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الرحىم
بسم * الر)ن "
أو ّد أن أتناول يف هذه الورقة ما قد ُيعدُّ َ
أول األمر
مكونني ال جتانس بينهام :غاندي واإلسالم.
ذا
ّ
ولذلك من األفضل أن أبدأ بمقدمتني من دراستي
عن غانديً ،
املتنوعة التي
آخذا باالعتبار الروايات ّ
جتمعت منذ اغتياله عام  .1٩٤٨يف املقام األول
ّ
أعتقد فيام أراه رؤية جوهرية ّ
أن غاندي يف األساس مل
يكن شخصية سياسية كام هو فهمنا للمصطلح اليوم؛
ثم إنّه مل حيمل صفة سياسية وال انت ِ
ُخب ملنصب
ّ
سيايس قط ،وال يعني هذا ّ
أن غاندي مل خيض يف
السياسة إذ إنّه بطبيعة احلال خاض غامرها .وانطال ًقا
أيضا ّ
أن حركة االستقالل التي
من هذا ،فإنني أرى ً
كفاحا سياس ًّيا
رسم غاندي معاملها مل تكن يف األصل
ً
ً
نضاال روح ًّيا وأخالق ًّيا .وهذه مقدّ مة
بل كانت

ألنا حتدّ د متا ًما حتليل الغايات التي
مهمة ّ
افرتاضية ّ
كان غاندي ينشدها.
قال اللورد آكتون« :ينبغي أن يكون التاريخ
تنويرا للروح ،ال عب ًئا عىل الذاكرة» .1وهذا يقتيض
ً
التغري التارخيي املتواصل
احلاج َة إىل نسيج مركّب من ّ
ٍ
أساس
يف صورة معقولة يمكن أن تكون بمنزلة
للتنوير .ومن الشائع بام يكفي ليكون حمل اتفاق
ّ
املؤرخ هي تسجيل حقائق اجتامعية
أن وظيفة
ّ
سياسية ،ولكننا نضيف ّ
أن من واجبه الذي ال يقل
أيضا صي ًغا وصفية ،أي تلك السامت
شأنًا أن يقدّ م ً
العالئقية الرضورية جلعل تلك احلقائق معقولة.
وإىل هذا الواقع يشري آكتون ،وليس ما اختاره أندرو
رامزي (املنتمي حلزب اليعاقبة) بقوله« :الشجاعة
والغزوات والرفاهية والفوىض هي الدائرة القاتلة
لتاريخ ّ
كل إمرباطورية».2
يمكن وصف احلركة التي أحدثها غاندي
مترد عىل الثورة ،وسأحاول أن أرشح هذا.
بحركة ّ
فاالستقراء التارخيي يعطينا واق ًعا ألربع ثورات يف
2

عامل ما بعد القرون الوسطى :ثورة دينية قادها لوثر،
وفكرية قادها مونتني ،وسياسية قادها روبسبيري،
واقتصادية قادها ماركس .٣وكانت هذه الثورات
تطمح إىل ما كان يرغب فيه الرجال ،أي الدين
أيضا منسجمة مع
والعقل واحلرية واخلبز؛ وهي ً
ثم فهي ذات نمط
شهوات الرجل الغريزية ،ومن ّ
أصيل ( ،)archetypalويبدو أنه حمكوم عليها أن
تتكرر بوصفها نامذج يف العامل من حولنا بقطع النظر
ّ
عن املرحلة الزمنية .ولكن هذه الثورات أ ّدت يف
كل منعطف إىل الفوىض والالعقالنية واملجاعة
واالستعباد للقوة .فهي غري قادرة عىل تقديم ترابط
فكري أو استقرار اجتامعي أو نظام مستدام للحياة
ألنا مت ّثل عىل وجه التحديد نزعات غريزية ،فهي
ليست سوى رغبة شخصية أو فئوية ،وال ختضع
لسلطان أو نظام أخالقي أعىل .ومع ّ
أن مترد غاندي
كان يسعى لتحقيق أهداف النامذج األربعة للثورة،
فهو مل يكن ينشدها باعتبارها أهدا ًفا منفصلة بعضها
عن بعض ،بل باعتبارها مرتبة يف تسلسل هرمي
٣

حيدّ ده التعريف األسايس للكائن البرشي ً
بدال من
وصف بسيط الحتياجاته االجتامعية الظاهرة.
مهمة حني ننعم النظر
ويف هذه املقاربة قيمة ّ
يف الفلسفات السياسية التي هيمنت عىل الفكر
التحررية (الليربالية) أو
احلداثي؛ إذ تؤكّد النظرة
ّ
الفردية ّ
أن حرية االختيار بالنسبة لألفراد غاية بحدّ
وأن مقصد املجتمع املحافظة عليها .عىل ّ
ذاهتاّ ،
أن
متأصلة يف مفهوم املصلحة
القيم الرضورية ،مع ّأنا ّ
َ
العا ّمة والعدالة االجتامعية ،معرض ٌة ألن تُن َبذ جان ًبا يف
هذه الفلسفة .من جهة أخرى تدّ عي الرؤية الشمولية
االستبدادية ّ
أن غاية احلياة ليست حرية اختيار الفرد
بل حرية اجلامعة ،عىل الرغم من ّ
أن اجلامعة قد تأيت
يتعني عىل
لتهيمن عىل حياة األفراد هيمنة كاملة .وال ّ
الفرد يف هذه الفلسفة السعي لتحقيق املقصود من
املجتمع بل يتعني هذا السعي عىل اجلامعة واملجتمع
املدين والدولة .أ ّما الرؤية الثالثة ،وتعدّ بمنزلة
وسط بني طرفني ،فهي ّ
أن الفلسفة التقليدية شعبية
وشخصية يف آن واحد؛ وغاية املجتمع أو مقصده
٤

فيها حتقيق املصلحة الدنيوية للجميع بتعاونم
وتعاضدهم .وقد يطلب املجتمع من الفرد أن
يضحي بمصلحته الدنيوية من أجل اجلامعة ،وقد
يفعل ذلك؛ ولكن املجتمع ليس لديه الصالحية يف
يضحي من أجل
أن يطلب من الفرد أو جيربه عىل أن
َ
املجتمع بمصاحله األخروية ،التي تتجاوز حدود
يرض هبذه املصالح.
حياته الدنيا املؤقتة ،أو أن ّ

2
ا5ها3ا غاندي

ولد موهانداس كرمشاند غاندي عام  1٨6٩يف بلدة
بوربندُ ر الساحلية ،وهي مدينة اليوم ،يف والية
غوجارات .شغل والده منصب رئيس وزراء إمارة
بوربندر مع أنّه ينتمي لطبقة اجتامعية اشتهرت
تأثريا
بالتجارة .وكانت أ ّمه بوتليباي ،التي أ ّثرت فيه ً
مهام طيلة حياهتا ،من طائفة فايشنافيت برانامي
ًّ
التي تتبع تعاليم قديس غوجارات مهامايت برانات
الذي عاش يف القرن السابع عرش (.)16٩٤-161٨
وتأثريها عىل غاندي يف صباه مت ّثل يف انفتاحه األول
٥

عىل احرتام عقيدة اهلندوس وعقيدة املسلمني عىل
حدٍّ سواء استنا ًدا إىل هذه الطائفة الدينية التي مجع
فيها برانات بني الديانتني ،والتي ،عىل سبيل املثال ،ال
جتيز عبادة الصور والتامثيل وال رشب اخلمر وتع ِّظم
مقدسا.
كتا ًبا
ً
تزوج غاندي عام  1٨٨٣من زوجته كاستوربا،
ّ
وكان عمره آنذاك ثالث عرشة سنة .وقد أنجبت له
طفله األول حني كان يف اخلامسة عرشة من العمر،
يف نفس السنة التي تويف فيها والده .وعىل الرغم من
معارضة طبقته االجتامعية لنواياه ،سافر غاندي إىل
إنكلرتا للدراسة من أجل امتحانات نقابة املحامني
و ُقبل طال ًبا يف ( ،)Inner Templeإحدى اهليئات
القانونية األربع يف لندن .و ُدعي إىل نقابة املحامني يف
صيف عام  .1٨٩1ثم رجع إىل اهلند عىل أمل ممارسة
املحاماة يف بومبي .ويف ذلك الوقت ،حني كان عمله
قد اختُزل غال ًبا يف كتابة األوراق القانونية ،تل ّقى
رسالة من مؤسسة جتارية إسالمية ،اسمها داد عبد
اهلل ورشكاؤه من مدينة ديربان ،تطلب منه املجيء
6

