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“^” تستعرض كتاب 
“غاندي... وقضايا العرب 

والمسلمين” للكاتب 
عبدالنبي الشعلة 

)الحلقة الرابعة(

كان غاندي في صباه صبًيا مدلًل خجواًل، ال يخرج من بيته ليًل؛ خوًفا من األرواح واألشباح والعفاريت والثعابين واللصوص، فتحول الحًقا إلى 
رمز للقوة والشجاعة، وإنسان صلب صامد ال يخاف الموت وال يهاب البطش، تحققت لبلده على يديه الحرية واالستقلل والكرامة التي 

انتزعها من براثن واحدة من أعتى قوى العالم وقتها. كان غاندي ثائًرا ومصلًحا وفيلس���وًفا ومفكًرا وسياس���ًيا وقائًدا وقديًس���ا، 
إنساًنا 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 “البلد” على مدار حلقات أبرز ما يتضمنه كتاب “غاندي... وقضايا العرب والمسلمين”.

 غاندي يعمل مستشارا
 قانونيا بشركة مسلمين

“حارب عدوك 

بالسالح الذي 

يخشاه، ال 

بالسالح الذي 

أنت تخشاه”. 

غاندي

وص���ل غاندي إل���ى لندن في العام 1888 لدراس���ة القانون،  وهو متمس���ك 
بانتمائ���ه وهويت���ه الديني���ة الهندوس���ية، إال أنه ل���م يكن ملتزًم���ا أو مهتًما 
بأداء أي من الشعائر الدينية التي يتطلبها ذلك االنتماء، إذ لم تكن وقتها 

قد ترسخت في وجدانه قناعاته الدينية الهندوسية.     

إل���ى  ويتطل���ع  يحل���م  وقته���ا  كان 
اعتن���اق القي���م البريطاني���ة، وب���ذل 
ف���ي  لالندم���اج  مضني���ة  جه���وًدا 
المجتم���ع البريطان���ي، فس���عى إل���ى 
اللغ���ة  إتقان���ه  بمس���توى  االرتق���اء 
اإلنجليزي���ة، وواظ���ب عل���ى قراءة 
اليومي���ة  البريطاني���ة  الصح���ف 
بانتظ���ام، وتعود على وض���ع القبعة 
عل���ى رأس���ه، وتعلم لب���س المالبس 
الغربية المناسبة التي كان يشتريها 
“بون���د  ف���ي  المتاج���ر  أرق���ى  م���ن 
س���تريت” ال���ذي كان وال ي���زال م���ن 
أش���هر ش���وارع لندن لبي���ع المالبس 
وآخ���ر  التقليدي���ة  اإلنجليزي���ة 
صيحات الموضة للرجال والنساء.

الع���ادات  يتقم���ص  غان���دي  أخ���ذ   
والتقاليد اإلنجليزية ويهتم بهندامه 
ومظهره ويحرص دائًما على ارتداء 
ال���زي الغرب���ي؛ س���عًيا من���ه لالندماج 
ف���ي المجتم���ع، وللغ���رض نفس���ه بدأ 
يتعلم اللغة الفرنسية والرقص وفن 
الخطابة والموس���يقى والعزف على 
آل���ة الكم���ان، إال أن���ه الت���زم بصرامة 
بالبق���اء نباتًيا في أكل���ه، على الرغم 
م���ن الصعوب���ات الت���ي واجهت���ه في 
البداي���ة، وعل���ى الرغ���م م���ن تهك���م 
أصدقائ���ه  م���ن  ع���دد  وضغ���وط 
ومعارف���ه ف���ي لندن، وكلم���ا ازدادت 
الصعوبات والضغ���وط ازداد غاندي 

تشبًثا بموقفه وتمسًكا برأيه.

في لندن قرأ غاندي أيًضا القرآن الكريم وسيرة النبي محمد )ص(. وتأثر كثيًرا بشخصية رسول اإلسلم التي أبرزها الفيلسوف والمؤرخ 
.”Heroes and Hero-worship في كتابه الشهير “األبطال وعبادة البطل Thomas Carlyle والمفكر االسكوتلندي توماس كاراليل

قرن تلك القراءات بالمشاركة في أنشطة 
Anju� “االجمعي���ة اإلس���المية” ف���ي لن���دن 
الطلب���ة  أسس���ها  الت���ي   ،”man�e�Islam
المسلمون في العام 1886 برئاسة عبدهللا 
طلب���ة  أح���د  كان  ال���ذي  س���وهراواردي، 

القانون الهنود في لندن.
والمس���اعي  المضني���ة  الجه���ود  تل���ك  كل 
الحثيث���ة نح���و االطالع واس���تنزاف مزيد 
م���ن العل���م والمعرفة ل���م تع���ق غاندي عن 
تحقي���ق الهدف األساس���ي ال���ذي جاء من 
أجل���ه إل���ى لن���دن، فقد اس���تكمل دراس���ته 
للقانون بنج���اح، درس القان���ون الروماني 
واللغ���ة الالتيني���ة، ودرس القان���ون الع���ام 
 ،Common Law of England اإلنجليزي
واجت���از االمتح���ان النهائي ف���ي 10 يونيو 
المحام���اة  إج���ازة  عل���ى  وحص���ل   ،1891
وأدرج اس���مه كمح���اٍم مج���از للتراف���ع في 

