، 

امريتسار : تقع في والية البنجاب شماؿ اليند ، معظـ سكاف المدينة مف اليندوس والسيخ ، ( 11)
لطائفة السيخ ارجاف  واتسعت حوؿ المعبد الذىبي المشيور الذي أسسو المعمـ الديني 7111أسست عاـ 

الغورو الخامس ، وأصبحت منذ ذلؾ الوقت المركز الرئيسي لعبادة السيخ . ابراىيـ عثماف حساـ الديف ، 
 . 91، ص 9179موسوعة مدف العالـ ، اليوجد مكاف لمنشر ، 

https://mimirbook.com/ar/4761ae722e6
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 . 11ميشاؿ بريشر ، المصدر السابق ، ص ( 17)

(62)Kim .A . Wagner, Amritsar 1919 ; Empire of fear and The making of A 
Massacre ,London , 2019, P.P.150-155                                                                                           

 .88ليمى االمير ، المصدر السابق، ص ( 19)

، اسس جامعة بنارس ماالفيا : سياسي ومحامي  ىندي بارز في حكة االستقبلؿ اليندية  (19)
، صحفية   7498لغاية  7474، شغل منصب نائب رئيس الجامعة مف عاـ  7471اليندوسية عاـ 

، كاف عضوا في مجمس ادارة صحيفة ) ىندوستاف تايمز ( بيف عامي  7414الزعيـ ( في هللا اباد عاـ )
 ، أصبح رئيسا لحزب المؤتمر اربع مرات  . 7491 – 7499

htps://mimirbook.com/ar/dictionary/western20/613/ 

 .88؛  ليمى االمير ، المصدر السابق ،ص   99سبمة طبلؿ ياسيف ، المصدر السابق،ص ( 11)

(66)Full text of Punjab disturbances 1919 – 1920 , vol :2 , archive .org  
منشورات المكتب جواىر الؿ نيرو ، صفحات مطوية مف حياتي ، ترجمة مرواف الجابري ، ( 11)

 .8، ص  7411التجاري لمطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت ،

 .74انديرا غاندي ، المصدر السابق ،ص ( 18)

سياسة البلعنف : عرؼ البلعنف بأنو وسيمة مف وسائل العمل السياسي واالجتماعي يحاوؿ أف ( 14)
بلؽ لدى الخصـ، أو عمى األقل لدى يجعل قوة الضعيف وممجأه األخير مرتكزًا عمى إثارة الضمير واألخ

ينظر : عبدالوىاب ألكيالي وآخروف ،  .الجميور الذي يحيط بو ويرمي إلى ترجيح كفة الحق والعدالة 
 . 981، ص  1، ج  7481الموسوعة السياسية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، 

 .11ليمى االمير ، المصدر نفسو ، ص ( 11)

 .4الؿ نيرو ، المصدر السابق ، صجواىر ( 17)

 . 81، 14ميشاؿ بريشر ، المصدر السابق ،ص ( 19)

جستر باولز ، اآلفاؽ الجديدة لمسياحة العالمية ودور الشرؽ األوسط ، ترجمة إبراىيـ عبد الرحمف ( 19)
 .991،ص7419الخاؿ ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،
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، (7491-7471ة السممية في اليند )لمياتما غاندي والمقاوم، أمينة ىندة ، اغالية عباسي( 19)
 .99، ص9171مميانة ، الجزائر ،  –جامعة الجيبللي بو نعامة خميس 

في والية تاميل نادو ،  7819يونيو  78فيجياراؼ افاتشاري : محامي وسياسي ىندي ولد في ( 11)
دراس الرئاسية ، أطمق عميو لقب أسد ، تخرج محاميا مف كمية م 7811حصل عمى شيادة الثانوية عاـ 

كاف حاضرا لكونو احد المقربيف مف ديفيد ىيـو ،  7881جنوب اليند ، وعند تأسيس حزب المؤتمر عاـ 
لعضوية المجمس التشريعي اإلمبراطوري ، كاف  7841شارؾ في صياغة دستور الحزب ، انتخب عاـ 

، كما عارض  7499لمحزب في ناجبور عاـ  المساىميف في وضع دستور حزب سواراج ، واختير رئيسا
 . 7499ابريل عاـ  74، توفي في  7498لجنة سيموف ، ولو دور  نشط في تقرير موتيبلؿ عاـ 

Indian National congress , Past – party – president..www.inc.in 
 . 41ليمى االمير ، المصدر السابق ،ص ( 11)

 .71ق ، ص انديرا غاندي ، المصدر الساب( 11)

 .98كاثريف فرانؾ ، المصدر السابق ،ص( 18)

 71جواىر الؿ نيرو ، المصدر السابق ، ص ( 14)

