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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عمود الراأي”

احلكومة ت�صجع مبادرات العمل اخلريي
لدى ح�صور �صموه حفل جائزة “وفاء الأهل العطاء”... �صمو ال�صيخ علي بن خليفة:

�ملنام���ة - بنا: لدى ح�س���ور �سموه حفل توزيع 
جائ���زة �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة للعمل 
�خل���ريي، �أك���د نائ���ب رئي�س جمل����س �ل���وزر�ء �سمو 
�ل�سيخ عل���ي بن خليفة �آل خليف���ة ت�سجيع �حلكومة 
ل���كل �ملبادر�ت �لتي ُتنمي ثقافة �لعمل �خلريي يف 

�ملجتمع وتعزز من قيم �لعطاء بني �أفر�ده.

هذ� وكان �سمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء قد 
تف�س���ل ف�سمل بح�سور �سموه �لك���رمي حفل توزيع 
جائ���زة �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة للعمل 
�خل���ريي )وفاء الأه���ل �لعطاء 2018( �لت���ي �أقيمت 
حت���ت رعاية حماف���ظ �جلنوبية �سم���و �ل�سيخ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليفة �آل خليف���ة م�ساء �أم����س بفندق 

�ل�سوفتيل.
و�ألق���ى �سمو حمافظ �جلنوبي���ة كلمة يف �حلفل 
قال فيه���ا “ن�ساأنا يف كنف �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�لو�ل���د �لعزي���ز �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، 

وتعلمن���ا م���ن �سم���وه �أن �لنا����س �أبدى 
م���ن �أنف�سنا، وخدمة �ملو�طن م�سوؤولية 

و�صيط تاأمني لتطبيق “ال�صمان ال�صحي” للمقيمني

�أُعل���ن �أخري� ع���ن طرح مناق�س���ة للمجل�س 
�الأعل���ى لل�سحة تعنى بتعي���ني و�سيط تاأمني 

لتطبيق م�رصوع �ل�سمان �ل�سحي للمقيمني.
و�سيتم �لبدء يف تطبي���ق برنامج �ل�سمان 
�ل�سحي للمقيمني مطلع �لعام �ملقبل 2019. 

و�سيق���وم �ملجل����س �الأعلى لل�سح���ة من خالل 
ه���ذه �ملناق�سة باختيار �رصك���ة و�سيط تاأمني؛ 
لتطبيق م����رصوع �ل�سمان �ل�سح���ي للمقيمني 
ولتوف���ري �خلدم���ات �ملطلوب���ة الإد�رة �ملوؤمن 
عليه���م. و�سيغل���ق ب���اب تق���دمي �لعط���اء�ت 

بتاريخ 5 دي�سمرب 2018، على �أن يتم 
1110فتح �ملظاريف يف �ليوم �لتايل له.

م�صادر: 100 دينار ر�سوم الن�ساط التجاري �سنويا
         علي الفردان من املنامة

قالت م�س���ادر مطلعة �إن ر�س���وم �ل�سجل 
�لتج���اري �جلدي���دة �لتي تو�سل���ت لها وز�رة 
�ل�سناع���ة و�لتج���ارة وغرف���ة جت���ارة و�سناعة 
�لبحرين �ستبل���غ 100 دينار للن�شاط التجاري 

ا، و�ستفر����س الأول مرة على �ل�سجالت،  �سنويًّ
وذل���ك مقارنة ب� 25 �إل���ى 1000 دينار ح�سب 
الن�ش���اط التجاري يف خطة ال���وزارة �شابًقا، يف 
ح���ني �ستبقى ر�سوم قي���د وجتديد �ل�سجالت 

عند 50 ديناًر�.
وم���ع �حت�س���اب �لر�س���وم �جلدي���دة �لتي 

خل����س �إليه���ا �التف���اق �أو �لتوج���ه �لنهائ���ي 
لل���وزارة، فاإن اأق���ل ن�شاط جت���اري مهما كان 
نوع���ه �سي�سدد مبل���غ قدره نح���و 150 ديناًر� 
)ر�شوم قي���د ال�شجل التجاري + ر�شوم ن�شاط 

و�حد( مقارنة ب� 50 ديناًر� يف �لو�سع 
�حلايل.