إىل جنوب أفريقيا بعقد مدته سنة حلل خالف قانوين
داخيل .فكان عليه أن يبقى يف ذلك البلد ،كام حدث
بالفعل ،مدة واحد وعرشين عا ًما حتى نشوب
احلرب العاملية األوىل.٤
مهمني خالل الفرتة
وأو ّد الرتكيز هنا عىل حد َثني َّ
التي قضاها غاندي يف جنوب أفريقيا .أما األول
فيتع ّلق بعالقته بالشيخ الصويف ِ
الششتي شاه غالم
َ
اآلخر فيتع ّلق بكتابة أطروحته Hind
حممد؛ وأما
ّ
( Swarajاحلكم الذايت للهند) عام  .1٩0٩فقد عمد
الشيخ ِ
الششتي الكبري خواجة حبيب عيل شاه يف دهلي
إىل إرسال مقدَّ ِمه إىل جنوب أفريقيا إلنشاء سلسلة من
اخلوانق ملنفعة عدة آالف من العامل اهلنود املتعاقدين
للعمل هناك .وكانت غاية اخلواجة حبيب تقديم
االحتياجات الروحية واالجتامعية للعامل اهلنود؛
وهلذا املقصد كان ُ
أول مسجد بناه شاه غالم يف ديربان
مع دار أيتام ومدرسة .وينبغي أال ننسى أن غالبية
اهلنود العاملني يف مدينة كيب كانوا مسلمني .يف ذلك
الوقت تقري ًبا أصبح غاندي معج ًبا بشاه غالم وكان
٧

يزوره بانتظام ،ويقوم يف الواقع مقام حما ٍم له .وتُظهر
سجالت اخلانقاه بوضوح توقيع غاندي بصفته حمام ًيا
عىل أعامل الرعاية اخلريية األساسية للطريقة الصوفية،
بام يثبت عالقة خالصة من الثقة بني الرجلني.٥
وال بد ّ
أن احلياة يف اخلانقاه كان هلا تأثري
عميق عىل املحامي الشاب ،إذ كانت مرتعة بروح
اخلدمة ،حيث كان ُّ
كل امرئ يلتزم خدمة زميله يف
اخلانقاه برصف النظر عن منزلته االجتامعية .ومما
ً
عمال
يثري االهتامم أكثر أنّه يمكن أن يشهد املرء
متواض ًعا ،يامرسه عاد ًة عامل من أدنى طبقة يف
احلامم ،يقوم به يف اخلانقاه
املجتمع اهلندي ،كتنظيف ّ
ِ
صاحب أعىل رتبة روحية فيه؛ وهو ما
الششتي
ُ
اقتفى غاندي أثره يف كل أماكن خلواته الروحانية
سواء يف مركز فينكس أم يف مزرعة تولستوي .وهذه
اخللوات الروحانية تشبه حياة مجاعة صوفية أكثر مما
قد يدركه مراقب هندويس .وال يزال يف هذا الشأن
ٌ
جمال لكثري من البحث ينبغي القيام به ،وقد يكون
ذلك بتقديم معلومات حول اهلياكل التي رأى
٨

غاندي ّأنا مالئمة ليصطبغ هبا التجديد االجتامعي
الروحاين الذي كان يؤ ّيده.
وكام سبق ذكرهّ ،
فإن بيان غانديHind ،
( Swarajيالحظ هنا استخدام التسمية اإلسالمية
وهي اهلند ،بينام  swaمشتقة من السنسكريتية بمعنى
الذات و rajبمعنى حكم ،أي احلكم الذايت للهند)
هو كتاب أ ّلفه أثناء رحلته البحرية عام  1٩0٩من
لندن إىل جنوب أفريقيا حيث حاول التأثري عىل
زمالئه املتعاطفني دون جدوى؛ وقد كان ظهوره ذا
أمهية لكونه الكتاب الوحيد الذي ترمجه مؤلفه ذاته
من اللغة الغوجارتية .وهذا الكتاب يف غالب الظ ّن
ال ُيقرأ اآلن إال يف القليل النادر بسبب نقده الالذع
ألنوا ٍع من أصنام حديثة مقدّ سة كالنزعة الصناعية
والطب احلديث ووسائل النقل احلديثة .بيد ّ
أن
ّ
يتجىل يف مقدّ مته من
أمهيته تكمن يف وضوحه الذي
أيضا يف أنّه جيمع األصوات
البداية متا ًما ،وتكمن ً
اإلنكليزية الفيكتورية املعارضة .وقد قدّ م صديق له
اسمه هنري بوالك عام  1٩0٤كتاب جون ر ِ
سكن:
َ
٩

( Unto This Lastهلذا األخري) ( ،6)1٨60فقرأ هذا
الكتاب الصغري أثناء رحلته الليلية يف القطار من
جوهانسربغ إىل ديربان .وقد كان هلذا الكتاب تأثري
ُ
٧
سجل أهم ما استفاده منه .
بالغ عىل غاندي ،ولكن ّ
إذ تع َّلم ً
أوال ّ
متحقق بصالح الكل؛
صالح الفرد
أن
ٌ
َ
أن عمل املحامي ق ِّيم كعمل احلالق باعتبار ّ
ثان ًياّ ،
أن
اجلميع هلم احلق ذاته يف كسب عيشهم من أعامهلم،
خمرجا
إذ كان سبيل احلرف واالعتامد عىل الذات ُيعدُّ
ً
من الفقر واملذلة ،وهو ما أهلمه االنتصار للمغزل
اليدوي٨؛ ثال ًثاّ ،
أن حياة العمل ال سيام حياة الفالح
الذي حيرث الرتبة وحياة صاحب احلرفة هي حياة
جديرة بالعيش« .األوىل كنت أعرفها ،والثانية كنت
أدركها إدراكًا ضعي ًفا ،والثالثة مل يسبق أن حصلت
يل ...استيقظت مع الفجر وأنا مستعدٌّ ألحيل هذه
املبادئ إىل تطبيق عميل» .فأنشأ مركز فينكس يف
تلك السنة نفسها خارج ديربان عىل األسس التي
استفادها من ر ِ
نموذجا
سكن .وكان هذا املركز
ً
َ
ملراكز أقامها فيام بعد وهي مزرعة تولستوي (قرب
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جوهانسبورغ) وخلوة سبارمايت (قرب أمحدآباد)
وخلوة سيفاغرام (قرب بلدة واردا).
رشع غاندي يف إعادة صياغة كتاب ر ِ
سكن
َ
يف سلسلة نرشها يف جملة ( Indian Opinionالرأي
ثم نرشها بعد ذلك يف كت ّيب بعنوان
اهلندي)ّ ،
كرر فيه موضوعه
( Sarvodayaارتقاء الكل) .وقد ّ
األسايس الذي هو مبدأ يقول ّ
إن احلضارة احلديثة
تشكّل هتديدً ا للهنود أكرب مما مىض من هتديد
االستعامر .ويف الفصل األخري من الكت ّيب ناقش
فهمه للحكم الذايت ( )swarajاملخالف لرأي الطبقة
املتوسطة اهلندية التي حدّ دته بالقوة السياسية،
التي تتحقق بطرد الربيطانيني بالقوة ،واالزدهار
االقتصادي ،الذي يتحقق بالتصنيع .٩بيد ّ
أن هذا
حكام ذات ًّيا ( )swarajبل جمرد
بالنسبة لغاندي ال يشكّل ً
استبدال حكم استبدادي بآخر .فقد كان يعتقد أنّه،
باإلضافة إىل القوة السياسية واالزدهار االقتصادي،
مطلوب بالدرجة األوىل تنمية أخالقية ،إذ تضمن
الطراز الصحيح ٍّ
لكل من القوة السياسية واالزدهار
11

االقتصادي بام يعزز القيم املوروثة ً
بدال من تدمريها.
وكان املطلوب لتغيري اهلند هو حتويل مواطنيها
يتعني
إىل مواطنني ساعني إىل حياة الفضيلة ،وهو ما ّ
بالتمسك باحلق ( .)satyagrahaوالكلمة
حتقيقه
ّ
مركبة من اسمني باللغة السنسكريتية satya :وتعني
احلق ،وكلمة  agrahaوتعني اإلرصار عىل اليشء أو
التمسك به .10فمن حيث املبدأ ،اتّباع احلق هو أن
ّ
احلق
يت ( .)swarajفاحلكم الذايت ّ
يتحقق حكم ذا ّ
للوطن يتحقق بالتناسب مع حكم اإلنسان لذاته.
وكام يمكننا أن نرىّ ،
فإن هذا يعدّ سياسة للنفس
ثم أكّد ّ
أن
أكثر من كونه سياس ًة ألساليب القوةّ .
أي نموذج آخر سيؤدي إىل «حكم إنكليزي بدون
ّ
اإلنكليز» .وعند غاندي احلق مرتادف مع اهلل؛ ْ
فأن
ُيقال (كام تر ّدد البعثات التبشريية) ّ
إن اهلل حمبة ال
وضح بعد ذلك:
ثم َّ
يكفي؛ ّ
احلق» بالتأكيد ال تعني «مساو ًيا له»
يف عبارة «اهلل هو ّ
جمرد صفة هلل،
وال تعني جمرد أنّه «صادق» .احلق ليس ّ
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بل إنّه هو احلق ذاته ،فهو ال يشء إن مل يكن هو احلق.
احلق يف اللغة السنسكريتية تعني

