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محاربة التطرف واإلرهاب
وميكن الق���ول اإن م�ضامني هذا الكتاب القّيم، 
جتلت يف حفل التد�ضني يوم الأربعاء املا�ضي العا�رش 
من اأكتوبر اجلاري برعاية وزير اخلارجية ال�ضيخ خالد 
ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة تزامًنا م���ع مرور 150 
عاًم���ا على مي���اد املهامتا غاندي، فكت���اب )غاندي 
وق�ضاي���ا الع���رب وامل�ضلم���ني( ال�ض���ادر ع���ن الدار 
العربية للعلوم )نا�رشون(، ملوؤلفه الأ�ضتاذ عبدالنبي 
عبداهلل ال�ضعلة الرئي�س ال�ضابق للجمعية البحرينية، 
هو كت���اٌب موؤث���ر يف حماربة التط���رف والإرهاب كما 
و�ضف وزي���ر اخلارجية، واأن اأكرث ما يفيد يف مواجهة 
تل���ك املظاه���ر هو ق���راءة بع����س ما قال���ه املهامتا 
غان���دي، فق�ضت���ه ق�ضة ملهمة للغاي���ة. ويف ال�ضياق 
ذات���ه، يتحدث املوؤلف ال�ضعلة مركًزا على اأن الهدف 
الرئي�س من هذا الكت���اب هو الرتكيز على ا�ضتخدام 
اأ�ضل���وب الاعن���ف يف اإح���داث اأي تغي���ر، فاملهامتا 
غاندي يع���د منوذًجا يف حتقيق التغي���ر بالأ�ضاليب 
ال�ضلمي���ة الت���ي �ضاعدت���ه يف ا�ضتق���ال ب���اده ع���ن 
الأمرباطورية الربيطانية رغ���م اأنها كانت درة التاج 
الربيط���اين، وهي اخلط���وة التي اأ�ضهم���ت يف خروج 

الربيطانيني من منطقة �رشق ال�ضوي�س.
يف ال�ضاب���ع م���ن �ضبتم���رب املا�ض���ي م���ن العام 
اجل���اري 2018، ن����رشت �ضحيف���ة “احلي���اة” تقريًرا 
عن ه���ذا الكتاب ملا ميثله م���ن اأهمية فكرية، قالت 
في���ه اإن الكات���ب ال�ضعل���ة متّك���ن من الوق���وف عند 
حمط���ات فا�ضل���ة يف �ضرة حي���اة غان���دي لها عاقة 
مب�ضاألت���ني: اأولهم���ا، مواقف غان���دي احلا�ضمة �ضد 
اأي �ض���كل للظل���م والتفرق���ة والعن���ف والإرهاب يف 
اأي زي تخّف���ت. ال�ضيا�ض���ة اأو الدي���ن اأو القومي���ة اأو 
العن�رشي���ة، وثانيهم���ا مواقف غان���دي املن�ضفة من 
ق�ضايا الع���رب وامل�ضلمني واملنطلق���ة من تقديره 
لاإ�ض���ام و�ضخ�ضية النبي حممد )����س(، بدًءا بدعمه 
حق���وق امل�ضلمني الهنود يف جنوب اإفريقيا ثم لحًقا 
يف الهن���د، وتفهم���ه عل���ى م�ض����س فك���رة انف�ضال 
امل�ضلم���ني ع���ن الهن���د ون�ض���اأة باك�ضت���ان ودعم���ه 
حقوقه���م حت���ى بع���د النف�ض���ال الذي دف���ع ثمنها 
حيات���ه ومروًرا مبناه�ضته ال�ضهيونية ورف�ضه اإقامة 
دولة لليه���ود يف فل�سطني. مواقف ر�سمت اخلطوط 
العري�ض���ة لل�ضيا�ض���ة الهندي���ة التي ظل���ت منا�رشة 
ملجم���ل الق�ضايا العربي���ة والإ�ضامي���ة، وخال هذه 
املحطات ي�ضّلط املوؤلف ال�ضوء على بع�س الق�ضايا 
ال�ضائك���ة واملفارق���ات، كالإرها�ض���ات التي مّهدت 
الطريق لنف�ض���ال امل�ضلمني، مث���ل ق�ضية اخلافة 
الإ�ضامي���ة وهواج����س امل�ضلمني م���ن بع�س مواقف 

