يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:

يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
قراءة يف الدالالت الفل�سفية أ
الن�سانية
والبعاد إ
❁

د .علي �أ�سعد وطفة

قد يبدو مفهوم الالعنف للوهلة الأوىل مفهوماً كال�سيكياً اليختلف كثرياً
ع� � ��ن غريه من املفاهيم التي جت� � ��اوره يف املكان وجتان�س� � ��ه يف الداللة؛ ولكن
م� � ��ا � أن يت� أمل املرء فيه ويتمع� � ��ن يف جتلياته حتى يجد نف�سه يف ف�ضاء فكري
مرتام� � ��ي الأبعاد يف م�ستوياته الفل�سفي� � ��ة والإ ن�سانية .ولي�س من امل�صادفة � أن
يرتبط هذا املفه� � ��وم ارتباطاً عميقاً باحلكمة الإ ن�سانية ال�رشقية ،مبا ت�شتمل
علي� � ��ه هذه احلكمة من �إ�رشاقات �إن�سانية ،و�شطحات �صوفية كانت وما زالت
❁ �أديب وناقد و�أ�ستاذ يف جامعة الكويت

ò

العمل الفني :الفنان غيث العبداهلل
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
قادرة عل� � ��ى التوغل يف � أعمق مناطق الوعي

به� � ��ا رمزاً للحرية وعنوان � � �اً لفل�سفة الن�ضال

الأخالق� � ��ي والوج� � ��داين يف الإ ن�سان؛ ولي�س

ال�سلمي من � أجل احلري� � ��ة وال�سالم( .)3رحل

غربياً � أن يتعانق جمال هذا الت�سامح ال�صويف

غاندي ولكن � أن�ساقه الفكرية مازالت ت�شكل

املت�ضوّع باحلكمة ال�رشقية ،مع �سمو احلكمة

طاقة �إن�سانية حيوي� � ��ة تعتمدها ال�شعوب يف

امل�سيحية القدمية ،وما � أجمل � أن يخفق بني

الن�ض� � ��ال ويعتمدها املفكرون يف ت� أجيج هذا

هاتني احلكمتني قلب املهامتا غاندي الكبري،

الن�ضال وعقلنته فكري � � �اً ونظرياً م�ستلهمني

ال� � ��ذي مت َح رحيق املحب� � ��ة من معني احلكمة
الهندية القدمي� � ��ة ،ونهل من معني احل�ضارة
الغربية املتدفقة ،فجاء عطا�ؤه غمراً �إن�سانياً
م�صق� � ��والً يف منه� � ��ج فكري فل�سف� � ��ي � أ�صيل،
ف� أخذ املفكرون من ذل� � ��ك العطاء يرحتقون
ومن هذا الفكر ينهلون يف �سبيل بناء فل�سفة
�إن�ساني� � ��ة لل�سالم قادرة عل� � ��ى � أن تنري دروب
ال�شع� � ��وب املظلوم� � ��ة واملغلوبة عل� � ��ى � أمرها
ن�ضالها من � أجل احلق واحلرية وال�سالم.
لقد ا�ستلهم املهامت� � ��ا غاندي( )1حكمتي
ال�رشق والغ� � ��رب ،ف� أخ�صب ما بينهما لي�شيّد
فل�سف� � ��ة جديدة كان لها �أث� � ��ر كبري يف توجيه
الن�ضال الإ ن�ساين من � أجل احلرية وال�سالم.
ولكن حب� � ��ه لل�سالم ون�ضاله م� � ��ن احلرية مل
يح�صن� � ��اه �ضد ال�شه� � ��ادة الت� � ��ي كان يطلبها
تيمن� � ��ا بقوله «تعلمت من احل�سني كيف � أكون
مظلوم � � �اً ف� أنت�رص»( )2ف� � ��كان على موعد من
ال�شهادة وكان له م� � ��ا � أراد ،حيث منحه � أحد
الهندو�� � ��س املعت�صبني �رشف ال�شهادة فنه�ض
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روح غاندي وفل�سفته.
م ؤ�ثرات غاندي:

ت�شكل احلكمة الهندية القدمية (التاوية
والبوذي� � ��ة والربهمانية) امل�ص� � ��در الأ�سا�سي
لفل�سف� � ��ة غاندي الت�ساحمي� � ��ة .وميكن القول
ب� أن ت� أثري البوذي� � ��ة كان وا�ضح املعامل يف فكر
و�سل� � ��وك غاندي .ومن يتمع� � ��ن جيداً �سيجد
ب � � �� أن بوذا كان مبثابة املث� � ��ل الأعلى لغاندي،
وذل� � ��ك نظ� � ��راً للتجان�س الكب� �ي��ر يف ال�سلوك
والتفك� �ي��ر والعقيدة .وقد تبني لنا بعد قراءة
مت� أنية ل�سرية الرجلني وجود ت� أثري كبري لبوذا
يف غاندي ،علم � � �اً ب� أن الدرا�س� � ��ات اجلارية
حول غان� � ��دي ال تت�ضمن الإ �ش� � ��ارة �إىل هذا
الأمر عل� � ��ى الرغم من � أهميت� � ��ه ،وقد يعود
ذل� � ��ك �إىل � أن غاندي مل يُلحّ على هذا اجلانب
لأ�سباب قد تك� � ��ون عقائدية .ومع ذلك ف�إنه
جتب الإ �شارة �إىل � أن البوذية من � أكرث العقائد
ت� أكي� � ��داً على قيم الت�سام� � ��ح ،و� أكرثها رف�ضاً
لكل � أ�شكال العنف والإ ك� � ��راه والظلم ،وهذا
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
ما تقت�ضيه بال�� �ض��رورة عقيدة التنا�سخ التي
ت�شكل ال�صمام العقائدي للبوذية.
وم� � ��ن � أجل � أن ندلل عل� � ��ى � أهمية الت� أثري
الكب� �ي��ر للبوذية يف فكر غان� � ��دي الت�ساحمي
ميكنن� � ��ا � أن نورد منوذج � � �اً فكرياً حول قيمة
الت�سام� � ��ح البوذي يف ح� � ��وار يجرى بني بوذا
وبورن� � ��ا (� أحد مريديه) ،لقد � أراد بوذا ملريده
بورنا هذا � أن يذهب �إىل قبيلة (�رسونا بارانتا)
لن�رش دعوته ،وكان بوذا يعلم � أن هذه القبيلة
معروفة بال�رشا�سة واخل�شونة وال ينجح معها
�إال الرج� � ��ل احلكيم ال�صب� � ��ور ،ف� أراد بوذا � أن
يع� � ��رف مدى ا�ستع� � ��داد بورنا ه� � ��ذا لتحمل
م�شق� � ��ة الدعوة وعن� � ��اء املواجهة عرب احلوار
التايل بينهما:
 ب� � ��وذا� :إن رج� � ��ال هذه القبيل� � ��ة ق�ساةالقل� � ��وب �رسيعو الغ�ضب ،ف � � ��إذا وجهوا �إليك
� ألفاظ � � �اً بذيئة خ�شن� � ��ة ،ثم غ�ضب� � ��وا عليك
و�سبّوك ،فماذا � أنت فاعل؟
 بورن� � ��ا� :أق� � ��ول ال �شك �إن ه � � ��ؤالء قومطيب� � ��ون لين� � ��و العريك� � ��ة لأنه� � ��م مل ي�رضبوين
ب� أيديهم ومل يرجموين باحلجارة.
 بوذا :ف � � ��إن �رضبوك ب� أيديهم ورجموكباحلجارة فماذا � أنت فاعل؟
 بورنا � :أقول ب� أنهم قوم طيبون لينون �إذمل ي�رضبوين بالع�صي وال بال�سيوف.
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 ب� � ��وذا :ف � � ��إن �رضب� � ��وك بالع�ص� � ��يوال�سيوف؟
 بورنا � :أقول ب� أنهم قوم طيبون ورائعونلأنهم مل يحرموين من احلياة نهائياً.
 بوذا :ف�إن حرموك احلياة؟ بورن� � ��ا� :أق� � ��ول ب� أنهم ق� � ��وم طيبون �إذخلّ�صوا روحي من �سجن هذا اجل�سد ال�سيئ
بال � أمل كبري.
 بوذا � :أح�سنت يابورنا �إنك ت�ستطيع مبا� أوتيته من ال�صرب والثبات � أن ت�سكن يف بالد
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
قبيلة �رسونا فاذهب �إليهم وخل�صهم مما هم

�رضبك على خدك الأمين قدم له الأي�رس()..

فيه.

افع� � ��ل اخل� �ي��ر ملبغ�ضي� � ��ك و�صلي م� � ��ن � أجل

وهذا احلوار يدلل ب�صورة وا�ضحة على

ظاملي� � ��ك»( .)5وتلك هي مناذج من ال�شهادات

عظمة فكرة الت�سام� � ��ح يف البوذية ورف�ضها

امل�سيحية الأوىل على قيمة الالعنف ودوره يف

للعن� � ��ف ب�صورة مطلقة .كم� � ��ا يدل من جهة

احلي� � ��اة الإ ن�سانية .وقد �شكلت مقولة ال�سيد

� أخرى عل� � ��ى � أهمية تطهري النف�س من مطلق

امل�سيح حكمة �إن�سانية ولكنها جتاوزت حدود

ال�� �ش��رور التي تت�صل بالقل� � ��ب الإ ن�ساين مثل

احلكمة واتخ� � ��ذت لها �صورة برنامج ن�ضايل

الكراهي� � ��ة والبغ�ض� � ��اء واحلق� � ��د واخلوف.

ملواجهة الأقوياء ،وق� � ��د جتلت هذه ال�صورة

فبورنا يف هذه ال�ص� � ��ورة اليخاف وال يوجد

اجلديدة للمفهوم التي اتخذت من الالعنف

يف قلبه �إال مطلق احل� � ��ب والت�سامح .وذلكم

منهج � � �اً يف مقاومة القه� � ��ر واال�ستبداد ،يف

جوهر الت�سامح ال� � ��ذي ي�شكل �صميم الفكرة

ما �سجل� � ��ه التاريخ من مقاوم� � ��ة البابا ليون

الغاندية ملفهوم الالعنف.

 Le pape Léonال�سلمي� � ��ة الجتي� � ��اح � أتيال

وم� � ��ا ال�شك في� � ��ه � أي�ض � � �اً � أن غاندي قد

 ،Attilaعندما قام ه� � ��ذا الأخري مبهاجمة

ت� أثر ب�صورة كبرية ج� � ��داً باحلكمة امل�سيحية

روم� � ��ا ،وقد ده�� � ��ش � أتي� �ل��ا( )6عندما مل يجد

القدمية التي تتجان�س مع جوهر البوذية يف

� أي مداف� � ��ع � أو مقات� � ��ل على الأ�س� � ��وار ،وكان

رف�ض العنف وطلب املحبة وال�سالم الأبدي.