 .SatوSat

تعني

متضمن يف «الوجود» .فاهلل
«الوجود» ،ولذلك احلق
ّ
ثم فك ّلام كنّا
هو الوجود وال يشء سواه موجود .ومن ّ

صادقني أكثر كنّا إىل اهلل أقرب .فال نكون إال بقدر ما
نحن صادقون.11

باحلق)؟ وكيف
(التمسك
فام هي satyagraha
ّ
ّ
تعمل؟ تعدّ الساتياغراها عمو ًما ذات عدة مراحل،
بوندورنت .12األوىل مرحلة السعي إلقناع
حسب
َ
اجلانب اآلخر بالعقل؛ فإن أخفق هذا السعي فعندئذ
تأيت املرحلة التالية ،وهي جمال اإلقناع باملعاناة ،وذلك
بالتامس حك ٍم غري متح ّيز من اخلصم بحيث يصبح
ثم يكون من املحتمل
اخلصم واع ًيا مرة أخرى ،ومن ّ
أيضا
أن خيضع لإلقناع العقيل .فإن مل ُجت ِد هذه املرحلة ً
فعندئذ تأيت املرحلة التي بعدها ،وهي satyagrahi
باحلق) ،وذلك باللجوء إىل اإلقناع عن
(املتمسك
ّ
ّ
طريق عدم التعاون أو بصورة ما من صور العصيان
1٣

املدين .وهبذا املعنى تصبح الساتياغراها ،satyagraha
وهي ختدم غاية احلق ،أسلو ًبا مؤ ّث ًرا باختاذ أعامل
العنفية ،ولكنها ال تقل من حيث اإلقناعً ،
بدال من
أعامل جربية عنيفة .وتكمن املشكلة هنا بالطبع يف
عرف به احلق معرف ًة موضوعية فيلزم
املعيار الذي ُي َ
والتمسك به .واحلق عند غاندي متالزم مع
اتباعه
ّ
الالعنف ( .)ahimsaوكلمة  himsaتعني أذى،
وهي مشتقة من اجلذر  hinsبمعنى :يؤذي أو يقتل
عرف غاندي الالعنف ( )ahimsaيف
أو يد ّمر .وقد ّ
كتابه ( Ashram Observancesشعائر اخللوة):
الالعنف ليس اليشء اخلام الذي ُأعدَّ للظهور.
وال ريب ّ
حي هو جزء من
أن عدم إيذاء أي يشء ّ

الالعنف ،1٣ولكنه أقل تعبري عنه .فمبدأ الالعنف

بترسع غري رضوري أو بكذب
خيدشه أي ظ ّن سيئ ّ
أو بغضاء أو متني السوء ألحد.1٤

وأضاف يف مقال له يف جملة
الفتاة) عام :1٩21
1٤

Young India

(اهلند

بأنا ليست جمرد حالة
أرتيض ترمجة  ahimsaحتديدً ا ّ

سلبية من عدم اإليذاء بل حالة إجيابية من املحبة وعمل
اخلري حتى للمسيئني .ولكن ال تعني إعانة امليسء عىل

االستمرار يف اخلطأ أو التساهل معه باإلذعان السلبي.

بل عىل العكس تتط ّلب املحبة وحالة الالعنف الفاعلة

أن تقاوم امليسء باالنفصال عنه ولو أ ّدى ذلك إىل
إرضارا بدن ًّيا.1٥
إغضابه أو اإلرضار به
ً

ليس ممكنًا عند غاندي توخي احلق والعثور عليه
بدون الالعنف إذ مها وجهان لعملة واحدة ،مع ّ
أن
للمرء أن يقولّ :
إن الالعنف هو الوسيلة واحلق هو
الغاية .وحتى يقيم املرء الوسيلة فهو ملزم بالوصول
إىل غاية احلق .فمعيار اختبار احلق هو االلتزام
الصارم بالالعنف الذي حيدّ د الفعل الصادق؛ ومن
ثم فاختبار احلق االجتامعي هو فعل يعتمد عىل
ّ
رفض اإليذاء ،رفض ينطوي بالرضورة عىل إمكانية
أن يضطر املرء إىل املعاناة الذاتية ( ،)tapasyaوهي
التمسك باحلق (الساتياغراها).
من أهم أسلحة
ّ
1٥

بني غاندي يف مقال له يف جملة Young India
وقد ّ

عام  1٩20اآليت:

املقصود بالالعنف بحالته املتحركة املعاناة الواعية؛
فال يعني خضو ًعا ً
ذليال إلرادة امليسء ،بل حتفيز نفس

املرء بالكلية ضد إرادة الطاغية .فمن املمكن ،بالعمل
بموجب قانون وجودنا هذا ،أن يتحدّ ى فرد واحد

القوة الكاملة إلمرباطورية ظاملة.16

ويبني يف الفصل السابع عرش من كتابه Hind Swaraj
ّ

(احلكم الذايت للهند):

الرجل الذي حتقق برجولته وال خيشى إال اهلل لن

خيشى أحدً ا سواه ،فليست القوانني التي من َو ْض ِع
اإلنسان ملزمة له بالرضورة .حتى احلكومة ال تتوقع
منّا أي يشء من ذلك .فهم ال يقولون« :جيب عليك

أن تفعل كذا وكذا» بل يقولون« :إن مل تفعل كذا

نتوهم أنّه
فسوف نعاقبك» .نحن يف القاع غارقون إذ ّ

16

من الواجب ومن الدِّ ين أن نفعل األمر الذي وضعه

ُ
الرجل فقط أنّه من اجلبن وعدم
القانون .فلو أدرك

الرجولة االنقياد للقوانني اجلائرة ،فلن يستعبده

طغيان أي إنسان .هذا هو مفتاح احلكم الذايت أو

حكم الوطن...

ّ
إن قوة النفس (ساتياغراها) ال تضاهى ،وهي

أعظم من قوة السالح .فكيف يمكن إذن أن تعدّ

فقط سالح الضعفاء؟ أصحاب القوة املادية غرباء

عن الشجاعة التي هي الزمة رضورية للمتمسكني

باحلق ...فأين تُط َلب الشجاعة يف نسف اآلخرين
وحتويلهم إىل أشالء من وراء مدفع أو من صاحب
ويمزق إىل
ليفجر ّ
وجه مبتسم وهو يقرتب من مدفع ّ

املوت عىل
أشالء؟ و َمن املحارب احلق ،الذي يتّخذ
َ

محيام أم الذي يتحكّم بموت اآلخرين1٧؟
الدوام صدي ًقا ً

يوجد من حيث اجلوهر املبدآن اللذان ألزم
غاندي هبام َمن يريد اتباعه يف حتقيق واقع «احلكم
الذايت للهند» .إذ كانت محالت غاندي األوىل يف
1٧

جنوب أفريقيا ناجحة للغاية ،وهو هي ّيئ مرحلة
نفسية وهيكلية لتجارب الحقة يف اهلند .فكام سبق
ذكره ،كان غاندي يف جنوب أفريقيا حتت رعاية
مؤسسة مسلمة ،إذ جيدر بنا أن نضيف هنا ّ
كثريا
أن ً
من رجال األعامل الذين عمل معهم هناك كانت
هلم جذور عائلية يف بور َبندُ ر وبومبي ،ولذلك كانوا
أشخاصا مألوفني له ،وقد تذكّر مرة:
ً
حني كنت يف جنوب أفريقيا رصت عىل صلة وثيقة

بإخوة مسلمني هناك ...استطعت أن أتع ّلم عاداهتم
َ
وسط أصدقاء
وأفكارهم ومقاصدهم ...وعشت
مسلمني مدة عرشين سنة؛ وكانوا يعاملونني كام لو

كنت واحدً ا من عائالهتم ،وكانوا خيربون زوجاهتم
وأخواهتم أنه ال حاجة إىل أن يتق ّيدن معي بوضع

الربدة عىل الوجه.1٨

وقد كان غاندي يواجه يف جنوب أفريقيا قضية
تصدّ رت عناوين األخبار يف أرجاء اإلمرباطورية:
1٨

