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“ ”$ت�ستعر�ض كتاب “غاندي ...وق�ضايا العرب وامل�سلمني” للكاتب عبدالنبي ال�شعلة

هندوسي يجمع التناقضات
ويؤسس دولة علمانية ديمقراطية

•عبدالنبي ال�شعلة

بالكثري من التناق�ضات.
يتناول الكاتب الباحث عبدالنبي ال�شعلة بكتاب “غاندي ...وق�ضايا العرب
وامل�سلمني” كيف �أث��ارت �شخ�صية غاندي الكثري من اجل��دل والت�سا�ؤالت �إىل درجة
الت�شكيك فيما �إذا كانت مظاهر ال�ضعف والهزال والتق�شف واالنك�سار التي كان يبدو
فيها جمرد تكتيك وجزء من �إ�سرتاتيجية مبيتة.
وتن�شر “البالد” على م��دار حلقات �أب��رز ما يت�ضمنه كتاب “غاندي ...وق�ضايا
العرب وامل�سلمني”.

ليل؛ خوفًا من الأرواح
خجول ،ال يخرج من بيته اً
اً
مدلل
اً
كان غاندي يف �صباه �صبيًا
والأ�شباح والعفاريت والثعابني والل�صو�ص ،فتحول الحقًا �إىل رمز للقوة وال�شجاعة،
و�إن�سان �صلب �صامد ال يخاف امل��وت وال يهاب البط�ش ،حتققت لبالده على يديه
احلرية واال�ستقالل والكرامة التي انتزعها من براثن واحدة من �أعتى قوى العامل
وقتها.
كان غاندي ثائرًا وم�صلحً ا وفيل�سوفًا ومفكرًا و�سيا�سيًا وقائدًا وقدي�سً ا� ،إن�سانًا
يجمع كل هذه ال�صفات واخل�صائ�ص يف �آن واح��د� ،شخ�صية مميزة ومتميزة ،مثقلة

�أر�سى نظرياته على قاعدة مناه�ضة اال�ستبداد

نفور فطري حاد وح�سا�سية مفرطة جتاه الظلم والتفرقة

ل���ن ي�ستقي���م امل�سع���ى ،ول���ن
ن�ستطي���ع �أن ن�ستوع���ب �آراء غان���دي
ونتفهم مواقفه جت���اه جميع الق�ضايا،
مب���ا يف ذل���ك مواقف���ه جت���اه ق�ضاي���ا
امل�سلم�ي�ن وق�ضاي���ا الأم���ة العربي���ة،
م���ن دون ر�صد وتتبع ،ول���و بقليل من
اجله���د ،بع����ض املنابع الفكري���ة التي
غ���ذت ح�س���ه ال�سيا�س���ي  ،و�أن نتوق���ف
عند بع�ض املحط���ات ونت�صفح ب�إيجاز
�شدي���د جوانب م���ن �أف���كاره ونظرياته

ال�سيا�سي���ة الت���ي �ساهم���ت يف بل���ورة
مواقفه جتاه خمتلف الق�ضايا.
لق���د انبثق���ت �أف���كار غان���دي
ال�سيا�سي���ة م���ن نف���ور فط���ري ح���اد
وح�سا�سي���ة مفرط���ة جت���اه الظل���م
والتفرق���ة؛ لذلك فقد متي���زت �أفكاره
منذ البداية ب�إمي���ان عميق را�سخ بقيم
احلري���ة والعدال���ة وامل�س���اواة ،وقناعة
ثابت���ة م�ستق���رة بحتمي���ة انت�صار احلق
عل���ى الباطل وغلبة الع���دل على الظلم

و�سيادة اخلري عل���ى ال�رش ،مهما امتدت
امل�سافات �أو طال الزمن.
وم���ن ه���ذا املنطلق ،فق���د �أر�سى
غان���دي نظرياته ال�سيا�سية على قاعدة
مناه�ضة الظل���م والتفرقة واال�ستبداد،
وعلى مب���د�أ الت�ضحية م���ن �أجل حتقيق
احلرية والعدالة وامل�س���اواة� .إن التزام
غاندي به���ذه الف�ضائل واملبادئ قاده
�إل���ى االنخ���راط يف احل���راك ال�سيا�سي،
ولي�س العك�س.