النا�� � ��س ي�صل� � ��ون يف الكنائ�� � ��س ،وكان رجال

فالالعنف ي� أخذ �صورة حكمة �إن�سانية خالقة

الدين من كهن� � ��ة وق�ساو�سة يطوفون بالدعاء

يف امل�سيحية الأوىل دين املحبة وال�سالم .لقد

امل�سامل والرتاتيل الديني� � ��ة يف � أرجاء املدينة،

� أفا�ض ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم يف دعوته

وا�ستطاع الباب� � ��ا بطريقته هذه �إنقاذ املدينة

الإ ن�سانية ال�شاملة �إىل املحبة واخلري والإ خاء

من ال�سلب واحلرق واالجتياح .وهناك عدد

الإ ن�ساين و�إىل الرف�� � ��ض املطلق للعنف طلباً

من الطوائف امل�سيحي� � ��ة التي مار�ست مبد� أ

للمحب� � ��ة والت�سامح وال�س� �ل��ام؛ وتكمن هذه

الالعن� � ��ف يف مواجهة الق�ضاي� � ��ا ال�سيا�سية،

احلكمة كلياً يف قوله املقد�س «� أحب � أعداءك

واقت�رص اعرتا�ضهم على اجلانب الأخالقي

و� أح�سن �إليهم» .ويف قدا�سه ال�شهري � أو عظة

مثل (املومونيت�س  Memonitesوالأمي�ش

اجلبل حيث يق� � ��ول« :ال تناه�ض ال�رش ،فمن

 les Amishواملورمون les Mormons
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
يف � أوروب� � ��ة والواليات املتح� � ��دة الأمريكية؛

ال�� �ش��رق الأق�صى دون ا�ستخدام للقوة جتربة

والدوكهوبور�س  Doukhoborsيف رو�سيا،

مث� �ي��رة لالهتمام ومن ال�رضورة مبكان لرجل

والهيرتيت  Hutteritesيف مورافيا.

يف مقام غاندي � أن يتلقف املعاين الأخالقية

وال يتنك� � ��ر غان� � ��دي � أبداً لت�أث� � ��ره بالفكر

الت�ساحمية لهذه التجربة العظيمة.

الإ �سالم� � ��ي و�إعجابه ب� � ��ه� ،إذ كان ل�شخ�صية

كما ميكن الإ �شارة �إىل عدد من املفكرين

النب� � ��ي حممد (�صلى اهلل علي� � ��ه و�سلم) ت� أثري

الغربي� �ي��ن املحدث� �ي��ن الذين �أث� � ��روا يف فكر

كب� �ي��ر يف التكوي� � ��ن الفك� � ��ري عن� � ��د غاندي،

غاندي وفل�سفته ،مثل :الفيل�سوف الإ نكليزي

ولنرتك غان� � ��دي يعرب عن هذا الت� أثري بنف�سه
حيث يقول «لقد � أردت � أن � أتعرف على � أف�ضل
ما يف حي� � ��اة �شخ�ص تخفق له قلوب ماليني
من بني الب�رش ..ولق� � ��د اقتنعت � أكرث من � أي
وقت م�ضى بحقيقة � أن ال�سيف مل يكن هو من
فاز يف تلك الأيام ،بل كانت الب�ساطة واحلب
والت�سامح ،واملحو الذاتي التام للنبي (�ص)،
واالحرتام الدقيق للعهود ،والتكري�س العظيم
جت� � ��اه � أ�صدقائ� � ��ه و� أتباعه ،وجر�أت� � ��ه ،وقلة
خوف� � ��ه ،وثقته التامة ب� � ��اهلل وبر�سالته .هذه
القي� � ��م الإ ن�سانية ولي�� � ��س ال�سيف هو ال�سالح
الذي اعتمده امل�سلمون الأوائل يف انت�صارهم
الإ ن�ساين .يقول غاندي عندما قمت ب�إغالق
املجلد الثاين (من �سرية النبي) ،قمت بذلك
ب� أ�سف لأنه لي�س هنالك املزيد لأقوم بقراءته
عن هذه احلياة العظيمة .لي�س هنالك طريق
لل�سالم ،بل �إن ال�سالم هو الطريق»( .)7ومما
ال �شك في� � ��ه � أن جتربة انت�ش� � ��ار الإ �سالم يف
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النقدي جون را�� � ��س كينغ ،John Ruskin
وليو تول�ست� � ��وي  Léon Tolstoïيف رو�سيا
الذي تبادل الر�سائ� � ��ل مع غاندي ال�شاب يف
نهاي� � ��ة حياته ما بني  ،1910-1909يف وقت
الذي كان فيه غاندي ينا�ضل من � أجل حترير
الهند والدعوة �إىل احلقوق املدنية للهنود يف
جنوب �إفريقيا( .)8وميكن الإ �شارة � أي�ضاً �إىل
ال�شاعر الأمريكي هرني دافيد تورو Henri
 )1862-1817( David Thoreauالذي
�أل� � ��ف كتاباً حول احل� � ��ق يف الرف�ض املدين,
( )1849 Civil Disobedienceوه� � ��و
الكتاب الذي �أث� � ��ر يف كل من غاندي وكينغ.
لقد � أ�س�� � ��س تورو لأهمية احلكم ال�صادر عن
الوع� � ��ي الأخالقي ،حيث ي� � ��رى � أن الأحكام
الأخالقية ال�صادرة عن الوجدان الأخالقي
تكون عادلة بال�� �ض��رورة وهي تعلي من �ش� أن
الكرام� � ��ة � أكرث من اخل�ض� � ��وع للقانون .هذه
النزعة الت�ساحمي� � ��ة الفردية عند تورو � أثرت
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
يف غان� � ��دي ،وا�ستطاع� � ��ت � أن توق� � ��ظ في� � ��ه

واخل�شوع والتزام ال�صمت يوم االثنني من كل

�إح�سا�ساً متوقداً بالتقاليد الهندية القدمية

� أ�سبوع .وعرب هذه املمار�سة يتو�صل الإ ن�سان

()9

املتعلقة بالالعنف والت�سامح.

وباخت�ص� � ��ار ،ميكن القول ب � � �� أن غاندي
ق� � ��د ت�أث� � ��ر بع� � ��دد م� � ��ن امل�ؤث� � ��رات الفكرية
الت� � ��ي كان له� � ��ا دور كبري يف بل� � ��ورة فل�سفته
ومواقفه ال�سيا�سي� � ��ة ،لقد ت� أثر غاندي و� أميا
ت�أث� �ي��ر بـ«ن�شيد الطوب� � ��اوي» وهي عبارة عن
ملحم� � ��ة �شعرية هندو�سية كتب� � ��ت يف القرن
الثالث قب� � ��ل امليالد واعتربها غاندي مبثابة
قامو�س� � ��ه الروحي ومرجع � � �اً � أ�سا�سياً ي�ستلهم
منه � أفكاره .كما ت�أث� � ��ر ت� أثرياً كبرياً مبوعظة
اجلب� � ��ل الي�سوعي� � ��ة ،وفوق ذل� � ��ك كله بكتاب
«حتى الرج� � ��ل الأخري» للفيل�سوف الإ نكليزي
ج� � ��ون را�� � ��س كينغ ال� � ��ذي جمد في� � ��ه الروح
اجلماعية والعم� � ��ل بكاف� � ��ة � أ�شكاله ،وكتاب
الأدي� � ��ب الرو�س� � ��ي تول�ست� � ��وي «اخلال�ص يف
� أنف�سكم» الذي زاده قناعة مبحاربة املب�رشين
امل�سيحي� �ي��ن ،و� أخرياً كتاب ال�شاعر الأمريكي
هرني ديفد ت� � ��ورو «الع�صيان املدين» .ويبدو
كذل� � ��ك ت� أثر غان� � ��دي بالرباهمانية التي هي
عبارة عن ممار�سة يومية ودائمة تهدف �إىل
جعل الإ ن�سان يتحكم ب� � ��كل � أهوائه وحوا�سه
بو�ساط� � ��ة الزه� � ��د والتن�س� � ��ك وع� � ��ن طريق
الطعام واللبا�س وال�صيام والطهارة وال�صالة
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�إىل حتري� � ��ر ذات� � ��ه قب� � ��ل � أن ي�ستحق حترير
()10

الآخرين.

يف مفه ��وم الالعن ��ف عن ��د غان ��دي:

أ
الهيما�سا وال�ساتياغراها:

�صق� � ��ل غاندي مفه� � ��وم الالعنف وقدمه
للإ ن�ساني� � ��ة منهج � � �اً � أخالقي � � �اً يف الن�ض� � ��ال
الإ ن�ساين من � أجل احلرية واحلقيقة .ويرتكز
مفهوم الالعن� � ��ف عند غاندي على ركيزتني
� أ�سا�سيتني هم� � ��ا الأهيما�سا وال�ساتياغراها.
والميكنن� � ��ا فه� � ��م الدالل� � ��ة الفكري� � ��ة ملفهوم
الالعن� � ��ف عند غاندي م� � ��ن دون العودة �إىل
هذين املفهومني.
فالالعنف ترجم� � ��ة لكلمة A-himsa
يف اللغ� � ��ة ال�سن�سكريتي� � ��ة (لغ� � ��ة الرباهم� � ��ة
القدمية يف الهند) .وهذه الكلمة موظفة يف
اللغة ال�سن�سكريتي� � ��ة ويف الن�صو�ص البوذية
والهندو�سي� � ��ة واليانية .وجت� � ��در الإ �شارة يف
هذا ال�سي� � ��اق �إىل � أن الديانة اليانية �-إحدى
ديانات الهن� � ��د القدمية-كانت تعتمد منهجاً
يف تطهري النف�س الإ ن�سانية بالالعنف .وهذه
الكلم� � ��ة كما هو مب� �ي��ن مركبة م� � ��ن كلمتني
هما العنف ونفي� � ��ه يف ال�سن�سكريتية فكلمة
 himsaتعني الرغبة يف التدمري وا�ستخدام
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
العنف �ضد كائ� � ��ن حي ،وبالتايل ف�إن �إ�ضافة

لأن هذا الثبات �سيتعر�ض المتحانات كثرية،

البادئ� � ��ة « »aتعط� � ��ي الكلم� � ��ة معن� � ��ى النفي

قد جترب كثريين على الرتاجع والت�سليم .كما

فتتحول الكلمة �إىل �صيغة  A-himsaوهي

� أن الثب� � ��ات على احلقيقة يتطل� � ��ب � أن يكون

هنا تعني العرفان والرتوي�ض وال�سيطرة على

الإ ن�س� � ��ان م�ستعداً للت�ضحي� � ��ة وجت�شم عناء

الرغبة وامليول والعنف الذي يوجد يف داخل

التعذيب واال�ضطه� � ��اد ،وهذا كله يحتاج �إىل

الإ ن�سان وهي الطاقة التي تدفع �إىل �إق�صاء

قوة و�إرادة وا�ستعداد للبذل والت�ضحية»(.)12

الآخر و�إيذائه و�إبعاده ومن ثم �إماتته.

