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ويف ال �ف �� �ص��ل الأول ي �ف �ح ����ص م� ��دى ت �ط �ب �ي��ق ن�ظ��ري��ة
الالعنف املبنية عليها م�بررات النباتيني وي��ؤك��د ب��أ َّن
الأغلبية من القدي�سني يف الديانة الهندو�سية كانوا
ممن مل يلتزموا بهذا امل�ب��د�أ ط��وال تاريخ الهند حتى
الآن .ويك�شف هنا ع��ن ب�ط�لان امل��زاع��م ال�ت��ي وردت يف
كتاب «�أك��ل حلوم البقر يف الهند القدمية» للروحاين
«�أم� .آر .راجي�ش « برباهني دامغة من الكتب الدينية
القدمية .ويقول �صحيح �أن بع�ض م�شايخ الهندو�س
قد نهى عن �أك��ل حلم البقرة ولكن �إ�سناد هذا املوقف
�إىل ج �م �ي��ع امل� ��ذاه� ��ب ال �ه �ن ��دو� �س �ي ��ة جم � ��رد حم ��اول ��ة
ف��ا��ش�ل��ة ل�ت���ض�ل�ي��ل ال� �ق ��راء .وي �ن �ق��ل ه �ن��ا ن���ص��و��ص��ا من
«مانو�سمريتي» (الف�صل اخلام�س ،الآية رقم � )41أحد
�أقدم الكتب الفقهية لدى الهندو�س التي تثبت �أن حلم
البقرة ك��ان ج��زءا من النذور التي تقدم لآلهتهم كما
�أن رهبانهم كانوا ي�أكلونها عند انتهائهم من طقو�س
دينية يقومون بها .وبهذا ال�صدد ي�شري �إىل «تف�سري
مانو�سمريتي» (�صفحة )216 :ل�ل��روح��اين «�سيدهي
ناتهاناندا» النباتي اخلال�ص الذي ينتمي �إىل مذهب
رام��ا كري�شنا ال��روح��اين ردا على ق��ول «راج�ي����ش» ب��أن
النخب العلمانية ال��ذي��ن ي� ّدع��ون �أن �سلف الهندو�س
كانوا يتناولون �أطعمة اللحوم �إمنا ي�ستندون �إىل كتب
امل�ست�شرقني �أمثال «ماك�س موالر» ()Max Mullar
و «�إي .ب� ��ي .ك �ي ��ت» ( )Keithوم ��ون�ي�ر وي�ل�ي��ام����س
( )Monier Williamsال��ذي��ن ال ي��درك��ون اللغة
«ال�سان�س�سكريتية» .و�إ�ضافة �إىل «�سيدهي ناتهانندا»
يقدم امل�ؤلف قائمة من جهابذة العلماء الذين لهم باع
طويل يف بحوث الكتب الدينية الهندو�سية والطقو�س
املرتبطة بها ومم��ن �ساهموا ب�شروح وافية لها �أمثال
«ايركارا رامان منبوتريي باد» و�أو� .أم� .سي .نامبوتريي
باد و»يف كي بهاتاتريي باد» و»ناريندرا بهو�شان» داخل
ك�يراال و»داي��ان��ان��دا ��س��ارا��س��وات��ي» و�آرب�ي�ن��دو» يف �شمال
الهند ممن يعرتف بهم احلزب احلاكم الهندو�سي .حتى
�أن ّ
منظر الدولة الهندو�سية «جول فالكار» قد اعرتف
ب ��أن البقرة كانت تذبح يف منا�سبات دينية يف القرون
الأوىل .وي�ن�ق��ل م��ن جم�م��وع��ة �أدب �ي��ات «ج ��ول ف��ال�ك��ار»
(اجللد ال�سابع �ص  )18ر�سالة كتبها «جول فالكار» �إىل
« �شوندهي م��اه��اراج» بهذا ال�صدد ردا على ا�ستف�سار
الثاين عن جواز ذبح البقرة يف منا�سبات دينية .طرح
«��ش��ون��ده��ي» ه��ذا ال���س��ؤال ح�ين انعقد ق��رب��ان معروف
با�سم « فاجا بييي» يف عام  1959و�شاع خرب يفيد ب�أن
بقرات قد تذبح يف هذا القربان .فرد «جول فالكار» ب�أنه
لو مل يكن مرجع ًيا يف مثل هذه ال�ش�ؤون �إال �أن هناك
رواي��ات ت�ؤكد ب��أ َّن ذبح البقر كان من العادات ال�سائدة
يف الهند ميار�سها الرهبان يف طقو�س دينية يف القرون
الو�سطى .وقد كتب « ناريندرا بهو�شان» الذي ينتمي
لطريقة «�آريا�ساماج» �أن «�إندران» �أحد �آلهة الهندو�س
كان ي�أكل حلوم البقر .ويوجد يف اللغة املاراتية املحلية
كتاب ي�سمى «دهارما �شا�سرتا فيهار» ،وهو �شرح للكتب
املقد�سة املعروفة با�سم «براهمانياهات» .ينقل امل�ؤلف
مربرات وردت يف الطبعة الثامنة ع�شرة من هذا الكتاب
ب��أن قدا�سة البقرة هي ذاتها �سبب ج��واز �أك��ل حلومها
مثل الريحان الذي يعتربونه الهندو�س نباتاً مقد�ساً.
