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لق���د ر�س���خ ))املهامتا غان���دي(( مب���ادئ الالعنف والتي 
يطل���ق عليها اأحيانًا مبداأ امل�سامل���ة، ويقول بهذا ال�سدد: 
اإن عقيدتي ب�ساأن الالعنف مل تعتمد على �سلطان �سخ�ص 
ب���ل ن�ساأت من درا�ستي لكل اأدي���ان العامل. وي�سيف؛ اأن 
الديان���ات املختلف���ة قاطبة ه���ي زهور رو�س���ة واحدة، 

واأفنان دوحة با�سقة)2(.
اأم���ا مارتن لوثر كينغ ))الأ�سغ���ر(( فقد جعل من ر�سالة 
ومنهج املهامتا غاندي يف الالعنف حقيقة، بقوله: رمبا 

يبلغ مبداأ الالعنف اإىل العامل من خالل الزجني)3(.
لقد كان )مارتن لوثر كينغ( ل مييل اإىل النزعة القتالية 
كث���رًا، وكان ق���ادرًا على احلوار املنا�س���ب مع كل حالة 
من احلالت حتى النهاية على اأن تر�سي الطرفني.. فهو 
يوؤمن اإميانًا كام���اًل بالالعنف، ويردد دائمًا اأن الالعنف 

قد ظهر، ولكن كينغ الغاندي مل يظهر بعد.
اإن مارت���ن لوثر كين���غ كان باحثًا جادًا عن فهم ميّكن من 
اإزال���ة الآف���ات الجتماعية، وق���د وجد ه���ذه التوجهات 
والآراء تطب���ق ب�س���كل مبا�سر يف مب���داأ غاندي لالعنف 
ووجد طرائ���ق واأ�ساليب غاندي يف �سبيل الن�سال �سد 

التفرقة العن�سرية يف اأمريكا)4(.
اإن مب���داأ الالعن���ف ن�ساأ ل���دى غاندي عندم���ا ن�سر كتابه 
ال�سه���ر )ا�ستق���الل الهن���د 1908(، وع���ر في���ه عن هذا 
املب���داأ بو�سف���ه اأداة للن�سال ال�سيا�س���ي، واأعلن جوهر 
ه���ذا املبداأ يف فل�سفته ملقولته ال�سهرة: )كل �سيء يقهر 
اأمام الع���ذاب والإرادة(، واإزاء ذلك ي�سيف غاندي على 
هذا املبداأ بقوله: اإن زوال الفناء التام والإعرا�ص الدائم 
عن اللذات يبط���ل كل اإرادة �سر نحو الكائنات الأخرى، 
وُيبلَّغ �ساحبه درجة معرفة وحدة احلياة والحتاد مع 

كل �سيء يف الكون)5(.
اإن مب���داأ الالعن���ف اأو م���ا ي�سم���ى باملفه���وم ال�سيا�س���ي 
بالع�سيان امل���دين اأو ما ي�سميه غان���دي «مبداأ امل�ساملة» 
اكت�سب قوت���ه وثباته من اأ�ساليب املهامتا غاندي اأوائل 
القرن الع�سرين، ومار�س���ه من اجل ق�سية حترير الهند 
م���ن ال�ستعم���ار الريط���اين، وجنح اإىل ح���د كبر يف 
حتقي���ق اأهدافه، وق���د ا�ستعاره الق����ص الزجني، داعية 
ال�سالم لتحرير ال�س���ود يف اأمركا «مارتن لوثر كينغ». 
وقد تبنى فكرة غاندي واأكد ذلك بقوله: اإن روح احلركة 
وحيويتها قد جاءت من الدين، واأما طريقتها فقد جاءت 

من غان���دي)6(. رغم اأن بع�ص نهج���ه قد يختلف بع�ص 
ال�س���يء ع���ن تعالي���م غان���دي الت���ي ترف����ص الع���راف 
ي���رى  ذل���ك  اأو بوج���ود احلكوم���ة... واإزاء  بال�سلط���ة 
)غاندي( اأن الالعنف ه���و التعبر الن�سيط العملي ملثل 
هذا ال�سعور، لأن التطهر ال�سخ�سي يف�سي اإىل تطهر 
الآخرين ويحتم قمع ال�س���ر والت�سحية بالذات، اأو كما 
قال: ينبغ���ي لل�سعب اأن يقدم على مذابح احلرية قربان 
قلب طاهر وعذابًا �ساب���رًا، �سيبلى �سركم بالًء �سديدًا 
ب�سروب م���ن ال�ستفزاز وال�سطهاد. ولكن كما قيل: ل 
ي�سل���م اإل من �س���ر اإىل النهاية، به���ذه الطريقة وحدها 

تغنمون احلرية احلقيقية وال�ستقالل احلقيقي)7(.
اأم���ا )كين���غ( فقد انطلق م���ن فكرة الالعن���ف وهي فكرة 
�سحيح���ة، اأراد اأن يلف���ت له���ا النتب���اه ب���ل ذه���ب اإىل 
ح���د اأبع���د بقوله: علين���ا اأن نقابل الق���وة املادية بالقوة 
الروحي���ة، ويج���ب علين���ا اأن ل ن�س���يء اإىل اإخوانن���ا 

البي�ص)8(.
لق���د حتقق لهذا الداعية الزجن���ي بع�ص ما طالب به من 
خالل مب���داأ الالعنف ال���ذي ا�ستخدمه م���ن اأجل ق�سيته 
العادل���ة، واأول ما حتق���ق هو اإزالة التميي���ز العن�سري 
يف القطارات واحلاف���الت ويف الو�سائل الأخرى، وقد 
كان )كين���غ( �سعيدًا باأمر احلكوم���ة، لأنه حقق انت�سارًا 
مذهاًل باأ�ساليب الالعنف. واإزاء ذلك علق قائاًل: لقد كنا 
�سعبًا م�ساملًا دائمًا، نتحم���ل م�ساكلنا بالكفاح الإن�ساين 
الفري���د من نوعه، مهما تكرر ا�ستخ���دام العنف �سدنا.. 
ويف مقارب���ة مع راأي غان���دي، زعيم الهن���د ورائد مبداأ 
الالعن���ف يف ه���ذه ال�سراتيجي���ة، يقول غان���دي: لقد 
اقتنعت���م الآن ب���اأين اأطلب منهم امل�ساملة عن���د مطالبتهم 
بحقوقه���م الإن�سانية امل�سروعة، ولكنك���م اإذا ا�ستعملتم 
مع���ي العنف، واأمرمت ب�سجني، ف�س���وف اأعلن على املالأ 

�سيامي، واإ�سرابي عن الطعام)9(...
ترى الفل�سفة التي اعتمدها غاندي يف ن�ساله على مبداأ 
الالعنف ما يلي: األِق جانبًا بالإ�ساءة للغر، وبالغ�سب، 
واعر�ص عن الحتقار، و�سوء النية، ل تغذي يف نف�سك 
احلق���د، حتى ول عل���ى الذين ي�سيئون اإلي���ك، فليكن لنا 
جت���اه جميع املخلوقات احلية عواطف النبل، واملحبة، 
وح�س���ن التعامل)10(، وبه���ذه امل�سلمات وغرها وعى 
غان���دي اأتباعه، وكذل���ك مارتن لوثر كين���غ موؤيديه اإىل 

انتهاج ه���ذا املبداأ يف الو�سول اإىل الأهداف ال�سامية.. 
فق���د كان )كين���غ( يح���ث النا����ص عل���ى اإطاع���ة بع����ص 
القوان���ني ورف����ص بع����ص القوان���ني الأخ���رى، فقوله: 
هن���اك نوعان من القوانني، قوانني عادلة، وقوانني غر 
عادل���ة، وان القانون غر العادل ه���و لي�ص بقانون على 
الإط���الق)11(.. اأما غان���دي فقد طلب م���ن اأتباعه اأن ل 
يذعن���وا لأي قانون من قوان���ني احلكومة رغم احرامه 

لها.. واإطاعته للدولة..
اإن فل�سف���ة الالعن���ف الت���ي �س���ادت يف الهن���د اعتم���دت 
م�سلم���ات اأ�سا�سي���ة، اأوله���ا: ع���دم مقابلة ال�س���ر بال�سر، 
ثانيًا: اإن مقابلة الإ�ساءة باملعروف تلقن املعتدي در�سًا 
ل ين�س���اه حتى ول���و ا�سطر الإن�س���ان العاقل اإىل تكرار 
الت�سام���ح �س���د الإ�س���اءة ومقابلته���ا باملع���روف. وقول 
غان���دي وهو يخطب يف النا�ص ويق���ول لهم: لن نغلبهم 
اإذا نح���ن ا�ستعملن���ا العنف، واإذا فر����ص وانهم اعتدوا 
عليكم فال تقابلوا ال�سر بال�سر، يكفي اأن يوؤمن كل واحد 

منكم باأنه على حق))12(.
واإزاء ذل���ك يتاب���ع )كينغ( بقول���ه: اإن النا�ص ل يقدرون 
على اأن يختلفوا يف الراأي دون كراهية، واإن اخلالفات 
اأ�سبح���ت جت���رب عن طري���ق العنف والغتي���ال ونحن 
الذي���ن خلقن���ا من���اخ العن���ف والك���ره. ويط���رح اأفكاره 

الرئي�سة يف:
1- الالعنف.

2- التغير الجتماعي.
3- الفرد وم�سوؤولية املجتمع.

4- ثمن احلرية.
اأما غاندي ف���رى اأن جميع املخلوقات تبتغي ال�سعادة، 
فلي�سمله���ا عطفك اإذن، ولت�سع له���ا باأجمعها. اأما )كينغ( 
فيعتق���د اأن الالعن���ف ل ميك���ن اأن ي�ستم���ر طوي���اًل واأن 
يحتفظ ببقائه دون موؤيدين واتباع ينا�سرونه. ويجب 

اأن يكون طريقه يف احلياة..
هذه الدع���وات التي تبناها غان���دي ومارتن لوثر كينج 
حققت النت�سارات، وظفرت بالأن�سار، اإل اأنها كفل�سفة 
خا�س���ة باملحبة مل تكن عملية دائم���ًا، وان زاد الإ�سرار 
اأك���ر عل���ى تكري�ص اأعم���ق لاّلعنف و�سم���ل دوًل اأخرى 
ومذاه���ب �ستى وحركات حترري���ة جديدة بهذا الجتاه 

ال�سلمي.

أحتفل العامل، يف الثاين من ترشين 

األول، باليوم العاملي لالعنف، 

الذي يوافق أيضًا ذكرى ميالد الزعيم 

الهندي الكبري مهامتا غاندي، مؤسس 

الهند الحديثة وقائد االستقالل ورائد 

فلسفة الالعنف واملنظم لحركتها 

االسرتاتيجية، وذلك لنرش رسالة 

الالعنف وأهميتها والرغبة يف تأمني 

ثقافة السالم والتسامح والتفاهم 

والالعنف.