وال�ساتياغراه� � ��ا فوق ذل� � ��ك كله جت�سد مبد� أ

ويع� � ��د مفه� � ��وم ال�ساتياغراه� � ��ا الركيزة

احلب� ،إذ ال تدعو � أبداً �إىل كراهية اخل�صوم

الثاني� � ��ة ملفه� � ��وم الالعن� � ��ف عن� � ��د غاندي.

واحلقد عليهم ،وه� � ��ذا ما كان غاندي يحثّ

لق� � ��د اتخذ غان� � ��دي مفه� � ��وم ال�ساتياغراها

� أتباعه عليه ويح�ضهم على كره الإ ثم ولي�س

�شعاراً مل�سريته الن�ضالي� � ��ة .وعنواناً لفل�سفته

الآثم ،ووفقاً لهذا الت�صور ف�إن ال�ساتياغراها

الأخالقية ،وال�ساتياغراه� � ��ا saty graha

تعتمد احلب الإ ن�ساين وتركن �إليه يف مواجهة

كلم� � ��ة �سن�سكريتية قدمية تعني قوة احلقيقة

العنف والكراهية واالنتقام.

( =satyقوة =agraha -احلقيقة) .وهكذا

ومن جديد يجب الت� أكيد � أن ال�ساتياغراها

قام غاندي بت�سويق فك� � ��رة «ال�ساتياغراها»

حتتاج �إىل �ضبط النف�� � ��س والتحكم بالذات،

املعتم� � ��دة عل� � ��ى الت� � ��زاوج ما ب� �ي��ن احلقيقة

وال�صرب وقوة االحتمال ،فمن يتعر�ض للأ ذى

(�ساتيا) واحلب (� أغراها) .ومن هذه الفكرة

ب�سب� � ��ب موقفه الثابت عل� � ��ى احلق ،وال يرد

ا�ستنب� � ��ط مب� � ��د� أ املقاومة الالعنفي� � ��ة ،باذراً

العنف مبثله ،وال ي�سم� � ��ح للبغ�ض � أو الرغبة

بذلك البذرة الأوىل حلركة �شعبية جماهريية

يف االنتق� � ��ام بالت�سل� � ��ل �إىل نف�سه �إن�سان قوي

�ستتو�سع وتتعدد و�سائله� � ��ا ال�سلمية وينحني

جداً ،ولي�س �ضعيفاً � أبدا( .)13وال�ساتياغراها

()11

لها العامل احرتاماً.

لي�س� � ��ت حرك� � ��ة رف�ض غ� �ي��ر واع� � ��ي ملجرد

ويف الت�صور اجلديد لهذا املفهوم ت� أخذ

الرف�ض ،ب� � ��ل هي حركة واعية عاقلة تعرف

ال�ساتياغراه� � ��ا �صورة الق� � ��وة الأخالقية يف

م� � ��ا تريد ،وتعرف ملاذا تقاوم ،وبعبارة � أخرى

� أ�سم� � ��ى �صورها�« ،إن الثب� � ��ات على احلقيقة

لي�ست حركة فو�ض� � ��ى و�شغب ،بل حركة بناء

يحت� � ��اج �إىل �إرادة كبرية ال تتوف� � ��ر لأي كان،
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وت�صحيح.
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
لق� � ��د عم� � ��ل غان� � ��دي عل� � ��ى ن�� �ش��ر مبد� أ

وهكذا ووفقاً لهذه ال�صورة ف�إن الالعنف

ال�ساتياغراه� � ��ا وتو�ضيح معامل� � ��ه ،ووجد � أن

الغان� � ��دوي ي�أخ� � ��ذ �ص� � ��ورة مب� � ��د� أ � أخالقي،

ال�شعب ل� � ��ن يفهم هذا املبد� أ م� � ��ا مل تقم فئة

ير�سخ� � ��ه غاندي بقوله�« :إنن� � ��ي �أ�ؤمن مببد� أ

متن� � ��ورة واعي� � ��ة م� � ��ن املفكري� � ��ن واملنا�ضلني

الالعن� � ��ف»( .)17وهو �إذ ي�ؤمن به فلأ نه وكما

با�ستخدام� � ��ه بينه� � ��م ب�صورت� � ��ه ال�سليم� � ��ة

يراه غاندي ي�شكل املنهج ال�صحيح يف البحث

ال�صحيح� � ��ة ،لذل� � ��ك فقد توج� � ��ه �إىل العمل

ع� � ��ن احلقيقة ،ولذل� � ��ك يعل� � ��ن دون تراجع

على �إيجاد هذه النخبة املثقفة القادرة على

� أو ت� � ��ردد ب � � �� أن الالعنف ه� � ��و الطريق الذي

فهم مبادئ ال�ساتياغراها ون�رشها بني النا�س

يهت� � ��دي به الإ ن�سان يف بحث� � ��ه عن احلقيقة،

()15

بال�صورة املثلى ملعانيها ودالالتها.

�إن �إ�� �ص��رار غان� � ��دي عل� � ��ى ن�� �ش��ر مبد� أ

و� أن الالعنف واحلقيق� � ��ة مرتبطان برابطة
ال ينف�ص� � ��م عراها �أب� � ��دا ،وكالهما ي�شكالن
()18

ال�ساتياغراها يدل عل� � ��ى �إميانه العميق بها

وجهني غري متمايزين حلقيقة واحدة.

منهج � � �اً للمقاوم� � ��ة ،وال نن�س� � ��ى � أن غاندي

الالعنف بني احلكمة والفل�سفة:

ا�ستخ� � ��دم ال�ساتياغراه� � ��ا يف جنوب � أفريقيا
حيث كان� � ��ت حينها بلداً عن�رصي � � �اً ،وعندما
كان الهن� � ��ود فيها جالي� � ��ة مهاجرة وهي على
�صغرها كانت متع� � ��ددة الطوائف والأعراق
والأدي� � ��ان .وعندما عاد غاندي للهند ا�ستمر
يف دعوته �إىل فل�سفة الالعنف ومنهجه رغم
� أن الهند كانت بلداً حمتالً ،عمل فيه االنكليز
عل� � ��ى تفرقة النا�س و�إثارة النعرات الطائفية
بينهم ،وقد وجد غاندي � أن العنف ي�ؤدي �إىل
اخلراب والتدم� �ي��ر ،بينما ي� أخذ الثبات على
احلقيقة �إىل وحدة ال�شعب الهندي ويجعلهم
قوة ال ي�سته� � ��ان بها ق� � ��ادرة يف النهاية على
()16

حتقيق الن�رص املن�شود.
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ي�أخ� � ��ذ مفه� � ��وم الالعن� � ��ف كم� � ��ا � أ�رشنا
يف البداي� � ��ة ح�ض� � ��وره املمي� � ��ز يف احلكم� � ��ة
القدمي� � ��ة ،حيث يت�أل� � ��ق م�ضيئ � � �اً يف حكمة
بوذا وفل�سفته( ،)19وي�أخ� � ��ذ امتيازه الروحي
يف ر�سالة ال�سي� � ��د امل�سيح ودعوته .وقد قدّر
له� � ��ذا املفهوم � أن ينتقل م� � ��ن �صورته كحكمة
�إن�سانية قدمية �إىل هيئت� � ��ه كفل�سفة �إن�سانية
واعدة � أوم�ضها غاندي بعبقريته الأخالقية
يف الع�رص احلديث.
ولك� � ��ن حكم� � ��ة الالعن� � ��ف ال� � ��ذي كان
بالن�سب� � ��ة لأ�سالفه من املفكري� � ��ن � أداة فردية
لتطه� �ي��ر النف�س وحت�س� �ي��ن � أدائها الأخالقي
اتخذت عل� � ��ى يد غاندي �صورة منهج فكري
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
وفل�سف� � ��ة للن�ض� � ��ال ال�سيا�س� � ��ي واالجتماعي

ون�� �ص��رة امل�ست�ضعفني واملظلوم� �ي��ن ،وبرهن

�ض� � ��د الظلم والقهر ال� � ��ذي تعانيه ال�شعوب.

� أي�ض � � �اً � أن هذا املفهوم ميتلك قدرة هائلة يف

وقد تع� � ��ددت عوام� � ��ل تطور ه� � ��ذا املفهوم

حتقي� � ��ق الأغرا�ض ال�سيا�سي� � ��ة واالجتماعية

م� � ��ن مقام احلكم� � ��ة �إىل و�ضعيت� � ��ه كفل�سفة،

لل�شعوب امل�ست�ضعفة يف خمتلف � أنحاء العامل.

وتنوعت دالالت� � ��ه الوظيفية والفكرية ،حيث

وانطالقاً م� � ��ن النجاح الكب� �ي��ر الذي حققه

اتخذ �صورته الفكرية الن�ضالية الأكرث �سمواً

غاندي يف توظيفه الن�ضايل ملفهوم الالعنف،

وتوق� � ��داً على ي� � ��د املهامتا غان� � ��دي -1948

بد� أ هذه املفه� � ��وم ي�ستخدم ك� أداة ن�ضالية يف

GANDHI

عدد كبري من بلدان العامل يف الأم�س واليوم،

 )Karamchandال� � ��ذي � أ�س�� � ��س له ليكون

لقد ا�ستخدم� � ��ه الأيرلنديون يف ن�ضالهم من

منهجاً فكري � � �اً ون�ضالياً لتحري� � ��ر الهند من

�أج� � ��ل اال�ستقالل ،ووظفه ال�سود يف الواليات

اال�ستعمار الربيطاين ،و�إلغاء نظام الطبقات

املتح� � ��دة الأمريكي� � ��ة م� � ��ن �أج� � ��ل حقوقه� � ��م

االجتماعية ،وحتقي� � ��ق امل�صاحلة ال�سيا�سية

ال�سيا�سي� � ��ة واملدنية ،وتبناه ال�شعب الفرن�سي

واملذهبية ب� �ي��ن الهندو�� � ��س وامل�سلمني .وقد

لتحرير اجلزائر م� � ��ن اال�ستعمار الفرن�سي،

ا�ستحق غان� � ��دي يف ن�ضاله الفكري ال�سلمي

وم� � ��ا زال هذا املفهوم يط� � ��رح نف�سه ب� أدواته

احرتام وتقدير ال�شعوب املنا�ضلة واملفكرين

الفاعل� � ��ة م�رشوع � � �اً �إن�سانياً ن�ضالي � � �اً تتبناه

ا ألح� � ��رار يف خمتلف � أنحاء العامل ،وقد جتلى

ال�شع� � ��وب املغلوبة على � أمره� � ��ا يف مواجهة

1869

(Mohandas

هذا التقدير يف قول املفكر الأمريكي مارتن

()21

خمتلف � أ�شكال الظلم والقهر الإ ن�ساين.

