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املاهامت��ا غان��دي :" حيات��ي  يق��ول 
ب��دوري  وس��أحاول  رس��التي"  ه��ي 
استكشاف البعض من جواب شخصية 
غاندي الغير معروفة على نطاق واسع 
منظ��وري  م��ن   " املاهامت��ا  تفس��ير  و 
اخل��اص. اكتس��ب احملام��ي موهانداس 
صف��ة املاهامت��ا أي "ال��روح العظيمة" 
بع��د التجرب��ة الت��ي مر بها ف��ي جنوب 
إفريقي��ا حي��ث عانى، في بداي��ة حياته، 
العنصرية وواجه ش��تى أنواع التمييز 
العنصري. ومن ثمة بدأ غاندي بتفعيل 
"فلس��فة  وه��ي  الس��اتياغراها  مب��دأ 
الالعن��ف" أو "قوة احلق" باس��تعمال 
)العصي��ان املدني الالعنفي( كوس��يلة 
للتعبئة اجلماعية و املقاومة وهي األداة 
التي جلب��ت اإلمبراطوري��ة البريطانية 
العظمى إل��ى ركبها بقي��ادة رجل واحد 
الالعن��ف  و  بالس��لم  مؤم��ن  و  ع��ازم 
ش��عارهم ش��عار رجل واحد يهتف بأن 
"القوة ال تأتي من القدرة اجلسدية" بل 

تأتي من اإلرادة التي ال تقهر". 
ق��اد غان��دي حرك��ة التح��رر ورك��ز 
جه��وده على تخليص الهن��ود من عقدة 
اخلوف وانعدام األمن وكان يدعو للقوة 
الذهني��ة واملغفرة قائ��ال:" الضعيف ال 

يغفر، فاملغفرة من شيم األقوياء".
خس��رت اإلمبراطوري��ة البريطاني��ة 
" جوه��رة الت��اج البريطان��ي"– الهند 
- س��نة 1947 مم��ا أفض��ى إل��ى إنه��اء 
االحتالل بجميع املس��تعمرات في آس��يا 

و أفريقيا.
نحن اليوم نتحدث عن التنوع الثقافي 
واحلاجة إلى االنفت��اح والقيم العاملية، 
مذك��را إياكم مب��ا قاله املهامت��ا غاندي: 
"ال ميك��ن حلض��ارة العي��ش إذا كان��ت 
حتاول أن تك��ون حصرية". فهو يعتقد 
في الث��راء الفطري ل��كل ثقافة ومجتمع 
االختالف��ات  احت��رام  تعل��م  و  وع��رق 
قيمي��ة  أح��كام  إص��دار  دون  تقبله��ا  و 
مش��ددا على التعلم من جتارب اآلخرين 
وتش��رب األفضل من "اآلخرين" إلثراء 
ما نسميه "بالنحن". يقول غاندي: "ال 
أريد أن يكون منزل��ي محاًطا باجلدران 
م��ن جميع اجلوان��ب وأن تكون نوافذي 
محش��وة، أري��د أن تنثر ثقاف��ات جميع 
األراض��ي ح��ول منزل��ي بأكبر ق��در من 
احلري��ة لكنن��ي أرف��ض أن يقتلعني أيا 
كان م��ن ج��ذوري"، فإميان��ه باخلي��ر 
الفطري لدى البش��ر يتجلى في مقولته: 
"ال تفقد الثقة في اإلنسانية فاإلنسانية 
محيط إذا كانت بضع قطرات من احمليط 
ق��ذرة، ف��إن احمليط ل��ن يصبح ق��ذًرا". 
دعت سياس��ة املهامت��ا غان��دي املتمثلة 
في "سارفودايا" إلى إنهاء الفقر في كل 
قرية. اليوم عندم��ا تكون الهند من أكثر 
االقتصادي��ات منواً في العالم، فال ميكن 

ضمان تقدمن��ا   إال عندم��ا يحصل األفقر 
واألكث��ر حرماًنا على فوائد ه��ذا النمو. 
ه��ذا أيًض��ا جانب م��ن جوانب سياس��ة 
رئي��س الوزراء م��ودي ناريندي  عندما 
SabkaSaathSabkaVik" يق��ول 

م��ع  )نح��ن   "asSabkaVishwaas
اجلميع، التنمية للجميع، ثقة اجلميع(.