• �سمو نائب رئي�س �لوزر�ء لدى ح�سوره حفل ت�سليم جائزة �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي للعمل �لتطوعي	

�صمو ال�صيخ خليفة بن علي: علمنا �صمو االأمري خليفة بن �صلمان اأن خدمة املواطن م�صوؤولية و�صرف
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اأمل احلامد

�صمو نائب امللك ي�صدر مر�صوما باإعادة تنظيم الوزارة

نقل روؤ�صاء “املوارد” بالوزارات اإلى “املالية”

اإيران اأنفقت 18 مليارا لتدمري العراق و�صوريا واليمن

�ملنام���ة - بن���ا: �س���در عن نائ���ب جاللة 
�ملل���ك ويل �لعه���د �ساحب �ل�سم���و �مللكي 
�الأم���ري �سلمان بن حم���د �آل خليف���ة مر�سوم 
رقم )47( ل�سنة 2018 باإعادة تنظيم وز�رة 

�ملالية.
كم���ا �سدر ع���ن �ساحب �ل�سم���و �مللكي 
نائ���ب جاللة �مللك ويل �لعه���د مر�سوم رقم 
)49( ل�سن���ة 2018 بنقل مديري���ن وروؤ�ساء 
�أق�س���ام �مل���و�رد �ملالي���ة يف جمي���ع وز�ر�ت 

�ململكة �إلى وز�رة �ملالية.
و�س���در عن �سم���وه �أي�س���ا مر�سوم رقم 
)48( ل�سنة 2018 بتعيني ندى �أحمد حممود 

م�سطف���ى وكياًل م�ساع���ًد� للخدمات 
�ملالية �مل�سرتكة يف وز�رة �ملالية.

�خلارجي���ة  ك�سف���ت  وكاالت:   - و��سنط���ن 
�الأمريكية يف تقرير لها عن �أن �إير�ن �أنفقت خالل 
8 �أع���و�م �ملا�سية �أكرث من 18 مليار دوالر لدعم 
�الإرهاب يف �لعر�ق و�سوريا و�ليمن.  و�أكد �لتقرير 
�ل���ذي �أعدته جمموع���ة �لعمل �خلا�س���ة باإير�ن يف 
�خلارجي���ة �الأمريكية �أن نظ���ام طهر�ن، ومن خالل 
فيلق �لقد�س، نقل هذه �الأمو�ل بطرق ملتوية �إلى 

�مليلي�سيات و�جلماعات �لتي تقاتل نيابة عنه يف 
دول �ملنطق���ة. ويحتوي �لتقري���ر على تفا�سيل 
�ل�سل���وك �ملدمر للنظام �الإي���ر�ين يف �ملنطقة من 
خ���الل متويل ودعم �الإره���اب وبرنامج �ل�سو�ريخ 
و�اللتفاف على �لعقوب���ات و�لتهديد�ت �لبحرية 

و�الأمني���ة و�نته���اكات حق���وق �الإن�س���ان 
و�الأ�رص�ر �لبيئية.
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ق���ال وزير �خلارجية �ل�سيخ خال���د بن �أحمد بن حممد �آل خليفة 
�إن ق�س���ة غاندي ملهمة جد�، و�لعامل �سيحتفل بدء� من هذ� �ل�سهر 
لغاي���ة �أكتوبر من �لع���ام �ملقبل، ومل���دة عام كام���ل، بال�سخ�سية 
�لتاريخي���ة �مللهمة للع���امل. وكان وزي���ر �خلارجية ق���د رعى حفل 
تد�س���ني كتاب “غان���دي... وق�سايا �لع���رب و�مل�سلمني” ملوؤلفه 
عبد�لنب���ي �ل�سعلة، بح�سور رئي�س جمل�س �ل�س���ورى علي �ل�سالح، 
و�سفري جمهورية �لهند لدى مملك���ة �لبحرين �ألوك كومار �سينها، 

ورئي�س �جلمعية �لبحرينية �لهندية حممد د�د�باي.
بينما قال �لكاتب و�لباحث عبد�لنبي �ل�سعلة �إن مبادئ غاندي 
�الإن�ساني���ة يف مو�س���وع �لالعن���ف متقاطعة مع توجه���ات كثري من 

�لبلد�ن ومن بينها �لبحرين.

وزير اخلارجية دعا لال�صتفادة من القيم امللهمة... ال�صعلة:

مبادئ البحرين تتقاطع مع غاندي بالت�صدي للإرهاب

• وزير �خلارجية مت�سلما ن�سخة �لكتاب من �لكاتب عبد�لنبي �ل�سعلة	 23 22

را�شد الغائب

• �سمو ويل �لعهد	

8 • رجال �لدفاع �ملدين يو��سلون عمليات �الإنقاذ	

اإنقاذ عالقني باالأنقا�س... و “النيابة” حتب�س املالك

املبنى انهيار  4 حاالت وفاة يف كارثة 
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اال�ستفادة من قيم غاندي  لتحقيق ال�سالم والتقدم 
وزير اخلارجية مد�سنا كتاب ال�سعلة عن املهامتا وق�سايا العرب وامل�سلمني:

حت���ت رعاية وزي���ر اخلارجية ال�سي���خ خالد بن 
اأحمد بن حممد اآل خليفة اأقيم حفل تد�سني كتاب: 
“غان���دي... وق�سايا الع���رب وامل�سلمني” مل�ؤلفه 
عبدالنب���ي ال�سعل���ة، وذلك بح�س����ر رئي�س جمل�س 
ال�س����رى علي ال�سال���ح، و�سفري جمه�ري���ة الهند 
ل���دى مملكة البحرين األ�ك ك�م���ار �سينها، ورئي�س 

اجلمعية البحرينية الهندية حممد داداباي.
وبهذه املنا�سب���ة، األقى وزي���ر اخلارجية كلمة 

اأ�س���اد فيه���ا بحر����س امل�ؤل���ف عبدالنب���ي ال�سعلة 
م�ؤك���دا  الهن���د و�سعبه���ا وثقافته���ا،  بجمه�ري���ة 
عم���ق العالقات ط�يل���ة الأمد بني مملك���ة البحرين 
وجمه�رية الهن���د و�سعبيهما ال�سديق���ني، واأ�سار 
اإل���ى اأن هذا الحتفال ياأت���ي تقديرا لدور املهامتا 
غان���دي يف تعزيز عالقات جمه�ري���ة الهند بالدول 
العربية والإ�سالمية، كم���ا يعد مبثابة دع�ة للتاأمل 
يف حيات���ه واإجنازات���ه امللهم���ة لي����س يف جمه�رية 

الهن���د فح�س���ب، ب���ل اأي�ًس���ا يف املنطق���ة والعامل. 
واأ�س���اف ال�زي���ر اأن التطرف والعن���ف وال�رصاعات 
الت���ي ت�سهده���ا املنطق���ة الي�م ته���دد بتق�ي�س 
اأ�سل����ب حي���اة �سع�بها الت���ي متي���زت بالتعاي�س 
ال�سلمي والت�سام���ح، م�سدًدا على اأهمية ال�ستفادة 
من القيم واملبادئ الت���ي ج�سدها املهامتا غاندي 
يف دعم اجله����د اجلماعية الرامية؛ لتحقيق ال�سالم 

والتقدم والزدهار.

• حممد داداباي ووزير اخلارجية ووكيلة ال�زارة وعبدالنبي ال�سعلة وال�سفري الهندي والنائب الأول لرئي�س جمل�س الن�اب	

�سيوف احلفل تقاطروا لتوقيع الكتاب

ما قالـه غانـدي “اأكرث �سيء” يحـارب االإرهـاب والتطـرف

مبادئ القيادة البحرينية تتقاطع مع غاندي بالت�سدي للتطرف ونبذ االإرهاب

ح�س�ر متن�ع 
بالتد�سني

التطرف طارئ والبحرين حافظت على التن�ع والتعاي�س... وزير اخلارجية لل�سحافة:

اقتنع باأن ال�سيف مل يكن ال��سيلة التي من خاللها اكت�سب الإ�سالم مكانته... ال�سعلة:

�سه���د حف���ل تد�سني كت���اب “غاندي وق�ساي���ا الع���رب وامل�سلمني” للكات���ب الباحث 
عبدالنبي ال�سعلة ح�س�را رفيعا م���ن امل�س�ؤولني بالدولة من خمتلف ال�سلطات والقطاعات 

اإ�سافة ل�سي�ف ال�رصف من خارج البحرين مثل نا�رص الكتاب و�سخ�سيات �سع�دية.
وتقاطر �سي�ف حفل التد�سني على ال�سعلة للت�قيع على الكتاب.

راأى وزي���ر اخلارجي���ة ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد اآل 
خليفة اأن اأك���ر �سيء ملحاربة الإرهاب والتطرف ه� 

قراءة بع�س ما قاله املهامتا غاندي”.
واأ�س���اف بت�رصيح���ات لل�سحاف���ة املحلي���ة بعد 
تد�س���ني كتاب الباحث عبدالنب���ي ال�سعلة عن �سرية 
غان���دي: “التط���رف ه���� الط���ارئ، وهلل احلم���د فاإن 
البحرين حافظت عل���ى التن�ع والتعاي�س والت�سامح، 
وه���ذا الأمر ال���ذي حفظنا وهلل احلم���د”. وفيما ياأتي 

ن�س اأ�سئلة ال�سحافة واأج�بة ال�زير:

ملهمة جدا
اأطلق الباحث عبدالنبي ال�سعلة كتابا عن الزعيم 
غاندي، الذي اأر�س���ى قيما كثرية، وذلك لي�س بعيدا 
عن العالق���ات ال�طيدة ب���ني البحري���ن والهند، فما 

راأيك بت�قيت الإ�سدار؟

- كل امل�ج�دين معنا بحفل تد�سني الكتاب مل 
يك�ن�ا م�ج�دين بحقبة وج�د غاندي، ولكنهم قراأوا 

كتبه و�ساهدوا الفيلم املعروف عنه.
ق�سة غاندي ملهمة جدا، والعامل يحتفل من هذا 
ال�سه���ر لغاي���ة اأكت�بر من العام املقب���ل، وملدة عام 
كامل، بهذه ال�سخ�سي���ة التاريخية امللهمة وت�ستمر 

يف الإلهام للعامل.
اأرى كرجل م�سلم اأن اأكر �سيء ملحاربة الإرهاب 

والتطرف ه� قراءة بع�س ما قاله املهامتا غاندي. 

التنوع والتعايش
يج���ري الرتوي���ج دائم���ا للبحري���ن باأنه���ا واح���ة 
للت�سام���ح، ويتزام���ن ذل���ك م���ع تد�سني كت���اب عن 
�سخ�سي���ة ملهم���ة بالعم���ل ال���ال عنف���ي، فم���ا جه�د 

البحرين يف هذا املجال؟

- البحرين من����ذج م�سغر لل�رصق الأو�سط اأجمع، 
وكل م���ا جت���ده بامل���دن التاريخية الك���رى بال�رصق 

الأو�سط �سرتاه بالبحرين.
التطرف ه���� الطارئ، وهلل احلمد ف���اإن البحرين 
حافظت عل���ى التن����ع والتعاي����س والت�سامح، وهذا 

الأمر الذي حفظنا وهلل احلمد.

حوار المنامة
 بعد اأقل من اأ�سب�عني �سيلتئم “ح�ار املنامة”، 

كيف ترى الن�سخة اجلديدة منه؟
- ح�ار املنامة فعالية مهمة ككل عام، واحل�س�ر 
كبري، ونتطل���ع لال�ستماع لكثري م���ن الأطراف، �س�اء 
م���ن املنطق���ة اأو دول العامل، وبخا�س���ة من لهم راأي 
واهتم���ام وم�سلحة بالأم���ن وال�ستق���رار باملنطقة. 

ونتمنى دائما وج�د م�ساركة كاملة من املنطقة.

ق����ال الكاتب والباحث عبدالنب����ي ال�سعلة اإنه عكف 
على اإجناز كتاب ي����روي �سرية املهامتا غاندي وعالقته 
بق�ساي����ا العرب وامل�سلمني؛ لقناعت����ه الرا�سخة باأهمية 
اإع����ادة اإنت����اج املعرف����ة ع����ن ه����ذه ال�سخ�سي����ة املهمة 

بالتاريخ الإن�ساين.
واأ�س����اف ال�سعل����ة اأن القيادة البحريني����ة احلكيمة 
ممثل����ة بجاللة امللك و�سم����� رئي�س ال�����زراء و�سم� ويل 
العه����د تت�سدى للتطرف وتنبذ الإرهاب، وجتيء مبادئ 
غان����دي الإن�ساني����ة يف م��س�����ع الالعن����ف متقاطعة مع 
ت�جهات كثري من البل����دان ومن بينها البحرين. واأردف 
ال�سعلة اأنه حاول عر الكت����اب اإعطاء بعد اإن�ساين لقامة 

زعي����م كبري، م�سيف����ا “ا�ستعنت مبق�ل����ة ماأث�رة للعامل 
اآين�ستاين، والذي قال �ستاأتي اأجيال يك�ن من ال�سعب 
عليه����ا اأن ت�س����دق باأنَّ رج����اًل مب�ا�سف����ات غاندي كان 
يعي�����س على وجه الأر�س”. ولفت اإل����ى اأن غاندي اقتنع 
كل القتن����اع ب����اأن ال�سيف مل يك����ن ال��سيل����ة التي من 
خاللها اكت�سب الإ�س����الم مكانته، بل كان ذلك من خالل 
ب�ساط����ة الر�س�ل، مع دقته و�سدقه يف ال�ع�د، وتفانيه 
واإخال�سه لأ�سحابه واأتباعه، و�سجاعته مع ثقته املطلقة 
يف رب����ه ويف ر�سالت����ه، ه����ذه ال�سفات ه����ي التي مهدت 

الطريق، وتخطت امل�ساعب ولي�س ال�سيف.
وبني ال�سعلة اأن غاندي دافع عن الإ�سالم، واعتره 
دي����ن ال�سالم، ولي�����س الإرهاب، كما يح����اول البع�س اأن 

يل�سق ذلك بالدين.