غاندي. 
ع���اوًة عل���ى ذل���ك، اأج���اد الكات���ب ال�ضعل���ة يف 
النتق���ال اإل���ى م�ض���ارات يف رحل���ة غان���دي بحًثا عن 
احلقيقة بعقل ح���ر ومنفتح قاده لرف����س التق�ضيم 
الطبقي يف ديانته الهندو�ضية، ثم نفوره من طريقة 
تب�ضر امل�ضيحيني، وقراءته للتوراة ونفوره مما ورد 
يف بع����س اأ�ضفارها، واإعجاب���ه ب�ضخ�ضية النبي حممد 
والإ�ض���ام، ثم اإن الكتاب حف���ل بالكثر من خلفيات 
بع�س الأحداث واملواق���ف والطوائف وال�ضخ�ضيات 

التي عا�رشت غاندي.

أساس الفكرة: قوة وعزيمة المهاتما
كان���ت نهاي���ة الأ�ضط���ورة “غان���دي” ماأ�ضاوية 
مفجعة! لكن البداية واأوراقه���ا وف�ضولها ومراحلها 
حبل���ى بالكثر م���ن املفاج���اآت والأ����رشار واملواقف 
واملناق���ب، فذلك الرج���ل جاهد ط���وال حياته، بكل 
قوة وعزمي���ة واإ�رشار؛ من اأج���ل واأد العنف والإرهاب 
والتطرف والق�ضاء عليها، من هنا، ول�ضنوات طويلة، 
ظل���ت فك���رة كتابة بح���ث معم���ق اأو كت���اب للقارئ 

العرب���ي عن املهامتا غاندي ت���راود املوؤلف ال�ضعلة، 
موؤم���ًا من ذل���ك العمل اإ�ضاف���ة قيمة اإل���ى املكتبة 
ا اإل���ى مثل هذه الأعمال، على  العربي���ة الفقرة ن�ضبًيّ
الرغم من دور غاندي يف اإر�ضاء قواعد �ضيا�ضة الهند 
ال�ضديق���ة واملنا�رشة لق�ضايا الع���امل العربي والأمة 

الإ�ضامية.
هن���اك اأكرث من واعز دف���ع املوؤلف و�ضّجعه على 
ال����رشوع يف اإجناز هذه املهم���ة، فاإلى جانب امل�ضادر 
الكثرة املتوافرة واملتنوعة، فاإن هذا الإن�ضان كان 
ق���د �ضّد املوؤل���ف عندما تع���رف عليه قب���ل اأكرث من 
اأربعني عاًما، واأ�ضبح منذ ذلك الوقت يتابعه ويبحث 
ويقراأ عنه ويحر�س عل���ى م�ضاهدة الأفام الوثائقية 
ويح�رش الن���دوات واملوؤمترات واملحا�رشات املتعلقة 

به.

معالم على الخريطة اإلنسانية
بني طيات هذا الكت���اب، �ضنتعرف على الوعي 
الدين���ي وق���رب غان���دي م���ن الإ�ض���ام وامل�ضلمني، 
للنظري���ات  الراف����س  غان���دي  القائ���د  و�ضنج���د 
واملمار�ضات ال�ضهيونية، و�ضنبحر من واإلى الهند.. 
نح���و اإفريقي���ا واأوروبا ومع���امل اأخرى عل���ى اخلريطة 
الإن�ضاني���ة وق�ضة التجارب م���ع احلقيقة، لقد تعمق 
املوؤلف يف الدع���وة اإلى زيارة )املهامتا غاندي( بعد 
م�ض���ي قرابة �ضبع���ة عقود على وفات���ه، واملعنى يف 
ذلك، العودة اإل���ى تراثه الفكري ال�ضامد الذي يقف 
عل���ى نقي�س ذل���ك ويتم�ض���ك بالتزام ثاب���ت را�ضخ 
ا بثقافة الت�ضام���ح والتعاي�س وال�ضلم  ���ا وعملًيّ فكرًيّ

الإن�ضاين.
مل���اذا؟ وما ج���دوى الكتابة الآن ع���ن اأي اإن�ضان، 
مهم���ا بلغ���ت اأهميته وعظ���م �ضاأنه وعا ق���دره، مثل 
املهامتا غاندي، وذل���ك بعد م�ضي نحو �ضبعة عقود 
عل���ى وفات���ه، وبع���د اأن اأُتِخَمْت املكتب���ات واكتظت 
رفوفه���ا باملئات من الكتب الت���ي ُدونت عنه، اأثناء 
حيات���ه وبعد وفات���ه، اإلى جانب ما كتب���ه و�ضجله هو 
ع���ن نف�ض���ه وعن اأف���كاره من جمل���دات؟ وم���ا ع�ضانا 