ال�ه�ن��دو���س امل�ت��دي�ن��ون ،ه��م ي ��أك �ل��ون �أوراق� ��ه وي���ش��رب��ون

ع�صريه تربكا بقدا�سته كما ي�شربون ماء نهر «جاجنا»
وي �ك ��ن �أن جن ��د يف «ت��اي �ت��اري��ا ب��ره �م �ن��ا» من
ت�ب�رك ��اُ .
الكتب الفقهية الهندو�سية �أو�صافا و�أنواعا من البقر
والعجول التي ينذر ذبحها لآلهتهم املختلفة .ويف كتاب
«�أ��ش�ف��االي��ا ج��ري�ه��ا��س��وت��را» تفا�صيل م��را��س��م ُت�ق��ام بها
فيما يتعلق بجنازة الرهبان من طائفة الرباهمة من
الهندو�س .ومب��وج��ب ه��ذه املرا�سم جت��ب تغطية وجه
اجلنازة ور�أ�سها بح�شو دابة �أنثى كما يجب و�ضع قلبها
ع�ل��ى م�ك��ان ق�ل��ب اجل �ن��ازة ف���ض� ً
لا ع��ن و��ض��ع ك��ل ع�ضو
من �أع�ضائها مو�صولة ب�أع�ضاء امليت .وهكذا �إن نقلنا
الكتب التي ُتيز ذبح البقرة و�أكل حلومها يطول بنا
ذكرها لذا نكتفي بهذا االخت�صار.
ومم� ��ا ي �ك �� �ش��ف ع ��ن ن �ف ��اق ُع � � ّب� ��اد ال �ب �ق ��ر جت � ��ارة حل ��وم
البقر ال�ت��ي ت�ترع��رع بت�صديرها �إىل اخل ��ارج .و ُت�شري
الإح�صائيات �إىل �أن ت�صدير حلوم البقر قد زاد 28000
طنا بعد �أن توىل م��ودي احلكومة .وجدير بالذكر �أن
والية «غجرات» التي حظرت ذبح البقر هي يف مقدمة
هذا الت�صدير .والأغرب من هذا �أن ال�شركات الكبرية
ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ت���ص��دي��ر حل ��وم ال�ب�ق��ر ميلكها ال�ه�ن��دو���س
وت ��وج ��د ح���ص����ص ف�ي�ه��ا لأع �� �ض��اء ب ��ارزي ��ن م ��ن احل ��زب
احل��اك��م مثل «��س��وين ��س��وم» ع�ضو املجل�س الت�شريعي
بوالية �أوتار برادي�ش.
