
دع���وة  �أت���ل���ق���ى  �أن  غ��ري��ب��ا  ل��ي�����س 
موقع  يف  م���ا  ب��ع��م��ل  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�جل�شدية  �لإع���اق���ة  ب���ذوي  يعنى 
ب�����ش��ب��ب �أن���ن���ي و�ح����د م���ن ه���وؤلء 
"معاقني  بال�  �لذين ي�شطلح عليهم 
�أكلف  مل  م�شطلح  وه��و  ج�شديا" 
ول  يوما  به  �لتفكري  عناء  نف�شي 
�أن  فربغم  حوله  جدل  يف  �لدخول 
بع�س �أ�شدقائنا �لأ�شحاء يظهرون 
و��شمئز�زهم  ب��ل  عليه،  حتفظهم 
"معاق ج�شدي"  �أن حديث  �إل  منه 
م��ا ل طاقة  ي��ح��ّم��ل��ن��ي  م��ث��ل��ي ع��ن��ه 
�ملتحفظني  �أن  وب��خ��ا���ش��ة  ب��ه  يل 
و �مل�����ش��م��ئ��زي��ن و�مل��ت��ع��اط��ف��ني ل 
فكان  �ل�شفة  لهذه  بديال  يقرتحون 
فعلى  جانبا  تركه  يل  �ألأف�شل  من 
�أكرث  �لعرت��س  يبدو  ل  حال  �أي��ة 
م���ن م��وق��ف �أخ���الق���ي م��ب��ال��غ فيه 
بديال  متتلك  ل  �لأ���ش��ي��اء  فبع�س 
�أولي�س  بها،  يت  �شمِّ �لتي  ل�شفاتها 
من فقد جزًء من وظيفة �جل�شد هو 
ت�شميته؟  ميكن  ماذ�  �أم  حقا  معاق 
�لآخر  معاق هو  ل�شديق  قلت  لهذ� 
ع��ل��ي��ك ت��ق��ّب��ل ه���ذه �ل�����ش��ف��ة مبرح 
مثل  للفخر  يدعو  ��شما  �عتربها 
�أ�شماء �جلاهلية ك�شخر وحز�م و 
ثعلب وعكرمة وعقاب وهلم جر�.. 
وكلها �أ�شماء جلماد�ت و حيو�نات 
�ل��ق��وة و�ل�شدة  ع��ل��ى  دلل���ة  ك��ان��ت 

و�لباأ�س.

كتابة  ق��ررت  �لدعوة  تلك  �ثر  على 
�شيء عن ذوي �لإعاقة و قد وجدت 
�لتي  �لنماذج  ببع�س  �أفكر  نف�شي 
باأن  لال�شت�شهاد  ح�شورها  فر�شت 
�لعوق �جل�شدي ل يقف حائال �أمام 
قدرة �ملرء على �لإبد�ع فالكثري من 
م�شروطة  لي�شت  �لإب��د�ع  جم��الت 
�جل�شدي،  و�لتعايف  �ل�شحة  بقيد 
�ل��دو�م منطلق م�شرتك  على  هناك 
خطه  عند  ن��ك��ون  و  جميعا  بيننا 
�ختلف  و�إن  �لأهلية  مت�شاوين يف 
ميد�ن �لعطاء �أو تفاوتت �لنتائج.

ترى كيف �أ�شتطاع �لر�شام �لرتكي 
�أ�شرف �رماجون �أن ير�شم �لأ�شياء 
�ل��ت��ي مل ي��ره��ا ب��األ��و�ن��ه��ا ق��ط؟ �أمر 
�لذين  تورنتو  جامعة  علماء  حري 
ما  بقدر  حالته  در��شة  على  عكفو� 
بتهوفن  �أّل��ف  كيف  �جلميع  يحري 
�لعلم  يف  �أ����ش���ّم؟  وه���و  رو�ئ���ع���ه 
�لإعاقة  ذوي  م��ن  �أ���ش��م��اء  ب���رزت 
ب�شماتها  ل��ه��ا  ك��ان��ت  �جل�����ش��دي��ة 
نيوتن  �إ�شحاق  �أم��ث��ال  �لو��شحة 
ولوي�س  و�أدي�������ش���ون  ف��وزي��ه  ول 
�لذي  ه��اوك��ن��غ  و�شتيفن  با�شتري 
�عتلى �أعلى من�شب علمي �أكادميي 
ويف  م�شلول،  وه��و  بريطانيا  يف 
�لأدب تبد�أ �لقائمة من هومريو�س 
تكاد  ول  �لذ�ئعة  �مللحمة  �شاحب 
رينو�ر  �أوغ�����ش��ت  ف��ه��ن��اك  تنتهي 
ر�يت  وديفيد  برو�شت  ومار�شيل 
ملتون  وجون  وبورخ�س  ولوركا 
حا�شرة  فالأمثلة  وعربيا  �لخ  و.. 
عالء  و�أب��و  �لأ���ش��دي  �لكميت  منها 
�مل���ع���ري وب�����ش��ار ب���ن ب����رد و�أب����و 
�لعيناء وحممد بن �شريين �لأ�شم 
طه  ولدينا  �لأع���رج  و�لزخم�شري 
�لأ�شم  و�لر�فعي  �لأع��م��ى  ح�شني 
وغريهم.. وثمة من ي�شنف بتكلف 
و�ملبدعني  �ل��ع��ب��اق��رة  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
ول  عقليا  ورمب���ا  ذهنيا  كمعاقني 
�أعرف �ل�شر يف ذلك! رمبا م�شدره 
�لعبقرية  ب��ني  �ل��رب��ط  يف  �لهو�س 

