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 جامعة المثنى/كمية التربية لمعموم االنسانية
 : الممخص

 ،الشخصيات من العديد قطعتة الذي المشوار خالل برز و ، مراحل بعدة اليندية الوطنيو الحركة مرت
 الوطني الوعي زيادة في ساىمت ، بيزنت آني ىؤالء من االحداث، رسم في مؤثر دورا ليم كانوا الذين

 المؤتمر لمحزب االنضمام السياسي مشوارىا بداية كان و حقوقيم استرداد في الينود مساعدة و
 لكن ، لرئاستو وصمت حتى الحزب داخل فعال عنصر تكون أن تمكنت قميمة   أعوام في الوطني
، نتج عنو رفض شعبي  الممك نائب حكومة قبل من اعتقاليا منيا بمصاعب مرت األعوام ىذه خالل

التي صنعتيا آني بيزنت قبل دخوليا الميدان السياسي ، التي جاءت  الشعبيةكبير ، بسبب القاعدة 
 نتيجة عمميا االنساني في النيد.

)آني بيزنت ، حزب المؤتمر اليندي ، رابطة الحكم الذاتي في اليند ، الحركة الكممات المفتاحية: 
 الوطنية اليندية(.

Annie Besant was arrested and led by the Indian National Congress in 

1917. 

dr. Montaser Hassan Dhaireb           Researcher: Bushra Abed Jassem 

Al-Muthanna University/College of Education for Human Sciences  

Abstract  

      The Indian national movement passed through several stages, and it 

emerged during the journey that many personalities, who had an influential 

role in shaping events, from these Annie Besant, contributed to increasing 

national awareness and helping Indians to recover their rights and the 

beginning of her political career was joining the Congress Party  the 

National. 

      In a few years, she was able to be an effective element within the party 

until she reached its presidency, but during these years she went through 

difficulties, including her arrest by the government of the Viceroy, which 

resulted in a great popular rejection, because of the popular base that Annie 

Besant had built before entering the political field, which came as a result  

Humanitarian work in India. 
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 المقدمة :
 عمى أثرىا و السياسية األحداث تطور تتبعت و اليند تاريخ الدراسات من الكثير تناولت
 أغفمت لكنيا ، المؤثرة الشخصيات أىم عمى الضوء سمطت أنيا كما ، اليندي الشعب

 آني الشخصيات ىذه من ، غاندي قادىا التي الوطنية لمحركة مميدة كانت شخصيات
 . دراستنا أىمية تأتي ذلك عمى بناءا ، بيزنت
 و الفكري تطورىا و بيزنت آني حياة عمى الضوء سمط األول محورين من البحث تكون
 ادت التي االسباب تناول الثاني المحور أما ، وفاتيا حتى بيا مرت التي  االحداث اىم

 المؤتمر لحزب ترأسيا و منيا الشعبي الموقف  نتائجو و االعتقال ظروف و ألعتقاليا
 .اليندي الوطني
 ، التحميمي المنيج و الزمني التسمسل و الموضوع وحده منيجية عمى الباحثان اعتمد

 . التاريخية الضرورة تقتضية ما حسب منيم اي مستخدمة
 اطاريح و رسائل بين ما متنوعة مراجع و مصادر عمى البحث خالل الباحثة استخدمت

 ، االنكميزية الكتب عمى رئيسية بصورة الباحثان اعتمد ، اإللكترونية مواقع و كتب و
                                                                              . أنشطتيا اىم و بيزنت آني حياة تغطي بمصادر العربية المكتبة لفقر

 (:7311-7481)نشأت وحياه آني بيزنت المحور االول : 
، إذ أن والدتيا ايرلنديةإلى اصول  ( Annie Besant)ترجع اصول آني بيزنت        

و من  ايرلندي( من أصل ٤874)ت.(   Emily Roch Morris)اميمي روش موريس 
، اما والد آني بيزنت ( Emily Trueman)اميمي ترومان  ألبييانفس األصل جدتيا 

( ولد فيغالواي ٤856-٤8٤6)  William Ruton Perssفيو ويميام بيرتون بيرسي 
(Galway) (٤) دبمن  –،و عاش ىناك و تخرج من جامعو ترينيتيTrinity Dublin 

College)  )  بالرياضيات و اتقانو  الواسعةحامال شياده الطب و عرف عنو معرفتو
تمام بالدراسات و كان لديو ميول و اى اإليطاليةو  األلمانيةو  الفرنسيةعده لغات مثل 
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، وبعد انتقالو إلى لندن التقى بأميمي  المسيحيةأدت إلى تشكيكو بالمعتقدات  الفمسفية
 (.2) روش موريس والده آني بيزنت 

-٤845)(   (Henryأبناء، األكبر ىنري  بثالثةرزقت عائمو ويميام بيرتون       
و حمل االبن  ٤847( ثم آني التي ولدت في األول من شير تشرين األول عام ٤892

 ٤852الذي ولد عام ( (Alfredولو اسم آخر ىو الفريد (   (infantالثالث اسم انفانت 
(3). 

أثر تعرض احد  ٤852توفي والد آني بيزنت في السادس من تشرين األول عام     
بالغو أثناء تسريحو الحد الجثث مؤديا لبتره  ليصاب جسده بضعف  ألصابوأصابع يده 

شديد جعمتو طريح الفراش ثم تعرض لنزلو برد حاده اودت بحياتو ،لحقو بعد ذلك ابنو 
، و كانت آني بيزنت ليا من العمر خمس أعوام،  ٤853الرضيع الفريد في آذار عام 

يم لالنتقال من مدينو كالفام سيتي لتعيش العائمة بعد ذلك ظروف ماديو صعبو جدا ادت
Clapham City) )  إلى مدينو ىاورHarrow City) )  وسبب االنتقال ليذه ،

ىو مدرسو ىاور ، إذ حرصت اميمي روش موريس والده آني أن يتمقى اوالدىا  المدينة
أقل من  المدرسةالتعميم  بناءا عمى وصيو والدىا و األمر الثاني أن أقساط ىذه 

مقابل تحويل ٤854عام   المدرسةاألخرى، ليذا تم تسجيل ىنري في ىذه  المدارس
 .(4) المذكورة المدرسةإلى سكن داخمي لمطالب  العائمةمنزل 
 Eileenايمين ماريات  األنسةاما آني بيزنت تولت اإلشراف عمى  تعميميا    

Marryat)  )   وذلك بسبب الوضع المادي الصعب الذي تعاني منو  العائمةصديقو،
ماريات في جنوب غرب لندن و  األنسة، ليذا انتقمت آني بيزنت إلى مدرسو  األسرة

،اما (5)ستو أعوام ، إذ أشرفت عمى تعميميا، ليذا تأثرت بشخصيتيا  آنذاككان عمرىا 
وىي  متعددةم بالمغات التعميم الذي تمقتو آني بيزنت فكان متنوعا ما بين تعمم العمو 

و االطالع و الحرص عمى  القراءةو الالتينية و التركيز عمى  الفرنسيةو  اإلنكميزية
كذلك  الرياضةو ممارسو  الخيريةو  الدينية باألنشطةالكتاب المقدس و االنخراط  تالوة
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فأثر ذلك عمى مدارك و آفاق   الدينيةو  التاريخيةو  التعميميةالقيام برحالت لألماكن 
 .(6)آني بيزنت و ثقافتيا

و عندما بمغت آني بيزنت تسعو عشر عاما التقت برجل الدين الشاب القس) فرانك    
و  ٤867( و تم زواجيا في خريف عام ٤9٤7-٤84١،)Frank Besant)(7)بيزنت 

انتقمت مع زوجيا إلى قريو سيبسي ، في شرق انكمترا إذا عمل في ابرشيتيا ،لم يكن 
زواج آني بيزنت ناجحا إذا من بدايتو تكونت خالفات و مشاكل بين الزوجين ،بسبب 

زوجو رجل  زوجيا الذي كان رجل دين تقميدي يسعى لفرض اراءه عمييا ألجل جعميا
قبل  الثقافيةو  الدينيةاطالعات آني بيزنت  طبيعة،و في الوقت نفسو كانت  الئقةدين 

الزواج و خاللو جعمتيا من الصعب أن تتقبل اي كالم بشكل قطعي إنما تخضعو لمعقل 
 .(8) متكررةو التحميل ، نتج عن ذلك مشاجرات 

الذي (   (Arthur Digby رغم الخالفات رزق الزوجين بطفمين ىما:آرثر ديجبي   
، زادت بعد ٤87١التي ولدت عام   Mabel Emilyو مابيل اميمي  ٤869ولد عام 

ذلك حده الخالفات بسبب تمرد آني بيزنت عمى سمطو زوجيا ، من خالل نشر قصص 
لألطفال ،و تزامن ذلك مع ظروف ماديو صعبو جدا ،و بسبب وقوفيا عمى معاناه 

، ىؤالءالفقراء لكونيا زوجو رجل دين أثار بداخميا تساؤالت حول اآلالم التي يتحمميا 
،فدخمت بحالو اكتئاب حاد و محاولو انتحار  المسيحية بالعقيدةذلك تشكيكات  نتج عن

  (.Chloroform) )) 9 بماده الكموروفورم 
 العقيدةأثرت كل تمك الظروف عمى صحو آني بيزنت و زادت من تساؤالتيا حول    

 و تقسيم حضانو الطفمين بينيما، ٤873المسيحية، نتج عن ذلك انفصال الزوجين عام 
,فبدأت مرحمو جديده في (٤١)إذ بقي آرثر ديجبي مع والده و مابيل اميمي مع والدتيا 
ابنتيا ووالدتيا و تحمل  ألعالوحياتيا ،إذ واجيت عده صعوبات منيا إيجاد عمل 

، (٤٤)ستو و عشرون عاما  آنذاكإذ كان عمرىا  بالحياةانتقادات المجتمع و قمو خبرتيا 
انتكست  المدةد زواجيا ىو طاىيو ،ولكن خالل ىذه و كان أول عمل قامت بو بع

بالتياب صمام القمب ، فادى إلى وفاتيا في العاشر من شير  ألصابتياصحو والدتيا 
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ليذا دخمت آني بيزنت في حالو اكتئاب حاد و زاد الوضع سوءا تزايد  ٤874ايار عام 
 .   (٤2)ديونيا
واجيت آني بيزنت ىذه األوضاع ،فبدأت بنشر الكتيبات التي تحمل اعتراضيا عمى    

مع االحتفاظ عمى ايمانيا  الفمسفيةالكتب  بالقراءة،و قضاء وقتيا  المسيحيةالمعتقدات 
 Charles (٤3)بالذات اإلليية، في ظل ىذه الظروف التقت بتشارلز برادلو

Bradlough) ) (٤833-٤89التي انجذ٤ ) بت األفكاره التي ينشرىا في مجمو
باسم الجمعيو الوطنيو العممانيو ،  الناطقة(  (Nation Reformerالمصمح الوطني 