وهي معاملة الطبقة احلاكمة للهنود .وتكمن األمهية
السياسية هلذا النضال يف ّ
أن اهلنود انترشوا عرب أرجاء
مهمة ورضورية.
اإلمرباطورية يقومون بأعامل
ّ
تتحمل
ولذلك مل تستطع احلكومة الربيطانية أن
ّ
كلفة عزل مصالح هذه القوة العاملة النشطة .بعبارة
أخرى ،مل يمكن جتاهل قضية غاندي ،وهكذا مل
يتجاهلها أصحاب السلطة والنفوذ .وقد كان ينبغي
أن يكون حقل التجربة يف اهلند خمتل ًفا بعض اليشء.
فبينام كانت اهلوية اهلندية يف جنوب أفريقيا تعدّ هوية
دينية بسبب الكفاح املشرتكّ ،
فإن الوفاق اهلندويس
أمرا مفرو ًغا منه .فحني
اإلسالمي يف اهلند مل يكن ً
عاد غاندي إىل اهلند عام  ،1٩1٥وجال يف أرجاء
ليتعرف بنفسه إىل الواقع عىل األرض ،كانت
البالد
ّ
يف باله رضورة ال ُّلحمة الدينية يف املقام األول .وكان
يعتقد ّ
أن حتقيق هذه ال ُّلحمة هو األساس املؤ ّثر
الوحيد الذي يمكنه مقاومة احلكم الربيطاين.
بعد احلرب العاملية األوىل حيث قاتل املسلمون
اهلنود من أجل وطنهم األم ،كان من املتوقع أن
1٩

تتوجه احلكومة الربيطانية باالهتامم إىل مصالح
ّ
إسالمية معينة ،عىل رأسها قضية اخلالفة ،أي ّ
حل
اإلمرباطورية العثامنية املحتمل .وهذا األمر مل يكن
أيضا
ذا أمهية للمسلمني فحسب ،بل كان كذلك ً
ً
معقال
بالنسبة آلسيويني آخرين يرون يف اخلالفة
آلخر حامية عسكرية مستقلة يف بحر واسع من
أقر اجليش العثامين باهلزيمة
األرايض املستعمرة .وقد ّ
مفتوحا
واستسلم بتاريخ  ،1٩1٨/10/2٣تاركًا املجال
ً
أمام السؤال املقلق :من سيحكم األماكن اإلسالمية
املقدّ سة؟ وطالب املسلمون اهلنود بانسحاب القوات
املس ّلحة كا ّفة من احلجاز ودمشق وبغداد والقدس
والنجف وكربالء.
وكام هو معلوم ،فقد تأسست حركة اخلالفة عام
حممد عيل ،خريج أكسفورد،
 1٩1٩عىل يد األخوين ّ
وشوكت عيل ،بمشاركة فاعلة من موالنا أبو الكالم
آزاد ،وهو عامل وداعية إسالمي وتلميذ موالنا
شبيل النعامين ،وبعد ذلك رئيس املؤمتر الوطني
مبرشة من
اهلندي .وقد تزامن هذا مع مرحلة ِّ
20

الوفاق اهلندويس اإلسالمي عىل عدم َقبول قوانني
رو َلت التي صدرت لتسمح باحلبس االحتياطي
غري املحدود ملن هيدد السالمة العامة باإلضافة إىل
املعجلة دون حق استئناف .وقد انضم
املحاكامت
ّ
غاندي إىل القوى املساندة حلركة اخلالفة عىل أساس
أن َّ
ّ
كل اهلنود عليهم أن حيذوا حذوه باعتبار ذلك
مسألة دعم ديني مشرتك ملطالب إسالمية مرشوعة
ورضورية .كتب غاندي عام :1٩20
أرى أنّه يستحيل متا ًما عىل اهلندوس و[املسلمني]
ثم يستبقي ٌّ
كل منهام عىل دين اآلخر
أن يتزاوجوا ّ

سليام .ويكمن اجلامل احلقيقي للوفاق اهلندويس
ً
اإلسالمي يف بقاء ّ
خملصا لدينه ومع
كل طرف
ً

ذلك يبقى ٌّ
خملصا لآلخر ]...[ .فام الذي
كل منّا
ً
يقيم الوفاق اهلندويس [اإلسالمي] وكيف يمكن

ننميه أحسن تنمية؟ اجلواب بسيط ،يكمن هذا
أن ّ
الوفاق يف أن يكون لنا غاية مشرتكة وهدف مشرتك
وأحزان مشرتكة.1٩

21

وقد توافق القادة املسلمون الثالثة مع غاندي
عىل األهداف ،ال سيام حكم الوطن الذايت ،ولكن
فورا .فمبدأ الالعنف ،إن هم
مل يوافقوا عىل املنهج ً
قبلوا به ،فباعتباره مسألة تتع ّلق بالسياسة ال بالعقيدة،

وهو موقف اختذه كذلك املؤمتر الوطني اهلندي طيلة
النضال من أجل االستقالل .وكانت بداية االنطالق
حلركة عدم التعاون ضد قوانني رو َلت يف آذار/مارس
 ،1٩1٩واستغرقت سبعة أسابيع ،وكانت َ
أول حركة
ساتياغراها انطلقت يف الهند.
وهنا كانت داللة عىل الوفاق الكامل بني
اهلندوس واملسلمني يف أرجاء املجتمع اهلندي يف
مواجهة قوانني رو َلت .ومل تفلح احلركة يف تأمني
التزام شامل بمبدأ الالعنف ،وعىل الرغم ممّا
مبكرا .ويف ترشين
حققته من نجاح فقد أجهضت
ً
الثاين/نوفمرب ّ ،1٩1٩
حذر غاندي احلكومة من ّأنا
تلب مطالب املسلمني فلسوف يرشع يف حركة
إن مل ِّ
دعام وتأييدً ا هلم.
«عدم تعاون» يف كل أنحاء البالد ً
وقد ُع ِّني موالنا أبو الكالم آزاد يف «جلنة اخلالفة
22

املركزية لعدم التعاون» يف أيار/مايو  ،1٩20بعد أن
مرة بداية السنة نفسها يف مؤمتر
التقى بغاندي ألول ّ
بدهلي .خالل هذه املدة كانت تُعقد اجتامعات
املؤمتر الوطني اهلندي بالتعاقب مع اجتامعات
حركة اخلالفة ،وكان القياديون املسلمون ،مثل آزاد،
يشاركون يف اجتامعات الطرفني .وأعلن غاندي
يف آذار/مارس «ساتياغراها عدم التعاون»؛ ويف
أيار/مايو َّبني غاندي يف مؤمتر اخلالفة بمريوت
خططه بشأن عدم التعاون ألول مرة عىل منرب عام.
ويف حزيران/يونيو أصدر علامء اهلند فتاوى توجب
عىل املسلمني عدم التعاون مع الربيطانيني باعتباره
تشجع
واج ًبا رشع ًّيا ،ولكن ما يثري االهتامم أكثر ّأنا ّ
عىل التعاون مع اهلندوس وتؤيد زعامة غاندي.20
وقد حصل بحلول شهر كانون األول/ديسمرب
شبه إمجاع عىل برنامج عدم التعاون .وقد انطوى
حتل َّ
جزء من اخلطة عىل هتيئة مؤسسات وطنية ُّ
حمل
املؤسسات التي يديرها بريطانيون .ومن هذا املنطلق
أرسل آزاد دعوة إىل غاندي يف ديسمرب الفتتاح
2٣

حتل َّ
املدرسة اإلسالمية يف كلكُتا كي ّ
حمل املدرسة
العالية .وقد ألقى آزاد كلمة أمام الطالب أثنى فيها
وحتملهم ملشقة ترك مدرسة معروفة
عىل تضحيتهم
ّ
جترب ،ثم انعطف إىل غاندي
من أجل مدرسة مل ّ
ً
قائال« :ال يقدّ ر قيمة احلجر الكريم األصيل إال صائغ

اجلواهر ،وإنّك ذلك البارع خبري جواهر ‹التضحية›
و‹األصالة›».21
وخالل هذه املدّ ة ُأ ِ
علن عن ّ
أن الوفاق
ٌ
رشط أسايس مسبق لنجاح
اهلندويس اإلسالمي
أية حركة وطنية .ويف مؤمتر اخلالفة عام 1٩21
الذي عقد يف أغرا ،ذهب آزاد إىل أبعد من ذلك
بقوله :إذا أراد املسلمون اهلنود أن يوفوا بواجبهم
جتاه بلدهم وفق الرشيعة اإلسالمية فهم ملزمون
أيضا
بأن
يتوحدوا مع إخوانم اهلندوس .وقال ً
ّ
إنّه يؤمن ّ
بأن املسلمني ليس بوسعهم أن يؤ ّدوا
ما عليهم من فرائض ما مل يصلوا إىل وفاق مع
أيضا
جريانم اهلندوس .22وقد استشهد آزاد ً
بسابقة هلذا األمر من فعل النبي ﷺ حني أبرم
2٤