وق���ال الأمني الع���ام لالأمم املتح���دة اأنطوني���و غوتري�ص، 
يف ر�سالت���ه اخلا�س���ة به���ذا الحتف���ال: »اإن فل�سفة غاندي 
تظ���ل م�س���در اإلهام يف وق���ت النزاع���ات التي ط���ال اأمدها 
والتحدي���ات املعقدة واأنه اأثبت اأن الالعنف ميكن اأن يغر 
التاريخ. ونقل الأمني العام عن غاندي القول اإن« الالعنف 
اأعظم قوة متاحة للب�سرية»، م�سيفا اأن هذه الروح تنعك�ص 
يف ميث���اق الأمم املتح���دة الذي يدعو يف ف�سل���ه ال�ساد�ص 
اإىل التما����ص التفاو�ص والو�ساطة والتحكي���م والت�سوية 
الق�سائية وغرها من الو�سائل ال�سلمية للت�سدي لالأخطار 

التي تهدد ال�سالم.
ولد الزعيم الهندي موهاندا�ص كارام�ساند غاندي ال�سهر 
باملهامت���ا غ���اين يف 2 من ت�سري���ن الأول ع���ام 1869، يف 
مدين���ة بوربندر الواقع���ة يف مقاطعة كج���رات التي كانت 
جزءا من الإمراطورية الريطاني���ة، ون�ساأ غاندي �سمن 
عائلة ذات تاريخ عريق بال�سيا�سة اإذا اأن جده تويل رئا�سة 
ال���وزراء يف بوربن���در ووال���د كان وزي���را يف احلكوم���ة 
وكان���ت والدته امراأة �سديدة التدي���ن منتظمة ال�سيام مما 
يجعل���ه يتبنى مبادئ لالعنف وال�سي���ام والتاأمل واعتماد 

اأنظمة غذائية نباتية.
واأم�س���ي غاندي طفولة عادية وطبيعي���ة يف �سغره وكان 
�سابا خجول وطالبا غر بارز يف �سفه الدرا�سي، وعندما 
بل���غ �سن الثالثة ع�س���ر تزوج زواجا تقلي���دا اإل اأنه مل يكن 
را�سي���ا ع���ن زواجه ل�سغ���ر �سنه فب���داأ بالتدخ���ني وتناول 

اللحوم و�سرقة النقود من خدم املنزل.
وت���ويف والده وه���و يف ال�سابعة ع�سر من عم���ره، فرعاه 
اأخ���وه الأكر ور�سح���ه لتويل رئا�س���ة الأ�س���رة والرتقاء 
ليحت���ل مرك���زا يف ال���وزارة كوال���ده ل���ذكاء ومقدرت���ه يف 

العم���ل والجته���اد، فالتح���ق بكلي���ة »�ساملدا����ص« لدرا�سة 
القانون تكرميا واحراما لوالده.

ويف ع���ام 1888، قاوم ال�ساب الهن���دي حتوله اإىل الثقافة 
الغربي���ة واأثناء ف���رة اإقامته يف لن���دن والتي دامت ثالث 
�سن���وات، اأ�سبح اأك���ر التزاًم���ا باتباع نظ���اٍم غذائي خاٍل 
م���ن اللحوم كما اأنه ان�سم اإىل اللجن���ة التنفيذية للجمعية 
النباتي���ة يف لن���دن، وبداأ بقراءة جمموع���ة من الن�سو�ص 

املقد�سة ليتعلم املزيد عن الأديان يف العامل.
ومار����ص غان���دي مهنة املحام���اة ملدة �سنتني بالهن���د اإل اأن 
ف�سل، حيث كانت اأوىل جتاربه بجانب عدم حمالفة احلظ 
له، بالإ�سافة اإىل اأن كيفيه عمله مل تكن مر�سية، حيث اآثر 
عل���ى نف�س���ه اأن ميار�سها ب�س���دق، كي يبتعد ع���ن حماولة 
ك�س���ب الق�ساي���ا باحلي���ل و�ساف���ر غاندي بعد ذل���ك ملناطق 

جنوب اأفريقيا مل�ساعدة حمامني كبار من الأجانب.
وعن���د و�سول غاندي جلنوب اإفريقي���ا �سعر بجزع نتيجة 
التميي���ز والع���زل العن�س���ري ال���ذي يواجه���ه املهاج���رون 
الهنود عل���ى يد ال�سلط���ات الريطانية و�سلط���ات البوير، 
ويف اأول ظهور لغاندي يف قاعة املحكمة يف ديربان ُطلب 
منه خلع عمامته اإل اأنه رف�ص وغادر املحكمة، وقد �سخرت 
من���ه �سحيف���ة »ذا ناتال اأدفرتاي���زر« يف اإح���دى طبعاتها 

ونعتته باأنه »الزائر غر املرحب به«.
ويف ع���ام 1893، وخ���الل رحل���ة قط���ار اإىل بريتوري���ا، 
اعر�ص رج���ل اأبي�ص على وج���وده يف مق�سورة الدرجة 
الأوىل عل���ى الرغم من حمله تذكرة القطار، وعندما رف�ص 
املهامتا املغادرة لآخر القطار �سحب بالقوة واألقي من على 
القط���ار يف حمط���ة يف بي���ر ماريتزبرج، يف تل���ك الأثناء 
اأيقظ الع�سيان املدين يف نف�سه عزمية على تكري�ص نف�سه 

ملحاربة »مر�ص التحيز اللوين امل�ستع�سي«.
ومنذ تلك الليلة افني غاندي جهده ل�ستئ�سال هذا املر�ص 
واحتم���ل ال�سع���اب يف �سبيل ذل���ك»، ومنذ تل���ك الليلة كُر 
الرج���ل املتوا�سع �سئيل احلجم لي�سبح قوًة عمالقة متثل 

احلقوق املدنية.
و�سكل غان���دي جمل�ص »ناتال« الت�سريعي الهندي ملواجهة 
التمي���ز، ويف نهاية عقدة امل�ستمر لعام، ا�ستعد للعودة اإىل 
الهن���د، حت���ى اأخ���ر يف حفل وداع���ه عن م�س���روع لقانون 
�س���در قبل ت�سكي���ل اجلمعية الت�سريعي���ة يو�سي بحرمان 
الهن���ود من حق الت�سويت، وعل���ى الرغم من اأنه مل يتمكن 
من من���ع القرار لكنه جنح يف لفت النتب���اه الدويل للظلم 

احلا�سل، وكان ذلك عام 1894.
ويف اأواخ���ر ع���ام 1896 اأوائ���ل ع���ام 1897، ع���اد غاندي 
مزده���ر،  قان���وين  عم���ل  ل���ه  وكان  اإفريقي���ا  جن���وب  اإىل 
وعن���د ن�سوب ح���رب البوير اأن�س���اأ جمموعة م���ن �سيارات 
الإ�سعاف جم���ع عمالها من الهن���ود بجانب 1100 متطوع 
لدع���م اجلان���ب الريطاين، حيث قال حينه���ا: »اإنه اإذا كان 
الهن���ود يتوقع���ون اأن يتمتعوا بحق���وق مواطنة كاملة يف 
ا اإىل القيام  الإمراطورية الريطانية فاإنه���م بحاجة اأي�سً

مب�سوؤولياتهم«.

وان�سغ���ل غاندي خ���الل وجوده بجن���وب اإفريقيا بدرا�سة 
الديان���ات بالع���امل، بجان���ب ان�سغال���ه بق���راءة الن�سو�ص 
الب�ساط���ة  يعتم���د  وكان  املقد�س���ة  الهندو�سي���ة  الروحي���ة 
يف حيات���ه والتق�س���ف واعت���زال ال�سل���ع املادي���ة. يف ع���ام 
1915، اأ�س����ص غان���دي معبدالأ�س���رم يف اأحم���د اأباد وكان 
يفتح اأبوابه جلميع الطوائ���ف، لعي�ص غاندي حياة دينية 
تقت�س���ر على ال�سيام وال�سالة والتاأمل مرتدا رداء ب�سيط 

وو�ساح واأ�سبح يلقب باملهامتا اأي الروح العظيمة.
ونظ���م غان���دي اأول حملة جماعية للع�سي���ان حتت عنوان 
�ساتي���ا غراه���ا اأي »احلقيق���ة واحل���زم«، ردا عل���ى القي���ود 
اجلدي���دة املفرو�س���ة عل���ى حق���وق الهن���ود م���ن حكوم���ة 
تران�سف���ال ومنه���ا رف�ص الع���راف بال���زواج الهندو�سي 
ع���ام 1906، وعقب �سنوات من الحتجاج �سجن مئات من 

الهنود مبا فيهم املهامتا غاندي.
ويف ع���ام 1913، قبلت حكومة جنوب اأفريقيا حال و�سطا 
تفاو�ص عليه غاندي واجلرنال جان كري�ستيان �سموت�ص، 
يقت�س���ي بالعراف بال���زواج الهندو�س���ي واإلغاء �سريبة 

القراع للهنود.
ويف ع���ام 1919، دع���ا غان���دي اإىل حمل���ة »�ساتياغراه���ا« 
لالإ�سراب���ات ال�سلمية والحتجاج���ات، عندما �سمع قانون 
رولت اجلديد من قبل احلكومة الريطانية والذي ين�ص 
عل���ى �سج���ن امل�ستبه فيه���م بالتحري�ص م���ن دون حماكمة، 
ولك���ن اندلع العنف وبلغ ذروت���ه مبذبحة اأمريت�سار، التي 
اأطلق���ت فيه���ا احلكومة الريطاني���ة »ن���ران املدافع« على 
ح�سد من املتظاهرين الع���زل، مما اأدى اإىل وفاة ما يقارب 
400 �سخ����ص، وحينها مل ي�ستطع غان���دي التعهد بالولء 
لبرطانب���ا واأعاد اجلوائ���ز التي ح�سل عليه���ا من خدمته 
الع�سكرية باإفريقي���ا بجانب معار�ست���ه للتجنيد الإلزامي 

للهنود خالل احلرب العاملية الأوىل.
اأ�سب���ح غان���دي �سخ�سي���ة ب���ارزة بحرك���ة احلك���م الذاتي 
للهند، ودعي احلكوم���ة وامل�سئوليتني والطالب واجلنود 
واملواطنني للتوقف عن العمل ل�سالح بريطانيا والتوقف 
عن الذهاب للمدار����ص احلكومية وغادرة املواقع احلربية 
والتوق���ف عن دفع ال�سرائب و�سراء املنتجات الريطانية 
ومقاطع���ة �سامل���ة، وبداأ غان���دي با�ستخدام عجل���ة الغزل 
املحمولة ل�سناع���ة مالب�سه اخلا�سة، حتى اأ�سبحت عجلة 

الغزل رزا لال�ستقالل الهندي.
وت���ويل غان���دي زعام���ة املجل����ص الوطن���ي الهن���دي ودعا 
ل�سيا�س���ة الالعن���ف وعدم التهاون م���ن اأجل حتقيق احلكم 
الداخلي.ويف ع���ام 1922، اأعتقل غاندي واعرف بثالث 
ته���م حتري�سي���ة، وعل���ى الرغم م���ن احلكم علي���ه بال�سجن 
ل�س���ت �سن���وات، اأف���رج عنه عقب اإج���راءه لعملي���ة الزائدة 

الدودية يف عام 1924.
يف ع���ام 1930، ع���اد غان���دي اإىل العم���ل ال�سيا�س���ي عقب 
انقطاع���ه، احتجاج���ا على قوان���ني املل���ح الريطانية التي 
مل تكت���ف بحظر جمع وبيع امللح عل���ى الهنود، بل فر�ست 
�سريبة قا�سية اأ�سرت باأفقر فئة من ال�سعب بالتحديد، مما 