اأن ن�ضي���ف اإل���ى ذلك الكنز الزاخ���ر بالعطاء الفكري 
َخ مكانة ه���ذا الإن�ض���ان يف �ضجل  والفن���ي ال���ذي َر�َضّ
اخللود؟ تل���ك الت�ض���اوؤلت طرحها املوؤل���ف ليقول: 
“ميك���ن للجواب عن هذا ال�ضوؤال اأن ميتد على اأكرث 
م���ن حمور، م���ن اأهمه���ا، دون �ض���ك، حاجتن���ا اليوم؛ 
نحن بال���ذات، ك�ضعوب اأو كاأمة عربي���ة، اأكرث من اأي 
وقت م�ض���ى، وحاجة منطقتنا العربي���ة، اأكرث من اأي 
منطقة اأخرى، اإلى اإيق���اظ وا�ضتنها�س قيم ومبادئ 
املحبة والت�ضامح والتعاي�س وال�ضام التي نادى بها 
وطبقها املهامتا غان���دي، وحاجتنا امللحة اأي�ًضا اإلى 
اخل���روج من دوامة الفنت والتناح���ر والقتتال وذلك 
با�ضتنف���ار ال�رشخ���ات املدوية الت���ي اأطلقها غاندي 

بقوة يف وجه الت�ضدد والعنف والإرهاب”.

أشنع صور التطرف
العرب���ي  ب���اأن عاملن���ا  الق���ول  يوج���ز املوؤل���ف 
ي�ضه���د، من���ذ ف���رتة لي�ضت ق�ض���رة، اأفظ���ع واأ�ضنع 
�ضور التطرف والعنف والإره���اب، تغذيها وتعززها 
اأطروحات وخطاب���ات حت�ضيد وت�ضعر، تنطلق با�ضم 
الدي���ن، حتّر�س عل���ى الكراهية واحلق���د والن�ضطار 
املجتمع���ي، وتدع���و اإلى القتت���ال و�ضف���ك الدماء، 
وتربر القتل وتباركه بحما�ضة وقناعة واعتزاز، وتعد 
القتل���ة وتغريهم باجلزاء الأوف���ى، وهناك اأطروحات 
متّجد العنف والإرهاب ترتكز على مفاهيم مغلوطة، 
وثقاف���ة م�ضو�ض���ة، ومنظومة فكري���ة خمتلة، ومنحى 
اأخاق���ي و�ضلوكي �ض���اذ، واإذا مل يتم الت�ضدي لهذه 
الأطروح���ات وح�ضارها، فاإنها �ضتوؤدي، ل حمال، اإلى 
تر�ضيخ ه���ذا النح���راف الفكري اخلط���ر، و�ضتدفع 
الأم���ة ب�أ�رسه� اإلى ه�وي���ة الي�أ�س والإحب����ط والت�أزم، 
و�ضتجرفه���ا اإلى حافة ال�ضمح���ال وتخرجها بدينها 

ودنياها من م�ضار التاريخ واحل�ضارة الإن�ضانية.
يف ظ���ل هذه الأو�ض���اع الع�ضيب���ة املزرية تربز، 
باإحلاح �ضديد، احلاجة اإلى ا�ضت�رشاخ ر�ضالت ال�ضماء 
وا�ضتنها����س ِحَك���م العقاء واحلكم���اء وعلى راأ�ضهم 
املهامتا غاندي وتراث���ه الفكري ال�ضامد الذي يقف 

عل���ى نقي�س ذل���ك ويتم�ض���ك بالتزام ثاب���ت را�ضخ 
ا بثقافة الت�ضام���ح والتعاي�س وال�ضلم  ���ا وعملًيّ فكرًيّ
الإن�ضاين، وه���ذا ما يربر بل يفر����س زيارة املهامتا 
غان���دي والكتابة عن���ه حتى بعد م�ض���ي قرابة �ضبعة 