واأ�س����ار اإل����ى اأن غان����دي مقتن����ع ب�����رصورة ال�سيادة 
الفل�سطيني����ة عل����ى القد�����س، وذل����ك قب����ل الحت����الل 
اليه�����دي. وحت����دث ال�سعلة ع����ن اإقامة غان����دي بجن�ب 
اإفريقي����ا لقراب����ة 20 عام����ا، واأ�سهم����ت ه����ذه الف����رتة 
م����ن الإقام����ة ب�سق����ل �سخ�سيت����ه احلق�قي����ة واملهنية 
والقان�ني����ة. وذك����ر اأن الكتاب يت�سم����ن م�اقف م�رصفة 
ت�سكل لبن����ة اأ�سا�سية لبناء ال�سيا�سة الهندية كما كانت 

وما تزال داعمة مع الدول العربية.
وب����ني اأن الف�س����ل الأخ����ري م����ن الكت����اب يت�سمن 
رواية اغتي����ال غاندي، والذي قتل����ه هندو�سي متطرف، 
واحلقيق����ة اأن غاندي مل مي����ت؛ لأننا ما نزال نتحدث عن 
مبادئ����ه وعمله. وقال: اأعتر الكت����اب م�ساهمة مل�اجهة 

العنف والتطرف.

• حر�س احل�س�ر على ت�قيع ن�سختهم من الكتاب بيد م�ؤلفه ال�سعلة	 • �سجل اإبراهيم زينل اإعجابه مبا ت�سمنه الكتاب من معل�مات مفيدة	 • اعتر عادل املرزوق الكتاب اإ�ساءة على �سخ�سية اأبهرت العامل مببادئها ال�سلبة	 • قالت هدى �سنق�ر اإن غاندي ميثل من�ذجا ملهما لالأمم ولي�س لالأمة الهندية فقط	

• ال�سعلة ملقيا كلمته	

• وزير اخلارجية مت�سلما ن�سخة الكتاب من الكاتب عبدالنبي ال�سعلة  )ت�س�ير: ر�س�ل احلجريي(	

دع�ة للتاأمل يف حياة 
غاندي واإجنازاته امللهمة 
بالهند واملنطقة والعامل

التطرف والعنف يهددان 
بتق�ي�س �سع�ب متيزت 

بالتعاي�س ال�سلمي والت�سامح

• رئي�س التحرير م�ؤن�س املردي ووزير اخلارجية ووزير �س�ؤون جمل�س ال�زراء حممد املط�ع يف الطريق لدخ�ل قاعة احلفل	

را�سد الغائب
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حفيد غاندي يبعث ر�شالة لل�شعلة: كتابك ين�رش حقائق ومعلومات
ال�صفري الهندي: الإ�صدار عمل بحثي متعمق بحياة وِفكر املهامتا

اأثنى �صفري جمهوري����ة الهند لدى مملكة 
البحري����ن كوم����ار �صينه����ا، عل����ى اإ�صهام����ات 
عبدالنب����ي ال�صعل����ة يف تعزي����ز العالقات بني 
الهن����د والبحري����ن، وما قدمه م����ن عمل بحثي 
متعم����ق يف حي����اة وِفك����ر املهامت����ا غان����دي، 

واأهمية فل�صفته يف �صياق اليوم احلايل.
وقال �صينها اإن اإ�ص����دار الكتاب يتزامن 
م����ع الحتف����الت بالذك����رى ال����� 150 ملي����الد 
املهامت����ا غان����دي، م�صي����دا باجله����د الكب����ري 
والعمل البحثي املتفاين الذي اأجنزه املوؤلف 
لت�صلي����ط ال�ص����وء عل����ى تفاع����ل غان����دي مع 
الإ�ص����الم والع����امل العرب����ي، وفل�صف����ة غاندي 

وربطها بوقتنا احلايل.
واأ�ص���اف ال�صفري الهن���دي “كان يل �رشف 
احل�صول عل���ى ن�صخة من الكت���اب الذي األفه 
عبدالنبي ال�صعل���ة”، معتربا اأن الكتاب يقدم 
فر�ص���ة مهمة للع���ودة اإلى نه���ج غاندي بنبذ 
العنف وتعزيز قيم الت�صامح واملحبة وال�صالم.
م����ن جه����ة اأخ����رى، ق����ال حفي����د املهامتا 

