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كتاب عن غاندي

األحد - 4 صفر 1440 هـ - 14 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [14565]

(home/writer/hussein-shobokshi/) حسني شبكشي
جارة وعضو مجلس ادارة

ّ
نمّية والت

ّ
اعالمّي ورجل اعمال سعودّي وعضو مجلس ادارة شركة شبكشي للت

شر
ّ
كاظ للّصحافة والن مؤّسسة عُ

يعتبر الزعيم الهندي الكبير غاندي إحدى أهم الشخصيات املؤثرة في التاريخ املعاصر، فرغم عدم فوزه بجائزة

نوبل للسالم، مع العلم أنه ترشح لها أربع مرات، إال أنه أصبح رمزًا للسالم وأيقونته. وتأثر به من بعد ذلك زعماء

عظام قادوا بلدانهم إلى بر األمان في ظل عواصف سياسية واجتماعية فتاكة، ألنهم هم أيضًا آمنوا بما آمن هو به،

 التقدير وال املكانة الالئقة به، على صعيد العالم
َ
وهي املقاومة بالالعنف دائمًا، ولكن الرجل ومع شديد األسف لم يلق

العربي واإلسالمي ملا روجت له ضده األقالم املغرضة التي أظهرته أنه «معاٍد» للعرب واإلسالم. ولكن هناك كتابًا

مهمًا والفتًا اطلعت عليه مؤخرًا لعله يساهم في تغيير هذه الصورة املضللة والخاطئة. 

هذا الكتاب يحمل عنوانا يشرح نفسه «غاندي وقضايا العرب واملسلمني» من تأليف عبد النبي الشعلة، الوزير

السابق والوجيه االجتماعي ورجل األعمال البحريني. ويوضح الكتاب املواقف املهمة املتماهية مع قيم اإلسالم

وسياسات املسلمني، وذلك بتقديم سلسلة الفتة من األمثلة باألدلة والبراهني مع استشهاد عدد كبير من املشاهد. 

أسلوب سياسة الالعنف التي تبناها غاندي ساهمت في إلهام القس األميركي بطل الحقوق املدنية مارتن لوثر كينغ،

كذلك ساهمت في إلهام األفريقي العظيم نيلسون مانديال وأعادت السالم األهلي والسوية االجتماعية في بالده.

أيضًا ألهمت البطل التشيكي الرئيس فاسالف هافيل، قائد الثورة املخملية التي كانت بال دماء وال ضحايا. 

يوضح الكتاب أيضًا أن للمهاتما غاندي دورًا شخصيًا في ترسيخ العالقات وتطويرها بني الهند والدول العربية.

ويطرح الكتاب مقولة غاندي املشهورة عن اإلسالم: «لقد أصبحت مقتنعًا بأن السيف لم يكن الوسيلة التي اكتسب

بها اإلسالم مكانته، بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول مع دقته وصدق في الوعود وتفانيه وإخالصه ألصحابه
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وأتباعه، وشجاعته مع ثقته املطلقة بربه وبرسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت املصاعب وليس

السيف». 

أعرف عبد النبي الشعلة منذ الثمانينات امليالدية، تعرفت عليه خالل انتسابي لدورة لتطوير القدرات في إحدى

شركاته، ثم شاركته كمتحدث في مؤتمرات متخصصة، والتقيته كوزير كان دومًا فيها الفارس النبيل والوطني

األصيل واملثقف الراقي، يفرض احترامه على من يقابله. ولذلك حينما يكتب «أبو مشعل» كتابًا قيمًا عن شخصية

 وجدارة. 
ً
عاملية مثل غاندي، ويركز فيها على عالقة غاندي بالعرب واملسلمني، يعطي الكتاب ثقال

غاندي شخصية عظيمة، لها وقع عظيم عندي أنا شخصيًا، كتبت عنه ثالث أوراق بحثية جادة خالل فترة دراستي

الجامعية بالواليات املتحدة، وقرأت عددًا ال بأس به من الكتب عن سيرته الذاتية وأثره في السياسة الهندية وفي

العالم. كنت دائمًا ما أستغربه هو خلو املكتبات العربية من إصدارات عنه، والحملة املضللة واملشككة في قيم الرجل

وأثره اإليجابي الكبير، ولذلك ال أمتلك إال أن أعبر عن سعادتي بإصدار كتاب قيم كهذا، سيكون إضافة مهمة

للمكتبة العربية املتعطشة، مطالبني بتقصي الحكمة في كل مكان، ويبقى تطبيقًا لذلك األمر بحسن ظن حقيقي. 

من أقوال غاندي العظيم: كن أنت التغيير الذي تنشده.
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