رضوة خطاب ، الصحافة العربية واالوردية في اليند ، مقاؿ منشور عمى موقع شبكة ذا اسياف ، ( 81)
1  /4  /9171 . 

http://ar.theasian.asia/archives/29411 

 المصدر نفسو  (87)

(82)Indian National congress , Past – party – president.. www.inc.in 

 .771ص  نورماف .د. بالمر . المصدر السابق ، (89)
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: محامي وسياسي مف كمكتا ، ينتمي الى طبقة الفيدا ، خدـ  7491 – 7811س . ر. داس  ( 89)
حات الدستورية التي كانت متوقعة في محكمة كمكتا العميا ، دخل الميداف السياسي استجابة لئلصبل

،كاف عضوا في لجنة التحقيق في مجزرة امريتسار وقاد حركة البل  7491، تحالف مع غاندي  7471
، كاف يؤمف بالطرؽ  7497تعاوف في البنغاؿ ، وكاف لو دور قيادي في مقاطعة زيارة أمير ويمز عاـ 

بالتعميـ الوطني إال انو سرعاف ما اختمف مع  الدستورية وشدد عمى ضرورة العمل في القرى واالىتماـ
. أطمق عميو لقب ) ديشباندو ( 7499يبلؿ نيرو حزب سواراج أواخر غاندي وانشق عنو وأسس مع موت
 .   7491وتعني صديق الببلد  توفي عاـ 

Indian National congress , Past – party – president.. www.inc.in 
عمى شكل تقرير أصدره   7478مسفورد : صدرت اإلصبلحات في تموز غم -إصبلحات مونتاغو( 81)

غممسفورد نائب الممؾ في اليند ومونتاغو وزير الدولة البريطاني لشؤوف اليند ىدفو ضماف تأييد الينود 
، تضمنت تمؾ اإلصبلحات   7478السيما واف بريطانيا خرجت لتوىا مف الحرب العالمية األولى عاـ 

لتشريعية ، وتخفيف حدة رقابة البرلماف البريطاني ووزير الدولة لشؤوف اليند عمى توسيع الييئات ا
حكومة اليند ، ومنح األقاليـ اليندية نوع مف االستقبلؿ الذاتي في إدارة شؤونيا ، إال انو أبقى حكومة 

ذكر لبلستقبلؿ اليند مسؤولة اماـ حكومة بريطانيا وليس أماـ الييئة التشريعية اليندية مع عدـ وجود أي 
 الذاتي الحقيقي .

Indian constitutional reforms , api.parliment.uk 
 .98كاثريف فرانؾ ، المصدر السابق ، ص ( 81)

: احد اشير زعماء الحركة الوطنية اليندية وىو محامي  7499 – 7811فيتا البياي باتل ( 81)
العميا ، عيف عضوا في المجمس التشريعي وسياسي مف كوجرات ،عمل في المحاماة في محكمة بومباي 

التي أصبح رئيسا ليا لممدة مف  7499، وكاف عضوا في الجمعية التشريعية اليندية  7479في بومباي 
، عرؼ بذكاءه وخطبو البميغة ، زار الواليات المتحدة االمريكية واوربا عدة مرات ،  7491 – 7491

 dubeat.com . 7499توفي في جنيف عاـ 
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 . 711-714ليمى االمير ، المصدر السابق ،  ص  (88)
: محامي وسياسي مف بومباي درس القانوف وتخرج  MR Jayakar 7819 – 7414جايكار ( 84)

، ومارس المحاماة في محكمة بومباي العميا ، كاف زعيما لحزب سواراج  7411مف جامعة لنكولف عاـ 
وأصبح  7491قاؿ مف حزب المؤتمر الوطني ، ثـ است 7491 – 7499في مجمس اإلقميـ التشريعي 

، ثـ قاضيا في المحكمة االتحادية في تشريف  7491 – 7491عضوا في الجمعية التشريعية اليندية 
 . 7411حتى تقاعده عاـ  7498، شغل منصب رئيس جامعة بونا عاـ  7494 – 7491األوؿ 

http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/m-r-jayakar 
: صحفي وسياسي مف مقاطعة ميراشترا ، كاف محررا  7491 – 7819ف .س . كاليكار ( 41)

، انضـ الى حزب سواراج بعد تعطيل حركة البل تعاوف غير انو  7478 – 7841لصحيفة ) ميراتا ( 
تشريعية ، وقد إذ أصبح مف دعاة التعاوف مع السمطات البريطانية داخل المجالس ال 7491انفصل عنو 

