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مزارع جوز بملكیة حرة
استثمر في مزارع الجوز واحصل على 

صك ملكیة حر دائم وادارة كاملة 
وعوائد سنویة مرتفعة

invest4land

5 حقائق ما تعرفهاش عن المازوت.. مصر األرخص بواقع 2510 جنيهات للطن

إضافة تعليق   

ثقافة الرئيسية  

قرأت لك.. غاندى وقضایا العرب والمسلمین.. رصد لمواقفھ ضد
اإلرھاب والصھیونیة

األربعاء، 29 أغسطس 2018 07:00 ص

غاندى وقضايا العرب والمسلمین

كتب بالل رمضان

غاندى وقضایا العرب والمسلمین.. كتاب للمؤلف البحرینى عبد النبى الشعلة، صدر عن الدار العربیة
للعلوم ناشرون، یقع فى 260 صفحة من القطع المتوسط، ویرصد خاللھ المؤلف المواقف الحاسمة فى

حیاة المناضل غاندى والتى من أبرزھا مواقفھ ضد اإلرھاب والصھیونیة.
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فى ھذا الكتاب تقول الدار العربیة للعلوم ناشرون، فى بیان صحفى عنھ: لن تجد سیرة حیاة غاندى، فقد
تناولھا الكتاب والباحثون وال حاجة لتعریف المعرف، لكن المتأمل فى محطات حیاتھ ال بد لھ أن یستلھم

أسرار عظمتھ وبقائھ حاضرا فى األذھان.

فى كتابھ "غاندى وقضایا العرب والمسلمین" یتوقف المؤلف البحرینى عبد النبى الشعلة وھو یمر فى
سیرة حیاة غاندى عند محطات فاصلة، لھا عالقة بمسألتین: أوالھما، مواقف غاندى الحاسمة ضد أى شكل

للظلم والتفرقة والعنف واإلرھاب فى أى زى تخفت السیاسة أو الدین أو القومیة أو العنصریة.

وثانیھما مواقف غاندى المنصفة من قضایا العرب والمسلمین والمنطلقة من تقدیره لإلسالم وشخصیة
النبى محمد صلى هللا علیھ وسلم، بدءا بدعمھ لحقوق المسلمین الھنود فى جنوب أفریقیا ثم الحقا فى
الھند.. وتفھمھ على مضض لفكرة انفصال المسلمین عن الھند ونشأة باكستان ودعمھ لحقوقھم حتى بعد

االنفصال والذى دفع ثمنھا حیاتھ.

ومرورا بمناھضتھ للصھیونیة ورفضھ إقامة دولة للیھود فى فلسطین، مواقف رسمت الخطوط العریضة
للسیاسة الھندیة التى ظلت مناصرة لمجمل القضایا العربیة واإلسالمیة.

وخالل ھذه المحطات یسلط المؤلف الضوء على بعض القضایا الشائكة والمفارقات، كاإلرھاصات التى
مھدت الطریق النفصال المسلمین، مثل قضیة الخالفة اإلسالمیة وھواجس المسلمین من بعض مواقف

غاندى.
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فیدیو وصور.. "حكایة فتاة قاصر اغتالتھا الشھوة".. سمر
خطفھا 3 شباب داخل شقة ببوالق واعتدوا علیھا جنسیًا لـ20
یوًما.. والدة الضحیة: البنت حامل والدكاترة قالولى فى خطر

على حیاتھا.. وتصرخ: "أنا عایزة حق بنتى"

والد العریس "فارس" ابن الـ 15 عاماً: "قال لى یا بابا أنا
بحبھا عاوز أخطبھا فوافقتھ حرصاً علیھ".. 30 ألف جنیھ ثمن

الشبكة.. الطفل العریس سدد نصفھا.. وفارس: سعید بخطبتى
والزفاف بعد إتمام السن القانونى

"بیزنس المالعب الخماسیة" یلتھم 765 فدانًا من األراضى
الخصبة.. وزارة الزراعة: ال تراجع عن إزالتھا وال استثناء
ألحد.. إدارة حمایة األراضى: إصدار قرارات بإزالة 2496

ملعبًا.. ورصد مساحات مھدرة فى تشوین مواد البناء

محافظ دمیاط: غرامة فوریة على مكبرات الصوت المصاحبة
لنقل جھاز العروسین

"أم أحمد" ست بـ100 راجل وزوجھا "الحاضر الغائب"..
سیدة أسیوط عملت فى بیع البرسیم والخیاطة والكوافیر لتنفق
على 6 أبناء.. وتؤكد: بذلت الكثیر حتى كبروا ومصر فیھا 20

ملیون "نحمدو".. صور

شكوتك بصوتك.. قارئ یشكو من الكالب الضالة فى مدینة
نصر

رئیس "دفاع البرلمان": أوشكنا على االنتھاء من قانون لضبط
النمو السكانى

فیدیو.. محامیة شقیقة حسن كامى: محامیھ استغل شیخوختھ
وأجبره على بیع ممتلكاتھ

شاھد.. والدة أصغر عریس بمصر: "بیحب خطیبتھ.. وھو
صغیر سناً لكن كبیر عقالً"