تتناقل التقارير ال�صحفية يف الهند �أن هناك حتركا
لتخ�صي�ص حقيبة ل�ش�ؤون البقر عند ت�شكيل جمل�س
ال ��وزراء امل��رك��زي م��ن ج��دي��د .فحينئذ يحظى ال�شعب
ال�ه�ن��دي ب��وزي��ر ج��دي��د يهتم ب �� �ش ��ؤون ال�ب�ق��ر يف عموم
الهند .وت�صديقًا لهذا اخلرب �صدر تقرير يف «لكهنو»
من قبل «�أميت �شاه» رئي�س احلزب احلاكم ي�ؤكد فيه �أن
احلكومة املركزية قد ت�سلمت ع��ددًا من املقرتحات يف
هذا ال�صدد و�أنها تفكر جديا يف تنفيذ هذه املقرتحات.
�� �ص ��رح ب� �ه ��ذا يف م � ��ؤمت� ��ر � �ص �ح �ف��ي ن �ق �ل �ت��ه اجل ��ري ��دة
«تليغراف» م�ؤخ ًرا ،علماً ب�أن هذا كان من مطالب �سبق
�أن قدمها «�آدتيا ناتها» رئي�س جمل�س ال��وزراء احلايل
يف «�أوتاربرادي�ش» �أمام مودي حني توىل الثاين من�صب
رئي�س ال ��وزراء يف احلكومة امل��رك��زي��ة بعد االنتخابات

العامة التي انعقدت عام  .2014ويف والية «راجا�ستان»
التي يحكمها حزب «بهارتييا جناتا» توجد حاليا وزارة
خا�صة برعاية البقر .وقد �أو�صت جلنة �أخرى كلفتها
وزارة الداخلية املركزية ببناء حظرية ُترعى فيها على
الأق ��ل  500بقرة م��ن ب�ق��رات هائمة يرتكها �أ�صحابها
بحيث تتحمل تكاليفها احلكومات يف ال��والي��ات .ومن
ال�سخرية �أن ه�ن��اك جلنة ت�شمل  19ع�ضوا ت�ستغرق
الآن يف البحث عن قوى كامنة يف روث البقرة وبولها
يف ع�ل�اج الأم ��را� ��ض .وح�ي�ن ي�ك��ون ال�ه��م الأك �ب�ر ال��ذي
ي�شغل ر�أ�س حكومة مودي البقرة والإجراءات الر�سمية
ب�ت�خ���ص�ي����ص م �ب��ال��غ ب��ال �غ��ة ع �ل��ى ق ��دم و� �س ��اق يف � �ش ��أن
رفاهيتها مي��وت يف ج��ان��ب �آخ��ر م�ئ��ات م��ن الأط �ف��ال يف
م�ست�شفى حكومي يف والي��ة �أوتاربرادي�ش بعدم توافر
الأوك�سجني ال�لازم لعالجهم لتق�صري من قبل وزارة
ال�صحة العامة يف دف��ع املبلغ امل�ستحق ل�شركات ت��وزع
�أ�سطوانات الأوك�سجني .وال�سخرية يف تقدي�س البقرة
قد بلغت يافوخها من ترهات ي�صنعها ُع ّباد البقر حول
�آلهتهم هذه ،يقولون �إن يف قرون البقر �أ�شعة مفاعالت
رادي� ��و ويف روث �ه��ا ب�ل��و ت��ون �ي��ا .وي���س�خ��ر م�ن�ه��م ال�ك��ات��ب
والع�ضو الربملاين «�شا�شي تارور» « :فليقوموا بت�صدير
البقر �إىل «�شرينوبيل» يف �أوك��ران�ي��ا و�إىل فوكو�شيما
يف اليابان حتى يتمكن من توطيد العالقات الثنائية
بيننا وبني كل من هذين البلدين وي�صل م�ستوى رعاة
البقر عندنا �إىل �أح�سن احلالة» .يدعي ال�سيد مودي
�أن��ه ت��وىل احلكومة ليقود الهند �إىل الع�صر الرقمي
ول�ك��ن ل�ل�أ��س��ف جميع حم��اوالت��ه ل�ل�إ��ص�لاح��ات ��س��واء
كانت يف جم��ال االقت�صاد مثل �إل�غ��اء الفئات م��ن �أل��ف
روبية وخم�سمائة روبية �أو يف جمال ال�سيا�سة والرتبية
كانت كثرية ال�ضجيج وقليلة الطحني.