لوث� � ��ر كين� � ��غ King Martin Luther

فالالعنف ،وفقاً لغاندي ،برنامج ن�ضال

(« :)1968-1929لقد � أحيا امل�سيح الروح يف

متكام� � ��ل� ،إنه �س� �ل��اح حقيق� � ��ي فاعل ميكن

� أعماقنا فعلمن� � ��ا غاندي كيف نعي�شها» «Le

لل�ضعفاء واملقهورين � أن يوظفوه يف معاركهم

Christ a Fourni l'esprit,Gandhi a

الإ ن�سانية من � أجل احل� � ��ق واخلري وال�سالم،

()20

.»montré comment l'utiliser

وميكنهم � أن ي�ستلهموه قوة قادرة على �إحياء

لقد برهن غاندي عرب ن�ضاله ال�سلمي � أن

الوعي الأخالقي للجماه� �ي��ر ،وتثوير الر� أي

مفهوم الالعنف ب� أبعاده الإ ن�سانية ي�شكل � أداة

الع� � ��ام ،وف�ضح اجلرائم الأخالقية للظاملني،

حقيقية يف ال�رصاع من � أجل احلق والعدالة

و�إيقاظ ال�ضمائر ،و�إحياء القلوب امليتة ،وفتح
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
العي� � ��ون الهاجعة ،وه� � ��و يف النهاية ،وعندما

يقول � « :أعظم قوة متوفرة للب�رشية� ،إنه � أقوى

يح�سن ا�ستخدامه ،ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف عزمية

مت ت�صميمه برباعة
من �أق� � ��وى �سالح دم� � ��ار َّ

املعتدي وهزم �إرادت� � ��ه ،وك�رس �شوكته ودفعه

الإ ن�سان» .وهو بذلك يو�ضح ب� أن اللجوء �إىل

�إىل طاولة احلوار والبحث عن ال�سالم.

العنف ق� � ��د يكون مربراً وم�رشوعاً يف حاالت

جربوت الالعنف وقوته :الالعنف لي�س
�ضعف ًا وا�ست�سالم ًا.

يقول غاندي «ميكن ملجموعة �صغرية من
ال�شجع� � ��ان بعزميتها و�إميانها � أن تغيرّ جمرى
التاري� � ��خ» )22(.وكان ي�ؤكد دائم � � �اً «ب� أن � أعتى
نظ� � ��ام �سيا�سي ميكن �إ�سقاط� � ��ه بدون �سفك
قط� � ��رة دم واحدة» )23(.ويت�ض� � ��ح هذا الأمر
يف قول الفيل�سوف الربيطاين برتراند را�سل
ال� � ��ذي رف�ض اال�ش� �ت��راك يف احلرب العاملية
الأوىل�« :إذا ا�ستعم� � ��ل �شع� � ��ب ب� أ�رسه املقاومة
ال�سلبية ب�إ�رصار و�إرادة عازمة وبنف�س القدر
من ال�شجاعة واالن�ضباط اللذين يظهرهما
الآن يف احل� � ��رب ،فب�إمكانه� � ��ا � أن حتق� � ��ق
حماية �أك� �ب��ر و� أمت لكل ماهو جيد يف احلياة
العام� � ��ة مما ت�ستطي� � ��ع � أن حتقق� � ��ه القوات
الربي� � ��ة والبحرية وبدون � أي من تلك املجازر
واخل�سائ� � ��ر وم�شاهد الق�س� � ��وة التي ترتبط
()24

باحلرب احلديثة».

لقد � أو�ضح غاندي ،يف كثري من املواقف
والر�ؤى واالجتاهات � ،أن الالعنف لي�س عجزاً
� أو �ضعفاً � أو ا�ست�سالماً � أو هزمية بل هو كما
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معينة حيث يقول�« :إنني قد � أجل� أ �إىل العنف
�أل� � ��ف مرة �إذا كان البديل الق�ضاء على عرق
ب�رشي ب� أكمله» .فالهدف من �سيا�سة الالعنف
يف ر� أي غان� � ��دي هي �إب� � ��راز ظلم املحتل من
جهة وت� أليب الر� أي العام على هذا الظلم من
جهة ثانية متهيداً للق�ضاء عليه كلية � أو على
الأقل ح�رصه واحليلولة دون تف�شيه.
ويف ه� � ��ذا تق� � ��ول �سونيا غان� � ��دي رئي�سة
االئتالف التقدمي املوحد يف الهند« :يعتقد
البع�ض � أن الالعنف هو دليل على ال�ضعف � أو
اجلنب ،ولكن هذا بعيد متاماً عن احلقيقة.
�إن الالعن� � ��ف يتع� � ��دى املقاوم� � ��ة ال�سلبية � أو
الع�صيان املدين ،فتتطلب ممار�سته احلقيقية
ان�ضباطاً �صارماً للعق� � ��ل ،و�شجاعة ملواجهة
العدوان ،وقناع� � ��ة � أخالقية ملوا�صلة امل�سرية،
والق� � ��وة لتنفيذ ذل� � ��ك دون ال�شعور ب� أي حقد
()25

على اخل�صم».

وغالب� � ��ا مايجري اخلل� � ��ط بني الالعنف
وبني ال�سلبية واال�ست�سالم ،ولكن الأمر لي�س
على هذه ال�صورة � أبداً ،فالالعنف �شيء � آخر
خمتلف متاماً عن معنى ال�سلبية واال�ست�سالم،
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
ا م�ساملاً العنف فيه ،ف�إنه
�إنه و�إن كان فع� �ل � ً

يتحول �إىل �سيا�س� � ��ة ولي�س �إىل ممار�سة ملبد� أ

ن�شاط حيوي فاعل وم�ؤثر ،ميتلك طاقة حيوية

الالعنف بتعيناته احلقيقية .ولكن هل حقاً

من الق� � ��وة والقدرة واالقت� � ��دار ،ويتطلب يف

ا مثالياً ملختلف
ميك� � ��ن للعنف � أن يكون ح� �ل � ً

الوقت ذاته درجة عالية من ال�سيطرة و�ضبط

� أ�شكال ال�رصاعات؟ وهل ميكن لهذا املفهوم

النف�س ،م� � ��ن � أجل حتقيق مراميه الإ ن�سانية.

� أن ينمي لدى الأفراد وعياً � أخالقياً لي�س له

فالتمرد ،ورف�ض الإ ذعان واخل�ضوع ،وعدم

وجود يف احلالة الفطرية للإ ن�سان؟

التعاون م� � ��ع الظامل ،والإ �رضاب واملظاهرات،
واالحتجاج� � ��ات ،وامل�سريات ،واالعت�صامات،
والن� � ��دوات الفكري� � ��ة املناه�ض� � ��ة ،ه� � ��ي يف
جوهرها �صيغ من املمار�سات التي يقت�ضيها
مفهوم الالعنف بدالالته الإ ن�سانية.
ومما ال�ش� � ��ك في� � ��ه � أن الالعنف ميار�س
القوة وال�ضغط والإ كراه ،ولكن ممار�سة هذه
القوة جتري يف �سي� � ��اق م�سار �إن�ساين يتحلى
بالقيم الأخالقية وي�ستلهم معانيها� ،إنه عنف
� أخالقي ي�ستهدف �إحياء ال�ضمائر وحتريك
الوج� � ��دان؛ فالالعنف ميتل� � ��ك � أدواته وقوته
�إنه �س� �ل��اح ،ولكنه �سالح �إن�ساين بامتياز لأنه
يجعل الآخر �أك� �ث��ر �إن�سانية ويحرّ�ض فيه كل
املع� � ��اين املفرت�ضة يف الإ ن�س� � ��ان .وهو بذلك
يتميز بنبله و� أ�صالته وتفوقه الأخالقي حيث
يتم ا�ستخدام املعايري الأخالقية الأف�ضل يف
حركته وفعله وممار�سات� � ��ه .وعندما يحدث
� أن يجري العمل وفقاً للمبد� أ الأنوي الذاتي
بعيداً عن مبد� أ احلوار مع اخل�صم ف�إن الأمر
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الالعنف طاقة روحية:

يوم�� � ��ض الالعنف بطاق� � ��ة روحية تكره
اخل�صم على التفكري وتدفعه ملراجعة الذات
وو�ضعه� � ��ا يف مو�ضع الت�س� � ��ا�ؤل .وتكمن قوة
الالعنف هن� � ��ا يف قوة احلقيقي� � ��ة والعدالة
التي تفر�� � ��ض هيمنتها على النا�س والأفراد.
فاخل�ص� � ��م كما يراه غاندي لي�س عدواً يجب
ال يجب
ال �ضاالً غاف ً
االنت�ص� � ��ار عليه ،بل رج ً
�صدمه و�إيقاظه من غفلته وغفوته .وهنا جند
غاندي ال يدعو �إىل احلقد على اخل�صم � أبداً،
بل يدعو �إىل ال�شفقة عليه دائما .فالالعنف
يه� � ��دف �إىل الك�ش� � ��ف عن � أخط� � ��اء اخل�صم
و�إ�صالحها وا�ستبعاد املفاهيم اخلاطئة غري
الأخالقية لديه .وبالتايل ف�إن الإ ن�سان الذي
ال يج� � ��د يف نف�س� � ��ه الكفاءة عل� � ��ى متثل هذه
الر�ؤي� � ��ة ال ميكنه � أن يتاب� � ��ع الن�ضال من � أجل
العدالة وال�سالم .فالعنف غالباً ما يكون ردة
فع� � ��ل على عنف اخل�ص� � ��م واحتماالته ،وهو
العنف الذي يج� � ��د يف العنف امل�ضاد تربيراً
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
له ،ولكن عندما ي�صطدم هذا العنف بالفراغ

ال�� �ش��ر الذي ينمو يف قلبه مانعاً �إياه � أن يكون

ف�إنه يعقلن نف�س� � ��ه وتتبدد قوته .وهنا ميكن

كما يجب � أن يكون الإ ن�سان .و�إذا كان النا�س

القول ب� أن قلب الإ ن�سان هو ميدان الالعنف

قد تورط� � ��وا يف � أعمال ال�� �ش��ر وا�ستخدموه،

وجمال� � ��ه احليوي .فالالعن� � ��ف ميار�س قوته

ف�إن فل�سفة الالعنف ت� � ��درك هذه احلقيقة

ولكنه ي�ستهدف اجلانب الإ ن�ساين والوجداين

وتدفع مريديها �إىل العمل على تطهري النف�س

يف الإ ن�سان.