نحمدو سائقة المیكروباص: الجزیرة والشرق اتصلوا بى..
وقفلت السكة فى وشھم

وزیر المالیة: تطبیق سعر الدوالر الجمركى المخفض على
واردات أجھزة الكمبیوتر

البرلمان یفتح النار على فاطمة ناعوت بعدما زعمت تھجیر
الیھود قسریا من مصر ریاض عبد الستار: ادعاء كاذب یخدم

مخططات دولیة لتشویھ صورة الوطن.. الغول: أشكك فى
توازنھا النفسى.. ونائب: تسعى لتشویھ تاریخنا

سائق تاكسى یتھم زوجتھ بالزنا عقب ضبطھا رفقة آخر داخل
شقة الزوجیة بسوھاج

فیدیو..السیسي یقف لتحیة الجالیة المصریة بعد وصولھ مقر
إقامتھ فى فیینا

مكتبة اإلسكندریة تحتفل بالیوم العالمى للغة العربیة

تعرف على سبب إستبعاد غالى و فضل وعرابى من األھلى

والد الطفل عریس كفر الشیخ یوقع إقرارا بعدم تزویج ابنھ قبل
بلوغھ السن القانونیة

حریق داخل مزارع نخیل بقریة الشیخ والى فى الداخلة بالوادى
الجدید

محمد صالح بشكل تانى .. نجم لیفربول "مودیل" ألشھر
الماركات .. صور وفیدیو

المعارضة التركیة تتھم أردوغان بالعمل على أخونة الجیش
وإبعاده عن دوره كحاٍم للعلمانیة
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إضافة تعليق   

 

كما عقد المؤلف مقارنة بین شخصیتى غاندى ومحمد على جناح مؤسس باكستان اللذین اشتركا فى كثیر
من األمور ثم اختلفا فى االنفصال.

وفى ھذا السیاق یسلط المؤلف الضوء على الضغوط التى مورست على غاندى لتغییر موقفھ من
الصھیونیة والتى باءت بالفشل، واضعا عالمات استفھام على شخصیات یھودیة أحاطت بغاندى فیما یبدو

وفق خطة مدروسة للتأثیر علیھ.

وال یغفل المؤلف رحلة غاندى فى البحث عن الحقیقة بعقل حر ومنفتح قاده لرفض التقسیم الطبقى فى
دیانتھ الھندوسیة ثم نفوره من طریقة تبشیر المسیحین، وقراءتھ للتوراة ونفوره مما ورد فى بعض

أسفارھا، وإعجابھ بشخصیة النبى محمد صلى هللا علیھ وسلم واإلسالم.

وسیجد القارئ بین دفتى الكتاب استطرادا مفیدا یكشف عن خلفیات بعض األحداث والمواقف والطوائف
والشخصیات التى عاصرت غاندى.

 

 
موضوعات متعلقة..

كلمة للترجمة یطلق "مواسم القراءة".. مبادرة لتشجیع االطالع واقتناء الكتب

األعلى للثقافة یضیف الخط العربى لمنح التفرغ فى مجاالت الفن التشكیلى

قرأت لك.. أنثروبولوجیا التواصل.. كیف نرى مستویاتھ فى حیاتنا الیومیة؟

مشروع نقل المعارف یصدر أنثروبولوجیا التواصل.. من النظریة إلى میدان البحث

جائزة ساویرس الثقافیة تعلن غلق أبوابھا والطیب صالح: باق من الزمن 4 أیام

باألرقام.. الحاصلون على منح التفرغ فى األدب والفن التشكیلى لعامى 2018 / 2019

13 جندى.. جون ماكین یسرد تاریخا شخصیا لجنود شاركوا فى حربى العراق وأفغانستان

ADVERTISEMENT

 

اعتباراً من عام 2018، من ھو وزیر خارجیة الوالیات
المتحدة؟

كیرستین نیلسن

مایك بومبیو

أندرو ویلر

ألكسندر أكوستا

Quiz: 2 points
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You have 0 points

Earn 1000 more points to receive a $10 gift card.

powered by

https://twitter.com/intent/tweet?button_hashtag=youm7&text=%D9%82%D8%B1%D8%A3%D8%AA%20%D9%84%D9%83..%20%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86..%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20http://www.youm7.com%2f3927956
https://www.youm7.com/story/2018/8/28/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3927768
https://www.youm7.com/story/2018/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/3926899
https://www.youm7.com/story/2018/8/28/%D9%82%D8%B1%D8%A3%D8%AA-%D9%84%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/3926403
https://www.youm7.com/story/2018/8/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86/3926392
https://www.youm7.com/story/2018/8/27/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86/3926915
https://www.youm7.com/story/2018/8/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%89/3926877
https://www.youm7.com/story/2018/8/27/13-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%89/3925818
https://www.insticator.com/?fromBackfill=true&utm_campaign=Backfill%20Ad&utm_source=Backfill
https://www.youm7.com/
https://www.insticator.com/
https://www.youm7.com/
https://www.insticator.com/
https://www.insticator.com/?fromBackfill=true&utm_campaign=Backfill%20Ad&utm_source=Backfill

