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ً
مدلل خجولاً  ،ال يخرج من بيته اً
اً
ً
الحقا إلى
خوفا من األرواح واألشباح والعفاريت والثعابين واللصوص ،فتحول
ليل؛
صبيا
كان غاندي في صباه
ً

local

رمز للقوة والشجاعة ،وإنسان صلب صامد ال يخاف الموت وال يهاب البطش ،تحققت لبالده على يديه الحرية واالستقالل والكرامة التي
ً
ً
وقديس���ا،
وسياس���يا وقائ ًدا
وفيلس���وفا ومفكرًا
ومصلحا
انتزعها من براثن واحدة من أعتى قوى العالم وقتها .كان غاندي ثائرًا
ً
ً

@albiladpress.com

ً
إنسانا يجمع كل هذه الصفات والخصائص في آن واحد ،شخصية مميزة ومتميزة ،مثقلة بالكثير من التناقضات.

يتناول الكاتب الباحث عبدالنبي الشعلة بكتاب “غاندي ...وقضايا العرب والمسلمين” كيف أثارت شخصية غاندي الكثير
من الجدل والتس���اؤالت إلى درجة التش���كيك فيما إذا كانت مظاهر الضعف والهزال والتقش���ف واالنكس���ار التي كان يبدو
فيها مجرد تكتيك وجزء من إستراتيجية مبيتة.
وتنشر “البالد” على مدار حلقات أبرز ما يتضمنه كتاب “غاندي ...وقضايا العرب والمسلمين”.

غاندي يعمل  21عاما

“^” تستعرض كتاب
“غاندي ...وقضايا العرب
والمسلمين” للكاتب
عبدالنبي الشعلة

بجنوب إفريقيا

(الحلقة الخامسة)
إعداد :راشد الغائب

السبت

 27أكتوبر 2018
 18صفر 1440

طرد غاندي من مقصورة الدرجة األولى

ح�����������ادث�����������ة ال��������ق��������ط��������ار ال��������م��������ش��������ه��������ورة ف�����������ي م���������اي���������و 1893

ف���ي الطري���ق إل���ى بريتوريا وقعت حادث���ة القطار المش���هورة التي ّ
هزت كي���ان غاندي،
وأدت إل���ى تغيير مس���ار حياته وس���اهمت في تحديد مس���تقبل الهن���د ومجرى التاريخ،
عندم���ا كان غان���دي راك���ب القط���ار في دربن بتاري���خ  31مايو 1893م ،أي بعد أس���بوع

ً
متوجها إلى مدينة بريتوريا.
واحد من وصوله إلى جنوب أفريقيا،
ً
وجها
ف���ي هذه الرحل���ة وجد غاندي نفس���ه

 ْق���م ،تح���رّ ك م���ن هن���ا ،واذهب إل���ى عربة

لوج���ه م���ع واحدة من أبش���ع ص���ور التمييز

الدرجة الثالثة ،العربة المخصصة للملونين.

والفص���ل العنص���ري التي كان ه���و محورها

أجاب غاندي بهدوء:

وضحيته���ا ،فق���د حج���ز ل���ه عبدهللا س���يت

 -لكنن���ي أحم���ل تذكرة للس���فر على الدرجة

مقع��� ًدا للس���فر بالقط���ار إل���ى بريتوري���ا في

األولى!

مقصورة الدرجة األولى.

رد الموظف بسخط:

رك���ب غان���دي القط���ار وجل���س ف���ي المقعد

 -ال يهم ،اسمعني ،قلت لك اترك هذا المكان

المخصص له في مقصورة الدرجة األولى،

واذهب إلى عربة الدرجة الثالثة.

وفي المس���اء ،وأثناء الرحلة ،توقف القطار

أجاب غاندي بحزم:

بمحط���ة مدين���ة بيترماريتزب���رغ ،عاصم���ة

 -أن���ت اس���معني ،لق���د ُس���مِ ح لي ف���ي دربن

إقليم الناتال ،ليدخ���ل إلى المقصورة رجل

بالس���فر في هذه المقصورة ،وأنا مصرٌّ على

جالس���ا فيها نظر
أبي���ض ،فلم���ا رأى غان���دي
ً

إكمال الرحلة فيها.