معاهدة مع غري املسلمني من أهل املدينة ،من أجل
عدو
أن
يتوحد املسلمون اهلنود مع اهلندوس ضد ٍّ
ّ
مشرتك .2٣عىل ّ
أن السعي من أجل الوفاق مل يكن
الدافع إليه ذريعة سياسية يف مواجهة الربيطانيني.
وحول هذا ّبني آزاد بوضوح ً
قائال« :ال ينبغي أن
يكون عندهم (اهلندوس) ريب يف ّ
أن عناق املسلمني
هلم كان من تلقاء أنفسهم ،فهذا العناق كان وفق
إرادة اهلل ونج رشيعته».2٤
قصريا امتد بني
عمرا
عاشت حركة اخلالفة
ً
ً
مهمة لوضع
 ،1٩22-1٩1٩ولكنها كانت وسيلة
ّ
ٍ
مسألة إمرباطورية بقوة أمام احلكومة الربيطانية ،ورف ِع
أيضا
غاندي إىل مكانة وطنية حقيقية .يف الواقع توجد ً
شواهد متداولة توحي ّ
بأن شوكت عيل هو أول من
منح غاندي لقب املهامتا .فخالل السنوات الثالث
تلك جاب غاندي البالد مع القادة املسلمني الذين
سبق ذكرهم إىل أن اعتقلوا عام  .1٩22/1٩21وكام
كان احلال يف جنوب أفريقيا ،كانت اخلالفة قضي ًة
هلا تداعيات جتاوزت اهلند ومشكالهتا اخلاصة .وقد
2٥

أصاب فيصل دفجي يف كتابه األخري عن غاندي حني
قال« :مل يرفع اهلموم اهلندية إىل اآلفاق اإلمرباطورية
أو الدولية إال حركة اخلالفة ،واإلسالم بحكم
االنتامء ،ملا هلا من مقتضيات سياسية امتدت إىل
خارج احلدود املأمولة لدولة وطنية».2٥
تشكَّل إدراك غاندي وفهمه لإلسالم عرب ديانة
أ ّمه باإلضافة إىل ما سبق أن قرأه يف لندن وجنوب
أفريقيا .فنعلم أنّه كان يقرأ بلهفة كتاب Heroes and
( Hero-worshipاألبطال) لتوماس كاراليل ،وال
سيام الفصل الذي كان املؤ ّلف متعاط ًفا معه عن النبي
حممد ﷺ بوصفه ً
بطال .فحني كان غاندي يف السجن
ّ
بني عامي  ،1٩2٤-1٩22رصف اهتاممه إىل تع ّلم اللغة
األردية باإلضافة إىل كتابة سريته الذاتية .26ويف هذه
أيضا بقراءة كتاب لشبيل
اآلونة نفسها بدأ غاندي ً
النعامين من جم ّلدين عن سرية النبي ﷺ ،باإلضافة إىل
كتاب Leaves from the Lives of the Companions
( of the Prophetأوراق من حياة أصحاب النبي)
ملوالنا حرضة موهاين .فكتب يف ذلك الوقت:
26

غدوت مقتن ًعا أكثر من ذي قبل ّ
بأن السيف مل يكن هو

الذي أحرز مكانًا لإلسالم يف تلك األيام من مسرية
النبي ،وكامل تواضعه ،ود ّقة
احلياة ،إنّام قوة بساطة ّ

احرتامه للعهود ،وشدّ ة إخالصه ألصحابه وأتباعه،

وبسالته وإقدامه ،وثقته املطلقة باهلل ورسالته.
فهذه الصفات ،ال السيف ،سادت َّ
كل يشء أمامها
وتغ ّلبت عىل ِّ
كل عقبة.2٧

يف عام  ،1٩٣٤بينام كان يلقي كلمة يف مناسبة ذكرى
مولد النبي ﷺ تذكر الوقت الذي قضاه يف السجن
عام  1٩22حني أتيح له أن يقرأ عن النبي ﷺ
املهمة:
وأصحابه؛ فأضاف هذه اإلضافة ّ
فقريا ،زهد يف ِّ
كل يشء ،مع أنه كان
كان
ّ
النبي ً
بوسعه أن ينال الغنى لو أراد؛ حتى أنّني ذرفت
عام عانى من
دموع فرح ،كام ذرفتم ،حني قرأت ّ
واختيارا مع أهل بيته وأصحابه .فكيف
فاقة طو ًعا
ً
يمكن لطالب حقيقة مثيل أال حيرتم َمن عقله مع ّلق

2٧

دائام يف خشية اهلل ،ورمحته
دائام باهلل ،وسريه يف احلياة ً
ً
بالناس ال حدود هلا.2٨

ويف عام  ،1٩2٨حتدّ ث غاندي يف اجتامع
للمؤمتر الوطني اهلندي بكلكُتا عن الساتياغراها
وعن رضورة تبنّي مبدأ الالعنف .وعند نقطة ما
يف كلمته قام أحد املزعجني وقاطعه ً
قائال له« :أنت
جبان» .فأدار غاندي وجهه إليه وابتسم .وكان من
بني احلضور ذلك اليوم رجل من البشتون اسمه عبد
الغفار خان ،فشهد املوقف وتأ ّثر تأ ّث ًرا عمي ًقا هبيبة
ثم إنّه يف وقت الحق من العام
غاندي ومكانته؛ ّ
ً
دائام ملتز ًما باملقاومة الالعنفية.
نفسه ن ّظم
جيشا ً
ويمكن القول إنه كان العدو األكثر إخافة يف جماهبة
احلكم الربيطاين.

ّ
خدام *

شكّل عبد الغفار خان مجاعة «خوداي خدمتغار»،
خدّ ام اهلل ،يف نوفمرب  1٩2٩يف البلدة احلدودية
2٨

أومتانزاي يف مقاطعة شارسادا عىل احلدود األفغانية،
وتبعد حوايل ً ٣0
أيضا
ميال عن بيشاور؛ وفيها كان ً
مولده بتاريخ  1٨٩0/2/6من عائلة بشتونية منحدرة
من جهة أبيه من ساللة النبي ﷺ .ومع أنّه عاش ٩٨
ٍ
عجب أنّه أمىض يو ًما من ِّ
كل ثالثة أيام من
سنة فمن
عمره يف السجن ،وعاد ًة يف احلبس االنفرادي .ففي
عام  ،1٨٩6وصف املسترشق ويليام كروك البشتون
هبذه الكلامت« :ربام يكون الباتان (البشتون)
األصليون أكثر عرق مهجي بني األعراق التي
احتككنا هبا؛ فالبشتون قساة متعطشون للدم مولعون
باالنتقام إىل أعىل درجة».2٩
وقد كتب قائد قوى احلدود الربيطانية عام
ُ
«محل الدمار ،إن مل يكن
 1٨٥٩بأنّه كان رضور ًّيا
الفقر املدقع ،إىل بيوت بضع مئات من العائالت»
ألنّه «مع القبائل اهلمجية التي ال حق هلا ،إال
بالبأس الشديد ،السبيل الوحيد املفتوح [أمام
الربيطانيني] من الناحية اإلنسانية وكذلك اخلطة
اإلجرائية هو أن نذيقهم مرير األمل مجي ًعا .وإذا ما
2٩

ُِ
اعرتض عىل طبيعة العقوبة الواقعة هبم بوصفها
مستهجنة حضار ًّيا ،فاجلواب هو أنّه ال يمكن مالقاة
اهلمجيني وزجرهم بحرب حضاريةّ ،
وأن اإلبقاء
عىل بيوهتم وحماصيلهم يعني تركهم بال عقوبة ومن
املتحرضة معهم غري
ثم بال زجر؛ باختصار ،احلرب
ّ
ّ
مالئمة» .٣0وقد كان عند قبائل املناطق احلدودية
إبا ٌء شديد وكانوا يتّبعون قواعد رشف قبلية يطلق
عليها «بشتونويل» .وما أظهره احلاكم الربيطاين من
عدم حساسية جتاه قواعد الرشف البشتوين كشف
ّ
ويدل عىل ذلك
عن ازدراء ما كان يعتقده البشتون؛
مرسوم س ِّيئ السمعة صدر سنة ُ 1٩01أطلق عليه
قانون جرائم احلدود (معروف بالقانون األسود)
التعسفي ألي بشتوين
يسمح باإلبعاد أو االعتقال
ّ
مزعجا ،وبدون أمل بأن يكون له حق بإجراء
عُدَّ
ً
قانوين عادل .وجتدر اإلشارة إىل أنّه قبل ذلك بزمن
تعرض جيش بريطاين
طويل ،عام  ،1٨٤2كان قد ّ
قوامه  ٤٥00جندي لإلبادة بعد أن ش ّن محل ًة عىل
القرى البشتونية احلدودية؛ وما نجا من هذه القوة
٣0