لأنهم على ا�ستعداد للت�ضحية بالفرد يف �سبيل حتقيق مكا�سب �أيديولوجية

لينني و�ستالني وماوت�سي تونغ على نقي�ض غاندي متامًا

اعت�ب�ر غاندي املواطن غاي���ة العملي���ة ال�سيا�سية ولي�س
الدول���ة ،وجعل الفرد حم���ور اهتمامه ،وهو بذل���ك يختلف عن
الكثري من معا�رصيه من القادة واملفكرين ال�سيا�سيني؛ �أمثال
لين�ي�ن و�ستال�ي�ن وماوت�سي تونغ ،الذين كان���وا على نقي�ضه
متامًا ،وكانوا على ا�ستعداد للت�ضحية بالفرد يف �سبيل مترير
مهام وطنية �أو حتقيق مكا�سب �سيا�سية �أو �أيديولوجية.
غاندي كان يحم���ل على عاتقه ر�سال���ة �إن�سانية من�سوجة
بو�شائ���ج روحية و�أخالقي���ة ،ومل يكن م�ستع���دًا للمتاجرة ب�أي
�إن�س���ان �أو املقاي�ضة بكرامت���ه ،ومل يكن يقبل بخو�ض معارك
حتركه���ا �أهداف �أيديولوجي���ة ،ومل يكن يهت���م بالإح�صاءات،
فكل الق�ضايا بالن�سبة �إليه حمكومة بالقيم الإن�سانية ،و�سمو
الغاية يقت�ضي �سمو الو�سيلة ،على خالف قاعدة “الغاية تربر

الو�سيلة”.
�ستال�ي�ن ولين�ي�ن وماوت�سي تون���غ و�أقرانه���م يقبعون
الآن وراء �أ�سوار تاريخه���م ،لكن غاندي حتول �إلى رمز �ساطع
و�أ�صب���ح �أمنوذجً ا وقدوة لقادة عظ���ام من الذين كتبوا تاريخ
الإن�سانية ،الذين �آمنوا مثله بقيم احلرية والعدالة وامل�ساواة،
وحذوا ح���ذوه بالتم�س���ك بالو�سائل ال�سلمية ونب���ذ العنف يف
كفاحهم امل�ستميت لِفك الأغالل عن رقاب �شعوبهم وحتطيم
منظوم���ة الظل���م واال�ستعب���اد والتميي���ز التي كان���ت تعانيه
جمتمعاته���م ،وكان م���ن �أبرزهم مارتن لوثر كن���غ ،الذي قاد
حرك���ة احلقوق املدنية يف �أمريكا ،ونل�سون مانديال ،الذي قاد
كفاح الأفارقة ال�سود �ض���د نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب
�إفريقيا.

ا�ستنباط �صيغة جتمع بني ال�سيا�سة والدين والأخالق يف بوتقة واحدة

“جتنب العنف” م�صطلح منتزع من بطن الفل�سفة الدينية الهندو�سية

لقد �أدرك غان���دي �أن مكونات
املجتم���ع املتع���ددة يف الهن���د
�أ�صبح���ت متمرت�س���ة يف ح�صونه���ا
الديني���ة املختلف���ة ،و�أ�صبح���ت
الهويات الدينية املتنوعة ملختلف
ال�رشائح هي الطاغي���ة ،على ح�ساب
ويف غي���اب هوي���ة وطني���ة را�سخ���ة
جامعة وا�ضحة املعامل.
ه���ذا امل�شه���د جعل م���ن �إلغاء
دور الدي���ن يف احلي���اة العامة مهمة
�صعبة� ،إن مل تكن م�ستحيلة ،وكان
ذلك ه���و الإ�ش���كال والتحدي الذي
واجه���ه ،فالأه���داف الت���ي ي�سع���ى
�إلى حتقيقها تتطل���ب منه اقتحام
تل���ك املعاق���ل والتوا�ص���ل معه���ا

وبينه���ا ،وكان علي���ه �أن يحر����ص
عل���ى �أن يتم ذل���ك التوا�صل بعيدًا
ع���ن القنوات الديني���ة وعرب ج�سور
روحي���ة وخي���وط �أخالقي���ة ال خالف
حوله���ا ،مُ�ستلَّة ومُ�ستلهمة من روح
وقيم خمتل���ف الأدي���ان ،فا�ستنبط
غاندي �صيغ���ة جتمع بني ال�سيا�سة
والدين والأخ�ل�اق يف بوتقة واحدة،
و�أ�ضف���ى الطاب���ع الأخالق���ي عل���ى
املبادئ ال�سيا�سي���ة وطعمها بقيم
روحية ،وا�ستح�رض املعاين ال�سامية
للأديان وحقنه���ا يف �رشايني العمل
ال�سيا�س���ي ،بدال من القفز عليها �أو
تركها ال�سته�ل�اك مبتغيات احلياة
الآخرة.