جعل غان���دي يخطط حلمل���ة �ساتياغراها جدي���دة تطلبت 
ال�سر م�سافة 390 كم اإىل بحر العرب حيث �سيجمع امللح 

يف حتد رمزي لن�ساطات احلكومة الحتكارية.
ويف نف����ص العام خرج غان���دي من عزلت���ه الدينية مرتديًا 
و�ساح���ا اأبي�ص و�سندل وحاماًل ع�س���اه مع ع�سرات قليلة 
م���ن اأتباع���ه، وتزاي���دت اأع���داد املتظاهري���ن خ���الل الأيام 
الأربع���ة والع�سري���ن الت���ي و�سل فيه���ا اإىل مدين���ة داندي 
ال�ساحلي���ة حيث خرق القانون ب�سناع���ة امللح عر تبخر 

مياه البحر.
ويف نف����ص الع���ام اأي�س���ا، اأ�سعل���ت م�س���رة املل���ح �سرارة 
الحتج���اج وانت�س���ر الع�سي���ان اجلماع���ي باأرج���اء الهند 
و�سج���ن ما يعادل �ست���ني األف هندي خلرقه���م قانون امللح 
مب���ا فيه���م غان���دي، وحت���ول غان���دي ل�سخ�سي���ة معروفة 
عاملي���ا واختر من قبل جملة الت���امي ك�سخ�سية العام عقب 

احتجاجات امللح.
ويف ع���ام 1931 وعق���ب اإط���الق �سراح���ه، عق���د اتفاقا مع 
الل���ورد اإيروي���ن، لإنه���اء ع�سي���ان املل���ح مقاب���ل تنازلت 
ت�سمن���ت الإفراج ع���ن عن اآلف ال�سجن���اء ال�سيا�سيني، اإل 
اأن قان���ون امللح ظل �ساري���ا اإىل حد كبر لكنه اأعطى احلق 
لالأ�سخا����ص الذي���ن يعي�سون على ال�سواح���ل با�ستخراجه 
من البحر. وعلى اأمل اأن يكون هذا التفاق نقطة النطالق 

حلكم �سعبه للبالد.
ويف ع���ام 1913، ح�سر غاندي موؤمتر الطاولة امل�ستديرة 
بلن���دن كممثل وحي���د عن املجل����ص الوطني الهن���دي، لكن 

املوؤمتر مل يكن جمديا.
ويف ع���ام 1932 عق���ب عودت���ه للهند، وجد غان���دي نف�سه 
ره���ن العتق���ال مرة اأخ���رى خ���الل اإج���راءات �سارمة من 
قب���ل نائب امللك الهندي اجلديد، وبداأ غاندي �ستة اأيام من 
ال�س���وم احتجاجا على قرار ف�س���ل املنبوذين الريطاين، 
واملنب���وذون ه���م اأدن���ى طبق���ة يف املجتمع الهن���دي، وذلك 
باعتباره���م ناخبني منف�سلني، وقد اأجر الغ�سب ال�سعبي 

الريطانيني على تعديل القرار.
يف ع���ام 1934، ت���رك غان���دي املجل����ص الوطن���ي الهن���دي 
وانتقلت رئا�سته لتلميذه جواهر لر نهرو، لتجنب غاندي 
ال�سيا�س���ة وين�سغل بالتعل���م والفقر وامل�س���اكل التي كانت 

تواجه الأرياف الهندية.
ويف ع���ام 1942 واأثن���اء ان�سغ���ال بريطاني���ا باحل���رب 
العاملي���ة الثانية، اأطاق غاندي حرك���ة »اخرجوا من الهند« 
الداعي���ة ولن�سحاب الق���وات الريطانية ب�سكل فوري من 

البالد.
ويف نف����ص الع���ام اأي�س���ا، اعتق���ل غاندي وزوجت���ه وقادة 
اآخري���ن باملجل����ص الوطن���ي الهن���دي من جان���ب بريطانيا 
واحتجازه���م بق�س���ر اأغاخ���ان، حيث قال رئي����ص الوزراء 
تاأيي���ًدا  الرمل���ان  اأم���ام  خطاب���ه  يف  ت�سر�س���ل  ون�ست���ون 
للمل���ك  الأول  الوزي���ر  اأ�سب���ح  القمعي���ة: »مل  لالإج���راءات 
لأتراأ����ص عملية ت�سفية الإمراطوري���ة الريطانية«. ومع 
تراجع �سح���ة غاندي اأطلق �سراحه عق���ب ت�سعة ع�سر من 

الحتجاز عقب وفاة زوجته.
ويف عام 1945 وعقب تغلب حزب العمال على املحافظني، 
لع���ب غان���دي دورا فع���ال يف مفاو�س���ات ا�ستق���الل الهن���د 
م���ع املجل����ص الوطني الهن���دي ورابطة حمم���د على جناح 
للم�سلم���ني، اإل اأنه مل يحقق حلم���ه يف وحدة الهند، وبدل 
من ذلك ق�سمت �سبة الق���ارة الهندية اإىل دولتني م�ستقلتني 
واح���دة ذات الغالبية الهندو�سية والأخ���رى ذات الغالبية 

الإ�سالمية.
ويف ع���ام 1947، ذه���ب غاندي يف جول���ة املناطق اندلع 
العن���ف والقتل بني امل�سلمني والهندو�ص يف حماولة لن�سر 
ال�سل���م و�س���ام لإنهاء الدم،، اإل اأن بع����ص الهندو�ص كانوا 

يعترون غاندي خائًنا لإظهاره تعاطفه مع امل�سلمني.
ويف ع���ام 1948، مت اغتي���ال غان���دي م���ن قب���ل هندو�سي 
متع�سب يدعى ناتهورام غود�سي، الذي كان مت�سايقا من 
تعاطف غاندي مع امل�سلم���ني، لرحل غاندي عن عاملنا يف 
�س���ن 78 عاما، بعد اأن اأفنى حياته يدعو لنبذ العنف. ويف 
ع���ام 1949، حكم عل���ى غود�سي و�سركائ���ه بالإعدام �سنًقا 
يف حني حك���م على �سركاء اآخري���ن بال�سجن مدى احلياة، 
من اأبرز مقولته :»حياتي هي ر�سالتي و�ساأحاول بدوري 

ا�ستك�ساف البع�ص».

بين مارتن لوثر كينغ وغاندي
الالعنف

150 عاما على ميالد المهاتما غاندي:

»حياتي هي رسالتي«

تأثر القس الزنجي مارتن لوثر كينغ كثريًا بدعوات الزعيم الهندي املهامتا غاندي رائد مبدأ الالعنف، بأفكاره ونظرياته 

وأساليبه العملية يف تطبيق هذا املبدأ يف الواقع ونجاحه يف الوصول إىل األهداف التي تبناها خالل نضاله السيايس 

واالجتامعي.. فقد اعتمد غاندي عىل مبدأ الالعنف الذي يستند إىل احرتام عميق للقانون، ويدعو الناس إليه بقوله:

إن عىل الذين يستخدمونه أن يفعلوا ذلك بطريقة غري عنيفة دامئًا)1( ويركز غاندي أيضًا عىل واجب الطاعة املدنية العام، 

وعىل رضورة محاولة كل الصور الدستورية للعمل السيايس أواًل، وهذا التصور الذي يطرح هو تصور مطلق لاّلعنف، وهو 

التصور الذي عدَّ نظرية سياسية وصلت إىل مصاف املبادئ السامية لإلنسانية.

د. أسعد االمارة
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ضياء نافع

ل زال ه���ذا املو�س���وع الكب���ر واملهم فعال مطروح���ا – وبقوة وحيوية - اأم���ام القراء العرب 
حل���د الآن ح���ول الكاتب الرو�سي الكبر لي���ف نيقوليفت�ص تول�ست���وي ) 1828 – 1910 ( ، 
ونحن يف اأوا�سط العقد الثاين من القرن احلادي و الع�سرين ، واأذكر ان اأحد الزمالء العرب 
م���ن الوف���د الفالين ق���د تناق�ص مع زمي���ل عربي اآخر من الوف���د الف�ست���اين ))يف البا�ص الذي 
نقلن���ا م���ن مو�سكو اىل يا�سنايا بوليانا اثناء انعقاد اجتم���اع املكتب الدائم لحتاد ادباء اآ�سيا 
و افريقي���ا يف ايل���ول 2014 لزيارة بيت تول�ستوي (( حول موقف ه���ذا الكاتب الرو�سي من 
الدين ال�سالمي ) وهو مو�سوع كان وليزال يثار حوله نقا�ص طويل وعري�ص يف او�ساطنا 
العربي���ة وال�سالمي���ة ) ح�سرا فقط ل غ���ر( وخ�سو�سا يف ال�سنني الخ���رة منذ ان بداأت ) 
الفت���اوي !!! ( ت���دق بابنا ، عندما بان���ت ) ثم بداأت الآن تتالمع( روؤو����ص احلراب!!!!! (، وملا 
و�س���ل هذا النقا�ص اىل نقطة متاأزمة ومت�سنج���ة ومتناق�سة كليا ول رجعة فيه بني اجلانبني 
، اق���رح احدهم���ا ان ي�ستمع اىل راأيي ال�سخ�سّي حول ذل���ك املو�سوع يف حماولة لنهاء هذا 
النقا����ص الفل�سف���ي واملت�سابك باعتب���اري طرفا ثالث���ا ومتخ�س�سا عربي���ا يف الدب الرو�سي 
وتاريخ���ه و ) حماي���دا يف هذا النقا�ص ( ، اذ اين كنت طوال الوقت �سامتا ومبت�سما واأ�سغي 
ب���كل انتب���اه اىل اأقوالهما ونقا�ساتهما احلادة و املتناق�سة جدا ح���ول ذلك ، وعندما حاول – 
كالهم���ا – ال�ستم���اع اىل وجهة نظري قلت لهما فقط ) يف حماولة لتهدئة اخلواطر املتاأججة 
وامللتهبة جدا واملتطرفة كما هي العادة يف نقا�ساتنا العربية !!( ، ان تول�ستوي هو فيل�سوف 
رو�سي ويعد واحدا من ابرز ال�سخ�سيات املوؤثرة يف تاريخ هذه الفل�سفة ، وان العامل يعرف 
ان م���ن تالمي���ذه الروحيني – ان �سحت الت�سمية - ه���و غاندي ، و�ساألتهما – هل هما متفقان 
ح���ول ذل���ك ، فاأجاب���ا كالهما – نعم ، هذا �سحي���ح ، فقلت لهما وانا اأبت�س���م ، اذا كنتما متفقني 
ب�س���اأن ذل���ك ، ف���ان مو�سوع نقا�سكما حم�س���وم عندها ، اذ من الوا�س���ح للجميع متاما من هو 
غان���دي ، وبالت���ايل �سيكون وا�سحا اي�سا من هو ا�ستاذه الروح���ي تول�ستوي ، ول نريد يف 
مقالتنا هذه ال�ستطراد يف طبيعة ذلك النقا�ص الذي جرى بينهما حول موقف تول�ستوي من 
ال�س���الم ، لن ذل���ك مو�سوع اآخر يف م�س���رة تول�ستوي ومكانته يف تاري���خ الفكار ، اذ اننا 
نعتقد ان القارئ العربي ل يعرف الكثر حول ذلك املو�سوع ، ومع ذلك ، وعلى الرغم من ذلك 
، ف���ان بع�سه���م قرر اعتبار تول�ستوي يقف مع هذا اجلان���ب او ذاك دون الأخذ بنظر العتبار 