إال رجل واحد ُأتيح له ذلك كي يروي للسلطات
الربيطانية ما حصل.
وحني كان عبد الغفار خان صب ًّيا درس يف
ثانوية بعثة إدواردز يف بيشاور ،وكذلك أخوه ،حتت
إرشاف شخص دؤوب ،هو املو ّقر ويغرام؛ ولكنه
خال ًفا ألخيه رفض مأمور ّية بااللتحاق بفيلق األدالء
البشتوين ،وذلك ملا شهده من معاملة جائرة مستبدة
من ضابط بريطاين جلندي هندي .وكان هذا الفيلق
كونا الربيطانيون سنة 1٨٤٧
عبارة عن فرقة نخبة ّ
لتكون قوة حدودية ،وكانت أول فيلق يف التاريخ
العسكري الربيطاين يلبس البدلة العسكرية اخلاكي.
ثم تعززت سمعة هذه الفرقة فيام بعد حني أصبحت
قوة النجدة الرئيسة يف حصار دهلي عام  ،1٨٥٧حيث
زحفت مسرية أكثر من  600ميل يف شهر رمضان.
وامتثل عبد الغفار لرغبة أ ّمه بعد ضغط منها
ووافق عىل أال يغادر اهلند لدراسة اهلندسة يف
عوضا عن ذلك يف جامعة
إنكلرتا ،ولكنّه درس
ً
ثم نجده عام  1٩11ينضم إىل حركة التحرير
ألي َغرّ .
٣1

أسسها حاجي صاحب من توران غزاي
التي ّ
(توران غزاي باباجي) ،خريج دار العلوم ديوبند ،مما
أفىض بالرجلني إىل االنخراط م ًعا يف عمل اجتامعي
واسع وتعليم بني قرى احلدود الشاملية الغربية.
ونتيجة هلذه اجلهود ِ
أنشئت مئات املدارس خالل
سنوات قليلةّ .
وإن عدم جدوى حرب العصابات
أسسها حاجي صاحب خالل احلرب العاملية
التي ّ
األوىل ضد الربيطانيني دفعت عبد الغفار للبحث
عن وسائل سياسية واجتامعية أخرى .وقد صادف
أن انتهى األمر بحاجي صاحب إىل توقيع معاهدة
مع الربيطانيني سنة  .1٩2٣ويف عام  ،1٩1٩بعد أن
صار عبد الغفار شخصية مرموقة بني البشتون،
ُ
ضم
َمنحه
أعيان َه َشتناغر َ
لقب بادشا خان يف اجتامع ّ
وتقديرا لعمله االجتامعي
 100٫000شخص عرفانًا
ً
والتعليمي املوسع .وأمام مشهد هذا العرض انزعج
وطوقت قواهتم أومتانزاي وأخذت
الربيطانيون
ّ
ستني رهينة من األعيان وأكرهتهم عىل عقد اجتامع
كان الغرض منه إرسال عبد الغفار ووالده إىل
٣2

السجن يف شهر نيسان/أبريل .ويف عام  1٩1٩انضم
وسجن عىل أنشطة عدم التعاون
إىل حركة اخلالفة ُ
التي قام هبا؛ ويف عام  1٩26غادر اهلند يف رحلة إىل
الرشق األوسط.٣1
بعد عدة خطوات متع ّثرة يف تأسيس منظامت
لتعزيز ثقافة البشتون ،بام يف ذلك مدرسة يف
أسس عبد الغفار مجاعة «خدّ ام اهلل»
أومتانزايّ ،
ضم عموم البشتون ،دعا إىل االحتفاء
خالل اجتامعّ ،
حممد نادر شاه (اغتيل سنة  )1٩٣0السلطة مرة
ُّ
بتبوء ّ
ثانية يف أفغانستان املجاورة .وقد ُط ِلب من مجيع
األعضاء أدا ُء َق َسم ُي ِ
لزمهم بخدمة اإلنسانية ،ونبذ
ِ
ثم ُط ِلب من
الثأر واالنتقام،
والعيش حيا ًة بسيطةّ .
األعضاء التوقيع عىل العهد اآليت:
 .1أقدّ م اسمي بأمانة وصدق كي أصبح خاد ًما هلل

صاد ًقا.

حترر
 .2سأضحي باميل وحيايت وراحتي من أجل ّ

وطني وشعبي.

٣٣

 .٣لن أكون أبدً ا طر ًفا يف شقاق أو بغضاء أو ٍّ
غل
ضد شعبي ،وسأقف بجانب املظلوم ضد الظامل.

عضوا يف أي منظمة غريمة ،ولن
 .٤لن أصبح
ً
أنضم إىل جيش.

دائام َّ
كل األوامر املرشوعة التي تصدر
 .٥سأطيع ً

من مجيع ضباطي طاع ًة خملصة.

 .6سأعيش وف ًقا ملبادئ الالعنف.

 .٧سأخدم مجيع خلق اهلل عىل السواء ،وسيكون
هديف حتقيق حرية بلدي وديني.

دائام عىل أن يتأكّد يل ّ
أن ما أقوم به
 .٨سأحرص ً
عمل صحيح وصالح.

أي مكافأة عىل خدمتي.
 .٩لن أبتغي أبدً ا َّ

 .10ستكون ُّ
كل أعاميل يف سبيل مرضاة اهلل وليس
مراءا ًة وال ابتغا َء مغنم ما ّدي.٣2

وكان عبد الغفار خان قد سمع عن رسالة
غاندي حول الساتياغراها ولكنّه وصل إىل إدراك
قيمة الالعنف باستقاللية ،وذلك عن طريق حتليل
٣٤

شامل لسرية النبي ﷺ ،باإلضافة إىل الوضوح
املتزايد لعدم جدوى الكفاح املس ّلح يف املناطق
احلدودية .وكان قد ُّ ِ
اختذ السالح ملجاهبة الربيطانيني

عىل أمل إعادة الرشف وتأمني احلريات األساسية
املوحد .وحني ُس ِمع نداء غاندي
وضامن النضال
ّ
مكملة إىل الوعي
و ّطد ذلك عند عبد الغفار دعوة ّ
تنجز يف أوائل عرشينيات القرن
بصحة أفكاره؛ إذ مل َ
ّ
العرشين تلك اآلمال برفع السالح ،بل كان يثبت
نتائج عكسية .وقد أ ّدى التأسيس السلمي ملدرسة
مناهجها بلغة البشتون ،مدرسة آزاد ،عام  1٩21يف
املدرسني
أومتانزاي ،إىل قيام الربيطانيني بمضايقة
ّ
والضغط عليهم من أجل ترك املدرسة ّ
وتويل وظائف
من جديد يف مدارس حكومية؛ حتى ّ
املفوض
أن ّ
الرئيس السري جون مايف استدعى والد عبد الغفار
ليضغط عليه من أجل احلدّ من أنشطة ابنه .٣٣غري
ّ
أن عبد الغفار أقنع والده واستمر برباجمه التعليمية؛
فام كان من الربيطانيني إال أن اعتقلوه ووضعوه يف
احلبس االنفرادي مدة ثالث سنني .وحني خرج من
٣٥

السجن عام  1٩2٤مل خيتلف عىل زعامته أحد ،وخلع
عليه الناس لقب «فخر األفغان» ،وكان العامل حينئذ
تغري إىل حدّ ما ،إذ ُألغ َيت اخلالف ُة عىل يد املسلمني
قد ّ
األتراكً ،
بدال من الربيطانيني أو قوات التحالف،
ثم انارت حركة اخلالفة .وكان َ
حممد
األخوان ّ
ومن ّ
عيل وشوكت عيل يف السجن ،وكان غاندي قد خرج
مريضا وحم ّط ًام فيام يبدو.
للتو من السجن
ً
وبعد وفاة والده عام  1٩26ذهب عبد الغفار إىل
احلج ويف الوقت نفسه طاف بالد الشام .ويف الطائف
أراد أن يزور البلدة التي قابلت النبي ﷺ عند
وصوله إليها بوابل من احلجارة والسباب واألذى
فقابل النبي ﷺ َّ
كل ذلك بأن دعا ألهلها ً
قائال:
«اللهم ِ
اهدهم وأرهم سبيلك» .٣٤وبعد أن زار بلدانًا
عربية منها العراق وفلسطني عاد إىل اهلند وقد وضع
حركة املؤمتر الوطني اهلندي يف سياق أفضل ضمن
الطموحات القومية التي شهدها يف رحلته.
وكام سبق ذكرهّ ،
فإن عبد الغفار خان ذهب
يف ديسمرب  1٩2٨إىل كلكُتا حلضور مؤمتر اخلالفة
٣6