غان����دي راجموهان غان����دي، يف ر�صالة وجهها 
اإل����ى عبدالنب����ي ال�صعل����ة مبنا�صب����ة تد�ص����ني 
الكت����اب “اأهنئ����ك على ه����ذا الإجن����از املهم، 
واأع����رب عن خال�����ص اأمنياتي ب����اأن يكلل هذا 
اجلهد الكبري بالتوفيق. اإن اإ�صدار الكتاب يف 
غاية الأهمية من حيث التوقيت وامل�صمون، 
اإذ اإنه �صي�صهم يف ن�����رش احلقائق واملعلومات 

التاريخي����ة ال�صحيحة ويله����م اجلهود الرامية 
اإلى حتقيق العدالة وامل�صاواة وتر�صيخ قيم 

الت�صامح”.
واأ�صاف “مما يثلج �ص����دري اأن درا�صتك 
يف مومب����اي كان����ت احلافز ال����ذي جعلك تاأخذ 
على عاتقك مهمة تعزي����ز التفاهم والتعاون 

بني العامل العربي والهند”.

• كبار امل�صوؤولني بالدولة و�صيوف حفل الفتتاح	

• نور عبدالنبي ال�صعلة	

عنف ذكرى عيد ميلد غاندي يوم دويل للاّ

ووزراء وبرملانيون  رئي�س “ال�شورى” 
ودبلوما�شيون ح�رشوا تد�شني الكتاب

“غاندي” اإ�شافة كبرية ترثي املكتبة العربية
اأول كتاب يتناول مواقف املهامتا من العرب... خبري ال�صوؤون الآ�صيوية املدين:تخّرج باملحاماة من لندن... واغتيل بعد عام من ا�صتقالل الهند

ي�ص���ادف 2 اأكتوب���ر الي���وم ال���دويل 
لالعنف، وهو ذكرى مي���الد غاندي بالعام 
1869، حي���ث ول���د يف مدين���ة نيودله���ي 
عائل���ة  م���ن  للهن���د،  احلالي���ة  العا�صم���ة 
هندو�صية غوجراتية متدينة، وكان غاندي 
تابًع���ا للدين بفل�صفة روحانية، اإذ اإنه كان 

نباتًيا كثري ال�صوم والتاأمل.
اأكم���ل غان���دي درا�صت���ه للمحاماة يف 
لن���دن، وبعدها انتقل اإلى جنوب اإفريقيا؛ 
للتعم���ق اأك���ر يف درا�صة املحام���اة، ومن 
هناك ب���داأ رحلته يف الدفاع ع���ن الق�صايا 
الإن�صاني���ة. تزوج غان���دي مرة واحدة فقط 
من كا�صتورباي غاندي العام 1888، التي 
توفي���ت يف 1944، واأجنب منه���ا 4 اأبناء، 

وتويف اآخر اأبنائه العام 1957. 
مقاوم���ة  يف  رحلت���ه  املهامت���ا  ب���داأ 
الحت���الل الربيطاين للهند فور عودته من 

جنوب اإفريقيا العام 1915، ولكن الثورة 
احلقيقي���ة ب���داأت الع���ام 1942 حيث بداأ 
غاندي حملت���ه ال�صه���رية املعروفة با�صم 

“الهند ال�صامتة”.
اغتي���ل غان���دي بعد ع���ام واحد فقط 
من ح�صول الهند عل���ى ال�صتقالل، اإذ مت 
قتل���ه على ي���د جمموع���ة من اأبن���اء جلدته 

الهندو����ص؛ ليف���ارق احلي���اة يف 30 يناير 
1948. ق���ام غان���دي بتاألي���ف اأكر من 8 
كت���ب، اأ�صهره���ا “الهند الت���ي اأحلم بها” 
الذي ن����رش العام 1947. وعل���ى الرغم من 
م���رور اأكر م���ن 70 عاًما عل���ى رحيله فاإن 
تعاليمه واأف���كاره ما زالت تطبق يف الهند 

حتى الآن.