و�جلنون.
�لأ�شماء �لالمعة كثرية، لكنني يف 
ي�شتحق  منوذجا  �أج��د  مل  �لنهاية 

�حلديث عنه كتلك �ملعاقة �لأمريكية 
�لفذة هيلني كيلر بو�شفها �مل�شد�ق 
�ملعاق  ق��درة  لي�س  فهم  يف  �لأجلى 
�لإع��اق��ة بل هي  على جت��اوز قيود 
بذ�تها در�س لالأ�شحاء قبل �ملعاقني 
يخلق  �أن  ل��ل��م��رء  مي��ك��ن  ك��ي��ف  يف 
�أية  بوجهها  تقف  ل  قاهرة  �إر�دة 
حو�جز و�شدود، وكيف ينظر �ملرء 
�حلقيقية  �حل��ي��اة  بقيمة  وي�شعر 
�لتي يعي�شها.. كانت هيلني كيلر قد 
�لب�شر  حا�شة  �شغرها  منذ  فقدت 
�أي�شا  �لنطق  وب��ال��ت��ايل  و�ل�شمع 
فهل  خر�شاء  �شماء  عمياء  فكانت 
�أكرث من  لإعاقة �جل�شد  قيد  هنالك 
�ل�شماء  �لعمياء  كيلر  لكن  ه���ذ�؟ 
�خلر�شاء مل�شت بيدها خمرجا ولو 
عن  �إذً�  تختلف  ل  فهي  �شدفة  قلنا 
ومنذ  جميعهم،  �لعظماء  ���ش��دف 
تلك �للحظة �لتي ر�أت فيها مربيتها 

�ل�شغرية  به  تتمتع  ما  �شليفان  �آن 
ه��ي��ل��ني م����ن ذك������اء وق�������درة على 
�ل���ذي خال  �ملحيط  م��ع  �ل��ت��ج��اوب 
�جلميع �أنها تعي�س خارج �أ�شو�ره 
يف  �جل��ان��ب  ه��ذ�  لت�شتثمر  طفقت 
�لأم���ر  لينتهي  �ل�����ش��غ��رية  �مل��ع��اق��ة 
هيلني  ت�����ش��ب��ح  �أن  ���ش��ن��و�ت  ب��ع��د 
حطمت  �لتي  �ملعجزة  �لفتاة  كيلر 
�لتي  تلك  جميعا  �لإع��اق��ة  ���ش��دود 
تبلغ  بها  و�إذ�  �ل��ق��در،  بها  �بتالها 
مع  مقعدها  تتخذ  وهي  �لع�شرين 
�لأ���ش��ح��اء �مل��ع��اف��ني يف ك��ل��ي��ة رد 
كليف  عام 1900، مل تتوقف هذه 
�ملتحدية �لعظيمة عند هذ� �حلد بل 
��شتمرت لتنجز و�حدة من معاجز 
تلك  فتح�شل  �ل��ع�����ش��ري��ن  �ل���ق���رن 
�لعمياء �ل�شماء �لبكماء على درجة 
ولت�شجل  �لقانون  يف  �لدكتور�ه 
�لتاريخ  م��و���ش��وع��ات  يف  ��شمها 

�شخ�شيات  م��ن  �شخ�شية  كاأ�شهر 
�لقرن �لع�شرين.