التي كان أعضاءه من أصحاب الفكر الحر ، لكنيا  لمجمعيةليذا قدمت طمبا لالنضمام 
قابل اشترطت االحتفاظ عمى ايمانيا بالذات اإلليية وافق برالدلو عمى ذلك و لكن بالم

نبذ سمطو الكنيسو ، و أصبحت احد كتاب مجمو المصمح الوطني ،و تحولت بمرور 
األيام إلى اىم أعضاء الجمعيو و الناطقين باسميا و ذلك من خالل رحالت داخل لندن 

وقوه الحجو تحولت إلى اىم الخطيبات  بالخطابةو خارجيا ، و بسبب قدرتيا الفائقة 
 . (٤4) ير الفيكتو البريطانيات في العيد 

إلى الحزب الميبرالي و دعمت انضمام برادلو في  ٤874انضمت آني بيزنت عام    
انتخابات نفس العام من خالل مقاالتيا و خطبيا لكنو فشل في الحصول عمى مقعد في 

 المتقاربةالبرلمان البريطاني ، و توثقت عالقو آني بيزنت بنشارلز برادلو بسبب اراءىم 
نتج عن ذلك اعاده نشرىم لكتاب ثمار الفمسفو لمكاتب األمريكي تشارلز 

(،الذي حوي عمى اآلراء و طرق ٤85١-٤8١١) (  (Charles Knowltonنولتون
،و سبب اعاده  آنذاكفي المجتمع البريطاني المحافظ  جريئةمنع الحمل وىذا يعد سابقو 

بحيث ان مواردىا ال تتالئم مع  كبيرةال الفقيرةنشر الكتاب العمل عمى مساعده العوائل 
عددىا ،كتب برادلو و آني بيزنت مقدمو الكتاب ،ليذا القي القبض عمييما في السادس 

بتيمو الفحش و حكم عمييما بالسجن ستو أشير سجن مع  ٤877من نيسان عام 
غرامو مئتان جنيو إسترليني، لكن أفرج عمييما بعد استئناف الحكم ، خسرت آني ببزنت 
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بسبب تمسكيا بنشر الكتاب حضانو ابنتيا اميمي مابيل متيميا زوجيا بعدم اىميتيا 
 .(٤5) ٤878لرعاية ابنتيا عام 

عام  الثانويةبعد خسارتيا البنتيا قررت آني بيزنت إكمال دراستيا فحصمت عمى شياده 
حاصمو  ٤888دراستيا عام  أنيتو  ٤88١و انضمت إلى جامعو لندن عام  ٤879

لم تثني آني بيزنت عن  الدراسةده في عمم النبات و عمم الكيمياء ، لكن عمى شيا
عمميا السياسي و الخطابي إذ ناصرت تشارلز برادلو في دخولو لمبرلمان إذ رفض 

و عدم قسمو عمى  الممحدةأعضاء البرلمان دخولو رغم فوزه باالنتخابات بسبب عقيدتو 
 .(٤6)و مطالبيم بإجراء إصالح زراعي  يةااليرلند القضيةاإلنجيل ، كما أنيا ناصرت 

االشتراكيو ، مما أدى إلى  لألفكاروبسبب تعاطف آني بيزنت مع العمال انجذبت 
ابتعادىا عن برادلو الكاره لالشتراكية و توثيق عالقتيا مع جورج برنارد شو 

(٤7)George Bernard Show) ) (٤856-٤95الذي شجعيا باالنضمام إلى ١، )
،و بيذا  ٤885جمعيو فابيان االشتراكيو و حزب االتحاد االشتراكي الديمقراطي عام 

أصبح عمميا االشتراكي أكثر تنظيم إذ طالبت بتحديد ساعات العمل إلى ثمان ساعات 
إلى  ٤883التي تشرف عمى إصدارىا منذ عام  األدبيةباليوم ،و حولت مجمو ركننا 

مجمو مدافعو عن االشتراكيو و شاركت في اضراب األحد الدامي في الثالث عشر من  
و عدم جديو  االقتصاديةالذي كان سببو تدىور األوضاع  ٤887تشرين الثاني عام 

في اتخاذ اإلجراءات لمواجية ىذه األوضاع و اضراب فتيات الثقاب في عام  الحكومة
مل اعواد الثقاب إلى رفض ظروف و ساعات إذ شجعت العامالت في معا ٤888
 .(٤8)لمطاليبين  الحكومةو بالتالي رضخت  الطويمةالعمل 

بعد (٤9)تحولت آني بيزنت عن االشتراكيو نحو فكره الثيوصوفيو   ٤889منذ عام 
   لقاءىا مع مدام

،مما أثار سخط اصدقائيا االشتراكيين خصوصا بعد  (2١) (,Blavatsky)بالفاتسكي 
تحديد النسل ، و و انسحابيا من فكره  ٤889الثيوصوفيو عام  لمجمعيةانضماميا 

تحولت آني بيزنت إلى اىم المدافعات عن الثيوصوفيو و تسعى لنشرىا في بريطانيا ، 
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نيا و كانت تولت رسائو الجمعيو في بريطا ٤89٤و بعد وفاه مدام بالفاتسكي عام 
و لكن دخمت في صراع مع وليام جدج  العالميةتسعى لتراس الجمعيو الثيوصوفيو 

(William Tudge)   (٤85٤ -٤896 الذي يعد من مؤسسي الجمعيو في أمريكا و )
أعتبر نفسو أحق من آني برأسو الجمعيو بكل فروعيا ، ليذا سيطر عمى الفرع 

،و بدأت رحمتيا  ٤893آني بيزنت لميند عام  األمريكي منيا ، ولتقويو موقفيا سافرت
و  التعميميةو  االجتماعيةفي نشر الثيوصوفيو في اليند و السعي لتحسين األوضاع 

وىذا نابع من اعتقادىا أنيا منذ أن وطئت قدميا أرض اليند  المراءةبحقوق  المطالبة
في مدينو اديار  بتراسيا الجمعيو الثيوصوفيو المخمصةولدت من جديد ، تكممت جيودىا 

بكل الفروع الجمعيو ما عدا الفرع األمريكي الذي بقي عمى  متحكمة ٤9١7عام 
استقاللو ، لتبدا برحالت خارج اليند لتعريف العالم بفكره الثيوصوفيو،  كما أنيا شاركت 
بالنشاط السياسي اليندي و إذ انضمت لحزب المؤتمر اليندي و شكمت حركو الحكم 

بالحكم الذاتي ، مما أدى العتقاليا  المطالبةالينود في  لممساعدة ٤9٤6الذاتي عام 
الحزب، في نفس العام و استمر عطاءىا  رئاسة بإعطائيا، فتم تكريميا  ٤9٤7عام 

عن عمر يناىز خمس و  ٤933الفكري و السياسي و االجتماعي حتى وفاتيا عام 
اليند  سواء في بريطانيا أو كبير ثمانون عاما ، تاركو أثر فكري و اجتماعي و سياسي 

(2٤).
 

 -حزب المؤتمر اليندي: وترأسياالمحور الثاني : اعتقال آني بيزنت 
 اوال_اسباب اعتقال آني بيزنت :   

كان اعالن ميثاق لكناو دورًا في زيادة نشاط رابطة الحكم الذاتي, إذ أصبحت      
صحيفة )اليند الجديدة( المتحّدث الرسمي ليا, وتصدرت طميعة الصحف اليومية 
اليندية, كما إن الرابطة شيدت توسعًا كبيرًا, وكان ليا فروع في كل المدن الكبيرة تقريبًا, 

ن كل الفئات سواء من المعتدلين الشباب, أمثال جواىر آلل وأنضم إلييا السياسيون م
 (23)(, أو المعتدلين الكبار أمثال سوريندراناث بانيرجي٤964-٤889) (22)نيرو

(Surendranath Banerjea )(٤848-٤925 ومن المسممين زعيم العصبة ,)
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كمة ، ومن المنضمين لمرابطة القاضي المتقاعد في مح(24)االسالمية محمد عمي جناح
( الذي احتج بالطرق القانونية عمي Subramani Lair)مدراس العميا سوبراماني الير

االجراءات القمعية من حكومة مدراس لتثبيط دعاية الحكم الذاتي, وُبعث برسالة إلى 
( يطالبو ٤924-٤856)( Woodrow Wilson) (25)الرئيس األمريكي ودرو ويمسون

األمر الذي أثار انتقادات في الدوائر الرسمية في بدعم المطمب اليندي لمحكم الذاتي, 
اليند وبريطانيا, وانضم إلييا أيضًا عددًا من التجار الذين ساىموا بسخاء لتمويل الرابطة 

 .(26)وانشطتيا
"إن وكان لمنساء مشاركة فعالة في الرابطة لدرجة قالت آني بيزنت عن مشاركتين      

بعشره أضعافيا, من خالل انضمام أعداد كبيرة قوة حركة الحكم الذاتي أصبحت أكبر 
من النساء الالئي يحممن من البطولة والقدرة عمى التحمل والتضحية بالنفس, وىّن 
أفضل المجّندين في رابطتنا, إذ تتباىى نساء مدراس بأنين سارن بموكب في وقت 

ن صمواتين في المعابد ليا الفضل في قوة الرجا , ل"تعرض الرجال لالعتقال, وا 
وبسبب تزايد عدد النساء المشاركات في الرابطة وزيادة وعيين السياسي بدأن ينّظمن 

, وبسبب جيودىا المستمرة أصبح (27)أنفسين في منظمات نسوية في مدراس ومومباي
 .(28)٤9٤6لمرابطة خمسون فرعًا خالل عام 

لم تكتِف آني بيزنت في نشر مبادئ الحكم الذاتي ترسيخيا لدى الشعب اليندي       
بل طالبت بريطانيا بتحقيق مطمب اليند بالحكم الذاتي بوصفو حقًا مشروعًا, ألن اليند 

"قمت سابقًا إن قّدمت خدمات جمة لبريطانيا منذ أن وطئ البريطانيون اليند, إذ قالت: 
ية اليند، ولكن اآلن أقول إن ثمن سالمة االمبراطورية ثمن والء اليند ىو حر 

, وكان ذلك في مقال نشرتو صحيفة اليند الجديدة في البريطانية ىو حريو اليند"
"بأن اليند , وأكدت بأن بريطانيا تعامل اليند كالمثل القائل ٤9٤7العاشر من شباط عام

عمى صنع ىند قوية  , وطالبت من الحكومة البريطانية أن تعملبقرتيا الحموب"
ومعتمدة عمى ذاتيا ومسمحة قادرة عمى حماية نفسيا وجيرانيا, كما ىو حال استراليا 

"كان حري بالحكومة البريطانية التعاون مع اليند, وليس اليابان قميمة السكان, وقالت 
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لتكون حميفًا مخمصًا ليا أثناء الحرب, وبذلك تؤّسس امبراطورية عمى أسس متينة, 
والء اليندي بداًل من االعتماد عمى صداقة يمكن أن تنقمب إلى خصومو وىو ال

, ولكي يدوم الوالء اليندي ال بد من معاممة الينود بصفتيم مواطنين ليم بالمستقبل"
ن ترفع من مكانة اليند في عيون الشعب البريطاني نفسو, وأن  حقوق وعمييم واجبات, وا 