كان مهامت��ا غاندي من كبار املدافعني 
حت��دث  لكن��ه  اإلنس��ان،  حق��وق  ع��ن 
فيما س��بق عن حق��وق احلي��وان. وقال 
"ميكن للمرء أن يقيس العظمة والتقدم 
األخالق��ي لألم��ة م��ن خ��الل النظ��ر في 
كيفية تعاملها مع حيواناتها". في وقت 
لم يتم في��ه االعتراف بحقوق اإلنس��ان 
وف��ي حني ش��هدت احلرب��ان العامليتان 

األولى والثانية أس��وأ الفظائع، لم يفكر 
غان��دي فقط في حقوق اإلنس��ان بل في 
الرف��ق باحلي��وان ايض��ا. كان مناصرا 
للبيئ��ة! "علينا تس��ليم األرض والهواء 
والترب��ة واملياه إلى أطفالن��ا على األقل 
كم��ا س��لمت لن��ا م��ن قب��ل". أال يس��مى 
ه��ذا بالتنمي��ة املس��تدامة؟: "أال يتعلق 
األمر بالتصدي للتحدي��ات التي ميثلها 
التل��وث وتغير املن��اخ وارتفاع درجات 
احلرارة في العالم؟ قال ماهامتا غاندي 
املتعلم في احلياة: "عش كأنك ستموت 

غًدا، تعلم كأنك ستعيش لألبد ".
يج��ري االحتف��ال ف��ي جمي��ع أنحاء 
العالم بالذكرى املائة واخلمس��ني مليالد 
املهامت��ا غان��دي ال��ذي جاء برس��الة - 

الس��الم والالعن��ف – مل��ا تتس��م به من 
أهمي��ة ف��ي عال��م تش��وبه الصراع��ات 
والتوت��رات، إذ اعتب��ره العديد من قادة 
العال��م والنش��طاء ف��ي مج��ال احلقوق 
املدنية وغيرهم منوذجا يحتذى به بدءاً 
مبارت��ن لوثر كينغ و نيلس��ون مانديال 
وصاح��ب  أوبام��ا  ب��اراك  والرئي��س 
الس��مو امللكي الداالي الم��ا إلخ. لقد قال 
أينش��تاين عن��ه:" " بال��كاد س��تصدق 
األجي��ال القادم��ة أن رج��الً مثل��ه به��ذا 
اجلس��د وال��دم س��ار يوم��ا عل��ى ه��ذه 

األرض". 
صممت تونس طابًعا بريدًيا ملاهامتا 
غاندي س��نة 2018. وقد كرمته جامعة 
منوب��ة بنص��ب متث��ال نصفي ل��ه، كما 
س��تقوم جامعة جندوب��ة أيًضا بوضع 
متثال نصفي لغاندي في حرم اجلامعة، 
ووضعت املدرسة الوطنية لإلدارة ركنا 
للكتاب باسم غاندي، وخصصت بلدية 

أريانة ركنا يحمل اسم غاندي. 
استنتج املؤرخ أرنولد توينبي قائال: 
"إن اجليل الذي كنت قد ولدت فيه ليس 
فقط جيل هتلر في الغرب وس��تالني في 
روس��يا: بل ه��و أيًضا جي��ل غاندي في 
الهن��د، وميكن التنبؤ بش��يء م��ن الثقة 
بأن تأثير غاندي على التاريخ البشري 
س��يكون أكبر وأكث��ر دميومة من تاريخ 

ستالني أو هتلر".
هناك مجال لكل واحد منا الستكشاف 
واجلوان��ب  غان��دي  املهامت��ا  طبيع��ة 
املتعددة لش��خصيته والكشف عن عمق 

أفكاره وآرائه وحياته.
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