الوقائع املحددة يف حياة وم�سرة هذا الديب والفيل�سوف الرو�سي الكبر.
نع���ود اىل املهامت���ا غان���دي ) 1869 – 1948 ( ونتوقف عند عالقت���ه الفكرية مع تول�ستوي . 
لق���د تناول���ت كل الدرا�سات والبحوث الرو�سية – ومنذ زمن بعيد - هذا املو�سوع وبتف�سيل 
كب���ر ، وعر�ست حت���ى ن�سو�ص املرا�س���الت املتبادلة بينهما باللغت���ني النكليزية والرو�سية 
، والت���ي ت�س���ر اىل ان الر�سالة الوىل كتبه���ا غاندي نف�سه اىل تول�ست���وي بتاريخ الول من 
اكتوب���ر / ت�سرين الول عام 1909 ووقعها ب� ) خادمكم املطيع ( ، واأجابه تول�ستوي بتاريخ 
7 اكتوب���ر / ت�سري���ن الول من نف�ص العام ، ثم كتب له غان���دي بتاريخ 4 ابريل / ني�سان عام 
1910 وبنف����ص التوقي���ع املذكور ، واأجاب���ه تول�ستوي بتاريخ 25 ماي����ص / ايار عام 1910 
طبع���ا ، وكت���ب غاندي اآخر ر�سال���ة اىل تول�ستوي بتاري���خ 15 اآب / اغ�سط�ص من نف�ص العام 
واجابه تول�ستوي بتاريخ 7 ايلول، وهي اآخر ر�سالة له اىل غاندي ، اذ انه تويف بعد �سهرين 
فق���ط م���ن تاري���خ تلك الر�سالة . وحت���ى امل�سادر العربي���ة حتدثت – ب�س���كل او باآخر – حول 
ه���ذا التناغ���م الفكري بينهما، ولك���ن بطريقة عر�سية وبدون تعمق ، وق���د راجعت معظم تلك 
امل�س���ادر ووج���دت انها تقر وتعرف بتاأثر اف���كار تول�ستوي على غاندي من���ذ ان اأطلع على 
كتاب���ه ال�سهر ) مملكة الرب يف اأعماقك���م ( والتي جاءت مبختلف الجتهادات يف الرجمات 
العربي���ة مث���ل – ) اخلال����ص يف انف�سكم / الله يف اعماقكم / .. ال���خ ( ، وان غاندي وجد يف 
تعاليم تول�ستوي �سندا معنويا قويا وحا�سما له حول املبداأ الذي اآمن واقتنع به وهو مبداأ ) 
املواجهة ال�سلمية ( او ) عدم العنف ( او ) الالعنف ( او ) املقاومة ال�سلمية ( او ) الالمقاومة 
( او ) الع�سي���ان امل���دين( اىل اآخر ه���ذه الت�سميات كما جاءت يف خمتلف تل���ك امل�سادر ، وان 
غان���دي ا�ستخدم هذا املبداأ يف كفاحه العظيم من اجل حترير الهند من ال�ستعمار الريطاين 
، وجن���ح يف ذلك جناحا باهرا كما هو مع���روف على الرغم من نهايته الراجيدية، وجند يف 
ن�ص الر�سالة الخرة التي كتبها تول�ستوي نف�سه اىل غاندي بتاريخ 7 ايلول / �سبتمر عام 
1910 كم���ا اأ�سرنا اأع���اله الكلمات الآتية - ) .. املحبة ..هي �سريع���ة احلياة الوحيدة والعليا 
.. وهذه ال�سريعة اعلنها حكماء الكون جميعا .. واعتقد ان اأجلى �سياغة لهذه ال�سريعة جاء 
بها امل�سيح ...وكل ان�سان عاقل يعرف ان ممار�سة العنف ل تتوافق مع املحبة بو�سفها قاعدة 
احلياة ال�سا�سية ..( ، ومن الطريف ال�سارة هنا اىل الراأي الذي كتبه املفكر امل�سري الكبر 
عبا�ص حممود العقاد ) 1889 – 1964 ( حول ذلك يف مو�سوعته ال�سالمية ) املجلد الثاين ( 
، اذ انه اّكد على هذه احلقائق والوقائع يف حياة غاندي و كتب ما ياأتي – ) ..وقيل ان غاندي 
ق���د تتلمذ يف هذه احلركة على امل�سلح الرو�سي الكبر ليون تول�ستوي ، وقيل بل هو احرى 
ان يعرفه���ا من اآداب الرهيمي���ني والبوذيني التي حترم ايذاء احلي���وان ف�سال عن الن�سان ، 
قبل ان ي�سٌرع ليون تول�ستوي مذهبه اجلديد .( وهذه مالحظة �سحيحة ودقيقة ، اذ ان افكار 
تول�ست���وي فعال كانت بالن�سبة لغاندي �سن���دا اآخر كما ا�سرنا اعاله ، وهو �سند قوي وحا�سم 

طبعا قبل ال�سروع بتنفيذ افكاره والنطالق بها يف م�سرة التطبيق العملي واحلياتي .
ان اخلال�س���ة يف ه���ذا املو�سوع تكمن يف ان تول�ستوي قد اأخذ م���ن كل النظريات التي اطلع 
عليه���ا ومن كل الديان التي در�سها بعمق نقاطا حمددة وا�ستخل�ص ا�ستنتاجات معينة ، وان 
اف���كاره ب�س���اأن ) الالعن���ف ( ق���د ا�ستمدها من امل�سيحي���ة – قبل كل �سيء - كم���ا ي�سر هو يف 
ر�سالت���ه اىل غان���دي ، اي ان فل�سفة تول�ست���وي هي مزيج حيوي متنا�سق م���ن كل النظريات 
و الدي���ان ول ميك���ن – بالتايل - اخ�ساع فل�سفته وافكاره تل���ك اىل دين واحد ، و اخلال�سة 
الخ���رى يف ه���ذا املو�سوع تكم���ن يف ان غاندي ق���د و�سل اىل فكرة )الالعن���ف ( من اطالعه 
عل���ى ال���راث الهندي العمي���ق اول ، وانه وج���د التناغم والن�سجام مع اف���كار تول�ستوي يف 

هذا املجال.

الأخط���اء. واأ�س���ار غان���دي يف خطابه اإىل 
اأن الكتاب���ة ع���ن اأخ���الق وفعالي���ة املقاومة 
ال�سلمية �ستوؤدي اإىل رواج احلركة وتدفع 
النا�ص نحو التفكر فيها. ودعا تول�ستوي 
لأن ي���ديل براأيه يف م�ساألة الأخالق، وذّيل 
غاندي ر�سالته ب�»خادم���ك املطيع«، مهامتا 
غان���دي، يف اإ�سارة اإىل م���دى حبه العميق 

لتول�ستوي.
وق���د كت���ب تول�ست���وي يف يوميات���ه ع���ن 
الر�سال���ة الت���ي تلقاها من غان���دي، وبعث 
ل�سديق���ه ت�سرتاك���وف يقول اإنه���ا ر�سالة 

موؤث���رة م���ن هندو�س���ي م���ن »تران�سفال«، 
ويف اأكتوب���ر )ت�سري���ن الأول( 1909، رد 
تول�ست���وي على غان���دي، وا�سف���ًا خطابه 
باأنه مثر لالهتم���ام، وذكر اأن ما يدور يف 
مع�سكر جنوب اأفريقيا من جانب احلكومة 
الريطاني���ة �س���د الهن���ود هن���اك، »�سراٌع 
ب���ني الوداع���ة والوح�سية، ب���ني التوا�سع 
واحل���ب من جانب، والغ���رور والعنف من 
جهة اأخرى، مما يجع���ل �سعورنا به هادرًا 
اأكر من اأي وقت م�سى، خ�سو�سًا يف ظل 
ال�سراعات احل���ادة بني الواجبات الدينية 

وقوان���ني الدول���ة الت���ي يع���ّر عنه���ا ذل���ك 
الرف����ص النابع من ال�سمر لتاأدية اخلدمة 
الع�سكرية. حت���دث هذه العرا�سات على 
نح���و متكرر للغاي���ة«. ويف ال�سه���ر التايل 
مبا�س���رًة اأر�سل غان���دي خطابه الثاين اإىل 
تول�ست���وي م���ن لن���دن، يلتم�ص من���ه قبول 
كت���اب مرف���ق بالر�سال���ة، يتعل���ق بحياته، 
كتب���ه اأح���د اأ�سدقائه الإجنلي���ز يف جنوب 
اأفريقي���ا، ويعال���ج الكت���اب ال�س���راع الذي 
�ص  اعت���ر غان���دي نف�سه ج���زءًا من���ه، وكرَّ
حيات���ه ل���ه. وذك���ر غان���دي اأن الن�سال من 

ِقب���ل الهن���ود يف »تران�سفال« يع���د الأعظم 
يف الع�س���ور احلديثة، �سواء بالن�سبة اإىل 
الهدف املاأمول، اأو الطرق املتبعة للو�سول 

اإليه.
وق���ال غان���دي: »ل�ست على عل���م ب�سراع ل 
يح���اول فيه امل�ساركون حتقي���ق اأي منفعة 
�سخ�سي���ة يف نهاي���ة الأمر، ومل يع���اِن فيه 
ن�س���ف اأف���راده م���ن و�سعهم حت���ت طائلة 
الق�ساء واملحاكمة من اأجل املبداأ«. وطالب 
ق���وة  ب���اأن ي�ستخ���دم  غان���دي تول�ست���وي 
تاأث���ره باأّي �س���كل يراه منا�سب���ًا للرويج 

ويو�سح الكتاب اأن تول�ستوي، املُهتم دائمًا 
بالهن���د وعالقاتها الجتماعي���ة، و�سراعها 
مع احلك���م الريطاين، والفل�سفة والديانة 
الهندو�سي���ة، تب���ادل يف �سنوات���ه الأخرة 
الر�سائل مع ع���دد من املفكرين واملنا�سلني 
الهندو�ص، وب�سكٍل رئي�سي مع قادة احلركة 
الثورية. وذلك قبل �سنتني من خطاباته مع 
غاندي، لكن من بني جميع الهندو�ص الذين 
ترا�سلوا معه، اعتر تول�ستوي اأن غاندي 

هو الأقرب اإليه من اجلميع.
الكتاب يحتوي على عدد من الأق�سام تدور 
مو�سوعاتها ح���ول: ال�سراكي التعبوي، 
ومزرع���ة تول�ست���وي، وع���ن ال�سراكية، 
و»ر�سال���ة اإىل هندو�سي«، والأخرة كتبها 
تول�ست���وي باللغة الرو�سي���ة ردًا على اأحد 
حم���رري »هندو�ست���ان احل���رة«، وو�سلت 
ع���ر اأياٍد كثرة اإىل غاندي الذي مل تعجبه 
ترجمته���ا اإىل الإجنليزي���ة، فاأ�س���رف على 
ترجمته���ا بنف�سه، ون�سره���ا مبقدمة عّرف 
فيه���ا بكاتبه���ا ومكانت���ه الفكري���ة والأدبية 
والروحي���ة، واأ�سبحت ذائع���ة ال�سيت يف 