حممد عيل؛ وتزامن هذا مع انعقاد
الذي كان يرأسه ّ
اجتامع للمؤمتر الوطني اهلندي كان يرأسه غاندي.
حممد عيل مؤمتر اخلالفة بأن فقد أعصابه
وقد أفسد ّ
وتبادل الشتائم مع موفد من البنجاب ،وهو ما
يتباين مباينة كبرية مع هيبة املؤمتر الوطني حني هدّ أ
مزعجا بابتسامة هادئة وبسيطة.
غاندي مقاط ًعا
ً
حممد
وقد اشتهر حينها عن عبد الغفار أنّه خاطب ّ
عيل ً
قائال« :أنت زعيمنا ونتمنّى أن ترقى إىل هذا
يت بيشء من احللم واألناة».
املقام؛ فيا ح ّبذا لو حت َّل َ
و ُيذكَر ّ
ً
صارخا« :يا إهلي ،جاء
حممد عيل ر ّد
أن ّ
ثم انرصف
حممد عيل»! ّ
الباتان األجالف ليع ِّلموا ّ
غاض ًبا .٣٥
يف صيف عام  ،1٩2٩قابل عبد الغفار غاندي
عرف
وجواهر الل نرو للمرة األوىل يف لكنو .ومل ُي َ
عام جرى بينهم من نقاشات ،إال أنّه بعد
الكثري ّ
عودته إىل أومتانزاي ّقرر إنشاء منظمة لتكوين هيكل
يمكن أن حيصل به انتقال اجتامعي سيايس ،وكان
ذلك يف أيلول/سبتمرب .1٩2٩
٣٧

وقد أمجل عبد الغفار اإلسالم بثالثة مفاهيم
أساسية كانت متج ّلية يف حياة النبي ﷺ :العمل
واليقني واملح ّبة .وكان يركّز اهتاممه عىل العهد
النبوي املكّي حيث كان املسلمون حتت حكم
قريش .فإذا كان أغلب املسترشقني ،إىل جانب
بعض رواة السري املسلمني ،قد قدّ موا املرحل َة
عدو
املكية باعتبارها ترمز إىل ضعف املسلمني أمام ٍّ
ورشدً ا إىل املقاومة
قاهر ،فاض ّطرهم ذلك سياس ًة ُ
الالعنفيةّ ،
فإن عبد الغفار كان يراها بمنظار خمتلف.
إذ رأى ّ
أن الالعنف مل يكن يف األساس سالح
الضعفاء ،بل سالح األقوياء ،سالح النبي ﷺ .فقد
قال ألتباعه عام :1٩2٩
سالحا لن تقدر الرشطة وال اجليش عىل
سأعطيكم
ً
النبي ،ولكنّكم غري واعني
الوقوف ضدّ ه؛ إنّه سالح ّ

به ،إنّه سالح الصرب واالستقامة ،سالح ليس بوسع
أي قوة عىل وجه األرض أن جتاهبه .وحني ترجعون
ّ
إىل قراكم أخربوا إخوانكم بأنّه يوجد جيش هلل سالحه

٣٨

الصرب ،واطلبوا من إخوانكم االنضامم إىل جيش اهلل.

حتملوا الصعاب ،فلئن صربتم ّ
فإن النرص لكم.٣6
ّ

والدرس الثاين املستفاد من العهد املكي بالنسبة
لعبد الغفار هو ّ
أن قوة النبي ﷺ مل تكن متأرجحة
بني زيادة ونقصان ،بل كانت ثابتة مع أمانة قدسية
شخصه الكريم .بعبارة أخرى ،مل تتعرض قوة النهج
النبوي يف مكّة ألي نقص ،ثم يف املدينة فسح فقط
ّ
تتجىل .فكان من بني األسس املتينة،
هلذه القوة أن
دي القرآين
التي بنى عبد الغفار عليها رسالته ،اهل َ ُ
الذي يويص املسلمني بأن يبتغوا األجر من اهلل ،كام
يف اآليتني  ٤0و ٤1من سورة الشورى ،حيث أذن
هلم بحق مقابلة اإلساءة بمثلها؛ ولكن جاء بعد ذلك
ثواب ر ّباين أسمى ُهيدى ملن يعفو ويصلح .فاملبدأ
ّ
أجرا من
أن العفو هو الطريق األسمى :صاحبه ينال ً

َ َ َ ُْ
َ ُۡ ٞ
اهلل ،واآلخر ال يناله﴿ .وج ٰٓ
زؤا َس ّي ِ َئ ٖة َس ّي ِ َئة ّمِثل َهاۖ ف َم ۡن
َ َ َ َ ََ
َ
ُ ُّ َّ
َ َ َّ َّ
ٱلظٰلِم َ
ني ٤٠
عفا َوأ ۡصل َح فأ ۡج ُرهُۥ ع ٱللِۚ إِن ُهۥ ل يِب
ِ
َ َ َ َۡ َ ُ ۡ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك َما َعلَ ۡيهم ّمِن َ
َََ
يل ٤١
ب
س
ولم ِن ٱنتص بعد ظل ِمهِۦ فأولئ ِ
ِ
ِ ٍ

٣٩

َۡ
ُ َ
َّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ
ون ٱنلَّ َ
اس َو َي ۡبغون ِف ٱل ِ
ۡرض
إِنما ٱلسبِيل ع ٱلِين يظل ِم
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ
َ ۡ ۡ َ ّ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
اب أ ِل ٞم  ٤٢ولمن صب وغفر
ي ٱل ِ ۚ
ق أولئ ِ
بِغ ِ
َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُُ
إِن ذٰل ِك ل ِمن عز ِم ٱلمورِ .٣٧﴾ ٤٣

يف النصف الثاين من عام  ،1٩2٩كان عبد الغفار
خان جيوب القرى اجلبلية كام جاهبا مر ًة لتجنيد
قرويني من أجل قضيته .وخالل هذا التطواف كانت
ثياهبم البيضاء تتسخ ات ً
ّساخا متزايدً ا وملحو ًظا .فقام
أحد أصحاب عبد الغفار من ذوي الفطنة واملبادرة
بأخذ قميصه ورسواله وعاممته إىل إحدى املدابغ
العديدة التي كانت موجودة حينها يف قرى البشتون،
وهي ما بقي من تراث صناعة مندثرة :صناعة نعال
األحذية ،وغمرها يف زير دباغة أو حملول حلاء
الصنوبر الذي ينتج منه لون أمحر داكن .فام كان
من رفاقه اآلخرين إال أن فعلوا فعله ،ومنذ ذلك
احلني ُعرف أفراد مجاعة خدّ ام اهلل و ُم ِّيزوا بالقمصان
احلمراء .٣٨ويف ديسمرب من عام  ،1٩2٩دفع غاندي يف
الهور خالل اجتامع للمؤمتر الوطني بقرار إلطالق
موجة من «عدم التعاون» من أجل االستقالل؛ وكان
٤0

عبد الغفار من بني احلضور مع عدد من املمثلني من
منظمته .ويف منتصف ليلة  ٣1ديسمرب  ،1٩2٩صدر
القرار وكان نرو حيتفل وسط الباتان بارتداء عاممة
أحدهم.٣٩
قرر غاندي أن تكون اخلطوة األوىل ضد رضيبة
امللح ،وذلك بقيادة الناس يف  12آذار/مارس
يف مسرية من أمحد آباد إىل داندي عىل البحر
لصناعة امللح وبيعه ورشائه دون دفع رضيبة امللح
احلكومية .وكانت احلدود الشاملية الغربية يف مقدّ مة
هذه االضطرابات .ففي  2٣نيسان/أبريل اعت ُِقل
عبد الغفار بعد أن ألقى خطا ًبا يف أومتانزاي ،و ُأخذ
حتجز يف ناكي تانا التي مل يكن
إىل خارج بيشاور ل ُي َ
خلدّ ام اهلل وجود فيها حتى ذلك احلني .وعقب
اعتقاله انضم السكان مجي ًعا حلركته .فاحتشدت
القوات الربيطانية خشية العصيان ،ثم اقتحمت
البلدة يف  2٣نيسان/أبريل واعتقلت زعامء خدّ ام اهلل.
فخرجت جمموعة كبرية من املتظاهرين وجتمعوا يف
«سوق قصة خواين» .وانطلقت سيارتان بريطانيتان
٤1

مدرعتان ّ
باجتاه الساحة برسعة عالية وقتلت عدة
ّ
أشخاص .وقيل ّ
إن مجوع الناس واصلوا التزامهم
ثم عرضوا عىل القوات الربيطانية أن
بالالعنف ّ
يتفرقوا إن ُسمح هلم بتجميع قتالهم وجرحاهم
ّ
عىل أن تغادر القوات الساحة؛ فرفضت القوات
ثم بقي املحتجون مع القتىل
الربيطانية املغادرة ومن ّ
واجلرحى .وعندئذ جاء األمر إىل هذه القوات بفتح
النار بالرشاشات عىل مجوع الناس ال ُع َّزل؛ فشكّل
أفراد خدّ ام اهلل حائ ًطا برش ًّيا ملواجهة وابل الرصاص،
وصاح أكثرهم «اهلل أكرب» وأمسكوا القرآن بقوة
وهم راحلون من هذه الدنيا إىل أجلهم .ويقال ّ
إن
ووجد
 ٤00إنسان قتل هبذه الطريقة يف ذلك اليومُ ،
الح ًقا أن معظم اجلثث يف ٍّ
كل منها أكثر من عرشين
إصابة بالطلقات النارية .واستمرت احلملة العنيفة
يطاردون يف أزقة
ست ساعات إذ كان أفراد خدّ ام اهلل َ
بيشاور وطرقاهتا.
تطور مثري رفضت إحدى كتائب «قوات
ويف ّ
مشاة َغروال امللكية» ،أبطال احلرب العاملية األوىل،
٤2