عقود على وفاته.
اإل���ى جانب ذل���ك، ي�ض���ر املوؤلف ال�ضعل���ة اإلى 
م�ضاح���ة وا�ضع���ة م���ن فك���ر املهامتا غان���دي مل تتم 
تغطيته���ا وتناوله���ا بالقدر ال���ذي ت�ضتحق���ه، التي 
انعك�ض���ت على مواقفه م���ن ق�ضايا الإ�ض���ام والأمة 
ور�ض���د  ا�ضتك�ضافه���ا  �ضاأح���اول  والت���ي  العربي���ة، 
منابعها ومتابعة ن�ضاأته���ا وتطورها ب�ضيء قليل من 
التف�ضي���ل، فعلى الرغم من اأن غان���دي ولد يف اأ�رشة 
ا  و�ضمن بيئة هندو�ضية حمافظ���ة، واأ�ضبح هندو�ضًيّ
ملتزًما حتى النخاع، اإل اأن توجهاته ومواقفه، ات�ضمت 
بق���در بالغ من الهتمام والتقدي���ر للدين الإ�ضامي، 
ا مع قيمه، واإكباًرا فائ�ًضا لنبي الإ�ضام  وان�ضجاًما تاًمّ

ا مع امل�ضلمني وق�ضاياهم. ور�ضالته، ومتاهًيا جلًيّ

رفض النظريات والممارسات الصهيونية
يف ف�ض���ول متنوع���ة من ه���ذا الكتاب، نق���راأ اأن 
غان���دي اأكد يف مواقع ومنا�ضب���ات خمتلفة اأنه م�ضلم 
بقدر ما هو هندو�ضي، واأنه يف وعيه الديني ل يبتعد 
كثًرا عن الفك���ر الإ�ضامي يف حتديد الوجود الإلهي 
اأو الذات وال�ضفات الإلهية وطبيعة اخلالق. ونقراأ اأن 
الكثر من املتطرفني الهندو�س، كانوا ول يزالون، 
يعتقدون ب���ل يوؤمنون ب���اأن غان���دي كان اأقرب اإلى 
الإ�ضام وامل�ضلمني، بل يجزمون اأنه �ضحى مب�ضالح 
ومكت�ضب���ات الهندو����س ل�ضال���ح امل�ضلم���ني.. هذه 
القناع���ة جعل���ت خلية منهم تق���وم بتخطيط وتنفيذ 
عملية اغتياله وت�ضفيته بعد اإعان ا�ضتقال الهند.

يف الوق���ت  نف�ض���ه، فاإنن���ا �ضرنى غان���دي يعلن 
رف�ضه وب�ضدة للنظريات واملمار�ضات ال�ضهيونية، 
كما �ضرنى  موؤ�رشات وا�ضحة على جتنبه، منذ البداية، 
القرتاب من تخوم الفك���ر اليهودي، وعدم حماولته 
الطاع على مبادئ واأ�ض����س الديانة اليهودية، حتى 

وه���و يف زخ���م مرحلة نهم���ه وولعه بدرا�ض���ة خمتلف 
الأديان عندما كان ي�ضعى لتحديد خيارات وم�ضارات 
بحث���ه ع���ن احلقيقة، لذلك، ف���اإن اأي باح���ث لن يجد 
�ضعوب���ة يف اكت�ضاف قدر كبر م���ن نفور غاندي من 
تاأكيد الفكر اليهودي عل���ى متيز اليهود وتفوقهم 
عل���ى �ضائ���ر الب�رش والأم���م، فقد ق���ال: “كان اليهود 
القدم���اء يعتربون اأنف�ضهم، م���ن دون �ضائر النا�س، 
�ضع���ب اهلل املختار، فكان من نتيج���ة ذلك اأن اأُنِزَلت 

باأحفادهم عقوبة غريبة ظاملة”.

مواقف ومبادئ تتحدى الزمن
عن ج���دوى الكتابة عن املهامت���ا غاندي يف هذا 
الوقت بالذات، ي�ضيء املوؤل���ف ال�ضعلة اإجابة اأخرى، 
ف���اإن م���ن بني حم���اور الإجاب���ة اأي�ًض���ا اأن هن���اك فئة 
اأو نخب���ة م���ن الب�رش ل ميوت���ون.. يبقون اأحي���اء.. يظل 
ح�ضوره���م ماثًا اأمامنا دائًما، يرف�ضون اأن يتواروا اأو 
اأن يغيبوا، تبقى مواقفهم ومبادئهم وروؤاهم �ضامدة 
تتحدى الزم���ن، ل ت�ضمر، ول يخف���ت بريقها.. اأنا�س 
َيَظل���ون م�ضدر اأمل واإله���ام، تتجدد احلاج���ة اليهم، 
وي�ضت���د العط����س اإل���ى مناهله���م، وت����رشخ ال�ضمائر 
لتجدي���د الوفاء لهم. غاندي يف مقدمة ذلك النوع من 
الب����رش يف ع�رشنا احلديث، واأ�ضب���ح بالفعل واحًدا من 
اخلالدي���ن، ومن اأب���رز القادة واملفكري���ن، فقد عَزَّز 
قي���م احلرية والعدالة والت�ضامح، وحارب فكر العنف 
والتطرف والإره���اب وال�ضتبداد، وجنح يف ا�ضتخدام 
اأدوات املقاومة ال�ضلمية والاعنف يف حتقيق اأحامه 
واأه���داف اأمت���ه وحترير ب���اده وانتزاعها م���ن براثن 
الأمرباطورية الربيطانية، التي كانت وقتها من بني 