العامل كله، ل يف رو�سيا والهند فقط.
حت���دث  هندو�س���ي«  اإىل  »ر�سال���ة  ويف 
واملقهوري���ن،  الطغ���اة  ع���ن  تول�ست���وي 
وق���ال اإنه ما م���ن �سيء اأك���ر و�سوحًا من 
اإقن���اع ال�سع���وب الهندي���ة  اأن الرغب���ة يف 
باأ�سكال احلي���اة الأوروبية ل تعك�ص وعيًا 
ديني���ًا ل���دى الق���ادة الهنود حالي���ًا. وغياب 
الوعي الدين���ي والإر�س���اد ال�سلوكي الذي 
يج���ب اأن ينب���ع من���ه، هو نق����ص �سائع يف 
يومن���ا عن���د �سع���وب الأر����ص كاف���ة �سرقًا 
وغرب���ًا، وهو مبثابة ال�سب���ب الرئي�ص، اإن 
مل يكن الوحي���د، ل�ستعباد ال�سعب الهندي 

بوا�سطة الإجنليز.
وحتدث �ساحب رواية »احلرب وال�سالم« 
عن العنف وال�ست�سالم له، ودعا الهنود اإىل 
رف����ص جميع اأ�سكال اخل�س���وع لالإجنليز، 
مب���ا فيها ال�س���راك يف »اجلندي���ة«، وذكر 
اأن ذلك ه���و ال�سبيل الوحي���د للخال�ص من 

عبودية بريطانيا.

المقاومة السلمية
اأما باقي الر�سائل الت���ي قام عليها الكتاب، 
فعدده���ا ثمانية خطاب���ات، وكانت الر�سالة 
الأوىل من جانب غاندي، وكتبها يف اأثناء 
وج���وده يف لن���دن، ع���ام 1909. و�س���رح 
خاللها لتول�ستوي، ما يدور يف م�ستعمرة 
»تران�سف���ال« بجنوب اأفريقي���ا �سد الهنود 
م���ن متييز وعن�سري���ة وعمله���م على مدى 
�سن���وات حت���ت وط���اأة معوق���ات قانوني���ة 
مهين���ة، ولف���ت اإىل اأن اخل�س���وع للقانون 
الذي �سدر عام 1906 يقّيد وجود وحركة 
الهن���ود يف جن���وب اأفريقي���ا، ول يتواف���ق 

مطلقًا مع روح الدين احلقيقي.
وحت���دث غان���دي يف ر�سالت���ه ع���ن اإميان���ه 
وبع����ص اأ�سدقائه الرا�س���خ مببداأ املقاومة 
ال�سلمية لل�سر، وق���ال اإن الهدف من رحلته 
اإىل بريطاني���ا ينح�سر يف لق���اء ال�سلطات 
الإمراطوري���ة، ليعر����ص الق�سي���ة عليهم، 
راجيًا اإع���ادة النظر يف القان���ون، وتدارك 

للحرك���ة الت���ي اإذا ُكت���ب له���ا النج���اح، فاإن 
ه���ذا ل���ن يك���ون انت�س���ارًا للدي���ن واملحبة 
واحلقيق���ة على الكفر والكراهية والباطل، 
اإمنا م���ن املرج���ح للغاية اأن يك���ون مبثابة 
يف  والب�س���ر  الهن���د،  يف  للمالي���ني  ق���دوة 
اأج���زاء اأخ���رى م���ن العامل، رمب���ا يكونون 
م�سطَهدين، وبالتاأكي���د �سي�سر باإمكانهم 
فت���ح مع���ر عظي���م باجت���اه تفكي���ك حزب 

العنف، على الأقل يف الهند.
غان���دي  اأخ���ر  ر�سالت���ه،  نهاي���ة  ويف 
تول�ست���وي ب���اأن مفاو�سات���ه اجلاري���ة مع 

ال�سلط���ات الريطاني���ة لت�سوي���ة الق�سي���ة 
ف�سل���ت، واأنه �سيع���ود اإىل جنوب اأفريقيا، 
ويطل���ب دخول ال�سجن، بجانب ابنه الذي 
ان�سّم للن�س���ال، ويخ�سع لعقوبة الأ�سغال 
ال�ساقة ملدة �ستة اأ�سهر، وهي املرة الرابعة 

التي ُي�سجن فيها من اأجل املبادئ.

مفكر ومحارب
وح���ني عاد اإىل جوهان�س���رغ كتب غاندي 
جمددًا لتول�ستوي، واأخره باأن ال�سلطات 
يف الهن���د �س���ادرت كتابًا كتب���ه بنف�سه عن 

حيات���ه اخلا�س���ة، واأرف���ق بر�سالت���ه كتيبا 
موجزًا، دعاه لتقدمي نقد له.

وق���د ترك���ت الر�سال���ة انطباعًا رائع���ًا لدى 
وق���د  �سابقته���ا،  م���ن  اأك���ر  تول�ست���وي، 
ذك���ر تول�ست���وي يف يوميات���ه يف اأبري���ل 
)ني�سان( ع���ام 1910: »و�سل اليوم اثنان 
َمتهما ال���راءة ي�سعران  م���ن اليابانيني، �سِ
الأوروبي���ة،  احل�س���ارة  اأم���ام  بال�سع���ادة 
ور�سال���ة وكت���اب من هندو�س���ي، يعّر عن 
فه���م كل نواق����ص احل�س���ارة الأوروبي���ة، 
ورمب���ا كل خطاياها، قراأت م�س���اًء ما كتبه 

غاندي عن احل�سارة. رائع ومهم جدًا«.
ر�سال���ة  تول�ست���وي  كت���ب  ذل���ك  وبع���د 
لت�سرتاك���وف اأخره اأنه قراأ الكتاب الذي 
اأر�سل���ه اإلي���ه غان���دي، وو�سفه باأن���ه مفكر 
هندي وحمارب �سد الحتالل الإجنليزي. 
وهو »قريب منا، ومني«، يب�سر باأن اأف�سل 
اأ�سالي���ب املعار�س���ة فعالي���ة ه���ي املقاومة 
ال�سلمي���ة. ويف ر�سالت���ه للرد عل���ى غاندي 
قال تول�ستوي اإنه قراأ كتابه »احلكم الذاتي 
الهن���دي« باهتمام بالغ، وو�س���ف الق�سية 
الت���ي يتناوله���ا باأنه���ا عل���ى ق���در كبر من 
الأهمي���ة، ل بالن�سب���ة اإىل الهنود فح�سب، 
ولكن اإىل الب�سرية باأ�سرها، واعتذر الكاتب 
الرو�سي عن عدم ا�ستطاعته اأن يجيب عن 
كل الأ�سئلة املتعلق���ة بالكتاب، وبن�ساطات 
غان���دي عموم���ًا، لأن���ه لي�ص على م���ا يرام، 
ووع���ده بالكتابة م���ا اإن يتعافى من وعكته 
 ،1910 )اآب(  اأغ�سط����ص  ويف  ال�سحي���ة. 
كت���ب غان���دي م���ن جوهان�س���رغ ر�سال���ة 
اإىل تول�ست���وي، حت���دث فيها ع���ن �سديقه 
»كالينب���اخ« ال���ذي ا�س���رى مزرع���ة هناك 
واأطلق عليها »مزرع���ة تول�ستوي«. وقال: 
»جتمعني وال�سيد كالينباخ �سداقة امتدت 
ل�سنوات عديدة. ورمبا ميكنني القول اإنه 
مر باأغل���ب التج���ارب الت���ي و�سفتها بدقة 
�سديدة يف كتاب���ك )اعرافاتي(. مل ي�سبق 
لعم���ل اأن مل�ص قلبه وعقله به���ذا العمق كما 
فع���ل كتابك ه���ذا، حتى اإن���ه مثَّل ل���ه دافعًا 
حقيقي���ًا للم�سي قدمًا نحو ب���ذل املزيد من 
اجله���د يف �سبيل جع���ل املُُث���ل التي دعوت 
اإليه���ا واقعًا ملمو�سًا يف الع���امل، لذا �سمح 
لنف�س���ه، بع���د الت�س���اور معي، ب���اأن ي�سّمي 
مزرعته با�سمك، وق���ام مبنحها للمقاومني 

ال�سلميني«.
ومل يت�سلم تول�ستوي ر�سالة فقط بل كانت 
رفقتها ر�سالة اأخرى من جرمان كالينباخ، 
اأخره فيها باأن »م�ساحة املزرعة تبلغ نحو 
1100 ف���دان، و�سعتها حت���ت اإمرة غاندي 
ل�ستخدامه���ا من قبل املقاوم���ني ال�سلميني 
وعائالته���م«، وق���ال: »مبا اأين ق���د �سمحت 
لنف�س���ي با�ستخ���دام ا�سم���ك، وج���دت اأين 
مدين ل���ك بالتف�س���ر، وبتري���ر ا�ستخدام 
ا�سمك، واأ�س���اف اأنها تاأت���ي كمحاولة منه 
كي يك���ون جديرًا بتبني اأفكار غاندي، تلك 

التي منحها ب�سجاعة للعامل«.
املده�ص يف اأم���ر هاتني الر�سالت���ني اأنهما، 
ح�س���ب م���ا اأ�س���ار املرج���م اأحم���د �س���الح 
الدي���ن، كان لهما بالغ الأثر على تول�ستوي 
وال���ذي زاد اهتمام���ه بغان���دي. وق���د كتب 
يف يوميات���ه يف 6 �سبتم���ر )اأيل���ول( عام 
1910: »اأخب���ار �س���ارة م���ن تران�سفال عن 
م�ستعمرة للمقاوم���ني ال�سلميني«، كان يف 
ذلك الوق���ت يعاين من حال���ة نف�سية �سيئة 
للغاية نتيجة خالفات مع زوجته، ت�سببت 
له يف متاعب ج�سدية، ورغم ذلك، رد فورًا 
عل���ى ر�سالة غاندي، يف اليوم الذي تلقاها 
في���ه، قائ���اًل: »اإن ما ميك���ن اأن نطل���ق عليه 
املقاومة ال�سلمية، لي����ص يف الواقع �سوى 
مبداأ احلب ال�سايف الذي ل ي�سوهه تف�سر 
مزي���ف، فاحل���ب ه���و التطل���ع اإىل التوحد 
والت�سامن مع اأرواح اأخرى، وهو مبثابة 
اإط���الق العن���ان لأفعال نبيلة. اإن���ه القانون 

الأ�سمى الفريد للحياة الإن�سانية«.
 عن: احلوار املتمدن

غاندي وتولستوي
اختار املرتجم املرصي الدكتور أحمد صالح الدين الرسائل املتبادلة بني قائد ثورة تحرير الهند 

ومؤسس دولتها الحديثة املهامتا غاندي، والكاتب والفيلسوف الرويس ليو )ليف( تولستوي، 

لتكون موضوعًا لكتاب »دولة الحب... مراسالت تولستوي وغاندي« الذي أعده وترجمه عن 

الروسية، وصدر حديثًا عن دار »الرافدين« يف كلٍّ من بريوت وبغداد.