وهنا �ل�شوؤ�ل �ل�شاخب هل بالفعل 
ك���ان���ت ك��ي��ل��ر ع��م��ي��اء وه����ي ت��رى 
�حلياة  ه��ذه  يف  �ل��الح��ب  طريقها 
وتختط م�شريتها باإر�دة حديدية؟ 
�أحاطت  ك��ان��ت ���ش��م��اء وق���د  وه���ل 
وقو�نينها  �حلياة  عن  قيل  ما  بكل 
وف��ل�����ش��ف��ت��ه��ا و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات ومن 
خر�شاء  ك��ان��ت  وه���ل  و���ش��ع��وه��ا؟ 
عرب  �أج��ي��ال  �شوتها  �أ�شمعت  وق��د 
كتاباتها  يف  حت��دث��ت  و  �ل��ت��اري��خ 
وحم��ا���ش��ر�ت��ه��ا ع��ن ك��ل م��ا ي��دور 
يف خ��ل��ج��ات ن��ف�����ش��ه��ا و�أف���ك���اره���ا 
و�ن���ط���ب���اع���ات���ه���ا ح������ول �حل���ي���اة 
�لرقيقة  �ل��ق��ارورة  ه��ذه  و�لنا�س؟ 
ر�أت  �خل��م�����س  ح��و����ش��ه��ا  �متلكت 
�أن  قبل  تريد،  ما  وقالت  و�شمعت 
تذهب ذهابا غري عادي حيث تركت 

��شمها يرتدد يف �لذ�كرة �لأمريكية 
بحو��س  كيلر  تكن  مل  و�لعاملية، 
�لآخرين  حو��س  �أنف  رغم  خم�س 
�أخريان،  حا�شتان  لها  ك��ان��ت  ب��ل 
وت�شت�شرف  بالقادم  تنبئها  حا�شة 
فت�شيب  ت��ت��وق��ع  �أي���ام���ه���ا  غ��ي��ب 
وتخّمن فيقع �ملكتوب ولول ذلك ملا 
��شتطاعت �لإفالت من عتمة �لعزلة 
�شمدت  ومل��ا  حتيطها  �لتي  �ملادية 
�نطالقتها  زخ���م  ع��ل��ى  وح��اف��ظ��ت 
فكانت  �ملو��شلة  على  و�إ�شر�رها 
عا�شه  �أو  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ي���ق���ر�أ  ك��م��ن 
بالفعل.. وحا�شة �أخرى تكاد تكون 
�لإح�شا�س  حا�شة  �ل��ن��ادر،  مثالها 
ب���احل���ي���اة، ب���ال�������ش���ورة �لأج���ل���ى 
حا�شة  وه��ي  و�لأو���ش��ح،  و�لمتع 
�لأ�شحاء ممن  �لكثري من  يفتقدها 
ومعنى  وجودهم  قيمة  يعرفون  ل 
�حل��ي��اة �ل��ت��ي ي��ح��ي��ون��ه��ا، وميكن 
م�شرتكة  �حلا�شة  ه��ذه  �إن  �ل��ق��ول 
بني ذوي �لإعاقة �لذين تتفجر لهم 
و�إن  �إب��د�ع��ي��ة  وط��اق��ات  �إمكانيات 
ما  قليال  ولكنها  متفاوتة  بدرجات 
ت�شل �إىل درجة هيلني كيلر �لرفيعة 
�لتي ترى �ل�شعادة كلها يف دغدغة 
ن�شمة تهب يف ظهرية قائ�شة فتهز 
بع�س خ�شالت �شعرها، �إح�شا�شها 
تتجه  فهي  خمتلفا  ك��ان  بالأ�شياء 
حم�شو�شة  ل  نقاط  نحو  بكيانها 
ق�شية  �أعماق  �إىل  خاللها  من  تلج 
دون  �ل����وج����ود  ه�����ذ�  ث���ن���اي���ا  يف 
�ملبا�شر،  �لإح�شا�س  طريق  تو�ّشل 
بلحظات  �أننا جميعا منر  و�لو�قع 
بوجودنا  خاللها  ننت�شي  �شبيهة 
ونتح�ش�س تلك �لنقاط �لتي تبعث 
ولكن  �ل��الحم��دودة  �ل�شعادة  على 
كما  معها  �لتو��شل  �ل�شعب  م��ن 

فعلت كيلر.
يف �نتباهه مذهلة يرتجم بورخ�س 
�لعمق عرب بحثه  ذلك  وج��وده يف 
�إ���ش��اءة وه��و يتيه  �أك��رث  عن نقاط 
يف ظالمه �لد�م�س بعد فقد ب�شره، 
ير�ها  �لتي  �لكلريية  �لنقاط  �إنها 
بورخ�س يقظته �حلقة بقوله: �أنا.. 
�لآخر..  �حللم  ذلك  �إىل  نظر  �لذي 