اأ�ضلب واأعتى القوى يف العامل.
كان غان���دي اأبرز مفك���ر واأول قائ���د يف التاريخ 
احلديث قام بف�ضح وتعرية خطورة الإرهاب والعنف 
قب���ل اأن ت�ضبح هاتان الكلمت���ان لقمة �ضائغة وطبًقا 
على موائ���د الوجبات اخلطابية ل�ضا�ضة العامل وقادته 
يف اأيامنا هذه. غاندي رف�س العنف منذ البداية كمبداأ 
واأ�ضلوب وحت���ى كاأداة لتحقيق اأكرث املطالب عدالة 

واإن�ضاًفا.
ول يوج���د من ب���ني قادة الع���امل يف وقته وحتى 
���ا، كما تعر����س غاندي،  الي���وم من تعر����س �ضخ�ضًيّ
ل���اأذى اجل�ضماين والنف�ضي وال�رشب املربح والإهانة 
وظ���ل ملتزًم���ا بالاعنف ومل يحاول اأن ي���رد الأذى اأو 
يدافع عن نف�ضه با�ضتخدام القوة اأو حتى با�ضتخدام 
يدي���ه العاريت���ني، ولي�س هن���اك قائد مثل���ه رف�س 
ب�ض���دة اأن ينزع �ضعبه ل�ضتخدام العنف يف اأي �ضورة 
م���ن �ضوره وهو يكافح �ضد الظلم وال�ضتعباد، ومن 

اأجل احل�ضول على حقوقه امل�رشوعة.

• وزير اخلارجية مت�ضلما ن�ضخة من كتاب “غاندي” من ال�ضعلة	

• جانب من التوقيع على كتاب “غاندي”	

• ال�ضعلة والكاتب عادل املرزوق وكرميته	

• اأحد احل�ضور يحر�س على ت�ضجيل الكاتب اإهداء له يف �ضدر الكتاب	

ال�ضعلة األقى ال�ضوء على مراحل مهمة من حياة “حمرر الهند”:

كتاب “غاندي وق�ضايا العرب 
وامل�ضلمني”... معامل خريطة 

اإن�ضانية لقيم الت�ضامح

ميثل كتاب “غاندي وق�ضايا �لعرب و�مل�ضلمني” �إ�ضافًة مهمة للمكتبة 

�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ل��و�ح��د م��ن �ل��ق��م��م ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �ل���ق���ادة و�مل��ف��ك��ري��ن 

و�مل��ل��ه��م��ني، وه��و �مل��ه��امت��ا غ��ان��دي )حم���رر �ل��ه��ن��د(، ول��ع��ل �ل��زو�ي��ا �لأك��ر 

عمًقا من بني �لكثري من �لكتب �لتي �ضدرت حول �ضخ�ضية و�ضرية حياة 

غاندي، �أن �لكتاب �جلديد تعمق ب�ضكل مذهل يف ��ضتح�ضار قيم �لت�ضامح 

و�لتعاي�ش و�ل�ضالم و�حلرية و�لعد�لة ونبذ �لتطرف و�لعنف و�لإرهاب من 

مو�قف ووقائع و�أحد�ث ح�ضر فيها غاندي، وبقيت حية حتتاجها �لأجيال 

ذ�تها  �لذي تتالقفه موجات موؤملة هي  �ليوم  �ل�ضعوب يف عامل  وحتتاجها 

و�لتطرف  و�لعنف  و�لتفرقة  �لظلم  لها غاندي من  �لتي ت�ضدى  �ملوجات 

و�لعن�ضرية.

بقلم: عادل عي�ضى املرزوق

• �ضمو رئي�س الوزراء 	
لدى ت�ضلمه ن�ضخة من 

كتاب “غاندي”