ويرجع تاريخ الرسالة األوىل التي كتبها غاندي لتولستوي إىل نهاية عام 1909، وهي 

الفرتة التي شهدت أعىل مستويات الضغط يف رصاع غاندي من أجل نيل حقوق 

أبناء وطنه. أما آخر خطاب كتبه تولستوي فكان تقريبًا قبل شهرين من وفاته، 

وُحفظت رسائل غاندي يف األرشيف الخاص باملؤرخ واألثري الرويس 

دمييرتييفيتش تشريتاكوف، وهو واحد من املهتمني بجمع الكتب، والعمالت 

أيضًا.

حمدي عابدين

في مراسالت تولستوي وغاندي

»دولة الحب والمقاومة«

كاتب م�صري
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حسونه المصباحي

ينتمي غاندي اإىل عائلة نبيلة كانت حتتّل مكانة مرموقة 
يف “بوربان���دار”، وه���و مين���اء �سغر �سم���ال مومباي 
.وكان والده “كارا م�ساند” وزيرا اأّول لدى الأمر الذي 
كان يحك���م املدين���ة. وكان���ت ع�سرت���ه تنتم���ي اإىل طبقة 

ب�”البانيا”. امل�سّمني  التّجار  طبقة  هي  “�سامية”، 
وق���د تزّوج غان���دي ال���ذي كان ا�سم���ه اآن���ذاك موهندا�ص 
وه���و يف الثانية ع�سرة من عمره م���ن فتاة فائقة اجلمال 
غ���ر اأنها كانت اأمّي���ة، وقد ظلت تلك الفت���اة زوجته حتى 
النهاية، ويف ما بعد �س���وف ينتقد غاندي الزواج املبّكر، 

موّجها الّلوم اإىل والده الذي اأجره على ذلك.
يف لندن حي���ث َدَر�َص القانون اأ�سبح غان���دي نباتّيا، كما 

اكت�س���ف امل�سيحّية، وقراأ الإجني���ل ب�سكل جديد ُم�ْستلهما 
من���ه درو�س���ا ومواعظ كث���رة يف الأخ���الق، وال�سيا�سة، 
ويف اأفريقي���ا اجلنوبّي���ة حي���ث َعَم���َل حمامي���ا على مدى 
ع�سرين عاما، وجد نف�سه جمرا منذ البداية على مواجهة 
العن�سرّية البي�ساء. وثّمة حادث كان له تاأثر حا�سم على 
تفكره وعل���ى فل�سفته يف احلي���اة ويف ال�سيا�سة، حدث 

ذلك يف القطار يوم 21 مايو-اأّيار 1893.
واآن���ذاك كان غان���دي يف الرابع���ة والع�سري���ن من عمره، 
وكان م���ن رّكاب الدرج���ة الأوىل، غر ع���امل باأن القوانني 
العن�سرّي���ة حت���ّرم علي���ه ذل���ك، ويف حلظ���ة ّم���ا ق���ام اأحد 
ال���رّكاب البي����ص بالّتبليغ عن���ه، وبالرغم من اأن���ه كان قد 
دف���ع تذكرته، وكان يرت���دي بدلة اأنيقة، ف���اإّن غاندي طرد 

بالق���ّوة من العرب���ة، ومّتت اإهانته ب�س���كل فتح يف روحه 
جرح���ا �سوف يظ���ّل مفتوحا حت���ى وفات���ه، وذلك اجلرح 
ه���و الذي دفعه اإىل ال�س���روع يف الن�سال من اأجل حقوق 
الهن���ود الذين كانوا كثري���ن اآنذاك يف جن���وب اأفريقيا، 
وقد ن�سحه البع����ص باللجوء اإىل الكفاح امل�سّلح غر اأنه 
رف�ص ذل���ك رف�سا قاطعا. ولعّل قراءات���ه لأعمال الروائّي 
الّرو�س���ّي تول�ست���وي هي التي “اأنقذته م���ن داء العنف” 
ل منذ البداي���ة الّن�سال بالطرق  بح�س���ب تعبره، ل���ذا ف�سّ
ال�ّسلمّي���ة، موؤ�ّس�س���ا حزب���ا، وُم�س���درا جري���دة “اأندي���ان 

اأوبنيون”.
ح���ادث �سخ�سي دفع غان���دي اإىل الن�سال من اأجل حقوق 
الهن���ود الذين كانوا كثري���ن اآنذاك يف جن���وب اأفريقيا، 

وقد ن�سحه البع����ص باللجوء اإىل الكفاح امل�سلح غر اأنه 
رف����ص ذلك رف�سا قاطعا، وكانت قراءاته لأعمال الروائي 
الرو�س���ي تول�ستوي هي الت���ي "اأنقذته م���ن داء العنف" 
بح�س���ب تعبره، ل���ذا ف�سل منذ البداي���ة الن�سال بالطرق 
"اأندي���ان  ال�سلمي���ة، موؤ�س�س���ا حزب���ا وم�س���درا جري���دة 

اأوبنيون"
و�سيئ���ا ف�سيئا اأ�سبح �سيا�سّي���ا معروفا وحماميا ناجحا، 
“الّزول���و” �س���ّد الريطانّي���ني.  ث���ار  ويف ع���ام 1906، 
وق���د تعاطف غان���دي معهم غ���ر اأن���ه ارت���اأى اأن احلكمة 
ال�سيا�سّي���ة تقت�سي منه اأن يظهر مولت���ه لالإمراطورّية 
الريطانّية، وفعال قام بذلك. ففي تلك الفرة مل يكن يفّكر 
يف املطالبة بال�ستقالل، وكان هدفه الأ�سا�سي هو الدفاع 
ع���ن حقوق الهنود املدنّية، لكن م���ن داخل النظام، ولي�ص 

من خارجه.
له���ذا ال�سبب تط���ّوع يف اجلي����ص الريط���ايّن كممّر�ص، 
وواج���ه “الزول���و” املتمّردي���ن. وكان���ت املع���ارك قا�سية 
وعنيف���ة ودموّي���ة، وق���د عاي���ن غان���دي م�ساه���د مرّوع���ة 
كان فيه���ا العن���ف ب���ارزا وطاغيا ب�س���كل خمي���ف، واأمام 
دمة العنيفة الت���ي �ستقوده اإىل  تل���ك امل�ساهد حدث���ت ال�سّ
وء الذي �سيغّر حياته تغيرا جذرّيا، ويف  ���وء، ال�سّ ال�سّ
ما بع���د �سيكتب قائال باأن���ه اكت�سف احلقيق���ة فوق اأر�ص 
املعرك���ة، واهت���دى اإىل اأّن الن�سال ال�سلم���ي هو الطريقة 
املثل���ى ملقاومة ال�ستعمار الريط���اين اجلاثم على بالده 

منذ منت�سف القرن الثامن ع�سر.
كتب تول�ستوي يقول ذات مرة: “اإن املجموعة ال�سغرة 
من النا�ص الت���ي تهيمن على اجلماه���ر الغفرة للعّمال، 
والت���ي تتمّت���ع ب���كّل م���ا تنتجه ه���ذه اجلماه���ر، تعي�ص 
البطال���ة، ويف ت���رف غ���ر معق���ول، وتنف���ق ب���ال ح�ساب 

وبطريقة ب�سعة، غر اأخالقّية من اأجل اإ�سعاد نف�سها”.
ولك���ي يقرن القول بالفعل تخّل���ى تول�ستوي عن اأرا�سيه 
ل�سغ���ار الفالح���ني )املوجيك(، ومثلهم اأخ���ذ يرتدي ثيابا 
ب�سيطة وي�سنع اأحذيته بنف�سه. وثّمة مفّكرون وفال�سفة 
اأن���اروا ال�سبيل اأمام غاندي، فاإىل جانب تول�ستوي، تاأثر 
غاندي كث���را باأفكار الأمركي دافيد تورو �ساحب فكرة 
املواطنني  اأن  يعتقد  اأ�سبح  امل���دين”. ومثله  “الع�سيان 
لهم احل���ّق والواجب يف ع�سيان القوان���ني الاّلاأخالقّية. 
بالإ�ساف���ة اإىل ذلك كان تورو يعتقد اأن ما يكت�سب بالقّوة 

ل ميكن املحافظة عليه اإّل بالقّوة.
وعند عودته اإىل الهند دعا غاندي �سعبه اإىل الّن�سال �سّد 
ال�ستعم���ار الريط���اين بالطرق ال�ّسلمّي���ة، وبوا�سطة ما 
�سّم���اه ب�”الع�سيان املدين”، حاّثا �سعب���ه على العمل من 
اأج���ل التخل�ص م���ن كّل تبعّية لال�ستعم���ار وذلك من خالل 
رف����ص كّل منتوجات���ه، وعدم تقليده يف طرق���ه احلياتية 
والفكرية. كم���ا طالبه بالتعلق بثقافته الأ�سلية وباللغات 
املنت�س���رة يف الهن���د، والت���ي كان ال�ستعم���ار يعم���ل على 

تدمرها لت�سهيل �سيطرة لغته على جميع الفئات.
وق���د كت���ب غان���دي يق���ول: “اإّن احل�س���ارة احلقيقي���ة ل 
تقت�س���ي مّنا الإكث���ار من الرغب���ات وال�سرورّيات، واإمنا 
احل���ّد منها اإرادي���ا. تلك هي الطريق���ة الوحيدة لكي ننعم 
بال�سع���ادة احلقيقّي���ة، ون�سب���ح قادري���ن عل���ى الهتمام 
اإىل  بن�سائح���ه  ومتوجه���ا  وم�ساعدته���م”.  بالآخري���ن 
الهن���ود، كتب غاندي يق���ول: “علينا اأّل نحتف���ظ اإّل بتلك 

الأ�سياء التي ل ميلكها الآخرون”.
كتب غاندي يق���ول: “اإّن احل�س���ارة احلقيقية ل تقت�سي 
مّن���ا الإكثار من الرغبات وال�سرورّيات، واإمنا احلّد منها 
اإرادي���ا. تلك هي الطريق���ة الوحيدة لكي ننع���م بال�سعادة 
احلقيقّي���ة، ون�سب���ح قادري���ن عل���ى الهتم���ام بالآخرين 

وم�ساعدتهم
وب�سب���ب مواقفه، �سجن غان���دي العديد من املّرات، وجلاأ 
اإىل الإ�س���راب ع���ن الّطعام للّتعبر ع���ن رف�سه لالأ�ساليب 

ال�ستعمارّية، وبع���د ح�سول الهند على ا�ستقاللها، وذلك 
ع���ام 1947، ح���اول الّتوفيق بني امل�سلم���ني والهندو�ص، 