طانيا أكثر بكثير من الواليات المتحدة "أن اليند خزّان قوى لبريتصل لو فكرة 
 .(29)االمريكية نفسيا"

ذلك النشاط المتواصل آلني بيزنت دفع حكومة مدراس إلى اصدار قرارًا لمشرطة     
بإغالق القاعة المقترح  ٤9٤7, إذ ُأمر في شير شباط عام مرة أخرى لمتضييق عمييا

ع في مبنى جمعية الشباب أن تمقى محاضرتيا بيا, ومنعيا من الحضور إلى اجتما
ضدىا، بحيث وصل األمر منعيا من دخول  العدالةاليندي, وبسبب تحريض حزب 

ذلك األمر  ( في غرب البالد،(Maharashtraالمقاطعات المركزية مثل: ماىاراشترا 
دفع آني بيزنت لتقديم شكوى إلى المحكمة العميا في مدراس لكن طمبيا رفض, كما 

ات ألجل اضعاف التأييد الشعبي ليا تمّثمت في اشاعة  قياميا رّوجت الحكومة إلشاع
 . (3١)بتدمير رابطة الحكم الذاتي من أجل الحصول عمى دعم شخصي ليا

إلى واحدة من أكثر القادة  ٤9٤7رغم ذلك تحولت آني بيزنت في منتصف عام      
لمرابطة في كل  السياسيين تأثيرًا بسبب أفكارىا السياسية التقدمية, وفتح فروع جديدة

أنحاء اليند, فضاًل عن دعم الرابطة لمنشاطات االجتماعية سواء كان تعميم أو صحة أو 
غيرىا مّما أكسبيا زخمًا وتأييدًا واسعًا, وبذلك أصبحت مدينتي لكناو واهلل آباد المراكز 

، ذلك األمر الذي أثار حفيظة الشرطة السرية وحكومة (3٤)الميمة والبارزة لمرابطة
 (John Pentland)(32)راس لدرجة صرح حاكم مدراس المورد جون بنتالندمد
"جميع األفكار , وأخبر المجمس التشريعي ٤9٤7( في أيار عام ٤925-٤86١)

 . (33)المتعمقة بمنح الحكم الذاتي البد أن تبعد عن األذىان تماماً"
ي بيزنت, عّينت حكومة مدراس بعض أفراد الشرطة السرية لمتابعة نشاطات آن     

وقاموا بتحميل تمك األنشطة, ومحاولة ايجاد ثغرات تكون السبيل إلى مقاضاتيا 
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واعتقاليا, تمك المراقبة المستمرة أعطت آني بيزنت شعورًا بأنيا سوف تتعرض لممالحقة 
القضائية، لذا رتّبت أمورىا ألجل أن تستمر الرابطة بعمميا حتى بعد اعتقاليا, وذلك 

 .(34)دعم أتباعيا الذين كانوا يحاولون أن يحيطوىا بالحماية الممكنةالشعور يرجع إلى 
 ٤9٤7تم استدعاء آني بيزنت من قبل المورد بنتالند في بداية شير حزيران عام      

وخالل االجتماع كان الجو مشحونًا, إذ ىّددىا المورد بنتالند بضرورة إيقاف أعماليا 
الَّ سيقوم بتسفيرىا إلى السياسية وحممتيا الدعائية لصالح رابط ة الحكم الذاتي, وا 

بريطانيا, في حين دافعت آني بيزنت عن وجية نظرىا, وأكدت بأنيا لن تتخلَّ عن 
"تمتمك كل الصالحيات السياسية والعسكرية, ويمكن أن تفعل ما الرابطة, إذ قالت لو: 

ك شيء واحد يحمو لك, وأنا انسانة بسيطة وعاجزة مثل كل الشعب اليندي, ولكن ىنا
أود أن أقولو لك, وىو إنني أعتقد إنك توجو الضربة األشد دموية ضد االمبراطورية 

 .(35)البريطانية في اليند"
وفي منتصف شير حزيران كانت آني بيزنت في مكتبيا بصحيفة اليند الجديدة,      

وما  وكان ىناك بعض من الترقب داخل الصحيفة, والسيما بعد لقائيا مع حاكم مدراس,
الثانية عشرة وصل المفتش العام لممباحث الجنائية إلى و بين الساعة الحادية عشرة 

 (36)مبنى الصحيفة يحمل أمرًا باعتقال آني بيزنت وجورج أرونديل وبي بي واديا
(B.P.Wadia( )٤88٤-٤958 وحاول أرونديل اشغال الضابط ألجل اتمام مقال ,)

ألجل نشره في صحيفة )اليند اليوم( في اليوم يكتبو واديا يشرح فيو ظروف االعتقال 
التالي, وكانت األوامر تقتضي أن يسجن الثالثة في أماكن مختمفة ألجل قطع االتصال 

 Utakaفيما بينيم, لكنيم أصروا أن يكونوا في مكان واحد ىو سجن أوتاكا موند)
Monde)فة , ومن سجنيا أرسمت رسالة طويمة نشرت في صحي(37)غرب والية مدراس

اليند الجديدة شرحت فييا سبب اعتقاليا, ودعت جميع زمالئيا العاممين في كل 
األنشطة التي تديرىا سواء كانت سياسة أو اجتماعية أو فكرية بعدم االحباط, 

"إلخوتي وأخواتي في اليند, واالستمرار في تحقيق ما خّطط لو, إذ قالت في رسالتيا 
جريمتي الحقيقية ىي إنني أيقظت في اليند احترام الذات الوطنية التي كانت نائمة, 
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وجعمت االالف من الرجال والنساء المتعممين يشعرون أن االكتفاء بكونيم عرقًا 
ني  خاضعًا ىو عار, وىا أنا أذىب لمسجن والصمت القسري ألنني أحب اليند, وا 

ني متأكدة من الفوز بحكم الوطن االم, أفضل أن أف قد الحرية عمى أن أفقد الشرف, وا 
، وباعتقاليا نفت تيمة وأتمنى أن أرى تحقق ذلك قبل أن أموت, فأنا أكثر من راضية"

" عمى الناس ان ال تعتقد إنني  لست أداة خفية لإلمبريالية, العمالة عنيا، إذ قالت: 
ني لست مجرد عميل لمحكومة البري  .(38)طانية"وا 

ولكي تقوم آني بيزنت بتأمين ايصال صوتيا إلى مؤّيدييا عبر الصحف السياسية      
التابعة ليا, وخوفًا من اغالقيا من قبل حكومة مدراس, وّجيت زمالئيا إلى تعميق 
صحيفة اليند اليوم, ومجمة الكومنويل ومطبعة فاسانثا, ثم بيعيم إلى التجار المؤّيدين 

( االف روبية, وعاد جميعين ٤١دفعوا الضمان الذي حّدده القاضي بـ) ألفكارىا, وقد
 .(39)  لمعمل في الحادي والعشرين من حزيران

لم تكتِف حكومة مدراس بسجن آني بيزنت, إنما قامت بمنع كتبيا السياسية      
والفكرية, وذلك األمر دفع أعضاء الجمعية الثيوصوفية لالجتماع في الخامس والعشرين 

الشير نفسو, لمتباحث في االجراءات المتبعة لمواجية التعسف البريطاني, لذلك  من
اتجيوا إلى الصحافة سواء التابعة آلني بيزنت أم المتعاطفة معيا كوسيمة ضغط عمى 
السمطات ألجل اطالق سراح المعتقمين, ووّجيت الجمعية الثيوصوفية اتباعيا الذين 

استقاالتيم احتجاجا عمى األنشطة المناىضة آلني يعممون في الخدمة المدنية بتقديم 
 .(4١)بيزنت
دفعت آني بيزنت ثمنًا لذلك االعتقال من صحتيا, فقد تراجعت بشكل كبير,      

والسيما إنيا كانت تعاني من مرض الروماتيزم, إذ تضاعف عمييا المرض وأثر عمى 
عام، عّين ليا وضعيا الصحي العام، ولخوف حكومة مدراس من ردة فعل الرأي ال

طبيب وممرضة لمراجعة حالتيا الصحية السيئة التي تسّببت بيا ظروف االعتقال, لكن 
آني بيزنت رفضت خدمات السجن الصحية كنوع من االعتصام والرفض، لذلك 
اعرضوا عمييا نقميا إلى سجن آخر، إالَّ إنيا اشارت عمييم نقميا إلى منطقو كويمباتور 
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((Coimbatore District  التي تبعد أربعة أميال عن السجن, إذ كان ىناك منزل
موقعو بين التالل, والظروف الصحية المحيطة بو  ٤888انشأه العقيد أولكوت عام 

 .(4٤)جيدة يكون بمثابة اقامة جبرية ليا
 

 _ الموقف غير الرسمي من اعتقال آني بيزنت:ثانيا
اعتقال السيدة بيزنت أدى "إن قال جواىر آلل نيرو عن اعتقال آني بيزنت      

لتنشيط حركة الحكم الذاتي في جميع أنحاء البالد, إذ أثار المثقفين الشباب والجيل 
األكبر سنًا بما في ذلك المتطرفين جدًا الذين ابعدوا عن حزب المؤتمر منذ عام 

, وعّبر المورد ادوين , فضاًل عن المنضمين الجدد من الطبقات الوسطى"7391
( حال اليند ٤922-٤9٤7( وزير الدولة لشؤون اليند )٤924-٤879)( 42)مونتاجو

إن االلو شيفا قّطع زوجتو اثنان وخمسون قطعة ليكشف بأن لديو اثنان بعد اعتقاليا "
, وقال (43)وخمسون زوجة, ذلك ما حدث لحكومة اليند عندما اعتقمت السيدة بيزنت"

 .(44)ن تحدث مثل تمك الضجة""كيف المرأة عجوز واحدة أأحد المسؤولين الساخطين 
لعّل تمك اآلراء السابقة تبّين مدى التأثير الذي أحدثو اعتقال آني بيزنت عمى كل      

الفئات، افتخرت آني بيزنت أن اعتقاليا أّجج الرأي العام الشعبي, وطالب بإطالق 
اب سراحيا مع المعتقمين اآلخرين، ولكن بالطرق الدستورية  دون أعمال شغب، أو اضر 

، وكان المحّرك الفّعال (45)الطالب عن دراستيم أو االعتداء عمى الممتمكات العامة
لألحداث ىي الصحافة، إذ إن غالبية الصحف كتبت مقاالت مستمرة معّرفة الشعب 
اليندي عمى وطنيتيا وعمميا المتفاني ألجل اليند، وقد قامت في الوقت نفسو بتحميل 

و اليند اليوم بعد اعتقاليا التي حممت عنوان )العمل رسالتيا التي أرسمتيا إلى صحيف
 .(46)من أجل حكم الوطن(

رافضًا، إذ عقد اجتماعًا في كمكتا  اً أما موقف حزب المؤتمر اليندي، كان موقف     
برئاسة الدكتور راش بيياري غوش، عمى ىامش اجتماع تنسيقي مع العصبة االسالمية 
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, إذ أدان الجانبان اعتقال قادة رابطة الحكم الذاتي، ألجل التخطيط لمحكم الذاتي لمبالد
 وطالبوا بإصالح أحوال البالد من خالل عده مقترحات, وىي:

اعالن رسمي تتعيد بو الحكومة البريطانية بعبارات ال لبس بيا, جعل اليند   -٤
 عضوًا يتمتع بالحكم الذاتي.