الإ ن�سانية م� � ��ن � أدرانها و� أوجاعه� � ��ا الكامنة

�إذا جارين� � ��ا ما يذهب �إلي� � ��ه الفيل�سوف

يف ال�رش واحلق� � ��د والكراهية .وهكذا ت� أخذ

الإ نكلي� � ��زي هوب�س )Hobbes (Thomas

فل�سف� � ��ة الالعنف �صورة منه� � ��ج � أ�صيل يعمل

 1679-1588بقول� � ��ه �إن «الإ ن�س� � ��ان ذئ� � ��ب

عل� � ��ى حتري�ض اخل�صم على احلوار والت� أمل

الإ ن�س� � ��ان» «l'homme est un loup

مع ذاته وم� � ��ع خ�صومه .وهنا تكمن الو�سيلة

 »pour l'hommeف�إن� � ��ه ال يوج� � ��د ح� � ��ل

الوحيدة لك�رس حلقة العنف وتكره ممار�سيه

�آخ� � ��ر �س� � ��وى ا�ستخ� � ��دام كل الو�سائل املتاحة

عل� � ��ى الرتاجع .وذلك لأن ال� � ��رد على العنف

م� � ��ن � أجل الق�ض� � ��اء على ه� � ��ذا الذئب الذي

بالعنف وعلى ال�رش بال�رش يزيد العنف عنفاً

يهددن� � ��ا( .)26ولك� � ��ن مفه� � ��وم الالعنف لدى

وال�رش �� �ش��راً .ولكن وعلى خ� �ل��اف ذلك ف�إن

غاندي وعلى خالف ر�ؤي� � ��ة هوب�س يريد � أن

الالعنف يدفع بقوت� � ��ه الروحية � أن�صاره �إىل

يثق باملبد� أ الأخالقي ،وقد يكون هذا املبد� أ

التماهي مع قي� � ��م ال�سالم واخلري .فال�رش ال

مدفوناً غائ� � ��راً غائباً ولكنه بالت� أكيد موجود

يوقفه ال�رش ب� � ��ل اخلري هو الذي ي�ستطيع � أن

يف قلب اخل�صم .ووفق � � �اً لهذا الت�صور ف�إن

يواجه نزعة ال�رش وطفرته كما يقول بوذا.

املعركة لي�ست معرك� � ��ة فيزيائية بني طرفني
متعار�ضني :بل يف �صميم ال�صديق واخل�صم
حي� � ��ث يجب عل� � ��ى الإ ن�س� � ��ان � أن يتحرر من
هيمنة الغرائز البدائية والأولية التي متنعه
من �إطالق الوجدانية الكامنة فيه.
فالالعن� � ��ف ال يه� � ��دف �أب� � ��داً �إىل �سحق
اخل�ص� � ��م ومغالبته ،ب� � ��ل �إىل االنت�صار على
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نوعية الالعنف:

ينب� � ��ع الالعنف من قوة احلقيقة ،ويعمل
عل� � ��ى تطوي� � ��ر العم� � ��ق الداخل� � ��ي للإ ن�سان
واالرتقاء به .فالالعنف ال يختزل �إىل جمرد
فعاليات � آني� � ��ة تكتيكية � أو تقنية لل�رصاع ،بل
هو تدفق روحي وان�سي� � ��اب وجداين داخلي
يتجل� � ��ى يف طلب احل� � ��ق والعدالة .ومع ذلك
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
ف�إن الالعنف يتطلب يف الوقت نف�سه تفكرياً

الالعنف يطل� � ��ب العدالة من خ� �ل��ال القوة

ا ومتا�سكاً ،وهو نت� � ��اج تخطيط بعيد
وت�أم� �ل � ً

الداخلية الكامنة فيه ،و�إذا ما تعر�ض للموت

املدى ي�أخ� � ��ذ يف ح�ساباته الأ�سباب والنتائج.

ف�إنه يعي متاماً ب� أنه قد � أخذ على عاتقه ب� أن

فكل عدوان يولد �ضغط � � �اً نف�سياً و�إح�سا�ساً

يتحمل هذا الأمر بدالً من � أعدائه وجالديه.

بالإ كراه وهنا يتوجب على الإ ن�سان امل�سامل � أن

فالالعن� � ��ف مطهم بكل الدواف� � ��ع الإ يجابية

ي�ضبط اندفاعاته امل�ضادة للعدوان وي�سيطر

اخلالقة املفعمة بال�شجاعة والعزمية والقوة.

عليه� � ��ا ،وهذا ال�سلوك املنظم غالبا ما ي� أخذ

فالالعنفي يقدم نف�س� � ��ه قرباناً على مذابح

طابعاً اجتماعياً �إذ يتجلى يف ن�ضال الطبقات

احلرية والعدالة واحل� � ��ق واخلري واجلمال.

االجتماعي� � ��ة والأمم املغلوب� � ��ة .وبالتايل ف�إن

�إنه �شهيد ي�صفح جل� �ل��اده ،ويعمل على بناء

كبت الدواف� � ��ع العدوانية يتطلب قدرة كبرية

اخلري املطلق يف النفو�� � ��س ،وذلك عرب القوة

عل� � ��ى �ضبط ا ألن� � ��ا وال�سيط� � ��رة عليها .وهنا

الروحي� � ��ة الت� � ��ي تنطلق من القل� � ��ب وت�ستقر

يجب ت�صحيح فك� � ��رة خاطئة :فالالعنف ال

يف الوج� � ��دان .ويف احلقيق� � ��ة ف�إن الالعنفي

يعني �أب� � ��داً � أن الإ ن�سان امل�ؤم� � ��ن به هو كائن

(معتنق الالعنف ك�صيغ� � ��ة للن�ضال) ميتلك

�سلب� � ��ي دائماً ،بل وعلى خ� �ل��اف ذلك يتميز

ق� � ��وة تربوية هائلة �إن� � ��ه يعلم ويربي وي�رضب

الالعنف� � ��ي ب�أن� � ��ه منا�ضل �رش�� � ��س يف البحث

ال يف معاين احلق واحلرية واجلمال.
مث ً

عن احلقيقة والك�شف عن املظامل وحما�رصة

�إن االبتزاز العاطف� � ��ي والأخالقي �شكل

الظاملني .ومن � أجل ذلك يجب على املرء � أن

مرفو�� � ��ض يف منه� � ��ج الالعن� � ��ف ،فالتهديد

يحظى بال�شجاعة والق� � ��درة على الت�ضحية

والوعي� � ��د واالبت� � ��زاز عملي� � ��ات ال قيمة لها

الإ ن�ساني� � ��ة التي تفوق ت�ضحي� � ��ة ال�شهداء يف

وال معن� � ��ى يف ال�� �ص��راع امل�س� � ��امل ،لأن ه� � ��ذه

�ساحات احلرب.

املمار�س� � ��ات لي�ست ممار�س� � ��ة روحية بل هي

وهنا مييز النزا ديل فا�ستو بني البطولة

نوع من االحتي� � ��ال الزائف لتحقيق امل�صالح

يف �ساحة املعركة والبطولة الأخالقية ،ففي

اخلا�صة والأنانية .والالعنف ال يهدف � أبداً

املج� � ��ال الأخالقي تت � � � ّم مهاجم� � ��ة ال�رش يف

�إىل حتقي� � ��ق م�صالح خا�صة � أنانية� ،إنه جهاد

النف�س ،بينم� � ��ا يهاجم الإ ن�سان � أخاه الإ ن�سان

اجتماعي مكر�س لتحقي� � ��ق � أهداف �إن�سانية

يف �ساحة الوغى .فالإ ن�سان الذي ي�ؤمن مببد� أ

تتمي� � ��ز بنبلها و�سموها .ويف هذا الأمر يقول
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
غاندي «ميكنني � أن � أ�صوم �ضد � أبي من � أجل � أن

ومع ذل� � ��ك كله ف�إن� � ��ه ويف مواجه� � ��ة العنف

ي�شفى من مر�ض � أو عيب ولكنني ال � أ�ستطيع

املعا�رص ف � � ��إن غاندي ين�صح بالعودة �إىل قوة

� أن � أفع� � ��ل ذلك من �أج� � ��ل � أن � أحظى برتكته».

()27

الروح.

فالعن� � ��ف الأخالق� � ��ي و�سوء املعامل� � ��ة لي�ست

وهنا بالتحديد ي�ؤكد ج� � ��ان ماري ميللر

�سالحاً م�رشفاً� ،إنه � أداة ت�ستخدم للقهر ولي�س

� أن الالعن� � ��ف قوة حقيق� � ��ة ولي�س جمرد حب

لتحرير الإ ن�سان وخماطبة النزعة الإ ن�سانية

م�سامل � ،أنه� � ��ا قوة متار�� � ��س ال�ضغط من غري

فيه .فالالعنف دائماً مايجلجل نف�سه ب� ألوان

عنف ،وقد بين� � ��ت التجارب � أن الالعنف قد

النظ� � ��ام الروح� � ��ي و�شفافيت� � ��ه ،وهو ال ميثل

� أثمر نتائ� � ��ج غالباً ما كانت جمدية ،وهذا ما

خطرا � أبداً بل يدفع عن الإ ن�سانية كل خطر

برهن علي� � ��ه �سيزار �شوفريز ،واملدافعون عن

ممكن وينم� � ��ي يف الإ ن�سان ق� � ��واه الإ ن�سانية

حقوق العمال املك�سيك يف كاليفورنيا ،حيث

اخلالق� � ��ة .وهكذا ف�إن الالعنف يفقد �سموه

جنحوا يف حملة مقاطعتهم للعنب واخلمور

الأخالقي وعمقه الفل�سفي وطابعه الإ ن�ساين

يف حتقيق النتائ� � ��ج املرجوة وتغيري الو�ضعية

�إذا مل ي� أخذ �صورة غاية �إن�سانية عليا تت�صف

القائم� � ��ة .والو�ضع هنا يتعل� � ��ق بو�ضعية من

ب�سموها و�صفائها.