تمثال غاندي أمام البرلمان البريطانيالمحاكم العليا. كتاب األبطال وعبادة البطل

الغربي��ة المالب��س  ولب��س  القبع��ة  اعتم��ار  تع��ود  اللندني��ة اإلس��المية  الجمعي��ة  بأنش��طة  ش��ارك 

تعلَّم غاندي الرقص والموسيقى   تأثر بالنبي محمد بسبب مؤرخ أسكتلندي

االنتقال لشركة عبداهلل بجنوب إفريقيا
م����ؤس����س����ة ه����ن����دي����ة ض���خ���م���ة ي���م���ت���ل���ك���ه���ا م���س���ل���م���ون

ظ���ل غان���دي عاط���ًل عن العم���ل بعد عودت���ه من لن���دن للهند ال 
ي���زاول مهنت���ه بش���كل ثابت مس���تقر، ومع مرور األي���ام أصبح 
يش���عر بالضياع وبكثير م���ن التذمر واإلخفاق، قال غاندي عن 
تلك الفترة وذلك الظرف: “هذا الجو بدا لي ساًما، وكان البقاء 
في نجوة من هذا البلء يؤلف مش���كلة س���رمدية بالنسبة إلّي. 
كن���ت مغتًم���ا إلى أبعد الح���دود، ولقد رأى أخ���ي ذلك بوضوح. 
لقد ش���عر كلنا بأن من الخير لي، إذا استطعت الفوز بعمل ما 

أن أنجو بنفسي”.

وجاء الخالص وتدخل القدر، على يد ش���خص مسلم هذه المرة 
أيًض���ا، فتلقى غان���دي عرًضا، عن طريق أخيه، للعمل كمستش���ار 
قانون���ي لش���ركة “دادا عب���دهللا وش���ركاه”، وه���ي ش���ركة هندي���ة 
يمتلكها مس���لمون تعمل في جنوب إفريقيا، جاء فيه: “إن لدينا 
عم���ال في جنوب إفريقيا، ومؤسس���تنا مؤسس���ة ضخمة، وإن لنا 
قضي���ة كبي���رة في المحاك���م هناك، إذ نطال���ب بأربعين ألف جنيه 
إس���ترليني. إن القض���اء ال ي���زال ينظ���ر ف���ي تل���ك الدع���وى التي 
أقمناها منذ زمن بعيد، ولقد عهدنا بها إلى خيرة المحامين، فإذا 
ما أرسلت أخاك إلى هناك فقد يكون ذا نفع لنا ولنفسه أيًضا. إن 
في ميسوره أن يوجه محامينا أحسن مما نوجهه نحن. ولسوف 
ينعم برؤية جزء جديد من العالم، وبإنشاء صداقات جديدة”. 

قبل غاندي العرض بكل حماسة وسرور، والتقى السيت  «
عبدالكريم جافري، أحد الشركاء في الشركة، واتفق معه 

غاندي طالبا في لندنعلى كل الترتيبات.

عندم���ا عاد غاندي إلى الهند بعد إتمام 
دراس���ته كان يحس بالفخر والس���عادة 
لم���ا حقق���ه م���ن إنج���از خ���الل إقامت���ه 
في لن���دن وبالش���هادة الجامعي���ة التي 
حص���ل عليه���ا، لكن���ه فوج���ئ وص���دم 
عندما اكتش���ف أن دراس���ته ل���م تؤهله 
كم���ا يج���ب للعمل ف���ي س���احة القضاء 
ف���ي الهند، فقد كان بحاجة إلى اإللمام 
بأص���ول وقواع���د القانون الهندوس���ي 
إل���ى  اإلس���المية،  الش���ريعة  وأح���كام 
جانب ذل���ك فقد اكتش���ف أيًضا وجود 
م���ن  الع���وار، وجمل���ة  بع���ض جوان���ب 
الممارس���ات الضارة التي كانت سائدة 
تح���ت مظل���ة القض���اء الهن���دي، والتي 
اعتبرها غاندي ممارس���ات شاذة وغير 
اس���تعداد  منه���ا  أخالقي���ة،  أو  مهني���ة 
المحامي���ن لدف���ع عم���والت أو أتع���اب 
القضاي���ا  بجل���ب  يقوم���ون  لسماس���رة 

واصطياد الزبائن لهم.
لم يس���تطع غان���دي االندماج بس���هولة 
ف���ي النظام القضائي ف���ي الهند آنذاك، 
وكاد يفقد ثقته في نفسه ويقع فريسة 
ف���ي قبض���ة خيب���ة األم���ل واإلحب���اط، 
ول���م يتمكن من الحص���ول على قضايا 
يترافع عنها منذ أن عاد إلى بالده قبل 
بضع���ة أش���هر، اللهم إال قضي���ة واحدة 

