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«غاندي وقضايا العرب والمسلمين» كتاب جديد للمفكر البحريني عبد النبي الشعلة، محوره واحد من الخالدين، وأبرز القادة والمفكرين، هو المهاتما غاندي، رمز الحرية
والعدالة والتسامح، والتعايش والسالم. أراده المؤلف بدايًة أو باكورًة لعمل أكثر عمقًا واتساعًا عن هذا اإلنسان الذي َأجبر حتى أعدائه ومناوئيه على أن يقفوا له إجالالً

وإكبارًا وتقديرًا. 

 

في هذا الكتاب ال يجد القارئ سيرة حياة غاندي، فقد تناولها الكّتاب والباحثون وال حاجة لتعريف المعّرف... لكن المتأمل في محطات حياته ال بد له أن يستلهم أسرار

عظمته وبقائه حاضرًا في األذهان. 

 

في كتابه «غاندي وقضايا العرب والمسلمين» يتوقف عبد النبي الشعلة وهو يمر في سيرة حياة غاندي عند محطات فاصلة، لها عالقة بمسألتين: أوالهما، مواقف غاندي

الحاسمة ضد أي شكل للظلم والتفرقة والعنف واإلرهاب في أي زي تخّفت... السياسة أو الدين أو القومية أو العنصرية... وثانيهما مواقف غاندي المنصفة من قضايا

العرب والمسلمين والمنطلقة من تقديره لإلسالم وشخصية النبي محمد، بدءًا بدعمه لحقوق المسلمين الهنود في جنوب أفريقيا ثم الحقًا في الهند... وتفهمه على

مضض لفكرة انفصال المسلمين عن الهند ونشأة باكستان ودعمه لحقوقهم حتى بعد االنفصال والذي دفع ثمنها حياته ومرورًا بمناهضته للصهيونية ورفضه إقامة دولة

لليهود في فلسطين. مواقف رسمت الخطوط العريضة للسياسة الهندية التي ظلت مناصرة لمجمل القضايا العربية واإلسالمية. 

 

وخالل هذه المحطات يسلط المؤلف الضوء على بعض القضايا الشائكة والمفارقات، كاإلرهاصات التي مهدت الطريق النفصال المسلمين، مثل قضية الخالفة اإلسالمية

وهواجس المسلمين من بعض مواقف غاندي. كما عقد المؤلف مقارنة بين شخصيتي غاندي ومحمد علي جناح مؤسس باكستان اللذين اشتركا في كثير من األمور ثم

اختلفا في االنفصال. 

3 تريليونات دوالر خسائر الكوارث المناخية (http://www.alhayat.com/article/4606762/اقتصاد/3-تريليونات-دوالر-خسائر-الكوارث-آخر خبر
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ذات عالقة

 

وفي هذا السياق، يسلط المؤلف الضوء على الضغوط التي مورست على غاندي لتغيير موقفه من الصهيونية والتي باءت بالفشل، واضعًا عالمات استفهام على

شخصيات يهودية أحاطت بغاندي في ما يبدو وفق خطة مدروسة للتأثير عليه. 

 

وال يغفل المؤلف رحلة غاندي في البحث عن الحقيقة بعقل حر ومنفتح قاده لرفض التقسيم الطبقي في ديانته الهندوسية ثم نفوره من طريقة تبشير المسيحيين،

وقراءته للتوراة ونفوره مما ورد في بعض أسفارها، وإعجابه بشخصية النبي محمد واإلسالم. 

 

ويجد القارئ بين دفتي الكتاب استطرادًا يكشف عن خلفيات بعض األحداث والمواقف والطوائف والشخصيات التي عاصرت غاندي.

 

نجاح متباين لديبلوماسية التوحيد الرياضي للكوريتين (http://www.alhayat.com/article/4600588/رياضة/نجاح-متباين-
لديبلوماسية-التوحيد-الرياضي-للكوريتين)

عيون وآذان (ترامب يحارب الفلسطينيين) (http://www.alhayat.com/article/4601020/رأي/سياسي/عيون-وآذان-(ترامب-يحارب-
الفلسطينيين))

غياب اليساري المصري البارز حسين عبد الرازق (http://www.alhayat.com/article/4600898/سياسة/العرب/غياب-اليساري-
المصري-البارز-حسين-عبد-الرازق)

صور من دفتر القادة والقيادة عند العرب (http://www.alhayat.com/article/4600720/رأي/سياسي/صور-من-دفتر-القادة-
والقيادة-عند-العرب)

األردن يدعو إلى جلسة خاصة لوزراء الخارحية العرب لدعم «أونروا» (http://www.alhayat.com/article/4601056/سياسة/العالم/
األردن-يدعو-إلى-جلسة-خاصة-لوزراء-الخارحية-العرب-لدعم-أونروا)

المتحدثون باسم الّدين... وهيبة األوهام (http://www.alhayat.com/article/4600865/ثقافة-و-مجتمع/تراث/المتحدثون-باسم-
الدين-وهيبة-األوهام)

المزيد من ثقافة و مجتمع

«سّر» في صورة التقطت قبل 75 سنة
(http://www.alhayat.com/article/4606738/ثقافة-و-مجتمع/منوعات/سر-

في-صورة-التقطت-قبل-75-سنة)

األكثر قراءة في ثقافة و مجتمع

  

الجوائز العربية تلتقي في «منتدى جائزة الملك فيصل» (http://www.alhayat.com/article/4606729/ثقافة-و-مجتمع/آداب-وفنون/الجوائز-العربية-تلتقي-
في-منتدى-جائزة-الملك-فيصل)

أعمال فنية سعودية من جدة إلى معرض أبو ظبي (http://www.alhayat.com/article/4606730/ثقافة-و-مجتمع/آداب-وفنون/أعمال-فنية-سعودية-من-
جدة-إلى-معرض-أبو-ظبي)

هذا الشهرهذا االسبوعاليوم
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