إلي���ه باس���تعالء وازدراء ،وغادره���ا ف���ورًا

رد الموظف بعنجهية وغضب منذرًا غاندي
بضرورة مغادرة المقصورة:

ليع���ود بع���د دقائ���ق بصحب���ة أح���د موظفي
المحط���ة م���ن البيض ً
أيضا ،ث���م التحق بهم

 -إذا رفض���ت المغ���ادرة فإنني سأس���تدعي

ثان من البيض كذلك.
موظف ٍ
وقف الثالثة أمام غاندي مظهرين عالمات

ضابط الشرطة إلخراجك بالقوة منها.
ً
أيضا:
أجاب غاندي بهدوء

االس���تغراب والدهش���ة ،إلى أن ق���ال واحد

 -نع���م يمكنك ذلك ،لكنن���ي أرفض المغادرة

منهم مخاط ًبا غاندي بعجرفة وصالفة:

بمحض إرادتي.

وقعت حادثة القطار الشهيرة على متن هذا القطار

بعدها ،جاء ضابط الش���رطة واقتاد غاندي
بعنف إلى خ���ارج المقصورة ورمى به على
رصيف المحطة وقذف بحقيبته إلى جانبه
على الرصيف.
رافضا بقوة
ً
» »كان غاندي غاضبًا حانقً ا
هذا التصرف الجائر ،لكنه لم يبدِ أي
مقاومة عنيفة ،كان ذلك الموقف
أول مؤشرات قناعة غاندي والتزامه
بالمقاومة السلمية والالعنف.

عاما
العقد لسنة ولكنه َع ِمل 21
ً
أحس غاندي بالراحة واالطمئنان عندما أدرك منذ البداية أنه قد نال ثقة صاحب العمل ،الذي سيعمل تحت إمرته ،وحاز على
ّ
» »
تقديره واهتمامه ،وقد تعاقد غاندي مع “شركة دادا عبدالله وشركاه” للعمل معهم لمدة سنة واحدة ،ولم يتوقع أن تمتد
فترة إقامته في جنوب أفريقيا لحوالي واحد وعشرين عامً ا.
أيضا أن تصبح تلك الخطوة منعطفً ا حادًّ ا في مسيرته المهنية ،ونقطة تحول مفصلية في تكوين
» »لم يكن غاندي يتوقع ً
شخصيته ،ومحطة مصيرية في حياته ومستقبله ،بل في مصير الهند وتاريخ العالم .أصبحت جنوب أفريقيا البوابة التي
دخل منها غاندي إلى آفاق واسعة سيثبت فيها براعته الفكرية والتنظيمية والقيادية.

التسلط واالزدراء والعداء في “دربن”

م�������ن ال����م����س����ت����وط����ن����ي����ن ال�����ب�����ي�����ض ض�������د ال����ه����ن����ود

في العام 1893عندما قدم غاندي إلى جنوب إفريقيا ووطأت قدماه مدينة دربن ،Durban

ً
وأيضا منذ الوهلة األولى التي وطأت فيها
فيه���ا بأج���واء التس���لط واالزدراء والعداء

واجتم���ع غاندي ف���ي دربن بق���ادة الجالية

يضطه���د كل الملوني���ن ،وكان���ت الجالي���ة

واس���تلم ف���ور وصول���ه مه���ام عمل���ه
الجدي���د ف���ي جن���وب إفريقي���ا ،وكان
عمره في ذلك الوقت أربعة وعشرين
عامً ا.

الهندي���ة فيه���ا م���ن الهن���دوس والمس���لمين

ل���م يك���ن مظه���ر غان���دي بعمامت���ه
ً
مألوف���ا لدى
ولباس���ه الغرب���ي األني���ق

والمس���يحيين والزرادش���تيين ،واس���تمع
منهم إلى ما كان يعانيه الهنود في حياتهم

الهندي���ة تتع���رض ألصن���اف االضطه���اد

اليومي���ة م���ن تميي���ز عرق���ي وتس���لط وذل

والتميي���ز العرق���ي كاف���ة م���ن قب���ل األقلية

وإجح���اف من قب���ل المس���توطنين البيض

البيض���اء الت���ي كانت تمس���ك بزمام الحكم

الذي���ن كان���وا ينظ���رون إليه���م كمخ���زون

المس���توطنين البي���ض ف���ي المدين���ة

في البالد بش���دة وقس���وة ،فقد منع الهنود

لأليدي العاملة الرخيصة فحسب.