ايقاف السياسة القمعية البريطانية بحق الشعب اليندي, ومنح حقوق المواطنة   -2
 في حريو التعبير عن الرأي.

وضع خطة اصالحات شاممة وعمى كل الميادين يتساوى فييا بين الينود دون   -3
 .(47)تمييز

 .(48)تأمين اطالق سراح آني بيزنت وزمالئيا, واالفراج عنيم بشكل فوري  -4
مسممين من اعتقال آني بيزنت, فعمى الرغم من أن كثير من المسممين أما موقف ال     

الينود كانوا قد تأثروا باعتقاليا, وطالبوا بإطالق ســــــراحيا، وانضمام الكثير منيم إلى 
الرابطة, إالَّ أن بعض المسممين اتيموا آني بيزنت إنيا تخادع الشعب اليندي, وأما 

كومة البريطـانية, وقال آخــــــرون إنــــــيا معاممة جيــدة ـــا وبين الحاعتقاليا فيو اتفــــــاق بيني
سممين من عوممت ــــفي الســــــجن مقابل المعــــــاممة القاســـية التي يتمقاىا المعتــقمين الم

( واألخوين عمـــــي ىما: ٤958-٤888) (49)مؤّيـدي الحكم الذاتي مثل أبو الكــالم ازاد
 .(5١)(٤93٤-٤878( ومحمد عمي الجوىر)٤938-٤873) شوكت عمي

، ودعا لمسيرة (5٤)رغم خالفو معيا وعارض اعتقال آني بيزنت المياتما غاندي     
 عمى األقدام من 

مومباي إلى كويمباتور، احتجاجًا عمى اعتقاليا، لكن األمر لم يتم! لرفض السمطات 
"لقد أيقظت دىا المبذولة, إذ قال عنيا: , وأّيد كذلك كل أفكارىا وجيو (52)البريطانية ذلك

الدكتورة بيزنت اليند من سباتيا العميق, وادعو اهلل أن تعيش طوياًل لتشيد اليند 
 .(53)، ولّقبيا )بخادمة اليند( حرة"
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حاول مؤّيدو آني بيزنت نقل القضية دوليًا, إذ ُبعثت رسائل استغاثة إلى بريطانيا      
رح فييا ظروف االعتقال وأسبابو, تدعوا قادة تمك الدول وروسيا وفرنسا وأمريكا، تش

 .(54)الضغط عمى الحكومة البريطانية إلطالق سراحيا
ورغم الضجة التي أحدثيا اعتقال آني بيزنت, إالَّ أن بعض الجيات أّيدت ذلك      

القرار, ومنيم: حزب العدالة والمدافعين عن حقوق غير البراىمة السياسية، بوصف أن 
تصرفاتيا مثيرًة لمفتنة ومحرضًة لمعنف، وساعد عمى نشر أفكارىم الصحف التابعة 

 .(55)نيلمحزب والمؤّيدة لمحكم البريطا
 

 _ اطالق سراح آني بيزنت:ثالثا
توقيع مميون عامل  بسبب الضجة التي أحدثتيا اعتقال آني بيزنت ،جمع مؤيدييا     

, ىنا أدركت حكومة (56)وفالح عمى عريضة الحكم الذاتي, فتحوا فروع جديده لمرابطة
اليند إنيا ارتكبت خطًأ فادحًا عندما اعتقمت آني بيزنت, إذ رغم سجنيا إالَّ إن تأثيرىا 
لم يتوقف, فقد تعاطف معيا سكان مدينة كويمباتور، وتأثروا بأفكار رابطة الحكم الذاتي 

ت، لدرجة ُرفَع عمم الرابطة من قبل االىالي أمام مقر االقامة الجبرية آلني بيزن
خصوصا بعد ندائيا إلى الناس بعصيان الشرطة في األمور التي تيين كرامة الفرد 
وتضيع حقوقو المدنية, لذلك فإن اعتقاليا أحدث تأثيرًا أكثر من اعتقال زمالئيا 

 . (57)السياسيين المنادين بالحكم الذاتي كتيالك مثالً 
ن اعتقال آني بيزنت عّزز مبدأ المقاومة السمبية      ، إذ تمت اجتماعات نّظمتيا (58)وا 

الجمعية الثيوصوفية والمنظمات األخرى المؤّيدة لمحكم الذاتي مطالبة باتباع المقاومة 
السمبية لمضغط عمى الحكومة إلطالق سراح المعتقمين, وعقدت لجنة حزب المؤتمر 

, ٤9٤6االقميمية مؤتمرًا في مدراس لممدة بين الرابع عشر والسادس عشر من أب عام 
قّرر تبّني المقاومة السمبية كسبيل لحماية حقوقيم األساسية, والحد من االجراءات 

, وعمى (59)القمعية التي تقيد وتحد من حرية االفراد لمحفاظ عمى وتيرة الحكم الذاتي
الرغم من التأييد الحكومي البريطاني الكامل العتقال آني بيزنت, والسيما من وزير 
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(, إالَّ ٤937-٤863) (Austen Chamberlain)( 6١)ينشؤون اليند أوستن تشامبرل
أن الحكومة البريطانية اعادت النظر باعتقاليا, والسيما بعد تمقييا العديد من الرسائل 
من ساسة ومثقفي اليند, لممطالبة بإطالق سراحيا, ومنيا: رسالة الشاعر رابيند بانث 
طاغور, إذ يعد اعتقال آني بيزنت ىو استخدام سيء لقانون الدفاع عن اليند, وقد 

ف تصّرف الحكومة في اعتقال آني بيزنت بأنو قرار متسّرع أدى ليياج الرأي العام وص
اليندي, في حين كان األحرى ببريطانيا كسب عطفيم لضمان مساعدتيم في ادامة 

 .(6٤)مجيودىا الحربي في الحرب العالمية األولى
و لمعنف, تعّيدت آني بيزنت  بعدم التوّرط في أعمال غير دستورية أو أن تدع      

وتكون محايدة سياسيًا, لذا أصدرت حكومة مدراس قرارًا بإطالق سراحيا في السادس 
عشر من أيمول من العام نفسو, وذلك بإيعاز من الحكومة البريطانية, واستقبمت بحفل 
كبير في مومباي عقد لتكريم دادا باي ناوروجي الذي توفي وىي في السجن, وكانت 

، لكونو دافع عنيا وطالب بإطالق سراحيا حتى وفاتو, وكان تكن لو احترامًا كبيراً 
, االمر ٤885اختيار مدينة مومباي ألنيا عقدت بيا أول جمسة لحزب المؤتمر عام 

الذي ابيجيا كثيرًا, واعاده حيوّيتيا, فألقت في الحفل خطابًا عّبر عن مدى حزنيا عمى 
الغرب قد أعطى لمشرق قائدًة  "أنا ممتن بأنرحيل ناوروجي الذي قال في وقت سابق: 

 .(62)المعًة ونشطًة مثل آني بيزنت"
بعد اطالق سراحيا اطمقت الجمعية الثيوصوفية عمى ذلك يوم الذي افراج عنيا بو      

اسم )يوم االعتقال( صادف السادس عشر من أيمول حسب التقويم الميالدي وراحوا 
ي الطريق الذي قطعتو آني بيزنت من يحتفمون بو كل عام، إذ تزّين أعالم الحكم الذات

، وقد عّبر الشعب اليندي عن فرحتو بحرّيتيا من خالل (63)سجنيا إلى مدراس
االستقبال الذي حظيت بو في كل مدينة مرت بيا, ولقبتيا الصحف اليندية بمقب 

 .(64))الرمز الحي لميند األم(
عمميا عمى كل الصعد  عادت آني بيزنت في الثاني والعشرين من أيمول الستئناف     

في الجمعية الثيوصوفية والصحافة والرابطة, ومن األمور الممفتة إنو خالل مدة 
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االعتقال زادت التبرعات لصندوق بيزنت من كل فئات الشعب, فوصمت التبرعات إلى 
نيا تحّولت إلى مثل أعمى لفئة الشباب والسيما الطمبة54.825)  .(65)( روبية, وا 
 

 بيزنت لحزب المؤتمر الوطني:_ ترأس آني رابعا
بعد اطالق سراح آني بيزنت من السجن تراجع حزب المؤتمر عن تبّنيو لممقاومة      

السمبية بحجة تغير الوضع السياسي, تمّثل ذلك بتعيين ادوين مونتاجو وزيرا الدولة 
يا لشؤون اليند بداًل من أوستن تشامبرلين, إذ انتقد مونتاجو قرارات تشامبرلين ووصف

, لذلك عندما تولى المنصب أصدر في العشرين من آب "بغير المرنة وحديدية لمغاية"
أي قبل اطالق سراح آني بيزنت اعالن رسمي نيابة عن مجمس الوزراء حّدد اىداف 

 , وىي:(66)السياسة البريطانية في اليند
ان حكومة جاللة الممك توافق عمى منح الينود مقاعد أكثر وفرص أكبر في   -٤

 مؤسسات الجياز االداري اليندي, أي اضفاء صبغة ىندية عمى الخدمات. كل
السعي نحو التطور التدريبي لمؤسسات الحكم الذاتي بيدف الوصول لحكومة   -2

 مسؤولة بصفتيا جزءًا ال يتجزأ من االمبراطورية البريطانية.
س االدارات الميمة مثل: الدوائر العسكرية والشرطة تدار من قبل رئيس ومجم  -3

تنفيذي مكّون من عضوين فقط مسؤولين أمام حكومة اليند, أما االدارات األقل 
 أىميو تدار من قبل وزراء مختارين من أعضاء منتخبين لمبرلمان االقميمي.

الوزراء مسؤولون أمام المجمس التشريعي عن المواضيع الموضوعة تحت   -4
 تصّرفيم.