الالعنف (امل�سلح) الذي ي�شكل � أداة املجتمع

لقد � أو�ض� � ��ح غاندي يف كثري من حمطاته

من � أجل احل�صول على نتائج عاجلة :وبدالً

املن� �ي��رة ب � � �� أن الن�ض� � ��ال ال�سلمي ق� � ��د يخفق

م� � ��ن نداء القلب ميك� � ��ن العمل على خماطبة

� أحيان � � �اً �إذا كان اخل�ص� � ��م الذي ميتلك قوى

امل�صال� � ��ح ومن � أجل ذلك يت� � ��م تنظيم اللعبة،

قاهرة جبارة بال �ضمري � أو � أخالق وهنا يجد

وبعدها يتم حتري�ض العدد الكبري من النا�س

� أن�صار الالعنف � أنف�سهم � أمام املوت املحتم.

من � أجل التعاون وامل�شاركة.

وال�س�ؤال هنا هل يجب على � أن�صار الالعنف
� أن يرتاجعوا ويتخل� � ��وا عن غايتهم الإ ن�سانية
�إزاء هذه القوة اجلبارة؟ وجواب غاندي هو
ال و�أل� � ��ف ال «بل يجب عليهم يف هذه احلالة
� أن يت�سلح� � ��وا ويقاوم� � ��وا و�إذا مل يك� � ��ن هناك
خيار �أب� � ��دا �إال العنف ف�إنني � أن�صح بالعنف»
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جتارب غاندي الن�ضالية:

لقد ب� � ��د� أ غاندي حركت� � ��ه الن�ضالية يف
جنوب � أفريقيا ،حي� � ��ث عمل حمامياً مدافعاً
عن حقوق العمال الهنود املهاجرين �ضحايا
التميي� � ��ز العرقي ،وا�ستم� � ��ر ن�ضاله الإ ن�ساين
�ض� � ��د الظل� � ��م والقه� � ��ر حت� � ��ى ا�ست�شهاده يف
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
وطن� � ��ه الهن� � ��د  .1948لقد نا�ض� � ��ل غاندي

كل هن� � ��دي بفر�� � ��ض �رضيبة على امل� � ��اء ،ثم

�ضد احلكم الربيط� � ��اين يف الهند ،ومن � أجل

وج� � ��دوا � أن ذلك م�ستحي� �ل �اً .ولهذا فر�ضوا

حقوق املنبوذين و�ضد احلروب الدامية بني

�رضيبة على امللح ،وبد�ؤوا ظلماً قا�سياً ملئات

امل�سلمني والهندو�س منادياً باحلرية وال�سالم،

املاليني من اجلوعى وال�ضعفاء».

وا�ستطاع ع� �ب��ر ن�ضاله هذا � أن ي�سجل � أعظم
�سرية ن�ضالية يف الع�رص احلديث.
م�سرية امللح:

تع� � ��د م�س� �ي��رة امللح م� � ��ن �أك� �ث��ر التجارب
الن�ضالي� � ��ة � أهمي� � ��ة وخط� � ��ورة يف الع�� �ص��ر
احلدي� � ��ث ،لقد � أ�صبحت هذه امل�سرية ملحمة
تاريخي� � ��ة م� � ��ن مالحم الن�ض� � ��ال ال�سلمي يف
الع� � ��امل � أجمع .ففي فرباي� � ��ر (�شباط) ،1930
� أعلن حزب امل�ؤمتر الهندي ،بزعامة غاندي،
الع�صي� � ��ان امل� � ��دين للح�ص� � ��ول عل� � ��ى احلكم
الذات� � ��ي ،عرب رف�ض دف� � ��ع �رضيبة امللح التي
فر�ضه� � ��ا الربيطانيون ،وال�س� �ي��ر نحو م�صنع
امللح يف دان� � ��دي رف�ضاً الحتكار الربيطانيني
ل�صناع� � ��ة املل� � ��ح يف الب� �ل��اد ،وت� أكي� � ��داً حلق
الهنود يف القي� � ��ام بت�صنيع املل� � ��ح ب� أنف�سهم،
بل وا�ستعادة ال�سيط� � ��رة على كل ال�صناعات
الوطنية الت� � ��ي حتتكره� � ��ا بريطانيا .وكتب
غان� � ��دي ،وكان يبلغ  61م� � ��ن عمره يف ذلك
احل� �ي��ن ،يف جريدة «ياجن اندي� � ��ان» (الهندي
ال�ش� � ��اب) الأ�سبوعية ،الت� � ��ي كان � أ�س�سها قبل
ذلك ب�سنة «رمبا فك� � ��ر الربيطانيون يف ظلم
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قب� � ��ل امل�س� �ي��رة ب�شه� � ��ر � ،أي يف فرباي� � ��ر
(�شب� � ��اط) � ،1930أر�سل غان� � ��دي خطاباً �إىل
اللورد اروين ،حاكم الهند الربيطاين ،قال فيه
«�صديقي العزيز ،فكرت ل�سنوات كثرية قبل
� أن �أب� � ��د� أ هذا الع�صيان املدين ،لكني وجدت
� أنه الطريق الوحيد حتى تبقى الهند كدولة،
وحتى ال ميوت الهنود من اجلوع» (�« )...إننا
نريد احلرية نف�سه� � ��ا التي يريد ت�رش�شل من
الربيطانيني � أن ميوتوا يف �سبيلها».
ويف ال�شه� � ��ر الت� � ��ايل ،وعندم� � ��ا مل يت�سلم
غاندي رداً ،اجتمع ح� � ��زب امل�ؤمتر الهندي،
وقرر � أن مو�ض� � ��وع امللح ي�ؤثر على كل الهنود
تقريباً ،و�أن� � ��ه �سي�ساعد على جمع عدد كبري
من النا�س .وكان� � ��ت بريطانيا ،كلما واجهت
م�ش� � ��اكل مالية وعجزت ع� � ��ن ال�رصف على
حكومتها يف الهن� � ��د ،خا�صة وقت احلروب،
تزيد ال�رضائب على الهنود ،وبالتايل عندما
واجه� � ��ت �صعوب� � ��ات مالي� � ��ة يف الع�رشين� � ��ات
� أ�ص� � ��درت قانوناً يخول له� � ��ا احتكار �صناعة
وبيع امللح ،وت�ضمن القانون عقوبة بال�سجن
�ستة �شهور على كل م� � ��ن ي�صنع ملحاً ،وعلى
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
كل من يذهب �إىل البحر ل�صناعة امللح.
ويف � أول خطاب ،ي� � ��وم بداية امل�سرية من
� أحمد � آباد ،خطب غاندي يف امل�سرية فقال:
«نق�سم ب� أننا �إما �سنن� � ��ال ا�ستقالل الهند � ،أو
ندخل ال�سجون .ونق�س� � ��م � أن ا�ستقالل الهند
�سيتحقق بدون عنف» .ويف ثاين يوم للم�سرية،
يف قرية ذابان قال �إن «يف الهند ثالثة � أرباع
ملي� � ��ون قرية ،و�إذا تطوع ع�رشة رجال من كل
قرية ل�صناع� � ��ة امللح لقريتهم ،لن نحتاج �إىل
مل� � ��ح الربيطانيني» .ويف راب� � ��ع يوم ،يف قرية
فا�سانا قال «� أعاهدكم ب� أن يوماً �سي� أتي يعتذر
فيه الربيطانيون لنا على ما فعلوا بنا».
ويف �ساد�� � ��س ي� � ��وم ،يف قري� � ��ة بوري� � ��ايف،
قال« :لن ن�ؤذي � أي م�س � � ��ؤول بريطاين .نعم،
يحكمونن� � ��ا ،لكنه� � ��م �ضيوفن� � ��ا» .ويف الي� � ��وم

�ضد االحتالل الربيط� � ��اين .وخطب غاندي
� أمام � أتباعه ب � � �� أن الهدف «لي�س فقط �إعالن

الع�صي� � ��ان امل� � ��دين يف الهند ،ولك� � ��ن � ،أي�ضاً،
�إقن� � ��اع ال�شعب الربيطاين نف�س� � ��ه بالع�صيان

امل� � ��دين بعد � أن يت�ضح لهم الظلم الذي يلحق
بال�شعب الهن� � ��دي .وا�ستطاع يف النهاية عرب

ه� � ��ذا الن�ضال امل�س� � ��امل �إىل خ�ضوع ال�سلطات
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الربيطانية وتوقيع معاهدة دلهي.
ال�صيام حتى املوت:

والحقاً يف عام  � 1932أبدع غاندي طريقة

جديدة يف الن�ضال � أطلق عليها ال�صيام حتى
امل� � ��وت ،حيث قرر غاندي البدء ب�صيام حتى

املوت احتجاجاً على م�� �ش��روع قانون يكر�س
التمييز يف االنتخابات �ضد املنبوذين الهنود،

مما دفع بالزعماء ال�سيا�سيني والدينيني �إىل

التفاو�ض والتو�ص� � ��ل �إىل «اتفاقية بونا» التي

اخلام�� � ��س والع�رشي� � ��ن ،يف قري� � ��ة تار�س� � ��اال،

ق�ضت بزيادة عدد النواب «املنبوذين» و�إلغاء

� أخ م�سل� � ��م بناء على دعوت� � ��ه» .وقال« :يجب

وقد وج� � ��دت ه� � ��ذه املنهجي� � ��ة ال�سلمية

�إىل م�سلم� �ي��ن وهندو�� � ��س» .وا�ستم� � ��رت هذه

بلدان العامل حيث تبناها كينغ يف ن�ضاله من

قال �إن� � ��ه �سيق�ض� � ��ي «هذه الليل� � ��ة يف منزل

نظام التمييز االنتخابي.