حت���ى من المش���ي عل���ى أرصفة الش���وارع،

وبه���دف محاص���رة الهن���ود وإبقائه���م ف���ي

وأجب���روا عل���ى المش���ي ف���ي المنخفض���ات

زاوية س���وق العم���ل المتدني���ة ،فقد فرض

المخصص���ة لجري���ان مخلف���ات المن���ازل.

الح���كام البي���ض عليه���م قواني���ن مجحف���ة
وأنظم���ة صارم���ة مُ ن َِّف���رة وضرائ���ب عالي���ة

الم���زارع أو االنخراط ف���ي العمل الحر ،كما

مقولته المش���هورة“ :أصبح كاللغز بالنس���بة

مرهق���ة ،وذلك لصدهم ومنعه���م من تملك

جن���وب إفريقي���ا أو ممارس���ة حقه���م ف���ي

تأث���ر غاندي بهذه المش���اهد المهينة وكتب

كان عبدهللا س���يت ،الش���ريك الرئيس

رصيف الميناء.

إل���ي كي���ف يح���س البش���ر بالرفع���ة عندم���ا
َّ
يُ ّ
ذلون بني جلدتهم”.

تعس���فيا
البي���ض ،وواج���ه نظامً ���ا عنصريًّ ���ا
ًّ

إفريقيا ،ووصل ميناء دربن  Durbanفي  23مايو .1893

اس���تقباله ،فس���لم علي���ه وعانقه على

يتكون بالتساوي تقري ًبا من الهنود والسكان األفارقة السود.

تج���اه الهن���ود م���ن جان���ب المس���توطنين

ً
متوجها إلى جنوب
غ���ادر غاندي الهند بح���رًا بتاريخ  19أبريل 1893م

في ش���ركة دادا عبدهللا وش���ركاه في

كان ع���دد س���كانها يبلغ  300ألف نس���مة ،نصفهم من المس���توطنين البي���ض ،والنصف اآلخر

أحس غاندي
قدم���اه أرض جن���وب إفريقيا
ّ

هنود جنوب إفريقيا ...عرب

من نماذج الفصل العنصري

ُح��� ِرم الهن���ود م���ن الحص���ول على جنس���ية

الهنود تدفقوا على جنوب إفريقيا منذ 1860

التصويت في االنتخابات.
وتم تأطير وتقني���ن نظام التمييز والفصل
العنص���ري بح���ق الهنود وتطبيق���ه على كل

مدينة دربن الجنوب أفريقية

ويطلق���ون لحاه���م الكثيف���ة ،وكان
يُ طل���ق عليه���م ،كم���ا كان���وا يَطلق���ون

الت���ي اعت���ادوا رؤي���ة العم���ال الهن���ود

عل���ى أنفس���هم اس���م “الع���رب” .وكان

فيها وهم يرتدون باس���تمرار لباس���هم

الزرادش���تيون القادم���ون م���ن الهن���د
كموظفين أو تجار يُ َسمَ ون ُ
“فرس”.

التقلي���دي ال���رث ،أم���ا التج���ار الهن���ود
المس���لمون ف���ي جنوب إفريقي���ا ،بمن

أم���ا الهن���دوس والمس���يحيون الهنود

فيهم عبدهللا س���يت نفسه ،فقد كانوا

ف���كان المس���توطنون البيض يطلقون

يلبس���ون ألبس���ة فضفاضة ،ويضعون

عليهم اسم “كوليز  ”Cooliesومعناها

على رؤوس���هم عمائم بيض���اء كبيرة،

الحمالون أو الشيالون.

المستويات والمحاور واألصعدة.