 أسس مع جاياكار حزب ) االستجابييف ( لمتعاوف داخل المؤتمر الوطني  
 719 -717ليمى ياسيف حسيف ، المصدر السابق ،ص ( 47)
مصطمح انكميزي معناه النظاـ الذي كاف يربط بريطانيا بمستعمراتيا عف طريق  الدومنيوف : ىو( 49)

 . 91دليبًل عمى والئيا ، معمولي وفاء ، المصدر السابق ص ربط سياستيا الخارجية بالتاج البريطاني 

 .771نورماف ، د. بالمر ، المصدر السابق ، ص  (49)
برئاسة جوف سيموف  7491لجنة سيموف : شكمتيا حكومة المحافظيف البريطانية في نوفمبر ( 49)

العماؿ وعضو مستقل وكميمنت اتمي وعضوية سبعة اعضاء اربعة منيـ مف المحافظيف واثنيف مف حزب 
لتقديـ تقرير عف الدستور اليندي ، قوبل تشكيميا بعاصفة مف النقد بسبب استبعاد الينود عف عضويتيا 

دوف اف يكوف لو اي اثر ، اذ اقترح  7494، وقوطعت المجنة مف حزب المؤتمر ، ونشرت تقريرىا عاـ 
 انية في المركز .الحكـ الذاتي اإلقميمي لميند اال انو رفض المسؤولية البرلم

www.britanica.com   
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جياد عودة ، مقدمة في الدراسات اإلستراتيجية الشرؽ أوسطية ، المكتب العربي لممعارؼ ،   (41)
 .999، ص 9179جامعة حمواف والجامعة البريطانية ، 

(96)P.HARDY ,The Muslims of British India , CAMBRIDGE , AT THE UNIVER 
CITY PRESS,1972.212,213                                                                                       

 .999جياد عودة ، المصدر السابق ، ص ( 41)

 .11، 14سبمة طبلؿ ياسيف ، المصدر السابق ، ص   (48)
(99)Nehru report ( Motilal Nehru 1928 ), www.constitutionofindia.net. 
(100)Nehru report ( Motilal Nehru 1928 ), www.constitutionofindia.net. 

: وىو الميثاؽ الموقع بيف بيف المؤتمر الوطني والرابطة االسبلمية  في  7471ميثاؽ لكناو عاـ ( 717)
والذي اصبح المقر الرئيسي  7471قصر موتيبلؿ نيرو المسمى اناف بيافاف في كانوف األوؿ عاـ 

لغاء منصب وزير الدولة لحزب ا لمؤتمر الوطني اليندي ، اكد الميثاؽ عمى منح اليند الحكـ الذاتي وا 
لشؤوف اليند واف تكوف العبلقة بيف الوزير وحكومة اليند مماثمة لعبلقة وزير المستعمرات البريطاني 

ة زيادة أعضاء وحكومات دوميونات الحكـ الذاتي التابعة لمتاج البريطاني ، وأكد الميثاؽ عمى ضرور 
المجمس التشريعي اليندي ومساواة الشعب اليندي في الحقوؽ والواجبات مع باقي رعايا اإلمبراطورية 

، السنة  71البريطانية . دمحم عبدهلل عناف ، مسالة اليند وقضية باكستاف ، مجمة الكاتب المصري ، عدد 
 . 14 – 18، ص  7498الثانية ، 

 41المصدر السابق ، ص  وداد سالـ دمحم شمش ،( 719)

 . 741ليمى ياسيف حسيف ، المصدر السابق ، ص ( 719)

(104)Nehru report ( Motilal Nehru 1928 ), www.constitutionofindia.net. 
 . 91،ص  9171جورج عزيز ، جواىر الؿ نيرو ، دار اليبلؿ ، القاىرة ،( 711)
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   11، ص  7411: مرواف الجابري ، بيروت ، جواىر الؿ نيرو ، صفحات مف حياتي ، ترجمة (711)
 . 11جواىر الؿ نيرو ، المصدر نفسو ، ص   (711)

ادوارد لوس ، عمى الرغـ مف اآللية : ) النيوض الغريب لميند الحديثة ( ، ترجمة معيف اإلماـ ، (718)
 . 919، ص  9114العبيكاف لمنشر ، 

 .999جستر باولز ، المصدر السابق ، ص ( 714)

،  7411جواىر الؿ نيرو ، صفحات مطوية مف حياتي ، ترجمة : مرواف الجابري ، بيروت : ( 771)
  19 – 17ص 

 . 17المصدر نفسو ، ص ( 777)

  718 – 711كاثريف فرانؾ ، المصدر السابق، ص ( 779)
في : ابنة جواىر الؿ نيرو ، سياسية ىندية تولت رئاسة الوزراء  7489 – 7471انديرا غاندي ( 779)