� أال نعط� � ��ي الربيطانيني الفر�ص� � ��ة ليق�سمونا

الت� � ��ي اعتمدها غاندي طريقها �إىل كثري من

امل�سرية ال�سلمي� � ��ة خم�سة وع�رشين يوماً (من

�أج� � ��ل امل�ساواة بني ال�سود والبي�ض يف و�سائل

 12مار�� � ��س حتى  � 6أبري� � ��ل) ،وعندما و�صلت
امل�س� �ي��رة �إىل البحر ،نزل غاندي البحر ورفع
�صخوراً ماحلة ،رم� � ��زاً لتحدي قانون امللح،
وبداية ل�سبع ع�رشة �سنة من الع�صيان املدين
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النقل العام يف عام  .1955وقد �شكلت هذه
الطريق� � ��ة منهجية �سيا�سي� � ��ة تعتمد امل�ساملة
مب� � ��د� أ � أ�سا�سياً يف ال�رصاع م� � ��ن � أجل املبادئ
واحلق والعدالة.
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
ومما ال�ش� � ��ك فيه � أن الرف�� � ��ض والتمرد

فرتبي� � ��ه على الدين ال� � ��ذي كان � أبوه يريد � أن

وع� � ��دم وجود التع� � ��اون اجلمعي ي � � ��ؤدي �إىل

ين�شئه عليه .اغرورقت عينا الرجل بالدموع،

ا�ضطراب ال�سلطة وخوفها .وعندما ي�شارك

وانكب على قدمي غاندي فقبلهما .وعندما

ال�شعب بقوة وحما�سة يف الن�شاط الالعنفي

توقفت مظاهر العنف يف كلكتا ،وهد� أ النا�س

ال�سلمي ف�إن هذا ي � � ��ؤدي �إىل �شلل يف احلياة

عن ذب� � ��ح بع�ضهم بع�ضاً ،فق� � ��ال غاندي ملن

العامة للبالد .وماذا ميكن لل�سلطة � أن تفعل

حول� � ��ه � :أعطوين ك� أ�ساً م� � ��ن الليمون .بعدها

�إزاء � أنا�� � ��س يتدافع� � ��ون كاجلحيم دون خوف

بقلي� � ��ل ،قرر غاندي � أن ي� � ��زور باك�ستان وهو

من ع�صي رجال الأمن وهراواتهم� ،إزاء قوم

يقول�« ،س� � ��وف � أك�شف عن ال�شيطان املوجود

يرهبون املوت � أو ال�سجون؟ وال�سلطة عندما
تواجه جحافل املتدافعني �إىل املوت من � أجل
حقوقه� � ��م تفقد �صربها وبرودة دمائها وتبد� أ
بتوظيف العن� � ��ف املهني ولكنه� � ��ا يف النهاية
ت�ضع� � ��ف وت�ستكني وتخ�ض� � ��ع لإ رادة ال�شعب
ال�شاملة.
وعندما انفج� � ��ر العنف ب� �ي��ن الهندو�س
وامل�سلم� �ي��ن يف «كلكت� � ��ا» ،و�سال� � ��ت الدم� � ��اء،
� أعلن غان� � ��دي «ال�صيام» .حت� � ��ى �إذا �شارف
على املوت ،دخل علي� � ��ه رجل مفجوع بولده
و� ألق� � ��ى �إليه بقطعة خب� � ��ز وقال له :كل حتى
ال �أك� � ��ون �سبباً يف موتك .تابع :هل تعلم ماذا
فعلوا بابن� � ��ي؟ لقد قتلوه .و� أنا قتلت من قتل
ابني؟ نظر �إلي� � ��ه غاندي برحمة وهو بالكاد
يفتح عينيه م� � ��ن الإ عياء وقال له :هل � أدلك
على ما ه� � ��و � أف�ضل مما فعلت في� أخذك �إىل
اجلنة؟ عليك � أن ت� أخذ الولد الذي قتلت � أباه
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يف قلوب الهندو�س وامل�سلمني».
الع�صيان املدين:

يف ع� � ��ام  1922قاد حركة ع�صيان مدين
ا�ش� �ت��رك فيها امل�سلمون وال�سي� � ��خ والهندو�س
فت�صاعد الغ�ضب ال�شعبي �إىل ذروته ،فحدث
ال�صدام الدموي بني اجلماهري وقوات الأمن
وال�رشطة الربيطانية ،وعندها � أعلن غاندي
ال�صي� � ��ام احتجاجاً على �سفك الدماء ووقوع
القت� � ��ل ،فجاءه نهرو وه� � ��و ال ي�صدق ،و�س� أله
هل تريد من� � ��ا �إيقاف املظاهرات وقد عمت
كل البلد ولي�س بيننا وبني طرد بريطانيا �إال
�شعرة؟ قال غاندي لي�س املهم طرد بريطانيا
بل طرد ال�شيطان م� � ��ن قلوبكم ،ولي�س املهم
� أن يتظاهر النا�س ،بل املهم كيف يتظاهرون
�سلمياً بدون قتل؟ واعت� �ب��ر (نهرو) يومها � أن
هذه �سذاجة كربى يف عل� � ��م ال�سيا�سة .ولكن
غاندي طل� � ��ب من (نهرو) ف� � ��ك املظاهرات
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
وا�ستمر يف ال�صيام حتى توقفت املظاهرات،

الفكر واملمار�سة .وبعد كل من رومان روالند

ثم طلب (غاندي) � أن يعتذر املتظاهرون علناً

 Romain Rollandوالن� � ��زا ديل فا�ستو

ملركز ال�رشطة وطلب ال�صفح وتقدمي التعوي�ض

 )32(Lanza del Vastoول� � ��وي ما�سينيون

عما حدث!( .)30ومع ذلك وجهت �ضده تهمة

 Massignon Louisمن � أوائل املفكرين

الإ ثارة �ضد الدولة والع�صيان واعتقل و�سجن

الفرن�سي� �ي��ن الذي� � ��ن ت� أثروا بعقي� � ��دة غاندي

وعذب يف املعتقالت الربيطانية لأربع �سنوات

ومنهج� � ��ه الإ ن�س� � ��اين .وكان ألف� � ��كاره قبي� � ��ل

متتالية.

احل� � ��رب العاملي� � ��ة الأوىل دور كبري يف توجيه

لقد وهب الزعيم الهندي املهامتا غاندي

ن�ش� � ��اط جان جيين� � ��و  Jean Gionoالذي

حيات� � ��ه لن�رش �سيا�س� � ��ة املقاوم� � ��ة ال�سلمية � أو

تعر�ض لالعتق� � ��ال مع رفاقه على � أثر مترده

الالعنف وا�ستمر على مدى � أكرث من خم�سني

املدين يف عام .1939

عاماً يب�رش بها ،ويف �سنوات حياته الأخرية زاد

وق� � ��د عرف مفه� � ��وم الالعن� � ��ف �صعوداً

اهتمامه بالدفاع عن حقوق الأقلية امل�سلمة،

جديداً مميزاً يف عام  1955يف مونتغومري

وت� أمل النف�صال باك�ستان وحزن لأعمال العنف

يف

الت� � ��ي �شهدتها ك�شمري ،ودع� � ��ا الهندو�س �إىل

 Alabamaيف الواليات املتحدة الأمريكية

احرتام حقوق امل�سلمني مما � أثار حفيظة بع�ض

على ي� � ��د املفكر الإ ن�س� � ��اين والق�س املعروف

متع�صبيه� � ��م ف� أطلق � أحدهم ر�صا�صات قاتلة

مارتن لوثر كينغ Martin Luther King

()31

عليه � أودت بحياته.
ت أ�ثري غاندي:

�شكل فك� � ��ر غاندي وعقيدت� � ��ه الن�ضالية
مدر�س� � ��ة فل�سفية كربى يف مفه� � ��وم الت�سامح
والن�ض� � ��ال ال�سلمي يف الع� � ��امل � أجمع .وهناك
�إجم� � ��اع فكري عامل� � ��ي على �سم� � ��و وعظمة
الفل�سف� � ��ة الت� � ��ي � أوقدها غان� � ��دي يف جمال
الن�ضال ال�سلمي لتحرير النفو�س والأوطان.
لق� � ��د ترك ت�أث� �ي��راً ينقطع نظ� �ي��ره يف ميدان

58

� أالبام� � ��ا

en

Montgomery

حيث نا�ض� � ��ل من �أج� � ��ل امل�س� � ��اواة والعدالة
االجتماعية لل�س� � ��ود الأمريكيني يف ع�رصه.
وق� � ��د لعب النجاح الكبري ال� � ��ذي حققه كينغ
يف م�ستوى الواليات املتح� � ��دة الأمريكية � أن
يعزز م�سرية كينغ و� أن�صاره يف م�سار الن�ضال
امل�س� � ��امل (الالعنف) ،وذلك عل� � ��ى الرغم من
معار�ضة ق� � ��ادة ال�سود الذين انت�رصوا للعنف
يف ن�ضاله� � ��م و�رصاعه� � ��م .ففي ع� � ��ام 1968
قتل كين� � ��غ يف ممفي�� � ��س  Memphisعلى
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
� أثر م�س� �ي��رة �سلمية من � أجل املطالبة بحقوق
()33

عمال النظافة يف املدينة.

�أج� � ��ل العدالة وال�س� �ل��ام يف عام  1968وكان
هدفها تنمية الثقاف� � ��ة ال�سلمية والأخالقية

وا�ستم� � ��ر ت� أثري منهج غان� � ��دي امل�سامل يف

عند الأغني� � ��اء والفق� � ��راء .ويف يوغ�سالفيا

ع� � ��دد من بل� � ��دان العامل وال�سيم� � ��ا يف فرن�سا

ظه� � ��رت �صيغ متط� � ��ورة ومتطرف� � ��ة للن�ضال

حيث اتق� � ��دت املعار�ضة ال�شعبي� � ��ة ال�سلمية

ال�سلمي (االنتحار حرق � � �اً كما حدث لـ �إيان

�ض� � ��د االحت� �ل��ال الفرن�سي للجزائ� � ��ر .وقد

باال�� � ��ش .) Ian Palachوه� � ��ذه احلركات

ت� أثر فا�ست� � ��و  Lanza Del Vastoبغاندي

الن�ضالي� � ��ة امل�سامل� � ��ة ظه� � ��رت يف فيتنام ويف

فق� � ��اد مظاه� � ��رات م�سامل� � ��ة عل� � ��ى �ص� � ��ورة

الوالي� � ��ات املتحدة الأمريكي� � ��ة وال�سيما ثورة

م�س� �ي��رات �صامتة ،و�إ�رضاب� � ��ات عن الطعام،

الطالب �ضد احلرب على فيتنام وغري ذلك

و�إقامة خميم� � ��ات للمعار�ضة ال�سلمية� ..إلخ.

من � أ�شكال الن�ضال ال�سلمي.

وق� � ��د ظهرت حركات م�سامل� � ��ة �ضد اخلدمة

وباخت�صار ميكن القول ب� أن منهج غاندي

الع�سكرية وال�رضائب و�ضد كثري من مظاهر

للن�ض� � ��ال ال�سلمي قد حتول �إىل � أداة ن�ضالية

احلي� � ��اة االجتماعي� � ��ة يف � أوروبة وغريها من

يف متناول ال�شع� � ��وب املظلومة واملغلوبة على

البلدان الغربية.