أي�ض���ا يف تطويع
وجنح غاندي � ً
الكثري م���ن امل�صطلح���ات الدينية
وحتويله���ا �إلى مف���ردات �سيا�سية
مبتك���رة ،م���ن �أبرزه���ا م�صطل���ح
“�أهم�س���ا” ال���ذي انتزع���ه من بطن
الفل�سف���ة الديني���ة الهندو�سي���ة،
وال���ذي يعن���ي “جتن���ب العن���ف”،
وح���وَّل ه���ذا امل�صطل���ح �إل���ى �أداة
حم ِرّك���ة وحم ِفّ���زة للح����س الوطني،
َنقَلها برباع���ة �إلى �ساحة ال�سيا�سة،
و�أقحمه���ا يف �صل���ب املمار�س���ات
الدميقراطي���ة واحل���راك ال�سيا�سي
الوطن���ي ال���ذي يه���دف �إل���ى
حتقي���ق دولة علمانية عل���ى �أ�س�س
دميقراطية.

جلد على عظم ي�سري
متكن ال�شاعر العراقي �صالح بن عبدالكرمي اجلعفري النجفي (،)1979 - 1907
من و�صف حالة غاندي اجل�سدية يف �أدق و�صف عندما قال:
جلد على عظم ي�س�ي�ر فيقطع ال�شُ عَب الطوال
ال يرت���دي غري الن�سي���ج ن�سيج كفي���ه الهزال
�شبح �ضئيل كاد لوال ال�صوت �أن مي�سي خيال
مل���ك القل���وب و�إنه���ا جي����ش بعي���د االنخذال
•ال�شاعر �صالح اجلعفري

“أنا ال أعتمد على
الطرح األكاديمي
والنظري ،إن العمل
واإلنجاز هما
معياري”.
غاندي

•غاندي يف �صباه

لإدماجهم باملجتمع وعدم االنزالق باختالفات مذهبية قائمة

م�ساع للق�ضاء على نظام التمييز �ضد املنبوذين
ٍ

كانت تف�صل وتفرق بني مكونات
ال�شعب الهن���دي فوا�صل واختالفات
وانق�سام���ات وان�شقاق���ات عرقي���ة
ودينية وطبقي���ة وثقافية واجتماعية
و�إقليمية واقت�صادي���ة وغريها؛ بنية
اجتماعي���ة مت�صدعة ،ف���وارق طبقية
واقت�صادي���ة �شا�سع���ة ،مئات اللغات
واللهج���ات والع���ادات والتقالي���د،
م�ش���ارب وانتماءات متباين���ة ،و�ساحة
وا�سع���ة مكتظة مبختل���ف املعتقدات
واملذاهب والديانات ،مبا يف ذلك كل
الأدي���ان املعروفة على وج���ه الأر�ض
كالزراد�شتية واليهودية وامل�سيحية
والإ�سالم بتفرعاتها املذهبية كافة.
بالإ�ضاف���ة طبعً���ا �إل���ى املك���ون
الدين���ي الأك�ب�ر ،وه���و الهندو�سي���ة
مبدار�سه���ا وطبقاته���ا االجتماعي���ة
واملهني���ة املتع���ددة و�صيغه���ا
املختلف���ة كاجليني���ة عل���ى �سبي���ل
املث���ال ال احل�رص ،ف�ضال ع���ن البوذية

وال�سيخية ،وهل َّم جرَّا.
وج���د غان���دي �أن الهندو����س
من�شط���رون ومنق�سم���ون �إلى طبقات
ومدار����س خمتلف���ة ،وامل�سلم�ي�ن
متفرق���ون ب�ي�ن طوائ���ف ومذاه���ب
واجتاهات متباينة.
بالن�سبة للهندو����س ،فقد �سعى
غان���دي �إل���ى �إزالة الف���وارق الطبقية
والق�ض���اء على “نظ���ام التمييز �ضد
املنبوذين” و�إدماجهم يف املجتمع.

�أم���ا بالن�سب���ة �إل���ى امل�سلم�ي�ن،
فق���د رفع غاندي نف�س���ه عن االنزالق
يف االختالف���ات املذهبي���ة القائم���ة
بينه���م �إلى درج���ة �أن اتهمه مناوئوه
�أو منتق���دوه ب�أن���ه تع���رف عل���ى
ال�صيغة املب�سطة للإ�سالم وتغا�ضى
ع���ن املكون���ات الأخ���رى املختلف���ة
للم�سلم�ي�ن الهن���ود؛ لقد اخت���ار �أن
يُك���وِّن يف خميلت���ه وح���دة �إ�سالمي���ة
متجان�سة.