ال�ص����وؤون  يف  اخلب����ري  اأ�ص����اد 
الآ�صيوية عب����داهلل املدين باجلهد 
البحثي الكبري الذي بذله املوؤلف، 
اأن ال�صعل����ة وث����ق جانب����ا  معت����ربا 
م�صيئا م����ن حياة �صخ�صية عظيمة 
وزعي����م رح����ل بج�صده ع����ن عاملنا 
و�صتظل مبادئه وتعاليمه واأفكاره 
را�صخ����ة باقية يف الوج����دان لتنهل 
بنربا�صها  الأجيال وتهت����دي  منها 
الأمم اإلى طريق املحبة والتعاي�ص 

وال�صالم.
كلم����ة  يف  امل����دين،  واأ�ص����اف 
األقاه����ا خ����الل احلف����ل، اأن الكتاب 
ت����ري  كب����رية  اإ�صاف����ة  ي�ص����كل 
املكتب����ة العربية؛ كونه تطرق اإلى 
مو�صوع مل ي�صبقه فيه كتاب اآخر، 
م�صريا اإلى اأن ال�صعلة يعد املوؤلف 

الأول الذي يتناول يف كتاب علمي 
مواقف املهامت����ا غاندي جتاه اأهم 
الق�صايا والتحديات التي واجهها 

الع�����رش  يف  وامل�صلم����ون  الع����رب 
الق�صية  اأبرزه����ا  احلدي����ث، وم����ن 

الفل�صطينية والقد�ص املحتلة.

• خبري ال�صوؤون الآ�صيوية عبداهلل املدين	

• حممد داداباي ووزير اخلارجية ورئي�ص جمل�ص ال�صورى	

• ال�صفري بالديوان العام ها�صم البا�ص والرئي�ص التنفيذي 	
ل� “البالد” اأحمد البحر والكاتب اإبراهيم ب�صمي

• ح�صور متنوع من خمتلف امل�صارب من البحرين 	
وال�صعودية 

• وزير اخلارجية م�صافحا الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة خدمات مطار البحرين )با�ص( �صلمان املحميد	

• �صخ�صيات جتارية و�صناعية من قطاعات عديدة 	

• وزير اخلارجية م�صافحا الرئي�ص التنفيذي ل� “البالد” اأحمد البحر	

• ال�صوري خالد امل�صقطي ورجل الأعمال نا�رش جميل 	
العري�ص

• ال�صعلة ووكيلة وزارة اخلارجية ال�صيخة رنا بنت عي�صى 	
اآل خليفة

• غاندي يف �صباه	

�صه���د حفل تد�صني كتاب “غاندي.. وق�صايا الع���رب وامل�صلمني” ملوؤلفه عبدالنبي 
ال�صعل���ة ح�ص���ورا من كب���ار امل�صوؤولني بالدول���ة. والتقط���ت عد�صة “البالد” �ص���ور اأبرز 

ال�صخ�صيات الر�صمية والدبلوما�صية والتجارية والعامة التي �رشفت احلفل بح�صورها.

كتاب غاندي ي�شيء 17 ق�شة عن الت�شامح ومواجهة التطرف الديني
ال�صعلة يعيد قراءة �صرية املهامتا من نظارة البحث باملكتبة والوثائق وال�صهادات

مل���اذا؟ وما ج���دوى الكتابة الآن ع���ن اأي اإن�صان، 
مهم���ا بلغ���ت اأهميته وعظ���م �صاأنه وعال ق���دره، مثل 
املهامت���ا غان���دي، وذلك بع���د م�صي 7 عق���ود على 

وفاته؟
يجي���ب الباح���ث عبدالنب���ي ال�صعل���ة ع���ن ه���ذا 
ال�ص���وؤال يف كتابه اجلديد عن غان���دي، والذي د�صنه 
حديث���ا، ويحمل عن���وان “غان���دي.. وق�صاي���ا العرب 
وامل�صلم���ني”؛ مبنا�صبة م���رور 150 عاما على ولدة 

الزعيم الهندي الأ�صهر عامليا.
ويعيد الباحث ق���راءة هذه ال�صخ�صية التاريخية 
امللهمة م���ن اأر�صي���ف املكتبات العربي���ة والأجنبية 
ووثائق املرا�صالت بني اجلهات الر�صمية و�صهادات 
غ���ري مبا�رشة مل���ن عا�رشه واحتك معه وتاأث���ر به اأو اأّثر 
عليه، اإذ اأم�صى �صن���وات طويلة تراوده فكرة كتابة 
ق اأو كت���اب للقارئ العرب���ي عن املهامتا  بح���ث معمَّ
غان���دي، اآم���اًل اأن ي�صاهم ذلك العم���ل يف بلورة قدرة 
الق���ادة والزعماء واجلماع���ات ال�صيا�صي���ة والدينية 
على تبن���ي الأ�صاليب ال�صلمي���ة والاّلعنف يف اإحداث 
التغي���ري يف جمتمعاتن���ا، ومتمنًيا اأن ي�صب���ح اإ�صافة 
قيم���ة اإلى املكتبة العربية الفق���رية ن�صبًيا اإلى مثل 

ه���ذه الأعمال، عل���ى الرغم من دور غان���دي يف اإر�صاء 
قواعد �صيا�صة الهند ال�صديق���ة واملنا�رشة لق�صايا 

العامل العربي والأمة الإ�صالمية.