 لمحكومة العامة. تخصيص مقعد اضافي لمينود في المجمس التنفيذي  -5
الفصل بين الميزانيات المركزية وميزانيات المقاطعات, وتوفير لمسيخ دوائر   -6

 .(67)انتخابية منفصمة في والية البنجاب
السعي نحو الرفاىية والتقدم لمشعب اليندي عبر التعاون بين حكومة اليند   -7

 .(68)والحكومة البريطانية
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مق سراح آني بيزنت وزميمييا, غّير حزب بسبب ذلك االعالن الذي عمى أثره أط     
المؤتمر موقفو من المقاومة السمبية, إذ قّرر اسقاط تبّني تمك المقاومة, والتأكيد عمى 
التعاون المطمق من حكومة نائب الممك, كما إن آني بيزنت كانت ترفض فكرة المقاومة 

 .(69)ق الدستوريةالسمبية وعدم التعاون مع الحكومة, إنما المطالبة بالحقوق بالطر 
اصدرت المجنة المشتركة لمحزبين )المؤتمر والعصبة( في السادس عشر من       

تشرين األول  المجتمعة في مدينة اهلل آباد, قرار االستعاضة عن المقاومة السمبية 
بإرسال الوفود إلى بريطانيا لعرض مطالب الشعب اليندي مباشرة عمى الحكومة 

حكم الذاتي, وانشاء برلمان ىندي عمى غرار البرلمان البريطاني البريطانية من اعطاء ال
حتى يتمكنوا من ادارة أمورىم بشكل صحيح, وانتخاب ممثمين عن الشعب اليندي 

 .(7١)ليمثموىم في المجمس االمبراطوري
لقيت تمك المطالب تأييدًا كبيرًا لدى آني بيزنت, لذا سعت ألجل تأييدىا والترويج      

-٤868)(Lord Chelmsford) (7٤)لمقاء نائب الممك المورد تشيممسفوردليا, وسعت 
( مرات عّدة, ولكن لم يسمح ليا بذلك حتى إنو فكر في اعادة سجنيا مرة أخرى؛ ٤933

ألنو أشتكى من لسانيا الحاد, وذلك لعودتيا لمتحريض ضد الحكومة رغم تعّيدىا بعدم 
 .(72)فعل ذلك
شاركت آني بيزنت في الجمسة الثانية والثالثين لحزب المؤتمر في كمكتا, التي      

, وبدأت الجمسة بالثناء عمى آني بيزنت وعمى ٤9٤7عقدت في كانون األول عام
تضحيتيا ألجل األمة اليندية, ومنحت وسام الشرف، وىي أول امرأة في تاريخ حزب 

فو تعبيرًا عن االمتنان عمى تضحياتيا, ثم المؤتمر تحظى بذلك الوسام الذي جاء بوص
أجريت انتخابات الختيار رئيس الجمسة والحزب لمدة عام, وصّوتت لجنة االستقبال 

 Ray Baikoلصالح آني بيزنت, لكن رئيس لجنة االستقبال راي بايكو نتاناث سين )
Nathanath Singh ()٤843-٤922 شّكك في صحة االنتخابات وطرح منافس )

يزنت ىو رابندراناث طاغور، كانت ىناك أزمو داخل جمسة المؤتمر حتى تدّخل آلني ب
القاضي المتقاعد في محكمة كمكتا ورئيس قضاتيا باإلنابة شاندرا ما داب جوس 
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(Shandra Madab Jos)  لصالح آني بيزنت ما دفع طاغور لتقّدم استقالتو من
 .(73)الحزب
و عن مدى تقديرىا لمشعب اليندي, إذ قالت: بعد انتخابيا القت خطابًا عّبرت في     

"لقد تعرضت لإلذالل من البريطانيين في اليند, لكن الشعب اليندي تّوجني بشرف 
كبير, وعندما تم اسكاتي ولم استطيع الدفاع عن نفسي دافع الشعب عني وفاز 

الغرب "ولدت في , واكدت دعميا لمعالقات اليندية البريطانية, إذ قالت: بإطالق سراحي"
ولكن بروح شرقية و اقف رمزًا لموحدة بين بريطانيا واليند وادعوا لمحرية واالختيار 

ودعت الجميع لمعمل من أجل انياء معاناة البمد, ووعدت بالعمل لخمق وليس االكراه", 
ىند حرة ورأسيا مرفوعًا بين األمم, وابناءىا محترمون في كل مكان, ومشاركين في بناء 

، (74) ينت انو ىدف يستحق ذلك العمل والمعاناة والعيش والموت ألجمووب قوي مستقبل
  )بيارات ماتا كي جي( )االنتصار لميند األم( ثم صاحت بالحشود شعارىا الوطني

(75). 
سادت المشاعر الوطنية جمسو كمكتا وقد اليبت خطابيا و قصيدة طاغور التي      

حممت عنوان )صالة اليند( المشاعر الوطنية، وحضر الجمسة حشد كبير بمغ تقريبًا 
( مندوبًا حزبيًا, فضاًل عن العدد مثمو من المواطنين، وحضرت أربعون امرأة 4.69١)

 . (76)ناشيد الوطنيةمن أعضاء الحزب ورددن االغاني واال
كان لترأس آني بيزنت لحزب المؤتمر الوطني صدى في الصحافة المحمية وحتى      

البريطانية, إذ أشادت الصحف المحمية بتعيينيا رئيسًة لمحزب, و عدت ذلك جزءًا وفائيا 
وتضحياتيا وخدماتيا التي قّدمتيا لمشعب اليندي في كل الميادين, ونّددت بعض 

منيا: صحيفو العدل التابعة لحزب العدل التي رفضت أن تتولى امرأة  الصحف بذلك
أجنبية مؤّيدة من قبل البراىمة لمحزب, أما في بريطانيا عّبرت صحيفو لندن تايمز عن 
دىشتيا من انتخاب الحزب سيدة انجميزية مسّنة لقيادتو, ووّضحت السبب ىو أن الينود 

 .(77)ألمر الذي انكرتو صحيفة اليند الجديدةليس لدييم مرشح مناسب لمقيادة, وذلك ا
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قّررت آني بيزنت احداث بعض التغييرات في ىيكمية الحزب, إذ أعمنت إنيا      
ستبعث الحيوية والنشاط في وظيفة رئيس الحزب الذي كان في السابق ينحصر دوره 
في رئاسة جمسة المؤتمر الذي يجتمع مرة سنويًا, وتوقيعو عمى القرارات، وجعميا وظيفة 

ل نشاطاتو, ويتخذ القرارات الحاسمة, ويتواصل مميئة بالنشاط, وتواكب الحزب في ك
أكثر مع الشعب اليندي ،والحكومة البريطانية، ذلك ما أثار حفيظة الرؤساء السابقين 
لمحزب وصار لدييم خوف من تفوق آني بيزنت عمييم, واتخذت عممًا لمحزب حوى 

 .(78)األلوان أالحمر وأالبيض وأالخضر يزّين العمم بخطوط متساوية أفقياً 
بدأت مرحمة جديدة في حياة آني بيزنت السياسية مفعمة بالنشاط بدأت بوضع خطة     

 :لذلك األمر, وأىم االىداف التي سعت لتحقيقيا ىي
 التركيز عمى صحوة آسيا.  -٤
عادة تنظيم المجمس االمبراطوري.  -2  إثارة المناقشات حول الحكم االجنبي, وا 
اسقاط فكرة تفّوق الجنس األبيض العمل عمى غرس الثقة في نفوس الينود, و   -3

 األوروبي.
العمل عمى تنبيو النساء, ومساعدتيم لممطالبة بحقوقين, والعمل عمى زيادة   -4

 الوعي الشعبي بحقوقيم المدنية.
, إذ يوكل ذلك الحكم ادارة (79)السعي إلى حصول اليند عمى الحكم الذاتي  -5

الدولية والخارجية الى مجمس الشؤون الداخمية  لمينود, فيما اوكمت األمور 
 الكومنولث.

 السعي لممطالبة بإنشاء جيش ىندي قوي ومستقل قادر عمى الدفاع عن بالده.  -6
العمل عمى تنظيم حزب المؤتمر و انشاء تمويل دائم لو من خالل تشكيل   -7

لجنة تابعة لفروعو االقميمية ميمتيا القيام بأعمال تثقيفيو ودعائية لكسب تأييد 
 الشعبي.



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 1859 

العمل عمى توظيف قدرتيا وسمطتيا السياسية في المجال االجتماعي, والسيما   -8
بالتعميم والمطالبة بحقوق المرأة, والعمل عمى تحقيق المساواة بين طبقات 

 .(8١)المجتمع
سعت آني بيزنت لتحقيق برنامجيا السياسي عمميا من خالل الضغط عمى      

مونتاجو وزير الدولة لشؤون اليند خالل  الحكومة البريطانية، إذ سعت لمقاء ادوين
زيارتو لميند, وعقدت اجتماع معو في دليي بالرغم من صعوبة األمر، ألن نائب الممك 

، وفي شباط عام (8٤)المورد تشيممسفورد حاول ابعاد األول عن تأثير المعارضة في البالد
يغير من الوضع  جاء ذلك المقاء بعد اتيام مونتاجو من قبل المعتدلين إنو لن ٤9٤8

شيئًا, إذ لم يحصل عمى دعم وتأييد المتطرفين في اليند والمحافظين في بريطانيا 
نفسيا, لكن كانت ثمرة ذلك المقاء ىو تغيير آني بيزنت لرأييا وقناعاتيا بو, إذ قالت: 

, إذ أكدت عمى مطالب حزب المؤتمر, وتأطير اعالنو "يجب أن ندعم السيد مونتاجو"
ي ودستوري لكي يتم التباحث بو واتخاذ القرار بشأنو، وقد وعد مونتاجو بقرار قانون

 .(82)بالنظر في مطاليبيا
سعت آني بيزنت لمقيام بالواجب الموّكل الييا, إذ عّينت أرونديل سكرتيًرا ليا,      

وبدأت بجولة في المدن اليندية, وكانت تستقبل استقبال شعبي حافل أينما حّمت, ويمكن 
األكثر حيوية في رئاستيا لمحزب, إذ عقد  ٤9٤8ول خمسة أشير من عام أن نعد أ

الحزب اجتماع لو في دليي في شير شباط, وكان اعتراضًا عمى اجراءات الحكومة 
تقسيم المناطق بين الواليات عمى أسس لغوية, وفي شير أيار اجتمع الحزب مرًة اخرى 

الرابطة لمحكم الذاتي إلى اليند قبل في اهلل آباد, وأبدى اعتراضو عمى اعادة مندوبي 
وصوليم إلى بريطانيا, مّما أضطر آني بيزنت وتيالك السفر إلى بريطانيا في الشير 

, ناشدت آني بيزنت الممك (83)نفسو, واشتركا في مؤتمر عقده حزب العمال البريطاني
انون قانون الصحافة وق بإلغاءمن خالل المؤتمر بتخفيف القيود عمى الحرّيات ذلك 

الدفاع عن اليند, فاألول يقّيد حرية الرأي, والثاني يشّجع الحكومة باتخاذ اجراءات 
تعسفية ضد الشعب بحجة الدفاع عن األمن العام, وشرحت تجربتيا الشخصية في 
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السجن, واشارت دون ترّدد إلى المعاممة القاسية التي يتمقاىا السجناء السياسيين من 
بإرسال لجنة ممكية لمتحقيق في الوضع بالسجون  تعنيف جسدي ونفسي, وطالبت

 .(84)اليندية
 

 :الخاتمة
 تاريخ في واضحو بصمة تترك أن النشأة و الوالدة بريطانية وىي بيزنت آني تمكنت-٤

 .الذاتي الحكم مشروع بتبنييا اليندية الوطنية الحركة
 و المحاضرات أسموب عمى السياسية بالحقوق المطالبة في بيزنت آني اعتمدت -2

 تم الخطب
 ليذه كان و خيراتيا استغالل و اليند في البريطانية السياسية الخطط فضح خالليا من 

 و القانونية لممسألة عرضيا مما الطمبة و الشباب نفوس في وقع المحاضرات و الخطب
 .االعتقال

 في الحزب تقود امراه اول بأنيا اليندي المؤتمر لحزب بيزنت آني تولي أىمية تكمن-3
 بأسماء اليندية السياسية الساحة ازدحمت وقت في الحزب قياده تولييا جاء و تاريخو
 واضحة بصمة ليا تترك أن تمكنت أنيا اال ، غاندي أىميم و السياسة عالم في المعة
 . الحزب تاريخ في
 

 :الهوامش

(1)  Arthur Digby Besant ,The Besant Pedigree , Besant & CO.LTD 
,London,pp 230-231. 