الدميقراطية الو�سيلة الأجنع ال�ستحداث نظام اجتماعي واقت�صادي من�صف

�إدراك ح�سا�سية وخطورة الدمج �أو الربط بني ال�سيا�سة والدين

ر�س���م غان���دي خارط���ة طري���ق
فكري���ة و�إ�سرتاتيجي���ة� ،أو خط���ة
عم���ل وا�ضح���ة ترمي �إل���ى حتقيق
الدميقراطي���ة يف الهن���د انطالقً ���ا
م���ن الأ�سف���ل �إل���ى الأعل���ى� ،أو من
قاعدة الهرم االجتماعي �إلى قمته،
واعت�ب�ر الدميقراطي���ة الو�سيل���ة
الأجن���ع ال�ستحداث نظ���ام اجتماعي
واقت�صادي من�صف ي�ساهم يف دفع
عملي���ة التحول والتنمية وتعزيزها،
أي�ض���ا ب����أن النظ���ام
وكان ي�ؤم���ن � ً
الإداري املرك���زي ال يوف���ر البيئ���ة
ال�صاحلة واملالئم���ة لنجاح التجربة
الدميقراطية ور�سوخها.

وحت���دى غان���دي النظري���ات
ال�سيا�سية الت���ي تدعو �إلى “علمنة
ال�سيا�س���ة” ،وتل���ك الت���ي تدع���و
�إل���ى “ت�سيي����س الدي���ن” و�أدرك
من���ذ البداي���ة ح�سا�سي���ة وخط���ورة
الدم���ج �أو الرب���ط ب�ي�ن ال�سيا�س���ة
خ�صو�ص���ا يف املجتمعات
ً
والدي���ن،
متع���ددة الأدي���ان واملعتق���دات
الديني���ة كالهن���د ،وم���ا ق���د ي�ؤدي
�إلي���ه ذل���ك الربط م���ن �أث���ر �سلبي
على احلري���ات والأقليات واحلقوق
الفردي���ة واجلماعي���ة� ،إل���ى جان���ب
تر�سي���خ ان�شق���اق ق���وى املجتم���ع
وتقوقع وتخن���دق مكوناته الدينية

وت�شتي���ت جهودها وبعرثة عطائها
وم�ساهماتها� ،إال �أنه كان يف الوقت
نف�س���ه من ب�ي�ن �أوائ���ل املفكرين
يف الع��ص�ر احلدي���ث ال���ذي رف����ض
القطيع���ة والف�ص���ل ب�ي�ن الدي���ن
وال�سيا�سة.
ويف ه���ذا ال�ص���دد حت��ض�رين
كلمات معربة تن�سجم مع هذا الفهم
قالها ،بع���د عقود من وفاة غاندي،
املرح���وم ال�شي���خ حمم���د مت���ويل
ال�شع���راوي ،يف �إح���دى حما�رضات���ه
عندما قال “�أمتنّى �أن ي�صل الدين
�إلى �أه���ل ال�سيا�سة ،و�أال ي�صل �أهل
الدين �إلى ال�سيا�سة”.

�أ�صبح ب�ؤرة ارتكاز فكره ال�سيا�سي ومنطلق حراكه الوطني

حتكم يف م�صطلح “الالعنف” وحوره ثم طوره �إلى نظرية

�أثب���ت غاندي براعت���ه الفكرية
وحنكت���ه القيادي���ة عندما حتكَّم يف
م�صطل���ح “الالعن���ف” وح���وَّره ث���م
طوره �إلى نظرية وفل�سفة �أ�صبحت
ب����ؤرة ارت���كاز فك���ره ال�سيا�س���ي
ومنطل���ق حراك���ه الوطن���ي ،بعد �أن
�أردفه���ا بربامج وخط���ط تنفيذية،
وجع���ل الإ�رضاب���ات وامل�س�ي�رات
ال�سلمية وعدم التعاون والع�صيان
املدين �أدواتها الرئي�سة.
وقد راهن غاندي على الو�سائل
ال�سلمي���ة و�أ�سل���وب الالعنف عندما
كان الع���امل من حول���ه يتحدث بلغة
�أخ���رى ،وهي لغ���ة العن���ف والقتل
وال���دم والدمار ،فق���د تزامن طرح
غان���دي ال�سلمي مع ف�ت�رة احلروب
الكوني���ة واال�ستعم���ار والنازي���ة

والفا�شي���ة .بالن�سب���ة �إلي���ه ،ف����إن
العن���ف هو �أم الكبائ���ر ،ال مكان وال

مكانة ل���ه ،وال جم���ال لقبوله ،مهما
كانت متانة و�صالبة املربرات.