قد ي�ستغرب القارئ كيف يحدث كل هذا يف بلد يوجد
فيه د�ستور علماين؟ �صحيح �أن د�ستور الهند علماين
من حيث الأ�صل ولكن الثغرات الكامنة فيه التي ميكن
�سوء تف�سريها �أي�ضاً من جهتها ،هذه حقيقة �صادمة.
وت�ت���ض�م��ن امل �ب ��ادئ الإر� �ش ��ادي ��ة يف د� �س �ت��ور ال�ه�ن��د ب�ن�دًا
يطالب احلكومة بحظر ذبح البقرة .عند ت�سجيل هذا
البند ك��ان هدفه حفظ ث��روة الأن�ع��ام من �أج��ل تطوير
املنتجات الزراعية .وهذا البند هو الذي ت�ستغله القوى
الهندو�سية الآن بينما �صالحية هذا البند قد عفا عليها
الدهر حيث ا�ستبدلت الأنعام بجرارات (تراكتورات).
وقد �أ�شارت الكاتبة الأكادميية «بريتام �سينغ» �إىل مثل
هذه الثغرات يف د�ستور الهند يف �إحدى مقاالتها.
وقد جنح امل�ؤلف «�سوامي �شاكتي» من خالل هذا الكتاب
يف تعرية الهندو�سية من ردائها الزائف و�إظهارها على
حقيقتها.
----------------------الكتاب« :حلوم البقر يف الهند العظيمة»
امل�ؤلف� :سوامي �شاكتي بهادرانندا.
عدد ال�صفحات.66 :
لغة الكتاب :ماالياالم (لغة حملية يف الهند).
النا�شر :دار الن�شر الإ�سالمي ،كوزيكود ،كرياال ،الهند.
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«لحوم البقر في الهند العظيمة»..
لسوامي شاكتي

ويالبوراتو عبدالكبير *
البقرة حيوان وديع ُيحبه اجلميع ،فيها دفء ومنافع كثرية للنا�س ،ي�سقون مما يف بطونها من بني فرث ودم لبن ًا خال�ص ًا �سائغ ًا لل�شاربني ،يجعلون من جلودها
و�أ�صوافها و�أوبارها و�أ�شعارها �أثاثا ومتاعا �إىل حني ،ولهم فيها جمال حني يريحون وي�سرحون ،ولكن ما بال �أقوام يرفعونها �إىل �آلهة ُمقد�سة؟ تلك هي الكارثة التي
حاقت بالهند والتي جتعل نعمة البقرة هذه نقمة .وللأ�سف قد �أ�صبحت البقرة الآن م�ضطرة لأن حتمل على ظهرها �أعباء الفا�شية الهندو�سية الآثمة مما �أدى
�إىل اغتياالت �أبرياء كثرية لي�س امل�سلمون فقط بل املنبوذون من الطبقة ال�سفلى من الهندو�س � ً
أي�ضا .وكانت البداية يف قرية « دادري» بوالية «�أوتارا برادي�ش»
حيث جتر�أ يف العام املا�ضي ح�شود من «البقرهابيني» الغتيال م�سلم �ضرب ًا ا�سمه حممد �أخالق بتهمة حفظ حلم البقرة يف ثالجة داخل بيته .حني اغتيل كان ابنه
يحر�س مرابطا يف حدود البالد .وبعد هذه احلادثة قامت �شرطة العا�صمة بدلهي بحملة على مطبخ املكتب التابع حلكومة والية «كرياال » بنف�س التهمة .و�أثار
هذان احلادثان �ضجة كبرية يف و�سائل الإعالم �آن ذاك .وتقول التقارير ال�صحفية �إن  %98من االغتياالت املتعلقة بعنف الع�صابات من «جلان رعاية البقرة» التي
ت�شكلت يف �أنحاء البالد و %84من �ضحاياها كانوا من امل�سلمني ،ويف «قرية»�أونا» قامت جماعة من املتطرفني الهندو�س باغتيال رجل من طائفة «�شامر» بنف�س التهمة
قبل ثالث �سنوات ،ويف احلقيقة �إمنا �سلخ جلد بقرة ماتت ،وتلك كانت من �ضمن مهنتهم التقليدية� ،إثر هذا االغتيال ثارت طائفة «�شامر» وقاموا بتظاهرة كبرية