و  البحريةبالقرب من نير غالواي و ىي من أىم القالع  إيرلندامدينو تقع في غرب -( غالواي :2)
الوطنيو.  إيرلنداجامعو  العمميةبين اسبانيا و فرنسا ، و أىم معالميا  لمتجارةميناء تجاري في ما بعد 

 David B.Quinn,Columbus and the North England ,Iceland andلممزيد ينظر :
Ireland,Vol.49,No.2, The William And Mary Quarterly 
Magazine,Publisher:Omohandro Institute ,Virginia ,1992,pp278-297. 
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(3) C.Jinrajbasay,Biography of Annie Besant, The Theosophical Publishing 
House, Adyar ,1981 ,p.3. 
(4) George S.Arundale ,Annie Besant- Autobiography, The Theosophical 
House, Adgar,1939,p120. 
(5) Annie Besant,Autobiography Sketches, Freethought Publishing Company 
,London, 1885,p.30. 
(6)James H.Cousis, The Annie Besant Centenary Book 1847-1947, The 
Besant Centenary Celebration, Adyar, 1947, pp.13-14. 

الروائي والتر بيزنت ،تخرج من جامعو كامبريدج و حصل عمى وىو شقيق -( فرانك بيزنت :7) 
و قبل في منصب الشمامسو عام  ٤863شياده الماجستير بالرياضيات من جامعو شمتيام عام 

و بقي يرعى الكنيسو في منطقو سيبسي  ٤873و انفصل عنيا عام  ٤867تزوج آني عام  ٤865
 Op.Cit ,pp189-236. Arthur Digby Besant.لممزيد ينظر : ٤9٤7حتى وفاتو عام 

  (8)C.Jinarajadasa,Op.Cit,pp4-5. 
(9) Theodore Besterman ,Mrs. Annie Besant A Modern Prophet, Kegan Paul 
Trench ,Trubner and Co.LTD  ,London,1934,p.37. 

  Annie Besant ,Op.Cit,p pp100- 101 (10) 
(11)Mark Bavir ,Annie Besant Quest For Truth Christinty ,Secularism and 
New Ade Thought ,The University of New Castle ,New Castle ,No Date 
,P.14 . 
(12)Geoffrey West The Life Of Annie Besant ,Geraid Howe Limited,London 
,1929,p.68.. 

في لندن ،لم يكمل تعميمو ىو ناشط سياسي و اجتماعي بريطاني ،ولد  -( تشارلز برادلو :٤3) 
،وعمل كاتبا ولكنو طرد من عممو و عائمتو بسبب اراءه االلحاديو ،ثم دخل الجيش و تسرح منو عام 

وأسس الجمعيو الوطنيو  ٤86١،و عاد لعممو السابق و عين محرر لمجمو المصمح الوطني  ٤853
ثمار الفمسفو وعارض  بتيمو الفحش لنشره كتاب ٤876تعرض لمسجن عام  ٤866العممانيو عام 

.لممزيد  ٤89٤، توفي عام ٤88١االشتراكيو و أمسى عضوا في البرلمان البريطاني عام 
 .J.M.Robertson ,Charles Bradlaugh, Watts&Co ,Landon, 1980ينظر:
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(14)Geoffrey West ,Op.Cit, pp70-75. 
(15)Geoffrey West ,Op.Cit, pp90-101. 
16)Annie Besant, Op.Cit, pp 249-280.) 

كاتب مسرحي و ناشط سياسي ايرلندي ، انتقمت عائمتو إلى لندن عام  -(جورج برناردشو :٤7)
و عد من مؤسسي جمعيو فابيان االشتراكيو، الف مسرحيات ميمو عده في األدب اإلنكميزي و  ٤876

لسمطو مسوليني و عرف عنو اراءه المثيره لمجدل منيا ترحيبو  ٤925حصل عمى جائزه نوبل عام 
( عمى االتحاد السوفيتي و عارض ٤924 – ٤87١)(عمى إيطاليا و حكم لينين ٤945 -٤883)

. لممزيد ، توفى بعد ان ترك ما يزيد عن ستين مسرحية ذات مسحة كوميدية الحرب العالمية الثانية
 G.K.Chesterton,George Bernard Show ,ED9,The Bodley Headينظر 

,London,1961. 
 (18)Mark Bevir ,Op.Cit, pp21-27. 

هلل وحدانيتو، و ان جميع  المباشرة المعرفةاإلليية، و أكدت عمى  الحكمةمعناىا  -(الثيوصوفيو :٤9)
 لمحضارةإذ ترجع  قديمةليا جذور تاريخيو  الفكرةبالشكل ،و ىذه  مختمفةبالجوىر  متشابيةاألديان 
مثل التناسخ   اليوغا و الكارما و  السعي  مبادئيافي  اليندوسيةفي مصر و تتشابو مع  الفرعونية

األولى  ،و تؤمن ايضا  لميندوسية لمعودةليذا عدت محاولو  المعرفةنحو الكمال األخالقي و حب 
 Takayama Tatya,A. لممزيد ينظر : الكونيةبوجود الساده الذين كشفت ليم أسرار و الحقائق 

Gulde to Theosophy ,Published for the      
 Bombay Theosophical Publication ,Bombay ,1887. 

ىي ىيمينا بتروفينا فون ىان ،ولدت في جنوب اإلمبراطورية الروسيو ،عمل  -( مدام بالفاتسكي :2١)
 بتأليفبدأت  ٤836والدىا قبطان في الجيش و عاشت متنقمو معو ، تمقت تعميم منزلي ،وفي عام 

 مؤسسوو  الحديثةالروايات ثم بعد زواج فاشل قامت برحمو حول العالم ، و تعد مؤسسو الثيوصوفية 
رجعت  ٤879الجمعيو لميند عام انتقمت ،و بعد ذلك  ٤875الجمعيو الثيوصوفيو في أمريكا عام 

ت عام الجمعيو الثيوصوفيو في بريطانيا ، توفي مؤسسوو التقت بآني بيزنت ، ٤885لبريطانيا عام 
 Arthur Lillie,Madame Blavatsky ,Swan Sonnenscheinلممزيد ينظر :  . ٤89٤

&Co, London,1895.                                                      
(21)Geoffrey West, Op.Cit,pp133- 206.  

زعيم سياسي ىندي واول رئيس وزراء لميند، ولد نيرو في مدينو اهلل اباد من  جواىر آلل نيرو:( 22)
(، ٤93٤- ٤86٤عائمو غنيو، اذا كان والده محامي مشيور سياسي معروف وىو موتي الل نيرو) 
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تمقى تعميمو في بريطانيا وتخرج من مدرسو ىارون الثانوية وجامعو كامبريدج، ابدى اىتماما كبيرا في 
, وكانت اني بيزنت صديقو العائمة، عمل محاميا في محكمو اهلل اباد العميا، الثيوصوفيةو بداية حيات

سرعان ما ترك العمل القانوني, وانضم إلى الحركة القومية، وشارك في حزب المؤتمر، ودعم الدفاع 
ل ، وشارك في حممة ضد السخرة، وانخرط خال٤9٤3في اليند عام غاندي عن الحقوق المدنية بقياده 

إلى  ٤9٤6الحرب العالمية األولى في التيار المتطرفين، حتى إنو سجن لمدة عام واحد، أنضم عام 
رابطتي الحكم الذاتي آلني بيزنت وتيالك، وترقى بالمناصب في رابطو آني بيزنت حتى أصبح سكرتيرا 

لى تدويل ، وسعى إ٤92٤ليا، سجن بسبب قيادتو حركة عدم التعاون في والية أوترابراديش عام 
، ٤927القضية اليندية دوليا، شارك ممثال عن اليند في مؤتمر بروكسل لمقوميات المضطيدة عام 

نو ساىم في اصدار دستور جديد لمحزب اسماه بالحقوق األساسية عام  نو طالب استقالل ٤93٤وا  ، وا 
ين عمى مسيرة اليند الكامل عن بريطانيا، وشكل رابطو االستقالل من أجل اليند، كان من المحرض

 .٤953لممزيد ينظر: جورج عزيز, جواىر آلل نيرو, مطابع دار اليالل, القاىرة,  .٤93١الممح عام 
 ٤868سياسي ىندي، ولد في كمكتا, واكمل تعميمو فييا، تخرج عام  سوريندراناث بانيرجي:( 23)

إلى بالده وعمل معممًا  دخل في امتحان الخدمة المدنية اليندية في بريطانيا لكنو لم ينجح بو، فعاد
الرابطة اليندية، والتي كانت  ٤876لمغة االنجميزية، ودعا الشباب إلى التجديد الوطني، وأّسس عام 

 ٤895من دعاة الوحدة الوطنية, شكمت نواة لحزب المؤتمر اليندي, ترأس بانيرجي الحزب مرتين عام 
، ومن ثم االنسحاب من الحياة ٤9٤8، وبعد ضعف المعتدون في الحزب انسحب منو عام ٤9١2و

 . لممزيد ينظر:٤925السياسية حتى وفاتو عام 
https://www.inc.in/leadership/past-party-presidents/suendranath-
banerjee.com.  
(24)  Sir Prakasa, Annie Besant As Woman And As Leader, Theosophical 
Publishing House, Adyar, 1941,p.146. 

سياسي ورئيس امريكي، ولد في والية فرجينيا، كان والده قسيس والثالث  ودرو ولسن:( 25) .٤
من جامعو برنس تاون حامال شياده  ٤879بين اخوه اربعو، أكمل تعميمو وتخرج عام 

، ثم ٤9١2، عين عميدا لجامعو برنس تاون عام ٤886ن، و درس العموم السياسية القانو 
، ادخل ٤9٤2، ثم رئيس لمواليات المتحدة عام ٤9٤١عين حاكم الوالية نيوجرسي عام 

اصالحات في الجانب االجتماعي واالقتصادي، كان اوليا تخصيص ضريبو الجمارك، كما 

https://www.inc.in/leadership/past-party-presidents/suendranath-banerjee.com
https://www.inc.in/leadership/past-party-presidents/suendranath-banerjee.com
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رئيسًا لمواليات  ٤9٤6الولى، اعيد انتخابو عام أيد حياد امريكا في الحرب العالمية ا
، يعرف ولسن ٤9٤7المتحدة، وبسبب حرب الغواصات اشتركت أمريكا في الحرب عام 

في حقوق االنسان، وىو من أقترح انشاء عصبة األمم، أصيب بشمل  بنقاطو األربعة عشر
ب بقبول معاىدة جزئي سبب اجياده نتيجة قيامو بجولة في الواليات من اجل اقناع الشع

التي رفضيا مجمس الشيوخ، وبعد وفاتو اتيم إنو السبب باشراك أمريكا  ٤9٤9فرساي عام 
زاوتر, رؤساء الواليات المتحدة  أودو: ينظرلممزيد  في الحرب والصعوبات التي نتجت عنيا.

