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ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

الهند ..صراع األديان والسلطة
فاطمة ناصر

يحمل املقال الأ�صلي للكاتب كري�ستوف جافريلو -مدير �أبحاث يف املركز القومي للأبحاث العلمية بفرن�سا  -عنوان (مظاهر التدين اجلديد يف الهند والرهانات
ال�سيا�سية) .وهو مقال قيم للقارئ العربي الذي قد ال يعرف الكثري عن هذا البلد .فالداخل العربي ب�صراعاته الدينية واملذهبية وال�سيا�سية قد �أعمى العقول
عن ال�صراعات امل�شابهة يف دول العامل .مل يكن هذا املقال �سهال للعر�ض ب�سبب الغمو�ض الذي ت�سببت به ترجمة يف بع�ض املوا�ضع.
ملحة تاريخية عن التح ّوالت الدينية يف الهند
غالبية التحوالت الدينية يف الهند تكون جماعية ولي�ست فردية.
مع وجود حاالت نادرة للتحول باقتناع �شخ�صي كتحول الإمرباطور
�أ�شوكا  ٢٣٧ -٢٧٣م من الربهمية �إىل البوذية� .أمّ��ا �أ�شهر التحوالت
اجل��م��اع��ي��ة م��ن دي���ن لآخ���ر ك���ان حم��رك��ه الأول ال�����ش��ع��ور ب��ال��ظ��ل��م من
قبل الدين الأ�صلي .وهذا ما ح�صل يف حالة حتوّل طبقة احلرفيني
الهندو�س امل�صنفني يف �آخر �سلم الرتاتبية االجتماعية وحتولهم �إىل
الإ���س�لام ،وم��ا ح�صل للمنبوذين الهندو�س ال��ذي��ن يف�ضلون ت�سمية
(داليت) حني حتولوا �إىل البوذية يف .١٩٥٠
حركات التب�شري و�أثرها على الهنود
لقد �ساهمت حركة التب�شري امل�سيحية يف ظهور حركات دفاعية خا�صة
من قبل النخب الهندو�سية املحافظة واملنخرطة يف العمل ال�سيا�سي.
ويف القرن الع�شرين بلغت ذروة هذا الن�شاط الدفاعي خا�صة حني بد�أ
عمليات التعداد و�إح�صاء عدد الأفراد ومعرفة كم يبلغ عدد �أتباع كل
ديانة .وعلى الرغم من �أ ّن التحول من دين لآخ��ر يجري من قرون
ولي�س بالأمر اجلديد� ،إال �أ ّن القوميني الهندو�س ي�صرون على �إل�صاق
عملية التحول من دي��ن لآخ��ر بالتوجهات ال�شريرة التي تهدف �إىل
�سلخ الهنود من جلدهم الأ�صلي املتمثل يف الهند .فالأديان املتحول
�إليها كالإ�سالم وامل�سيحية هي �أديان غريبة وواردة �إىل الهند ولي�ست
�أديانا هندية �أ�صلية.
الأهليون ..الب�سطاء هدف اجلميع
يعرف الأهليون يف الهند با�سم «�أديفا�س  « adivasis -وهي تعني
الذين كانوا هناك يف ال�صدارة .وه��م تلك اجلماعات الب�سيطة ذات
امل��ه��ن الب�سيطة وال��ت��ي ت��ع��اين يف ال��غ��ال��ب م��ن ���ض��غ��وط��ات اجتماعية
ومادية .ويتمركزون ب�شكل �أ�سا�سي يف �شمال �شرق الهند على احلدود
مع ال�صني ،ويف احلزام القبلي الرابط للهند من بهار �إىل غوجارات.
وفعال حتولت �أعداد كبرية من هذه اجلماعات �إىل الإ�سالم لتح�صل
ح�سب ما ظنت على الكرامة واالحرتام ،كما �أغراها التب�شري امل�سيحي
ب��ال��رع��اي��ة ال�صحية واخل��دم��ات التعليمية .حت��ول��ت �أع���داد ك��ب�يرة يف
امل�سيحية .ه���ذا ال��ت��ح��ول لقبائل ب���أك��م��ل��ه��ا غ�ير م�لام��ح ال��ع��دي��د من
القرى مثال :ميغااليا وميزورام وناجاالند التي تغريت لغة النا�س
فيها �إىل اللغة الإجنليزية.