� أمره� � ��ا من � أجل العدالة واحل� � ��ق وامل�ساواة.

ويف هذا ال�سياق ي�شار �إىل دانييلو دول�سي

وهك� � ��ذا ف � � ��إن مفه� � ��وم الالعنف ق� � ��د �سجل

 Danielo Dolciال� � ��ذي � أ�س�س عام 1952

ح�ض� � ��وره يف التاري� � ��خ الإ ن�ساين ق� � ��وة هائلة

حرك� � ��ة م�ساملة (غري عنيفة) من � أجل �إرهاف

ت�ستلهمه� � ��ا ال�شعوب املظلوم� � ��ة كطاقة ثورية

ال� � ��ر� أي يف �صقلية ب� أو�ض� � ��اع الأحياء الفقرية

من � أجل العدالة واحلرية .لقد � أطلق غاندي

يف بالريم  .Palermeويف الهند قام تلميذ

قوة فكرية �إن�ساني� � ��ة هائلة لتحرير ال�شعوب

غان� � ��دي  Vinoba Bhaveبامل�شارك� � ��ة مع

وهذا ما حدا بـ رومان روالند ب� أن ي�شبه فكر

ال�شب� � ��اب الهن� � ��دي ورجال الدي� � ��ن بالن�ضال

غاندي بت�سونامي هائلة انطلقت من � أعماق

ال�سلم� � ��ي (غري العنيف) م� � ��ن � أجل احل�صول

ال�رشق ولكنها لن ت�سقط �إال عندما تغمر العامل

على ملكيات عقارية كبرية ل�صالح الفالحني

برمته( .)34لقد جنحت ا�سرتاتيجية الالعنف

الفق� � ��راء .ويف الربازيل قام هيل� � ��در كامريا

يف ال�سنوات الأخرية يف �شيلي وجنوب � أفريقيا

 Helder Camaraبت� أ�سي�� � ��س رابط� � ��ة من

وبولونيا واملجر وبورما و� أوكرانيا وجورجيا.
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
وكذل� � ��ك ا�ستعمل الالعن� � ��ف لإ �سقاط نظام

احلرية الوطنية ال ميكن � أن يكون �إال بتطهري

الطاغية �سلوبودان ميلو�سوفيت�ش يف �رصبيا.

القلوب و�صف� � ��اء ال�ضمائر و�صقل الوجدان.

وقد مار�س� � ��ت فل�سفة الالعنف تاريخياً دوراً

وهذا يعني ب� أن فل�سفته كانت حتريراً للذات

ا يف ن�ضال ال�شع� � ��وب وال�سيما عندما
هائ� �ل � ً

والنف�س قب� � ��ل � أن تكون حتريراً للمجتمع من

طُ بقت برباعة وذكاء ومل يكن � أدل على قوتها

الظلم والقهر والعدوان.

�إال القم� � ��ع ال� � ��ذي ا�ستخدم� � ��ه اخل�صوم يف
()35

جمابهتها ومواجهتها.
خامتة:

ر�سخ غان� � ��دي منهجاً عبقري � � �اً للن�ضال
ال�سلم� � ��ي العاملي و�شيد له مملكته الفل�سفية.
و� أ�صبح الالعنف عنوانا لفكر غاندي ورمزاً
لن�ضال� � ��ه الإ ن�ساين .ومن البداه� � ��ة اليوم � أن
ا�سم غاندي يرتبط برمزية ال�سالم والكفاح
من �أج� � ��ل احلق واحلرية .ولي�� � ��س غريباً � أن
تخ�ص�ص الأمم املتحدة �إكراماً لغاندي يوماً
احتفالياً للكفاح ال�سلمي كل عام حتت �شعار
الالعنف ي�صادف يوم ميالده.
و�إننا يف حيّز هذا االختتام ال�صعب نريد
الق� � ��ول ب � � �� أن فل�سفة الالعن� � ��ف عند غاندي
لي�ست جمرد فل�سفة ن�ضالية من � أجل ال�سالم
واحلرية مبعناها ال�سيا�سي .لقد � أراد غاندي
فوق ذلك كل� � ��ه � أن تكون فل�سفته نداء داخلياً
لتطهري النف�س الإ ن�سانية و�صقلها وحتريرها
من كل � أ�شكال الكراهية واحلقد والتع�صب.
ال بل �إن غاندي ا�شرتط � أن الن�ضال من � أجل

60

ومن �أج� � ��ل � أن نختتم هذه الدرا�سة حول
مفه� � ��وم الالعنف وفل�سفت� � ��ه الن�ضالية عند
غاندي وجدنا � أنه ملن املنا�سب � أن ن�ستعر�ض
بع�ضاً من حكمته الإ ن�سانية ومواقفه الفكرية
�إزاء احلق والعدالة واحلرية .ف� أقوال غاندي
كلماته و�أف� � ��كاره ت�شكل اليوم ملحمة م�ضيئة
من احلكمة الإ ن�سانية.
و�إذا كان م� � ��ن بداية للقول ف�إن ما يتقدم
هو �إعالنه عن �إميانه املطلق مببد� أ الالعنف
حي� � ��ث يقول�« :إن الالعنف ه� � ��و البند الأول
لإ مياين والبند الأخري يف مذهبي»( .)36ولكم
هي كلماته مثقلة باملع� � ��اين اخلفية والذكية
عندما يق� � ��ول�« :إن الن�رص الناجت عن العنف
هو م�ساوي للهزمي� � ��ة» ،فاحلرب دامية كان
من كان املنت�� �ص��ر فيها وبالتايل ف�إن االنتقام
والرد عل� � ��ى العنف بالعنف كارث� � ��ة �إن�سانية
حي� � ��ث يقول�« :إن الع� �ي��ن بالعني جتعل العامل
ب� أكمله � أعمى».
و�إذا كان ي�ؤكد دائماً و� أبداً ب� أن العنف هو
عملي� � ��ة تطهري للنف�س وتنقي� � ��ة لها من � أدران
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
احلقد والكراهية والتع�صب فما � أجمل قوله

جرمية هي �إجرام �ض� � ��د الإ ن�سانية ويف هذا

يف متجيد القانون الأخالقي القابع يف النف�س

القول «�إن � أية جرمية � ،أو �إ�صابة بغ�ض النظر

حيث يقول�« :إنني � أرف�ض اخل�ضوع للقانون

عن الق�ضية ،ارتكبت � أو �سببت ل�شخ�ص � آخر

وذل� � ��ك لي�س لنق�� � ��ص يف قدرتي على احرتام

هي جرمية �ضد الإ ن�ساني� � ��ة» .وكم هو قوله

القانون بل لأنني � أخ�ضع �إىل القانون الأ�سمى

هذا جميل وجمان�س لقول ماوت�سي نف�سه «� أن

وه� � ��و قانون العقل الإ ن�س� � ��اين» .وهو يف هذا

تقتل �إن�ساناً من � أجل خري العامل � أمر يتناق�ض

امل�س� � ��ار ومن �أج� � ��ل � أن ي�ؤكد ه� � ��ذه الطهارة

مع خري العامل ،ولكن � أن تت� أمل وت�ضحي بنف�سك

النف�سي� � ��ة و�رضورته� � ��ا ي�ؤك� � ��د � أهمي� � ��ة حترر

()37

من � أجل العامل ذلكم هو اخلري كله».

الإ ن�س� � ��ان من اخلوف م� � ��ن املوت يف �رصاعه

لقد ح� � ��رر �شعبه وبرهن لت�رش�شل حقيقة

من �أج� � ��ل احلياة يقول وكم ه� � ��و رائع قوله:

يجهله� � ��ا وهي � أن احلرية مطلب �إن�ساين لكل

«�أن� � ��ا م�ستعد لأن � أموت ،ولكن لي�س لدي ولن

ال�شع� � ��وب ،و� أن يف طلب ه� � ��ذه احلرية تهون

يكون � أبداً � أي ا�ستعداد للقتل» ،وهكذا يقرر

النفو�س حيث يق� � ��ول يف رد له على ت�رش�شل

ب � � �� أن احلرية هي اال�ستع� � ��داد للموت لأن يف

«�إننا نريد احلرية نف�سها التي يريد ت�رش�شل

هذا اال�ستع� � ��داد ي�ستطيع الإ ن�سان � أن يتحرر

من الربيطانيني � أن ميوتوا يف �سبيلها» .وتلك

من اخلوف املطلق ويبلغ ن�شوة االنت�صار على

هي احلقيق� � ��ة ال�صارخ� � ��ة � أمل يق�ض غاندي

ال� � ��ذات الإ ن�سانية .ومل ترهب� � ��ه � أ�شواك املوت

نف�س� � ��ه ف� � ��داء للحري� � ��ة الت� � ��ي كان يطلبه� � ��ا

و� أ�رشاك� � ��ه بل كان دائماً على � أهبة اال�ستعداد

ل�شعب� � ��ه وي�ضحي بحياته م� � ��ن � أجل الكرامة

له� � ��ذا املوت ال� � ��ذي خطف� � ��ه يف النهاية �إىل

الإ ن�سانية؟

قائمة �شهداء العقل والفكر واحلرية ،فكانت

�إن فكرة الالعنف الت� � ��ي � أ�س�سها غاندي

�شهادت� � ��ه تتويجاً لرحلت� � ��ه الن�ضالية املفعمة

تزداد ر�سوخ � � �اً وثباتاً مع ا ألي� � ��ام ،وفل�سفته

بالعناء والعطاء يف �سبيل احلق واحلرية.

امل�سامل� � ��ة � أ�صبحت الي� � ��وم مدر�س� � ��ة �إن�سانية

لقد � أراد كما � أراد كانط من قبله � أن يكون

وفكرية ينهل من عطائه� � ��ا الإ ن�سان املعا�رص

ال فاخلري هو خري
القانون الأخالقي كلياً �شام ً

يف خمتل� � ��ف � أنحاء املعمورة� .إن جناح � أ�سلوب

الإ ن�سانية كلها وال�� �ش��ر ب� أي �صيغة هو �رشها

الن�ضال-وفق منهج الالعنف عند غاندي-

باملطلق ومن هنا كان يعتقد ب� أن اجلرمية � أية

مازال ي�ضع ال�شع� � ��وب الإ ن�سانية على املحك
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يف مفهوم «الالعنف» عند غاندي:
التاريخ� � ��ي يف قدرتها على ابت� � ��داع � أ�ساليب

كرامة الب�رش وحمايتهم من كل � أ�شكال العنت

�سلمي� � ��ة و� أخالقية متجددة قادرة على �صون

والقهر والظلم والتطرف.
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