بابو الهند
الهن���ود مبختلف انتماءاتهم ومواقعهم ينادونه 
“باب���و” اأي والدنا، وكانوا وم���ا يزالون ينظرون اإليه 
بق���در كب���ري م���ن الح���رام وبق���در اأك���رب بكثري من 
التبجي���ل والتقدي����ص والتقدير، ولعق���ود طويلة، ل 
يكاد حدي���ث �صيا�صي يدور بينه���م اإل وكان غاندي 

حموره اأو على اأطرافه.
وما ي���زال ال�صعب الهندي يحتف���ل بذكرى يوم 
ميالده يف الثاين من �صهر اأكتوبر من كل عام باإعالن 
ذلك الي���وم عطلة ر�صمية، كما تق���ف الهند برمتها، 
لدقيقت���ني، وقفة �صم���ت اأو وقفة وق���ار، يف “يوم 
ال�صهي���د Shaheed Diwas”، يف ال�صاع���ة احلادية 
ع����رشة من يوم الثالثني من �صه���ر يونيو من كل عام 
تخلي���ًدا لذك���رى رحي���ل زعيمه���م املهامت���ا غاندي، 
ومتجيًدا لكل �صهداء الأمة الذين �صحوا باأرواحهم يف 

�صبيل حتقيق ا�صتقالل الهند.

وي�ص���يء الباحث يف 17 ق�ص���ة منف�صلة ولكنها 
مت�صل���ة مبحورها الأم كيف ا�صتط���اع غاندي بج�صمه 
الهزيل ولبا�صه الهن���دي الأبي�ص التقليدي الب�صيط 
وع�ص���اه الزاه���دة م���ن اأن يك���ون حم���ورا ملواجه���ة 
التط���رف الدين���ي والأنظمة الطبقي���ة دون اأن يكون 
معتنقا لتوجهات �صيا�صية اأو حزبية اأو فئوية. ويقع 

الكتاب يف 144 �صفحة من القطع املتو�صط.
وي���روي الباح���ث تاأث���ري انفت���اح غان���دي عل���ى 

التجرب���ة الربيطانية الرائ���دة بالزمن القدمي، وكيف 
ا�صتثمر درا�صته للقان���ون يف رحلته العظيمة للبحث 
عن احلقيقة وا�صتخ���دام ع�صا القانون الربيطاين يف 

مواجهة امل�صتعمر و�صلطته.

إكبار فائض
ويتناول الباح���ث تاأثري الزيارات املكوكية بني 
الق���ارات على تولي���د التحالفات، وم���ن بينها زيارة 

غاندي اإلى جنوب اإفريقي���ا، حيث ا�صتغرقت الرحلة 
ب���ني القارتني الهندي���ة والإفريقي���ة م�صافة طويلة 

للو�صول جلنوب اإفريقيا.
ويك�ص���ف الباحث عن معاناة غاندي يف الت�صدي 
لل�سغ���وط ال�سهيونية ب�سبب مواقف���ه الإيجابية من 
الع���رب وامل�صلم���ني والق�صي���ة الفل�صطينية. وعلى 
الرغ���م م���ن اأن غان���دي ول���د يف اأ����رشة و�صم���ن بيئة 
هندو�صي���ة حمافظة، واأ�صب���ح هندو�صًيا ملتزًما حتى 
النخ���اع، اإل اأن توجهاته ومواقف���ه ات�صمت بقدر بالغ 
من الهتم���ام والتقدير للدين الإ�صالم���ي، وان�صجاًما 
تاًما مع قيمه، واإكباًرا فائ�ًصا لنبي الإ�صالم ور�صالته، 

ومتاهًيا جلًيا مع امل�صلمني وق�صاياهم.

قاوم االبتزاز
واأي باحث لن يجد �صعوبة يف اكت�صاف قدر كبري 
من نفور غاندي من تاأكيد الفكر اليهودي على متيز 
اليه���ود وتفوقهم على �صائر الب�رش والأمم، فقد قال 
“كان اليه���ود القدماء يعت���ربون اأنف�صهم، من دون 
�صائر النا����ص، �صعب اهلل املختار، ف���كان من نتيجة 

ذلك اأن اأُنِزَلت باأحفادهم عقوبة غريبة ظاملة”. 

• فريق عمل ناجح �صاهم كل �صخ�ص من موقعه لإظهار احلفل ب�صكله الالئق	