القوانني تكفل التب�شري للجميع
�سمحت الهند عرب قوانينها حق التب�شري لكافة الديانات؛ فالإ�سالم
وامل�����س��ي��ح��ي��ة ل��ي�����س ل��ه��م��ا ح��ق اح��ت��ك��ار ال���دع���وة ل��ه��م��ا ،ويف وج��ه��ة نظر
الهندو�س القوميني ف���إ ّن الإ���س�لام ي�صرح بعدائه للفكر الهندو�سي

وامل�سيحية تعمد على �سيا�سة التوغل دون مواجهه ولكن بالتدرج
والتحبيب التدريجي .ويرى الهندو�س �أن جناح الدعوة الإ�سالمية
والتب�شري بامل�سيحية ن��اجت ع��ن ع��دم ق���درة الهندو�سية على حماية
نف�سها.
الأرقام تتحدث
ق��دم��ت والي���ة م��ادي��ا ب��رادي�����ش ب��رئ��ا���س��ة راف��ي�����ش��ان��ك��ار ���ش��وك�لا  -رئي�س
حكومتها -ت��ق��ري��را مف�صال ع��ن ن�����ش��اط��ات ومت��وي��ل ح��رك��ة التب�شري
للم�سيحية يف الهند� .أه��م تفا�صيل التقرير ال��ذي مت تقدميه عام
:١٩٥٥
زي��ادة ع��دد املب�شرين يف ال��ع��دد بعد �أن ك��ان  ٤٣٧٧يف � ١٩٥١إىل ٤٨٧٧
خالل � ٣سنوات.
زي���ادة التمويل خ�لال ال��ف�ترة م��ن � ١٩٥١إىل  ١٩٥٤لتبلغ  ٢.٩مليار
روب���ي���ة( .ث��ل��ث ه���ذه امل��ب��ال��غ �أت���ت م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة)
الغر�ض منها بناء :املدار�س ودور الأيتام وامل�ست�شفيات.
خال�صة التقرير :خطر عظيم على �أمن الهند الذي �سيهدده وجود
مناطق منه متحيزة للغرب بفعل حتولها للم�سيحية ،وكذلك الذين
حتولوا للإ�سالم لي�سوا مبن�أى من هذا االتهام فلديهم معتقد ببناء
�أمة �إ�سالمية.
�أحداث فارقة
�أح����داث ن��اج��االن��د يف  ١٩٦٣ت�سكنها قبيلة ن��اغ��ا ال��ت��ي ي��ط��ال��ب �أرب��ع��ة
�أخما�س �سكانها باال�ستقالل عن الهند.
القوانني املتحيزة
ح��اول��ت الأح���زاب الهندو�سية حماية نف�سها ع�بر ت�شريعات قانونية
تتلخ�ص يف الآت����ي« :ال ي��خ��ول لأي ك���ان ت��غ��ي�ير دي���ن �شخ�ص م���ا� ،أو
حماولة ذل��ك� ،سواء ك��ان ذل��ك ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،و�سواء
با�ستعمال الإك��راه �أو التغرير �أو ب���أي �أ�سلوب مماثل ،وال يخول لأي
�أحد كان امل�ساعدة يف عملية التحول الديني» هذا هو املبد�أ العام الذي
تتفق عليه كافة الت�شريعات ولك ّنها تختلف فقط يف درج��ة العقوبة
فهي ت�ت�راوح ب�ين ال�سجن مل��دة �سنة وث�لاث �سنوات وغ��رام��ة ت�تراوح
ب�ين  ٥٠٠٠و� ٥٠٠٠٠أل��ف روب��ي��ة .وه��ذه القوانني تهدف �إىل احلفاظ
على عدد الهندو�س من التناق�ص ال��ذي ت�سببت به حركات التب�شري
الدينية.