هددوا من خاللها برتك مهنتهم التقليدية احتجاج ًا على �أعمال العنف التي واجهوها من قبل ع�صابات الطبقة العليا من الهندو�س املتطرفني ،مما �أربك ال�سلطات
احلكومية و�أدخلها يف م�أزق ،لأنَّ ال�سلطات تعرف جيدً ا �أن �أفراد هذه الطائفة �إن تركوا مهنتهم التقليدية �سترتتب عليها �أزمة نظافة يف البالد حيث ال ي�ستعد
�أحد للقيام ب�أعمال التنظيف �سواهم .ولكن الت�صرفات الرعناء من قبل بلطجة «البقرهابيني» مل تتوقف موجتها ومل تتخذ احلكومة �إجراءات م�شددة �ضدها،
وكان �آخرها اغتيال طالب مدر�سة �إ�سالمية ا�سمه جنيد داخل قطار �أواخر رم�ضان املا�ضي جراء هجوم قام به بع�ض امل�سافرين معه ،طعنوه ب�سكني عدة مرات �أمام
�شرطة �سكة احلديد .كان ذلك الطالب يرجع مع �شقيقه من مدينة دلهي �إىل م�سقط ر�أ�سه بعد �أن ا�شرتى ثياب ًا جديدة الحتفال عيد الفطر.

فتقدم بع�ض �أع�ضاء ال�برمل��ان وخا�صة الن�ساء منهم
مثل ال�سيدة «�سوبريا» بكلمات احتجاجية انفعالية كما
قام جمع غفري من ال�سواد الأعظم مبظاهرات كبرية
يف م��دن خمتلفة يف �أن �ح��اء ال �ب�لاد حت��ت الف�ت��ة «لي�س
با�سمي» (.)Not In My Name
وقد �أ�صبح �أك��ل حلوم البقر ق�ضية �سيا�سية �أك�ثر من
ق�ضية دينية وحتول الف�ضاء العام �إىل �أ�سو�أ حالة بعد
�أن بد�أت ع�صابات تفرعت من رحم الأحزاب الهندو�سية
امل�ت�ط��رف��ة ق�ت��ل ك ��ل م��ن ي��ري��دون بتهمة �أك ��ل ال�ل�ح��م.
ف�إنهم �إمن��ا يحاولون �أن يجعلوا �أك��ل حلم البقرة ه ّما
ي��ره��ق امل���س�ل�م�ين ف�ق��ط بينما ه��و يف احل�ق�ي�ق��ة ق�ضية
ح��ري��ة اخ�ت�ي��ار ط�ع��ام ت�ه��م جميع ال�ف�ئ��ات م��ن ال�ن��ا���س.
الطبقة العليا من الهندو�س ولو كانوا عموما نباتيني
تقليديا فلي�س جميع الهندو�س ك��ذل��ك .لأن الأغ�ل��ب
منهم غ�ير نباتيني يف�ضلون �أط�ب��اق اللحوم حتى �أن
طائفة «ال�براه�م��ة « الطبقة العليا م��ن الهندو�س يف
«ك�شمري» ي�أكلون حل��وم البقر منذ زم��ن بعيد .يقول
امل � ��ؤرخ امل���ش�ه��ور «�أم .ج ��ي .ا� ��س .ن ��اراي ��ان ��ان» يف مقالة
ن�شرتها �إحدى املجالت ال�سيارة ال�صادرة يف «كرياال» �إن
الكتب املقد�سة الهندو�سية ال يوجد فيها ن�ص يدل على
حت��رمي حل��وم ال�ب�ق��رة ،وج��دي��ر بالذكر �أن «ن��اراي��ان��ان»



ك��ان موقفه من ق�ضية امل�سجد البابري املتنازع فيها
مييل �إىل م��وق��ف احل ��زب احل��اك��م احل ��ايل .وي�ستنبط
�أي�ضاً من الكلمة «جوجنان» املوجودة يف معاجم اللغة
«ال�سان�سكريتية» وامل�ستعملة مرادفة لكلمة «ال�ضيف»
�أنها ت�شري �إىل �أن عادة �أكل حلوم البقر تعود جذورها
�إىل ال��زم��ن الأ��س�ط��وري الهندو�سي لأن الكلمة ذاتها
م�ؤلفة م��ن كلمتني « -ج��و» معناها ب�ق��رة ،و «ج�ن��ان»
معناها �آكل .وهي توحي بتقليد �سائد يف ذلك الزمان
ح�ي��ث ي�ستقبل ال���ض�ي��وف ب��ذب��ح ب�ق��رة ل�ك��ي ٌت �ق��دم لهم
�أطباقاً ت�شمل حلومها.