طاعة ضباطهم حني أمروهم بإطالق النار عىل أفراد
خدّ ام اهلل ،فأحيلوا مجي ًعا إىل حماكم عسكرية عرفية،
وحكم عليهم بعقوبات طويلة املدة .٤0ونتيجة هلذه
ُ
كبريا ،وأ ّدى إىل
الكارثة ،لقي مبدأ الالعنف تأييدً ا ً
االحتفاء ببطولة املقاتلني الباتان يف أنحاء العامل؛
وأصابت زعام َء املؤمتر الوطني دهش ٌة من استقامة
خدّ ام اهلل .وحني وصلت أنباء هذه الفظاعة إىل لندن
ك ُِّونَت بعد ذلك جلنة حتقيق حتت رعاية حمكمة لكنو
العليا ،فقررت ّ
تعرض
أن مستوى العنف الذي ّ
مسوغ له .أ ّما خدّ ام اهلل فقد اخت ُِربوا
له الباتان ال
ِّ
فثبتوا .وطلب عبد الغفار وهو يف السجن من الرابطة
اإلسالمية مساندة قضيتهم ،ولك ّن الرابطة دعمت
حتال ًفا مع الربيطانيني يف سعيهم من أجل دولة
مستقلة ،ورفضوا أن يتعاونوا .وعىل هذا األساس
انضم عبد الغفار والباتان الذين معه إىل املؤمتر
الوطني.
روى ابن عبد الغفار أنّه بعد سنوات تلت دنا منه
جندي بريطاين سابق اسمه بيكون:
٤٣

املفوض املساعد يف
كنت
قال يل« :عبد الغني،
ُ
ّ
شارسادا ،وكانوا يأتون يل بأعضاء القمصان احلمر،
وكان لدي أوامر أن أعطي ًّ
كال منهم سنتني يف السجن

مع األشغال الشا ّقة .فكنت أسأل الواحد منهم :هل

أنت عضو يف القمصان احلمر؟ فيقول :نعم .فأسأله:
هل تريد احلرية؟ فيقول :نعم أريد احلرية .ثم أقول

تكرر ما فعلت؟ فيقول:
له :إن
ُ
أطلقت رساحك فهل ّ

نعم» .قال يل بيكون :كنت أو ّد لو أنني أقف وأعانقه،

ولكن بدل ذلك أكتب« :سنتني».٤1

2
خا3ة

كان من السهل جدًّ ا يف السنوات اخلمسني املاضية
بأنا إ ّما شأن
تقري ًبا التعبري عن جوهر رسالة غاندي ّ
هندويس خالص وإ ّما قضية سياسية ال غري .وثمة
مهمة ينبغي تذكّرها وهي أنّه مل يكن عند غاندي
نقطة ّ
وال عبد الغفار عداوة شخصية مع الربيطانيني .إنّام كانا
ينظران إىل أفعال احلُكم االستعامري باعتبارها وصمة
عار عىل جبني حضارة أصيلة كحضارتيهام .فغاندي مل
٤٤

يضغط ملصلحته سياس ًّيا حني واجهت إنكلرتا نفسها
خماطر جسيمة لئال يقال إنّه انتهز فرصة غري عادلة.
َ
ويمكن القول ّ
إن ُكتَّاب إنكلرتا الفيكتورية
الذين ثاروا عىل احلمالت العنيفة للنزعتني الصناعية
واالستعامرية ،التوءمني املد ّم َرين لرتاث إنكلرتا ،قد
أيقظوا فيه أفكاره ومبادئه .ويمكن القول كذلك
ّ
إن برناجمه يف إعادة البناء بدأ يف غرف الدارسة التي
تعرف فيها إىل تراث ر ِ
سكن الفكري باإلضافة إىل
َ
ّ
ِ
حركة الفنون واحل َرف وحركات اإلصالح الزراعي.
وأزعم ّ
أن مباين توصيل هذه األفكار واملبادئ الك ّلية
استوفتها اهلياكل االجتامعية اإلسالمية .ويف ناية
املطاف ،حني يبحث امرؤ عن ملتزمني صادقني
بالساتياغراها يف سياق اجتامعي من َّظم ،وعىل نطاق
غري مسبوق يف اهلند وجنوب أفريقيا ،فسيجدهم يف
الغالب بني «خدّ ام اهلل» .وإذا كان مبدأ الالعنف عند
خدّ ام اهلل قد ُط ِّبق باعتباره مبد ًأ َع َقد ًّياّ ،
فإن تطبيق
املؤمتر الوطني له كان جمرد مسألة خطة إجرائية
وص به غاندي.
خال ًفا ملا ّ
٤٥

كانت إحدى املسائل املركزية يف النضال اهلندي
هي كيفية احلفاظ عىل احلرية الشخصية ضمن نظام
الدولة االستعامرية؛ وهذه إشكالية ،ال سيام حني
تكون سلطة الدولة يف هيكل الدولة احلديثة هي
الضامن الوحيد ،وربام يقول أحدهم :املانح الوحيد،
حلقوق اإلنسان .ويف غياب هيكل دولة فاعل يؤدي
ِ
مستعمرة حتجب
وظيفته أو حتى حتت سلطة دولة
املستعمر ،قد يسأل
هذه احلقوق الرضورية عن
َ
سائل :من أين ينبغي للمرء أن حيظى بكرامة ومن
َث َّم بحرية؟ واجلواب عند غاندي يكمن يف تراث
ٌ
سؤال
املرء ،وكذلك عند عبد الغفار يف دينه .و َي ِرد

تعبريا أفضل للوفاق
عام إذا كان بوسع املرء أن جيد
ّ
ً
اهلندويس اإلسالمي الذي كان ينشده غاندي بلهفة
وتوهج.
ّ

٤6

هوامش
 .1ج .إ .إ .آكتونLectures on Modern History ،

(حمارضات يف التاريخ احلديث) (لندن :م ِ
كمالن ورشكاؤه،
َ
.٣1٧ ،)1٩06

ً
تلميذا لفرانسوا فنيلون ،وهو
 .2كان أندرو رامزي

إسكتلندي عاش يف باريس ومات عام  .1٧٤٣وهذا

االقتباس من كتابه

Les voyages de Cyrus

(رحالت

كورش) (أمسرتدام :كوفِنز ومورتري .٤ ،)1٧2٨ ،وأعتقد
ُ
ّ
أن االقتباس أصله من ( History of Romeتاريخ روما)
للمؤرخ الروماين تيتوس ليفيوس.

 .٣انظر :جريالد جُ .ولشThe Recapture of Order ،

(استعادة النظام)،

Modern Schoolman

( Theاألستاذ

اجلامعي احلديث) ،العدد  ،1٣رقم .٣ :)1٩٣٥( ،1

٤٧

 .٤ملزيد من التفاصيل يف ترمجته يمكن االطالع

عىل :رامجوهان غاندي،

Gandhi: The Man, His

People and the Empire

(غاندي :الرجل وشعبه

وأيضا :ب .ر .ناندا،
)200٨؛ ً

Mahatma Gandhi: A

واإلمرباطورية) (بِركيل :مطبعة جامعة كاليفورنيا،

Biography

(مهامتا غاندي :سرية ذاتية) (لندن :جورج

 .٥ساديا

دهلويThe Sufi Courtyard: Dargahs ،

آلِن ِ
وأنون.)1٩٥٣ ،

( of Delhiالباحة الصوفية :أرضحة أولياء دهلي)
(نيودهلي :هار َبر كولِنز.٣٣-٣2 ،)2012 ،
 .6أصل عنوان كتاب ر ِ
سكن جاء من إنجيل متّى (:20
َ
« :)1٤أريد أن أعطي هذا األخري مثلك» .واإلشارة هنا إىل
العامل يف الك َْرم إذ ُأعطي الذين استؤجروا يف الساعة
َم َثل ّ
احلادية عرشة املبلغ نفسه الذي ُأعطي للذين ات ُِّفق معهم

عىل العمل من أول النهار.

 .٧موهانداس ك .غاندي،

Hind Swaraj and

( Other Writingsاحلكم الذايت للهند وكتابات أخرى)،

٤٨

حترير أنتوين جِ .
بارل (كامربدج :مطبعة جامعة كامربدج،

.xl ،)1٩٩٧

عر ًضا لدى عودته إىل
 .٨مل تكن مالقاته به بالفعل إال َ

اهلند عام  .1٩1٥م .ك .غاندي،

An Autobiography

or The Story of My Experiments with Truth
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