معار�سا انف�سال باك�ستان عن الهند.
غر اأنه مل يفلح يف ذلك. ويف 30 يناير 1948 اغتاله اأحد 
املتطّرف���ني الهندو�ص، وقد عّلق الع���امل ال�ّسهر اأين�ستاين 
عب على  على ذلك احلدث الفاجع قائال: “�سيكون من ال�سّ
الأجيال القادم���ة اأن تدرك اأن هذا الّرجل، )يعني غاندي( 
ال���ذي م���ن حل���م ودم، عا����ص فع���ال ب���ني النا����ص″، وكان 
غان���دي ي�سّلي با�سم الهندو�ص وبا�س���م امل�سلمني وبا�سم 
عفاء،  امل�سيحي���نّي، وكان يخي���ف الأع���داء ويح���رم ال�سّ
وحت���ى النهاي���ة، جع���ل م���ن رف����ص العن���ف فل�سفت���ه يف 
احلي���اة ويف ال�سيا�سة، وكان اأن�س���اره ي�سّمونه “بابو” 
اأي “الأب” باللغ���ة الهندّية، وحتى ه���ذه ال�ّساعة ل يزال 
غان���دي حا�س���را يف قل���وب اأبن���اء �سعبه، كم���ا يف قلوب 

املناه�سني للقّوة والعنف يف جميع اأنحاء املعمورة.
ول ت���زال �س���وره ب���زّي زاه���د متق�ّس���ف تزّي���ن الأوراق 
النقدّية وطواب���ع الريد وج���دران املدار�ص واجلامعات 
الهندّية. وهناك زعماء كثرون تاأّثروا بغاندي وباأفكاره 
مث���ل املنا�س���ل الّزجن���ي الأمرك���ي مارت���ن لوث���ر كينغ، 
والزعيم البولوين لي�ص فاليزا والزعيم الأفريقي نل�سون 

مانديال.
ويف نهاي���ة حياته، ورغ���م تنديده مبا تعّر����ص له اليهود 
خ���الل احلرب الكوني���ة الثاني���ة، اأدان غان���دي قيام دولة 
اإ�سرائي���ل قائ���ال: “يرتك���ب اليه���ود خط���اأ فادح���ا عندم���ا 
يري���دون اأن يفر�س���وا وجوده���م يف فل�سط���ني بالق���ّوة، 

ومب�ساعدة الوليات املتحدة الأمركية”.
اأّك���د غان���دي اأن الدع���وة اإىل الالعنف موج���ودة لدى كِلّ 
الديانات، "لكن���ي اأعتقد باعتزاز اأن الهند رمبا هي التي، 

لت ه���ذه الدعوة اإىل عل���م. لقد  م���ن خ���الل جتربته���ا، حَوّ
���ى عدد ل يح�سى من القدي�سني بحياتهم يف التكفر  �سَحّ
ع���ن خطاياهم )تابا�سراي���ا بال�سن�سكريتي���ة( حتى اأح�َصّ 
ال�سع���راء اأن بو�س���ع جبال الهماليا ببيا�سه���ا النا�سع اأن 
تطهر من خالل تلك الت�سحيات، لكن كل ممار�سة الالعنف 
تل���ك اأ�سحت �سبه من�سية اليوم، لذا من ال�سروري اإعادة 
اإحي���اء القان���ون الأزيل ال���ذي يرُدّ عل���ى الغ�سب باحلب، 

وعلى العنف بالالعنف".
وع���ن الإ�س���الم قال غان���دي: "يقول يل بع����ص اأ�سدقائي 
امل�سلم���ني اإنهم ل���ن يقبلوا البتة املفه���وم املطلق لالعنف. 
فبالن�سبة اإليهم، على حِدّ زعمهم، لالعنف نف�ص م�سروعية 
العن���ف، وا�ستعمال كليهما يخ�سع للظروف، ما يعني اأن 
كليهم���ا ل يحتاج اإىل فت���وى لتري���ر م�سروعيتهما، واأَنّ 

هذا درب معروف مرت به الإن�سانية على مر الع�سور.
لكني �سمعت من العديد من اأ�سدقائي امل�سلمني اأن القراآن 
يب�س���ر بالالعنف؛ فهو يعتر ال�س���ر اأ�سمى من النتقام، 
وكلمة اإ�سالم بحد ذاتها تعني ال�سالم الذي هو الالعنف. 
ط يومًا ل  باد�ساه خان، الذي هو م�سلم عن قناعة ومل يفِرّ
ب�سالة ول ب�سي���ام، َقِبل بالالعنف عقيدًة. ولي�ست حجًة 
اأن نق���ول اإن حياته مل تكن على م�ستوى ما اآمن به، حتى 
واإين، ي���ا خلجلت���ي، مل اأفع���ل مثله يف حيات���ي. واحلجة 
الت���ي تقول باأَنّ الالعنف، بالن�سبة اإىل القراآن، هو ق�سية 

تاأويل، ل�سُت يف حاجٍة اإليها يف دعوتي".
باأف���كار  كث���را  غان���دي  تاأث���ر  تول�ست���وي،  جان���ب  اإىل 
الأمركي دافيد ت���ورو �ساحب فكرة "الع�سيان املدين". 
ومثله اأ�سبح يعتقد اأن املواطنني لهم احلق والواجب يف 
ع�سي���ان القوان���ني الالاأخالقية، بالإ�ساف���ة اإىل ذلك، كان 
تورو يعتقد اأن ما يكت�سب بالقوة ل ميكن املحافظة عليه 

اإل بالقوة. طّبق غان���دي مذهب الالعنف حتى فقد حياته 
ب�سبب���ه، بينما ا�ستند �سخ�سيًا عل���ى تاريخ الفكر الديني 
الهن���دي الق���دمي م���ن اأج���ل تطبي���ق مفاهيم الالعن���ف اأو 
ح غاندي  املقاومة ال�سلبية )اأهيم�سا باللغة الهندية(. و�سّ
ه���ذا يف �سرت���ه الذاتي���ة: "عن���د ياأ�سي، اأتذك���ر اأن احلق 
واحلب هما اللذان يربحان دائمًا علي مدار التاريخ، كان 
املغتالون واحل���كام امل�ستبدون يعتقدون اأنهم ل يهزمون 
ول���و حتى يف فرة من الفرات، ولك���ن دائمًا يف النهاية 

يخ�سرون".
ق���ال غان���دي: "م���اذا �سيغ���ر الدم���ار اجلنوين م���ن اأجل 
املوت���ي، والذي���ن ب���ال م���اأوى، واليتامي الذي���ن يعملون 
حتت ا�سم احلري���ة والدميقراطية اأو ب�سب���ب ال�سمولية، 
وراأى اأن���ه �ستك���ون هناك العديد م���ن الق�سايا "من جراء 
جمازفت���ي بحياتي، لك���ن عندم���ا اأُقتل، فلن تك���ون هناك 

ق�سية واحدة".
و�س���ف غان���دي مقاوم���ة الق���وات واحلكوم���ات للعن���ف 
بال�س���كل الت���ايل: "اجلي����ص املت�سدي للعنف ل���ن يتعامل 
مث���ل الأ�سخا�ص امل�سلح���ني �سواء يف اأوق���ات احلرب اأو 
يف اأوقات ال�س���الم، واإذا كنت تتعر�ص لهجوم من خارج 
املجتمع الالعنف���ي، فهناك طريقت���ان مفتوحتان ملواجهة 
العن���ف، عدم التعاون م���ع املهاجم، وتف�سي���ل املوت بدًل 
م���ن النحن���اء واخل�س���وع، اأم���ا الطريق���ة الثاني���ة، فهي 
الالعنف ال���ذي �سيقوم به الأ�سخا�ص الذي���ن ن�ساأوا على 
طريق���ة نب���ذ العن���ف، اإن ال�سورة غر املتوقع���ة والتي ل 
نهاية له���ا التي كّونه���ا الن�ساء والرج���ال الذين يف�سلون 
املوت عن اخل�سوع لرغبة املعتدي، هذه ال�سورة �سُتلنّي 

قلب معتديهم وع�ساكرهم.
فالأم���ة اأو املجموع���ة التي اختارت مب���داأ الالعنف كراأي 
�سيا�س���ي اأ�سا�س���ي ل ميك���ن اإدانته���ا بالعبودي���ة اأو حتى 
بالقنبل���ة الذرية، فم�ستوى الالعنف اذا جرى تطبيقه يف 
ه���ذه الدولة �سرتفع ب�س���كل طبيع���ي، و�سُيحرم ب�سكل 

عاملي".
وقّدم غان���دي ن�سائحه تلك لل�سع���ب الريطاين للوقوف 
يف وج���ه النازية، ح���ني احت���ّل هتلر اجل���زر الريطانية 
يف الع���ام 1940، فق���ال:"اأود ترككم ب�سب���ب، �سواء اأنتم 
اأو اأ�سلحتكم التي متتلكونها غ���ر كافية لإنقاذ الب�سرية. 
اأدعوا هر هتلر و�سيني���ور مو�سوليني، من اأجل اأخذهم 
ما يريدون من البالد التي تعترونها وجودكم وكيانكم، 
لو اأراد هوؤلء النبالء دخول منازلكم ، اتركوا منازلكم".

يف لن���دن حيث در�ص القان���ون، اأ�سبح غاندي نباتّيا، كما 
اكت�س���ف امل�سيحية، وقراأ الإجني���ل ب�سكل جديد م�ْستلهما 
منه درو�سا ومواعظ كثرة يف الأخالق وال�سيا�سة، ويف 
اأفريقي���ا اجلنوبّية حيث عمل حمامي���ا على مدى ع�سرين 
عام���ا، وج���د نف�س���ه جم���را من���ذ البداي���ة عل���ى مواجهة 

العن�سرية البي�ساء
اآم���ن غان���دي ب���اأن للب�س���ر �سريعته���م العليا، وه���ي مبداأ 
اجلن����ص  �سريع���ة  ه���و  "الالعن���ف  اإن  وق���ال  الالعن���ف، 
الب�س���ري، وه���و اأك���ر واأ�سمى مب���ا ل يقا�ص م���ن �سريعة 
الق���وة الغا�سمة، ويف نهاية املطاف، ه���و ل يليق باأولئك 
ن  الذي���ن ل ميلك���ون اإمياًن���ا حًي���ا باألوهي���ة املحب���ة، يوؤِمّ
الالعن���ف حماي���ة كامل���ة لح���رام امل���رء ذاَت���ه، ويعطيه 
�سع���وًرا بالكرام���ة، واإن لي����ص دائًما فيم���ا يتعلق مبلكية 
الأر����ص اأو بامللكية املنقولة، لك���ن التجربة العملية تقول 
نه رجال  ن درعًا اأف�سل حلمايتها مما يوؤِمّ اإَنّ الالعنف يوؤِمّ

م�سلحون.
الالعن���ف هو الطبيعة الفعلية لالأ�سي���اء، واإن كان ل يفيد 
يف الدف���اع عن املكت�سبات غ���ر امل�سروعة، والأفعال غر 
الأخالقية. لذا يجب على الأفراد اأو الأمم الذين يطبقون 
الالعن���ف اأن يكون���وا م�ستعدي���ن للت�سحي���ة ب���كل �س���يء 
)حت���ى اآخر رجل بالن�سب���ةى اإىل الأمم( ما عدا الت�سحية 