عبداهلل سيت صدّ ر الذهب من الهند

ال��س��ك��ر ب��ع��ق��ود م���ح���ددة ال��م��دة
ل��ل��ع��م��ل ب���م���زارع
ُّ

ال ي��ع��رف ال��ع��رب��ي��ة ول��ك��ن ي��ق��رأ ال���ق���رآن ال��ك��ري��م

دربن  Durbanفي مس���تعمرة نات���ال  Natalالبريطانية (التي تس���مى اآلن كوازول���و  -ناتال Kwazulu-
وص���ل غان���دي إل���ى مدينة ِ
تحت سيطرة األوروبيين ،وموزعة بين القوى األوروبية الكبرى حسب اتفاق مؤتمر برلين للعام .1885

أميا
ج���اء عبدهللا س���يت إلى جنوب إفريقيا من مدينة بوربندر بإقليم كوج���رات بالهند ،وهي المدينة التي ولد غاندي فيها  ،وكان ًّ
ً
حاذقا بارعً ا ،يملك عد ًدا من البواخ���ر ،ويدير أعماله المتفرعة في
تقري ًب���ا ال يجي���د الق���راءة وال الكتابة ،إال أنه أصب���ح رجل أعمال

الناتال والترانسفال بكفاءة واقتدار.

ً
أيضا لم تصبح جنوب
في تلك الفترة
سياس���يا واح ً
دا ،إذ
إفريقي���ا بعد كيا ًنا
ًّ

وق���د كوَّ ن الرجل ثروت���ه الطائلة حين بدأ

 )Natalوهي إقليم صغير على الس���احل الش���رقي لجنوب إفريقيا ،في تلك الفترة كانت أراضي القارة اإلفريقية وثرواتها واقعة

العم���ل ف���ي نهاي���ة الثمانين���ات م���ن القرن

كان إقلي���م ناتال الواقع على الس���احل

الثامن عش���ر في تصدير الذهب ،الذي تم

الش���رقي مس���تعمرة بريطاني���ة تح���ت

اكتش���افه وقته���ا في جن���وب إفريقيا ،إلى

الحك���م البريطان���ي المباش���ر ،وكان

الهند.

إقلي���م “الكي���ب” الواق���ع ف���ي الجنوب

وف���ي مذكرات���ه ،أش���اد غان���دي بعب���دهللا

الغربي يقع تحت الس���يادة البريطانية

س���يت“ :كان الهن���ود يحترمون���ه احترامً ���ا

ويتمت���ع بنظ���ام حكم محلي يترأس���ه

عظيمً ا ،فقد كانت مؤسسته هي أعظم ،أو

رئيس الوزراء سيس���يل رودس Cecil

على األقل واحدة من أعظم ،المؤسس���ات

.Rhodes

سيسيل رودس

إن غالبي���ة س���كان جن���وب إفريقي���ا
كانوا يتكونون من الس���كان األصليين
م���ن مختل���ف قبائ���ل األفارق���ة الس���ود

وق���د ب���دأ تدف���ق الهن���ود عل���ى جنوب

م���ن بينه���ا قبائل الزول���و .يأتي بعدهم

إفريقي���ا من���ذ الع���ام  1860عندم���ا تم

المس���توطنون البيض ،ثم في الدرجة

اس���تقدامهم للعمل في مزارع الس���كر

الثالثة من حيث العدد يأتي الهنود.

بموجب عقود محددة المدة.

» »وقَ دِ م غالبية الهنود من جنوب

الهند من الناطقين بلغتي التامل
والتلغو ،وكذلك من إقليم

البيهار وأوتربراديش الذين كانو
يتحدثون اللغة الهندية.

محب���ا
الهندي���ة ،كان فخ���ورًا باإلس�ل�ام،
ًّ
للتح���دث عن الفلس���فة اإلس�ل�امية .وعلى

الرغم من أنه لم يكن يعرف اللغة العربية،
إال أن معرفت���ه بالق���رآن الكري���م وب���األدب
اإلسالمي على العموم كانت معرفة جيدة،

نصب غاندي بمدينة بيترماريتزبرغ

وكان يمل���ك ثروة من الش���واهد واألمثال،

ً
صالحا من
أن احتكاكي به أفادني مقدارًا

عندم���ا توثقت صالتنا ،مناقش���ات طويلة

وكانت هذه الثروة بتصرفه دائمً ا ،والواقع

المعرفة العملية باإلسالم ،لقد دارت بيننا،

في الموضوعات الدينية “.