الى  7411،أتمت دراستيا في اوكسفورد في بريطانيا ، انضمت  7411 – 7411اليند بيف عامي 
وبقيت فييا حتى انتخبت  7419حزب المؤتمر الوطني الحاكـ ، أصبحت وزيرة لئلعبلـ بعد وفاة والدىا 

ية ، اتبعت سياسة اقتصادية واجتماعية إصبلح 7411لزعامة الحزب خمفا ؿ الؿ بيادر شاستري 
واشتيرت بميميا نحو فكرة عدـ االنحياز في نطاؽ التعاوف مع جماؿ عبدالناصر والمارشاؿ جوزيف 
بروز تيتو ، فرضت حالة الطوارئ في نياية عيدىا ثـ تولت رئاسة الوزراء مجددا اثر فوزىا في 

بالمياتما ، وال توجد ليا أي صمة قرابة  7489، اغتيمت عمى يد احد حراسيا السيخ  7481انتخابات 
. كذلؾ : عمي صالح دمحم عضيبة ، العبلقات  99غاندي . دمحم التونجي ، المصدر السابق ، ص 

 . 19، ص  9118، القاىرة ،  7489 – 7419اليندية  –السياسية األمريكية 
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 المصادر
 المصادر العربية والمعربة -7

 9179د مكاف لمنشر ، ابراىيـ عثماف حساـ الديف ، موسوعة مدف العالـ ، اليوجػ 7
ادوارد لوس ، عمى الرغـ مف اآللية ) النيوض الغريب لميند الحديثة ( ، ترجمة معيف اإلماـ ، ػ 9

 . 9114العبيكاف لمنشر ، 
انتصار عمي عبد نجـ المشيداني ، جواىر الؿ نيرو وموقفو مف القضايا العربية ، رسالة ماجستير ، ػ 9

 .9119ة بغداد ، ابف رشد ، جامع –كمية التربية 
ايرؿ رونالد شاي ، حياة المورد كرزف : السيرة الذاتية لجورج ناثانيل كيرزوف ، ترجمة : دمحم عدناف ػ 9

 . 9179السيد ، ابو ظبي ، 
 .7481انديرا غاندي ، حقيقتي ، ترجمة وفاء غازي ، دار الوحدة لمطباعة والنشر ، بيروت ،ػ 1
مسياسة العالمية ودور الشرؽ األوسط ، ترجمة إبراىيـ عبد الرحمف جستر باولز ، اآلفاؽ الجديدة لػ 1

 .7419الخاؿ ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،
جياد عودة ، مقدمة في الدراسات اإلستراتيجية الشرؽ أوسطية ، المكتب العربي لممعارؼ ، جامعة ػ 1

 . 9179حمواف والجامعة البريطانية ، 
 .7411فحات مف حياتي ، ترجمة : مرواف الجابري ، بيروت ، جواىر الؿ نيرو ، صػ 8
جواىر الؿ نيرو ، صفحات مطوية مف حياتي ، ترجمة مرواف الجابري ، منشورات المكتب التجاري ػ 4

 . 7411لمطباعة والتوزي والنشر ، بيروت ، 
المكتب جواىر الؿ نيرو ، صفحات مطوية مف حياتي ، ترجمة مرواف الجابري ، منشورات ػ 71

 .7411التجاري لمطباعة والتوزي والنشر ، بيروت ، 
 .9171جورج عزيز ، جواىر الؿ نيرو ، دار اليبلؿ ، القاىرة ،ػ 77
( ،  7498 -7419سبمة طبلؿ ياسيف ، دمحم عمي جناح ودوره السياسي في تأسيس دولة باكستاف )ػ 79

 .9177اطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة ، كية االداب ، 
ساشي تارور ، اختراع اليند : قصة حياة جواىر الؿ نيرو ، ترجمة : حبيب هللا خاف ، ابو ظبي ، ػ 79

9114 . 
ستار جبار عبلي ، باكستاف ) دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الديمقراطية ( ، دار الجناف 

 .9179لمنشر ، الخرطـو ، 
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، القاىرة ،  7489 – 7419اليندية  –مريكية عمي صالح دمحم عضيبة ، العبلقات السياسية األػ 79
9118 . 

( ،  ،  7491 -7471غالية عباسي ، امينة ىندة ، المياتما غاندي والمقاومة السممية في اليند )ػ 71
 . 9171مميانة ، الجزائر ،  –جامعة الجيبللي بو نعامة خميس 

ترجمة كوثر محمود دمحم ، كممات عربية  كاثريف فرانؾ ، انديرا ) قصة حياة انديرا نيرو غاندي ( ،ػ 71
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 300 (0202 كانون األول) ع والعشرون ممحق العدد التاس 

 خولة طالب لفتة د. م.أ. 
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