أش���ار إليها غان���دي ف���ي مذكراته، فقد 
قال: “كانت عب���ارة عن عريضة ينبغي 
أن ُتكت���ب، فق���د ص���ودرت أرض رجل 
فقي���ر مس���لم م���ن بوربن���در، فلج���أ إلّي 
بوصف���ي ابًن���ا فاضال ألب فاض���ل. لقد 
ب���دت قضيته ضعيف���ة. ولكني وافقت 
عل���ى كتاب���ة العريضة باس���مه، على أن 
يتحم���ل هو نفقات طبعه���ا. لقد كتبتها 
وقرأتها على مس���امع بعض األصدقاء، 
فأقروه���ا، ف���كان ف���ي ه���ذا، إل���ى ح���د 
مح���دود، م���ا جعلن���ي أستش���عر الثق���ة 
بأني قادر على صياغة عريضة ما، كما 

قد كنت في الواقع”.

دراسته لم تؤهله للعمل بقضاء الهند

في العام التالي لوصوله لندن، التقى غاندي آني بيسانت Annie Beasant، وهي 
س���يدة أيرلندية، كانت ق���د انتقلت لتوها آنذاك من الفك���ر اإللحادي المتطرف إلى 
الفكر الثيوصوفي، هذه الس���يدة لعبت فيما بعد دوًرا بارًزا في الحياة السياس���ية 

وحركة استقلل الهند.

اللق���اء م���ع آن���ي بيس���انت ق���اد غان���دي إل���ى 
مدرسة أو طريقة الثيوصوفية التي انجذب 

إليها بشدة في البداية. 
لقد وجد غاندي أن الفكر الثيوصوفي َأرسى 
بع���ض مفاهيم���ه على قواعد تمت���د جذورها 
إل���ى الفلس���فة الهندوس���ية، فه���و يدع���و إلى 
معرف���ة ال���ذات اإللهي���ة ع���ن طريق الكش���ف 
الصوفي الذي ينبع من فكر وحكمة الش���رق، 
وَيم���ُزج الدين بالعلم وبالفلس���فة. وقتها كان 
ق���د مضى ق���رن من الزمان منذ أن تأسس���ت 

المدرسة الثيوصوفية.
إن كلم���ة “ثيوصوفية” جاءت م���ن اليونانية 
“ثي���وس”، وتعن���ي اإلل���ه، و”س���وفوس” التي 
تعني حكمة، وبذلك فإن الثيوصوفية تعني 
الحكم���ة اإللهي���ة، وهي معرفة أس���رار الكون 
الق���دم،  ف���ي  الموغ���ل  والطبيع���ة واإلنس���ان 
والتي تنكش���ف للعال���م كلما ارت���أى الحكماء 
ضرورة ذلك لمس���اعدة اإلنس���ان في تطوره 

الروحي.

لكن غاندي لم يستوعب مفهوم  «
القوى الغامضة التي يزخر بها الفكر 
الثيوصوفي، وفي النهاية لم ينضم 

إلى هذه الطريقة، قائاًل: “إني بمعرفتي 
الهزيلة لديني الخاص، ال أريد أن 

أنضم إلى أية مؤسسة دينية”.

انجذب للثيوصوفية بعد لقاء أيرلندية

كانت لندن في تلك الفترة ساحة رحبة للسجاالت الفكرية والعقائدية، وقد تعرف غاندي أثناء وجوده فيها على مختلف الحركات 
واالتجاهات الفكرية والسياسية ومدارس الفكر العلماني السائدة في العالم الغربي في ذلك الوقت، بما في ذلك الفكر االشتراكي 

الماركسي.

وم���ن بي���ن أبرز المحط���ات التي توقف عنده���ا غاندي في 
هذه الساحة الفكرية الشاسعة كانت حياة وأفكار تشارلز 
Charles Bradlaugh، وه���و مفك���ر بريطان���ي  برادل���وف 
ملحد ومنكر لوجود هللا، وقد أس���س الجمعية اإلنجليزية 
الوطني���ة للعلمانيي���ن، الت���ي كان���ت مبادئه���ا ترتك���ز عل���ى 
المعتق���د اإللح���ادي “ب���أن اإليم���ان بالق���وة ف���وق الطبيعية 
ناب���ع من الجه���ل، وهو مدم���ر للتقدم”، وقد ش���ارك غاندي 
في تش���ييع جنازة تش���ارلز برادلوف في الثالث من فبراير 
1891، لكن���ه في نهاية هذا المطاف رفض الفكر اإللحادي 
رفًض���ا قاطًعا، وقال: “ليس من المغاالة القول بأن األيمان 
والصل���وات ه���ي الحقيق���ة، وإن أي ش���يء آخ���ر ال يم���ت 

للحقيقة بصلة”. 

لقد تفتق ذهن غاندي في تلك الفترة، وتفتح بصره وبصيرته  «
على مسائل وحقائق كونية جديدة ساهمت في تغيير مجرى 

تشارلز برادلوفحياته.

آني بيسانت

ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��م��ارك��س��ي��ة

ع “برادلوف” ورفض اإللحاد غاندي شيَّ

غاندي بالبدلة في لندن