ب�سرفهم".
���ل يف الدع���وة اإىل الالعنف والتب�س���ر به، بو�سفه  وف�سّ
ق���وة ميك���ن لل�سعف���اء ا�ستخدامه���ا، فكت���ب اأن "الالعنف 
ق���وة ميك���ن اأن ي�ستخدمها الأطف���ال وال�سب���اب والن�ساء 
والبالغ���ون، �سريط���ة اأن ميتلك���وا اإمياًن���ا حًي���ا باألوهية 
املحب���ة، وحًبا مت�ساوًي���ا للجن�ص الب�س���ري. لذلك، عندما 
نقب���ل بالالعنف كقان���ون للحياة فمن الواج���ب اأن ي�سمل 
ه���ذا القان���ون الكائ���ن بكليت���ه، ل اأن يكون جم���رد اأفعال 
منعزل���ة. ومن اخلطاأ الكبر العتقاد ب���اأَنّ القانون ي�سُحّ 

على الأفراد، ول ي�سُحّ على اجلن�ص الب�سري ككل".
واعت���ر اأن الالعنف هو وحده القان���وين، فالعنف لي�ص 
بو�سع���ه اأن يكون قانونًيا، اأي بتعب���ر اآخر، لي�ص بو�سع 
العن���ف اأن يكون قانونًيا وفًقا لقانون و�سعه الإن�سان بل 

وفق القانون الذي �سنعته الطبيعة لالإن�سان.
 عن: جريدة العرب اللندنية

المهاتما غاندي

يف األوقات العصيبة التي تتمّيز بالعنف والحقد والبغضاء والفنت، وفيها يلجا األقوياء كام الّضعفاء إىل القّوة لتصفية 

حساباتهم مع خصومهم البعيدين أم القريبني، يكون الزعيم الهندي غاندي الذي لّقبه أهل بالده بـ”املاتهاما” أي 

“الّروح الكبرية”، واحدا من السياسينّي واملفكرين القالئل الذين تستحرضهم الّذاكرة اإلنسانّية. فهذا الّرجل الذي ولد 

يف العام 1869، والذي َنَذَر حياته للّنضال من أجل استقالل بالده، مواجها بالطرق الّسلمّية اإلمرباطورّية الربيطانية 

التي مل تكن تغرب عنها الشمس، كان من دعاة السالم والّصداقة بني شعوب األرض، ومن الّرافضني للعنف والّقوة. 

وال تزال دروسه وحكمه يف مجال السياسة حّية يف ذاكرة األمم قاطبة. لذا مل يكن من الغريب يف يشء أن يلّقبه 

الكثريون بـ”مسيح القرن العرشين”.

كاتب مغربيوقوة الالعنف التي ال تقهر



لقد بقيت بع�ص تلك التعليمات وجاءت غرها على 
م���ّر الأعوام، وعلى �سبيل املث���ال فاإن الأمريكيني، 
كما يق���ول املوؤلف ل يعرفون ع���ن غاندي، غر ما 
�ساه���دوه يف فيل���م �سينمائي يتن���اول حياته، اإن 
الفيلم الذي مثله بن كينغلي كان جيدًا، ونال املمثل 
عنه جائ���زة الأو�س���كار، ولكنه مل يق���دم ال�سورة 
احلقيقي���ة للمهامتا:الرحال���ة وال�سيا�سي البارع، 
ون�سر الفق���راء واملجدّد وامل�سل���ح الجتماعي. 
اإن فل�سف���ة غاندي هي غاية بحث املوؤلف جوزيف 
ليليفي���د وروؤيت���ه الجتماعي���ة وكفاح���ه من اجل 
تطبي���ق اأفكاره عل���ى املجتم���ع الهن���دي، وليلفيد 
كات���ب اأخت�ص بحياة غان���دي على جانبي املحيط 
الهندي، وقد غطى مرحلة حياة غاندي يف جنوب 
اإفريقي���ا ل�سحيفة نيوي���ورك تاميز )وفاز عن ذلك 
التميي���ز  ع���ن   ،1986 ع���ام  البولي���رز  بجائ���زة 
يف  اأع���وام  ع���دة  اأي�س���ًا  وام�س���ي  العن�س���ري(، 
اأواخر ال�ستين���ات، مرا�س���اًل لل�سحيفة يف الهند.

و�سرة حياة غاندي، يف الكتاب اجلديد ل تغطي 
كاف���ة مراحل القائد الهن���دي الراحل، اإذ اإن القراء 
يعرف���ون بال �س���ك املراحل الأ�سا�سي���ة يف حياته، 
وقد تناولتها �سعراء الكت���ب من قبل، وهي اأي�سًا 
لي�ست للمبتدئني، فهو يتناول مراحل اأ�سا�سية يف 
حياة غاندي يف جنوب اأفريقيا ويف الهند، منتقاًل 

من م���كان اإىل اآخر.اإن العقدي���ن اللذين اأم�ساهما 
غاندي يف جن���وب اأفريقيا كانا افتتاحية حلياته، 
ويتناولهم���ا ليلفيد بجدي���ة ت�ستحقانها. لقد كتب 
غان���دي م���رة يف منت�سف حملت���ه �س���د �سيا�سية 
البند،"لق���د حاربت ذلك املب���داأ يف جنوب اأفريقيا 
اإجن���ًا بع���د اإجن".وق���د ا�ستغرق اأم���ر حتويل ذلك 
املعتق���د ال�سمن���ي واق���ع ملمو�ص زمن���ًا من حياة 
املهامت���ا غاني���د، فعندم���ا و�س���ل موهاندا�ص كارا 
جمان���د غان���دي اىل دورب���ان م���ن بومب���اي ع���ام 
1893، كان يف �س���ن ال����23 من عمره، حماميًا يف 
مرحل���ة التمرين، م�ستاأجرًا من قب���ل تاجر هندي 
م�سل���م ملتابعة ق�ساياه يف املحاك���م، وكان غاندي 
اآن���ذاك مهتم���ًا بدرا�س���ة الأدي���ان وتن���اول القليل 
م���ن الطع���ام، ومل تك���ن ال�سيا�سة تق���ع �سمن تلك 
الهتمام���ات، ولك���ن جن���وب اأفريقي���ا واأحواله���ا 
ا�ستفزت���ه ودفعت���ه اإىل العم���ل.ويف بداي���ة الأمر 
واجه غاندي قوانني التمييز العن�سري واأو�ساع 
عمال املزارع و�سكة احلديد، الذين كانوا ي�سكلون 
اآن���ذاك الن�سب���ة الأك���ر م���ن املهاجري���ن الهن���ود، 
واحلم���الت الت���ي قاده���ا حت���ت �سعار،"العنف"، 
توا�سلت اأعوامًا، منادي���ًا بامل�ساواة بني امللونني 
وال�س���كان البي�ص.وكما يقول املوؤل���ف فاإن نتائج 
حملت���ه تل���ك يف جنوب اأفريقي���ا، مل تكن وا�سحة 

اأو دائم���ة- وقد تعر�ص لل�س���رب، اإثر ا�ستباه يف 
�سلوكه وان���ه يعقد �سفقة م�ساوم���ة مع ال�سلطات 
احلكومية هناك، ولكن تلك احلمالت عّلمته كيفية 
قي���ادة اجلماه���ر وحتريكه���ا، جماه���ر الطبق���ة 
الو�سطى من الهندو����ص واملهاجرين الفقراء جدًا 
م���ن امل�سلم���ني الهنود، وكم���ا قال ع���ن نف�سه،"لقد 
وجد مهم���ة حياته"، مهمة ب���داأت اأوًل يف الدعوة 
اإىل امل�س���اواة ما بني الهن���ود والبي�ص، ثم ما بني 
الهن���دي الفق���ر والغني.وه���و بع���د عودت���ه اإىل 
الهن���د ع���ام 1915، اأعل���ن م���ا اأ�سم���اه ب�"الأعمدة 
الأربع���ة للحك���م الذات���ي"، وعق���د حتال���ف ثاب���ت 
ورا�سخ بني الهندو����ص وامل�سلمني، ون�سر مبادئ 
الالعنف عامليًا، ون�سر احلرف اليدوية يف القرى 
الهندية التي يبل���غ عددها، 650،000 تقريبًا، مع 
حماربة فكرة اإط���الق ت�سميات مثل "املنبوذ"، اأو 
"النج�ص"، على الطبقات الدنيا من النا�ص.ويف 
م�سرته، �سادف جمموعات من الأعداء- البع�ص 
منه���م ظّن���ه متعاطف���ًا م���ع امل�سلم���ني، وامل�سلمون 
اعتق���دوا ان���ه نداءات���ه و�سيا�ست���ه، ه���ي جزء من 
خّط���ة هندية، وبريطاني���ون اعتق���دوا اأنه ثوري 
راديكايل، واىل غر ذلك من الأمور.وكان غاندي 
يعل���ن يف خ���الل م�سرت���ه، اأن احلري���ة التامة لن 
حتق���ق م���ا مل تلغ الف���وارق بني طبق���ات املجتمع، 

وما مل يتم ال�ستقالل التام يف الهند.وغاندي، ما 
ي���زال حتى اليوم يدعى ب����"اأب الأمة"، يف الهند، 
ولك���ن تعليمات���ه ع���ن احل���رف اليدوية،)الن�سج( 
والعي�ص الب�سيط، قد تخلى عنها الهنود، والتوتر 
بني الهندو�ص وامل�سلمني ما يزال قائمًا، وما تزال 
اأي�سًا الفوارق قائم���ة بني طبقات املجتمع.ويرى 
املوؤل���ف اأن املاأ�س���اة احلقيقي���ة يف حي���اة غان���دي 
ل تع���ود اىل اغتيال���ه يف النهاي���ة، ولي�ص ب�سبب 
نبل���ه الذي ولّد كراهية يف قلب قاتله، اأن العن�سر 
املاأ�س���اوي يكمن يف اأنه مث���ل، امللك لر، اأرغم يف 
النهاي���ة عل���ى روؤي���ة اأحالمه ل تتحق���ق كما متنى 
واإمنا مل تق���در على اإعادة ت�سكي���ل العامل.ويقول 
املوؤلف: اإن غاندي كافح وال�سك ي�ساوره، وخا�سة 
يف اأيام���ه الأخرة، باذًل جه���ده يف الق�ساء على 
التوتر بني طوائف ال�سعب الهندي املتعددة، وقد 
كت���ب قبل ثالث���ة اأ�سابيع من اغتيال���ه من قبل احد 
اأفراد طائفته:"علينا اليوم اأن نن�سى اإننا هندو�ص 
اأو �سيخ اأو م�سلمون.. ولكننا جميعًا نعبد الله".

كان غاندي قائدًا ثوريًا، طالب يف بداية حياته يف 
جنوب اأفريقيا بالحت���اد �سد الظلم، وكان ثوريًا 
عندم���ا عاد اإىل الهند اإبان احلرب العاملية الأوىل، 
وكان ثوريًا يف عام 1947، عندما اأعلن ا�ستقالل 

الهند، وهو ما يزال ثوريًا يف العامل اجمع.

قبـل أعوام زار الكاتب الربيطاين باتريك فرينج 

منقطة سابارمايت أرشم، يف ضواحي احمدي آباد 

يف والية كوجارت- الهند، والتي بدأ فيها املهامتا 

غاندي املسرية التي أطلق عليها" حملة امللح " ، 

متوجهًا نحو البحر، يف عام 1930، وفوجئ فريج 

بقذارة أجزاء من املدينة، علاًم إن تعليامت غاندي 

كانت تركز عىل أهمية النظافة.
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