 .2١١6حتى اليوم, دار الحكمة, لندن,  ٤789األمريكية منذ 
 

(26)G.R.Das Adhikary, The Indian National Movement And Annie Besant, 
Thesis of doctor, K.K.S Women’s Collage: UTKAL University, Orissa, 1998, 
pp.146. 
 
(27) Ibid, pp.97-98. 
(28)Savita Nigam, Dr.Annie Besant First Woman President of Congress, 
Universal Voice Publishers & Distributors, New Delhi, N.D,p. 86. 
 
(29)George Wendell, Annie Besant Builder of New India, The Theosophical 
Publishing House, Adyar, 1942,p.123. 
 
(30)T.Saravanan, Life and work of Annie Besant ,A Thesis presented for 
the Degree of Doctor of Philosoph ,Madurai Kamaraj University , 2011 

 
(31) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., p.98. 

سياسي اسكتمندي، ترجع عائمتو الى اصول اسكتمندية، اكمل الدراسة في بريطانيا،  جون بنتالند:( 32)
، عمل ٤9١5(، وُعيَِّن في مجمس الممكة الخاص عام ٤897- ٤892والتحقق بمجمس العموم لممدة )

(، وبعد ذلك الحاكم لوالية ٤9٤2 -٤9١5(خالل المدة ) إلسكتمنداًا اسكتمندا )وزير الدولة سكرتير 
(، وخالل مده حكمو أضطيد حركو الحكم الذاتي، رغم ذلك عرف عنو ٤9٤9- ٤9٤2مدراس لممدة )
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دخال اىتمامو العمراني لموالية وانشاء وزاره الصناعات، ألجل دعم المجيود الحربي البريطاني، وقام بإ
 المزيد من دور السينما لموالية. لممزيد ينظر:

Cameron Hazlehurst and Sally Whitehead and Christine Woodland, A Gudie 
To The Papers of British Cabinet Ministers, Cambridge University press, 
London, 1996, pp.330-331. 
(33) Geoffrey West, Op.Cit., p.236.  
(34) George S.Arundale, Op.Cit., pp.63-64.  
(35) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., p.98.  

ثيوصوفي ىندي، ولد في مدينو بنغالور، من أصول سنغافورية، كانت عائمتو من  بي بي واديا:( 36)
بناة السفن، ثم في صناعة المنسوجات، التقى بمدام بالفاتسكي في مومباي وتأثر بأفكارىا، وكان 

م انضم إلى الجمعية الثيوصوفية في مومباي، وأصبح محررًا ٤9١4عاما، وفي عام  ٤9ره آنذاك عم
في المجالت والصحف التابعة لمجمعية، ثم اصبح في رئاسة الجمعية، انضم إلى جمعية في اديار 
، وعين مديرًا لدار النشر الثيوصوفية، فضاًل عن عممو بصفة محرر مساعد في صحيفة اليند الجديدة

بسبب دعمو رابطة الحكم الذاتي،  ٤9٤6عينتو آني بيزنت مساعدًا ومرافقًا ليا، تعرض لالعتقال عام 
لعمال مصانع الغزل والنسيج، وكان الرئيس لو، وىو أول  ٤9٤9انشأ أول اتحاد عمالي في اليند عام 

يات المتحدة مندوب ىندي يحضر مؤتمر العمل الدولي في واشنطن، ثم انتقل إلى العمل في الوال
، وأّسس العديد من الفروع لمجمعية الثيوصوفية في فرنسا ومومباي ٤923االمريكية، ثم عاد لميند عام 

وبريطانيا، وبقي يخدم الجمعية= =الثيوصوفية، إذ سعى إلى اعادة الثيوصوفية النقية واالصيمة، 
 ثقافة اليندية. لممزيد ينظر:المعيد اليندي لمثقافة العالمية التعريف العالم بال ٤945مؤسس عام 

https://www.iiwcindia.org/bpwadia-bio.html.com  
(37) George S.Arundale, Op.Cit., pp.64-66. 
(38) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., pp.98-99. 
(39)Annie Besant, The Future of Indian Politics: A Contribution to the 
Understanding of Present-Day Problems, Theosophical Publishing House, 
Adyar, 1922,p.43. 
 

https://www.iiwcindia.org/bpwadia-bio.html.com
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(40) T.sara Vanan, Op.Cit., pp.109-110. 
(41) George S.Arundale, Op.Cit., pp.66-67. 

سياسي بريطاني، يرجع اصول ادوين إلى خمفيو أرستقراطية، تخرج من جامعة  ادوين مونتاجو:( 42)
كامبردج، وكان لو نشاط طالبي في الجامعة، وبعد تخرجو عمل في السياسة وانظم لمحزب الميبرالي، 

، فضاًل عن ذلك المنصب عمل في ٤9٤8حتى عام  ٤9١6ثم أنظم لمبرلمان في انتخابات عام 
(، ووزيرًا ٤9٤4-٤9٤١ذ شغل مساعد وزير الدولة لشؤون اليند لممدة )وظائف سياسيو اخرى، إ

، ثم وزيرا لمذخائر، وفي ٤9٤6(، ثم عمل في مجمس الممكة الخاص عام ٤9٤5-٤9٤4لمخزانة )
تم تعيينو وزير الدولة اليند بعد الضجة التي أحدثتيا اعتقال آني بيزنت من قبل وزير  ٤9٤7عام 

، يعد ٤922بق أوستن تشامبرلين، ثم وزيرًا لمخارجية حتى استقالتو عام الدولة لشؤون اليند السا
 مونتاجو من الييود البريطانيين القالئل الذين دخموا المجال السياسي في ذلك الوقت. لممزيد ينظر:

S.D.Waley, Edwin Montagu: A Memoir and an Account of his Visits to India, 
Asia Publishing House, London, 1964. 
(43) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., p. 99. 
(44) Geoffrey West, Op.Cit., p.238. 
(45) Annie Besant, The  Future of Indian Politics, p.127. 
(46) T.sara Vanan, Op.Cit., pp.111-118. 
(47)B.Pattabhi Sitaramayya, ,Indian National Congress,Vol.I(1885-
1935),Padma Publications LTD,Bombay,N.D,p.132. 
 
(48) G.R.Das Adhikark, Ibid, p.100. 

غالم محي الدين، معمم وسياسي ىندي، ولد في مكة، كان والده عالم دين مسمم  أبو الكالم آزاد:( 49)
، ثم عادت الى كمكتا عام ٤857لو سمعتو في شبو الجزيرة العربية، استقرت عائمتو ىناك بعد ثوره 

، عمل بالصحافة في سن مبكر، ففي عمر الحاديو عشره اصدر مجمو شعريو في كمكتا، فضال ٤89١
عن مقاالت في الصحف االخرى، حرر جريدة فاكين )الوكيل( بالمغة األوردية، قام برحمة شممت 

وأنتقد الحكم البريطاني بسبب تمييزه مصر وسوريا والعراق والدولة العثمانية ، اعتنق االفكار القومية، 
مجمة اليالل  ٤9٤2العنصري، ورفض االنضمام لمعصبة االسالمية متيميا بالطائفية ، أّسس عام 

( بسبب عممو ٤92١-٤9٤6في كمكتا لينتقد خالليا الحكم البريطاني عالنية، سجن خالل المدة )
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ة عدم التعاون، وانضم إلى حزب المؤتمر، الثوري المحّرض، تأثر آزاد بأفكار غاندي، وشارك في حرك
وأصبح رئيسًا لمجنة الخالفة لعموم اليند، شارك في تأسيس جامعة الممة االسالمية في دليي، وفي 

( بسبب مشاركتو في ٤934-٤93١أنتخب رئيسًا لحزب المؤتمر، سجن في المدة ) ٤923عام 
لحزب المؤتمر، ودخل في خالف مع محمد  أنتخب لممرة الثانية رئيساً  ٤94١مسيرة الممح، وفي عام 
، عين أول وزير لمتعميم في تاريخ اليند. لممزيد ينظر: عبد المنعم االنفصاليةعمي جناح بسبب آرائو 

النمر, موالنا أبو الكالم آزاد حياتو وجياده الديني والوطني في سبيل تحرير اليند, اطروحة دكتوراه 
 .٤972امعة األزىر, ج -غير منشورة, كمية المغة العربية

كالىما سياسّيان ىندّيان مسممان، ولد شوكت في والية اوتاربراديش، ودرس في   األخوين عمي:( 5١)
عام، عمل في الصحافة االسالمية، وسجن عام  ٤7جامعة عميكره، ودخل الخدمة المدنية لمده 

انتخب رئيسًا  ٤92١، وفي عام ٤9٤9، وانتخب وىو في السجن رئيسا لحركة الخالفة عام ٤9٤5
شارك في مؤتمري المائدة المستديرة، كما شارك في  ٤929تنفيذيًا لمجنو الخالفة المركزية، وفي عام 

، كان لو جيود جباره في دعم الرابطة االسالمية وجيودىا ٤932المؤتمر االسالمي في القدس عام 
(، الجمعية التشريعية ٤936 -٤934االنفصالية، شارك في المجمس البرلماني لرابطو المسممين )

(، أما أخيو محمد عمي جوىر, فقد أكمل تعميمو في سفره لمصر، وعين مديرًا لمتعميم ٤938-٤936)
في والية رامبور، وعمل في الصحافة، وساىم في توسيع جامعو عميكره، وىو أحد مؤسسي العصبة 

في حركو عدم التعاون،  ، ايد مطالب غاندي٤9٤8، انتخب رئيسا ليا عام ٤9١6االسالمية عام 
وسجن بسبب ذلك عامين، وبسبب فشل حركتي عدم التعاون والخالفة ترك حزب المؤتمر، وعارض 
تقرير نيرو وانتقد غاندي بسبب ايقافو حركو عدم التعاون، شارك في مؤتمر المائدة المستديرة في لندن 

 وىناك توفي ودفن في القدس. لممزيد ينظر:
https://www.StoryofPakistan.com/maulana-shakat-ali.؛ Gonda Yumitor, The 
Roles of Muhammad Ali Jauhar in India Politics And Khilafat Movement, 
https://www.academia.org.com.  