وع�ل��ى ه��ذه اخللفية �إذا ق��ر�أن��ا ك�ت��اب «حل ��وم ال�ب�ق��ر يف
الهند العظيمة» ل�سوامي �شاكتي بهدراناندا « تت�ضح
لنا �أهميته من عدة وج��وه� .أ ّو ًال �أن م�ؤلفه رجل ميثل
تيارا روحانيا يف الديانة الهندو�سية .وثانيا �أن��ه ملم
بكتبهم املقد�سة و�أ�ساطريهم املختلفة وال يتكلم على
هواه بل يدح�ض مزاعم املحافظني اجلدد املتزمتني من
الهندو�س بنقل ن�صو�ص من كتبهم املقد�سة واملعرتف
بها لديهم جميعاً مثل «فيدا» و»�أوباني�شات» و»رامايانا»
و»ماهابهاراتا» ال ي�ستطيع �أحد �أن ينكرها .ويف مقدمة
الكتاب يقول امل�ؤلف �إنه ال غرو �أن يختار �شخ�ص حرية
ال�صمت ول�ك��ن اخ�ت�ي��ار ه ��ذه احل��ري��ة ب�صفة دائ �م��ة يف

ظروف تزداد فيها املظامل خطري مثل ا�ستعمال ال�سكر
ب��دون ح��د .ل��ذا يرفع ال��رج��ال الفطن �أ�صواتهم حني
تقت�ضي ال �ظ��روف ذل ��ك .وق��د ت�ق��دم كثري م��ن الكتاب
والفنانني والأكادمييني والن�شطاء يف خمتلف املجاالت
بانتقاد �شديد ل�سيا�سات حكومة مودي ،ويقول امل�ؤلف
� ً
أي�ضا �إ َّن هذا الكتاب �إعالن ت�ضامن لت�صاريح �أ�صدرها
غي
ه�ؤالء الن�شطاء بهذا ال�صدد� .إن عدم م�ساءلة َمن ّ
جهة م�سار ثقافة الالعنف الهندية �إىل حت��رمي ذبح
البقرة و�إجازة قتل الإن�سان ظلم على الغاندي العظيم،
وي �ق��ول �إ َّن ه ��ذا ال�ت�م�ي��ز ه��و ال ��ذي دف�ع��ه ل�ت��أل�ي��ف ه��ذا
الكتاب رغم �أنه مل يتذوق أ�ب��داً يف حياته حلم البقرة.
وي�شري �إىل تناق�ض موقف عباد البقر الذين يتجر�ؤون
على اغتيال م��ن ي��أك��ل حلومها حيث ال ميتنعون من
لب�س الأح��ذي��ة والأح��زم��ة امل�صنوعة م��ن ج�ل��وده��ا وال
عن �صناعتها التي تدر الأرب��اح .ومن امل�سخرة �أن �آالت
الطرب مثل الطبل الالزمة الحتفال املهرجانات التي
تعقد يف معابدهم �إمن��ا ت�صنع �أي�ضاً من جلود بقرات
من �صغار ال�سن� .ألف هذا الكتاب يف فراغ توافر له بني
فينة و�أخ��رى خالل رحالته امل�ستمرة و�شغله ال�شاغل
امل��رت�ب��ط ب�ع�لاج �شقيقه ال ��ذي ك ��ان ي�ع��اين م��ن مر�ض
ال�سرطان.