لكل فعل ردة فعل (ال�شودهي) حركة التب�شري الهندو�سية
جل����أ ال��ه��ن��دو���س ع�بر عملية ال�����ش��وده��ي �إىل تقليد ح��رك��ات التب�شري
و�أ�ساليبها و�إعادة املتحولني �إىل ح�ضن الهندو�سية .ن�ش�أ يف عام ١٩٥٢
مل��واج��ه��ه اجل��م��اع��ات الإ���س�لام��ي��ة يف مقاطعتي ري��ج��اره و �سورغوجه

وملجابهة الإر�ساليات امل�سيحية يف �أورايون .ف�أن�ش�أت املدار�س ومبيتات
الفتيات ومراكز التكوين وامل�ست�شفيات .كما �أن��ه ا�شتغل على تنمية
احل�����س ال��ق��ب��ل��ي ل���دى ق��ب��ائ��ل ال��ه��ن��دو���س �ضمن �أداة �أن�����ش���أه��ا التجمع
الهندو�سي العاملي مب�سمى ()Tribal welfare department
وعملت خ�لال ال��ف�ترة ( .)١٩٥٧ - ١٩٤٨تو�سع ه��ذا التجمع و�أن�����ش���أ
مقرات متعددة له وزادت ن�شاطاته يف ظل ت�ساهل احلكومة الهندية.
كما يقوم املجمع بتجمعات �سنوية مهيبة تلقى فيها املواعظ ويقام
فيها طق�س البوجا اجلماعي؛ ففي  ٢٠٠٢جتمع ما يقارب � ٢٥٠ألف
�شخ�ص يف ج��اب��وا وح��ده��ا ،وجتمع يف  ٢٠٠٤مبنطقة علرياجبور ٤٠
�ألف �شخ�ص .حقق التجمع جناحاً تثبته الأرق��ام لنا فبني � ١٩٧٨إىل
 ١٩٨٣زادت مراكز ح�ضوره من � ١٥إىل  ٩٢وزادت عدد املراكز ال�صحية
املجانية من  ٣٧مركز يف � ١٩٧٨إىل  ١١٨يف .١٩٨٣
التب�شري الهندو�سي ال يكفي فهل من مزيد
مل يكتف الهندو�س بتقليد التب�شري امل�سيحي عرب توفري اخلدمات
ال�ضرورية ب�شكل جماين ،بل عمدوا �إىل �أن�شطة فعالة وذلك بتوظيف
ق��وت��ه��م احل��زب��ي��ة م���ن خ��ل�ال (ح����زب ال�����ش��ع��ب ال���ه���ن���دي) ال����ذي دع��م
اجلمعيات واملنظمات الهندو�سية يف �إقامة مظاهرات �ضد امل�سيحيني
خا�صة يف ف�ترات الأعياد وك�ثرت هذه الأن�شطة يف الت�سعينيات .كما
عمدت بع�ض املنظمات الهندو�سية �إىل ا�ستغالل ال�شبان العاطلني عن
العمل عرب دفع مبالغ مالية لهم وذل��ك ملراقبة �أن�شطة امل�سيحيني.
وب��ه��ذا زادت �أع��م��ال العنف اجت��اه امل�سيحيني وامل�سلمني حيث �أ�صبح
امل�سلمون يف  ٢٠٠٠م�ستهدفني من الهندو�س املت�شددين يف غوجارات
التي ح�صلت بها مذبحة يف .٢٠٠٢
خامتة
مل تنته الق�صة بغلبة الهندو�س القوميني وتعاطيهم العنيف مع
امل�سيحيني وامل�سلمني بل �إن احلدة زادت من كل الأطراف؛ فامل�سيحيون
وخا�صة بعد تويل �سونيا غاندي -الإيطالية الأ�صل امل�سيحية الديانة
 حزب امل�ؤمتر �أ�صبح امل�سيحيون �أكرث عنفاً ب�سبب ا�ستنادهم على قوةال�سلطة التي باتت يف �أيديهم .يف تكرار للق�صة ذاتها حني ا�ستوح�ش
ال��ه��ن��دو���س �ضد امل�سيحني وامل�سلمني بعد توليهم لل�سلطة .وهكذا
�سيكون حال كل دين يعي�ش يف بلد ال يف�صل الدين عن ال�سيا�سة بل
متيز قوانينه دينا عن �آخر متى ما ح�صل معتنقوه كر�سياً يف ال�سلطة.
الهندو�س و امل�سيحيون وامل�سلمون ميكنهم العي�ش جنباً جلنب حني ال
يفرق وطنهم الأم بني �أبنائه.
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