،بسبب حضوره حفل افتتاح الجامعة  ٤9٤6( يرجع توتر عالقو غاندي بآني بيزنت الى عام 5٤)
 Rameshwar Prasadاليندوسية الوطنية و اىانتو ميراجا مدراس السير راميشوار براساد سينغ )

Singh( )٤86٤-١929ليند و توجو نحوىم ( واالمراء الحاضرين معو، عندما تحدث عن فقر ا
، ذلك االمر الذي الستياء آني بيزنت لكونيا بذلت "أييا االمراء أذىبوا و بيعوا مجوىراتكم "قائاًل: 

 جيود كبيره ألجل افتتاح ىذه الجامعة. ينظر :
 Savita Nigam, Op.Cit.,p86.  

https://www.storyofpakistan.com/maulana-shakat-ali.؛
https://www.academia.org.com/
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(52).Cathwrine Lowma Wessinger, Annie Besant and Progressive 
Messianism (1847-1933), Studies in Woman and Religion, Vol.26, The 
Edwin Mellen Press, Lewiston, N.D,p.82.   
 
(53) Savita Nigam, Op.Cit., p.86.  
(54) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., p.100. 
(55) T.sara Vanan, Op.Cit., pp.111-112. 
(56)Bipan Chandra and Others, Indias Struggle For Independence, Penguin 
Book, London, N.D,p.149. 
 
(57) T.sara Vanan, Op.Cit, p.114. 

طريقو لمعارضة الحكومة بدون استخدام العنف عن طريق رفض االنصياع  المقاومة السمبية:( 58)
لمقوانين، وىي طريقو سمميو لالحتجاج، وليا تسمية أخرى ىي العصيان المدني، ومن مظاىرىا 

االقتصادية، والصيام، تكون ضد أي قوة سياسية حاكمة سواء  التظاىرات واالضرابات والمقاطعات
احتالل، وقد تمكنت المقاومة السمبية من تحقيق تغيير سياسي، وان اليند ىي كانت حكومية أو قوات 

 مثال حي عمى ذلك. لممزيد ينظر:
Mehmet Erylmaz  and Passive Resistance to Organizational Change, 
Uludag University, Bursa, 2015. 
(59) T.sara Vanan, Op.Cit., pp.114.  

(، ولد في ٤9٤4 -٤836ل دولو بريطاني، ابن جوزيف تشامبرلين )رج أوستن تشامبرلين:( 6١)
برمنغيام، كان والده رجل اعمال وسياسي، وكان عمده برمنغيام، تخرج اوستن من جامعو كامبردج، 
ثم درس في معيد باريس لمدراسات السياسية، ثم ذىب الى المانيا ليطمع  اكثر عمى السياسة 

، ٤892، انضم الى الحزب الميبرالي عام ٤888ثم عاد لبالده عام  األوروبية، التحق بجامعو برلين
، ثم مديرًا لمكتب البريد، وعضوًا في ٤9١١حتى عام  ٤895وعين في مكتب المدني لألميرالية عام 

، عارض قانون ٤9١6، ودخل مجمس العموم عام ٤9١3مجمس الممكة الخاص، وزيرًا لمخزانة عام 
م، أيد ٤9٤7حتى شير تموز عام  ٤9٤5ين وزيرا لشؤون اليند من عام الحكم الذاتي االيرلندي، وع

قرار اعتقال اني بيزنت ألجل اضعاف حركو الحكم الذاتي، تحمل مسؤوليو فشل الحصار عمى مدينو 
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، ٤9٤8الكوت العراقية، لذا استقال من منصبو بصفتو وزيرا لشؤون اليند، وعين وزير الخزانة عام 
را لمخارجية، وكان ممن دعا الى اعاده تسميح بريطانيا بين الحربين، وفي عين وزي ٤924وفي عام 

 تقاعد عن عممو السياسي. لممزيد ينظر: ٤937عام 
Charles Petrie, The Life and Letters of The Richt Hon Sir Austen 
Chamberlain, Vol.II, Cassell and Company LTD, Toronto, 1917, pp.6-8. 
(61) Canada India League, The Internment of Mrs. Annie Besant, Secretary 
Canada India League, Toronto, 1917, pp.6-8. 
(62) George S.Arundale, Op.Cit., pp.67-69. 
(63) T.sara Vanan, Op.Cit., p.117. 
(64) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., p.100. 
(65) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., pp.133-134. 
(66) T.sara Vanan, Ibid, p.117. 
(67) Nemal Sadhan Bose, Op.Cit., p.61.  

)دراسة تاريخية(،  ٤93١ – ٤9٤9المؤتمر الوطني اليندي  حزب حسين,( ليمى ياسين 68)
 .48، ص ٤983رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 

(69) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., p.135.  
(70) Ibid,  pp.135-136. 

رجل دولو بريطاني، من عائمو ذات اصول ارستقراطية، تمقى تعميمو في اكسفورد  تشيممسفورد:( 7٤)
عين حاكما لوالية  ٤9١5، وعمل في مجمس اداره مدرسو لندن، وفي عام ٤89١وتخرج منيا عام 

حاكم والية نيو ساوث ويمز في شرقي  و عين٤9١9كوينزالند في شمال شرق استراليا، ثم عاد عام 
عين نائبا لمممك في اليند، فرض احكام تعسفيو خالل مده الحرب، وذلك  ٤9٤6م استراليا، وفي عا

، رفض ذلك ٤9٤8خوفا من تنامي القومية اليندية، ارتبط اسمو بإصالحات سياسيو اصدرت عام 
، وخوفًا من تفاقم الوضع اصدر قانون حكومة ٤9٤9االمر القوميين وانتيت مذبحة امريتسار عام 

، لكن تصادف ذلك ٤92١سو، واجري خالل مده حكمو اول انتخابات لممجالس عام اليند في العام نف
عائدا لبريطانيا، أيد  ٤92٤مع حركو عدم التعاون التي اطمقيا غاندي، انتيت واليتو في اليند عام 

 حزب العمال والحركة العمالية في بريطانيا، ونشط في مشاريع التعميم. لممزيد ينظر:
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https://www.2022,Encyclopedia-Britannica,buography/Fredric-John-
Napier-Thesiger-1st-Viscount-Chelmsford.com 
(72) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., p.137. 
(73) Hemenranath Das Gupta, Bulders of Modern India: Deshbandhu 
Chttaranjan Das, Second ED, Publications Davison  Ministry of Information 
And Broadcasting Government of India, New Delhi, 2010, p.32. 
(74) The Home Rule For India League  (British Section), The Case For India, 
Pelican Press Gough Sguar, London, 1917, pp.1-10. 
(75) C.Jinarajadasa, Op.Cit., p.69. 
(76) Savita Nigam, Op.Cit., pp.116-117. 
(77) Ibid, p.118. 
(78) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., pp.102-103. 
(79) Annie Besant, The  Future of Indian Politics, pp.129-132.  
(80) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., pp.104-105. 
(81) Savita Nigam, Op.Cit., p.114. 
(82) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., p.134.  

، شارك في انتخابات العام نفسو، أما ٤9١6حزب العمال عام  تأسسحزب العمال البريطاني : ( 83)
حزب االشتراكي الديمقراطي لو روابط مع االتحادات والنقابات بصفتو  ٤9١١تأسيسو الى عام 

العمالية، ولو تياران: تيار االتحاد االشتراكي الديمقراطي الذي يؤمن بصراع الطبقات، والتيار الثاني 
 42حصل الحزب عمى  ٤9٤١الفابيون الذي يدعو الى تحسين ظروف العمال، وفي انتخابات عام 

 ٤9٤١لتشجيعو عمى اتباع اسموب االضرابات العمالية منيا: اضرابات عام  مقعدا وقد زادت شعبيتو،
، عارض دخول بريطانيا الحرب العالمية األولى ، و اكد أن األموال التي تنفق عمى الحرب ٤9٤٤و

الشعب االولى بيا الجراء اصالحات اجتماعيو واقتصاديو، لكن غير موقفو في ما بعد، لكنو رفض 
 Ramsayتشكمت أول حكومة عمالية بزعامة رامزي ماكدونالد ) ٤924، وفي عام التجنيد االجباري

McDonald )(٤866-٤937 وعاد االخير وشّكل الحكومة مرة أخرى عام ،)رفض الحزب ٤929 ،
االفكار الشيوعية، كما رفض عضوية اي شيوعي، أيد الحزب دخول بالده في الحرب العالمية الثانية 

https://www.2022,encyclopedia-britannica,buography/Fredric-John-Napier-Thesiger-1st-Viscount-Chelmsford.com
https://www.2022,encyclopedia-britannica,buography/Fredric-John-Napier-Thesiger-1st-Viscount-Chelmsford.com
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في الحكومة االئتالفية التي شكميا ونستون  ٤94١فكار النازية، وشارك عام لوضع حدا النتشار اال
، وانتخابات ٤945(، فاز الحزب بانتخابات عام ٤965 -٤874( )Winston Churchillتشرشل)
( بعد الحزب عن السمطة،  ثم فاز في انتخابات عام ٤964-٤95٤، وخالل مدة )٤95١عام 

. لممزيد ينظر: سوزان رحيم جوي, السياسة ٤97١حتى عام ، وبقي في السمطة ٤966وعام  ٤964
, رسالة ماجستير غير منشورة, ٤97١-٤964الداخمية في عيد حكومتي حزب العمال البريطاني 

 .2١٤٤جامعة البصرة, -كمية الدراسات التاريخية
(84) T.saravanan, Op.Cit., p.117. 
 

 المصادر:
 : األطاريحاوال:الرسائل و 

 أ_المغو العربيو   
-٤964 البريطاني العمال حزب حكومتي عيد في الداخمية السياسة, جوي رحيم سوزان -٤

 .2١٤٤, البصرة جامعة-التاريخية الدراسات كمية, منشورة غير ماجستير رسالة, ٤97١
 تحرير سبيل في والوطني الديني وجياده حياتو آزاد الكالم أبو موالنا, النمر المنعم عبد -2

 .٤972, األزىر جامعة -العربية المغة كمية, منشورة غير دكتوراه اطروحة, اليند
)دراسة تاريخية(،  ٤93١ – ٤9٤9ليمى ياسين حسين، حزب المؤتمر الوطني اليندي  -3

 .٤983رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 
 ب_المغو االنكميزية

(1)GR.Das Adhikary, The Indian National Movement And Annie Besant, 
Thesis of doctor, K.K.S Women’s Collage: UTKAL University, Orissa, 
1998. (2)T.Saravanan, Life and work of Annie Besant ,A Thesis 
presented for the Degree of Doctor ofPhilosoph ,Madurai Kamaraj 
University , 2011 
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:                                                                                                                       الكتبثانيا:
 أ_المغة العربية

حتى اليوم, دار الحكمة,  ٤789األمريكية منذ  المتحدةأودو زاوتر, رؤساء الواليات  -٤
 .2١١6لندن, 

 .٤953مطابع دار اليالل, القاىرة,  جورج عزيز, جواىر آلل نيرو, -2
 

 ب_ المغة االنكميزية

(1)Annie Besant,Autobiography Sketches, Freethought Publishing Company 
,London, 1885. 
(2)Annie Besant, The Future of Indian Politics: A Contribution to the 
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