�إىل يقظتي.
طفولتها  م��ن��ذ  ي��ق��ظ��ة  ك��ي��ل��ر  ك��ان��ت 
وح��ت��ى وف��ات��ه��ا ف��ا���ش��ت��ط��اع��ت �أن 
ت��ن�����ش��ف �حل������دود �ل��ق�����ش��ري��ة بني 
و�لرحب  �مل��ع��زول  �ملغلق  حيزها 
�لو��شع لهذ� �لكون لتقول بعد ذلك 
وتوؤنبها:  �لب�شرية  تنتقد  وكاأنها 
لي�س  و�ل�شمم  ب�شيء  لي�س  �لعمى 
ب�شيء، فكلنا يف حقيقة �لأمر عمي 
و�شم عن �جلالئل �خلالدة يف هذ� 

�لكون �لعظيم.
Ibrahim_alghalby@yahoo.com

�لعربية  �جل��م��ه��وري��ة  ب��رمل��اين  وف���د  ز�ر 
للقاء  �ل�شورية من �لفرتة 2010/1/7-2 
�جلالية �لعر�قية، وقد �أثريت �شجة كبرية 
و�لربملانيني  �ل�شيا�شيني  من  عدد  قبل  من 
و�لأح���������ز�ب ح����ول ه����ذه �ل�����زي�����ارة. بل 
وت�شاربت �لأنباء و�لتحليالت و�لتوقعات 
حول هدف هذه �لزيارة، على �لرغم من �ن 
�لوفد  مبوجبه  �شافر  �لذي  �لإد�ري  �لأم��ر 
و�ل�شادر من هيئة رئا�شة �ملجل�س قد حدد 
�لعر�قية  �جلالية  بلقاء  �ل��زي��ارة  �أه���د�ف 
ح�شا�شية  و�أك��رثه��ا  نقطة  �أه��م  لكن  فقط. 

ل�شفر  �لأخ��رى  �جلو�نب  على  غطت  �لتي 
�ملفاو�شات  �أو  �للقاء  هو  �لربملاين  �لوفد 
�ملزعومة بني �لوفد و"�لبعثيني" �أو "حزب 

�لبعث".
يتطلب  طرفني  بني  �ملفاو�شات  �إج��ر�ء  �ن 
ومناخات  و�مل�شتلزمات  �لأم��ور  من  جملة 
ومقدمات بل وحتى طرف ثالث وو�شاطات، 
فاأنه من  �لأم��ور  ومن دون توفر مثل هذه 
�إمكانية  ت�شور  حتى  مب��ك��ان،  �ل�شعوبة 
مل  �لوفد  �ن  ومب��ا  �ملفاو�شات،  ب��اب  ط��رق 
ومل  و�لتفوي�س  �ل�شالحية  ميتلك  يكن 
يكلف من �أي طرف، ومل يكن �أع�شاء �لوفد 
�لأحز�ب  �أو  �لربملان  �أو  �حلكومة  ميثلون 
و�لكتل �لنيابية �لتي ينتمون �ليها، �أو �لتي 
ل ينتمون �ليها، باعتبار �ن �ملفاو�شات من 
هذ� �لنوع م�شاألة وطنية عامة، وهي لي�شت 
�جتهاد�ت �شخ�شية ومتنيات جمموعة من 
�لربملانيني �أو قر�ر فردي، لذ� فاإن �حلديث 
�ل��ذي ج��رى م��ن �ن �ل��وف��د �ل��ذي ذه��ب �ىل 
و�ملفاو�شات  �ل��ل��ق��اء�ت  لإج����ر�ء  ���ش��وري��ا 

�إطار  يف  ح��دي��ث  �ل  م��اه��و  �لبعثيني،  م��ع 
�لإعالم، ل ي�شتند �ىل �لأ�ش�س و�ملعلومات 
من  و�لتدقيق  �لتفح�س  يتم  ومل  �لدقيقة، 
هدف �لزيارة و�للقاء�ت �لتي عقدها �لوفد 
مع �جلالية �لعر�قية يف �لقن�شلية �لعر�قية 
لالجئني.  �ل�شامية  �ملفو�شية  ممثل  مع  و 
جمل�س  �ىل  �للجنة  ت��ق��ري��ر  ت��ق��دمي  وع��ن��د 
�ل��ن��و�ب �مل��وق��ر ي��وم 2010/1/10،ف�������اأن 
�أي تغيري،  ُقبل برمته من دون  قد  �لتقرير 
من  �ل�شاحقة  �لأكرثية  �ن  على  دللة  وهذ� 
يف  ج��اء  مبا  �قتنعو�  قد  �ملجل�س  �أع�شاء 

�لتقرير.
ولكن ملاذ� ذكر "�لبعثيني" و"حزب �لبعث" 

مبفردتني خمتلفتني؟
�لبعثيون وح�شب �لإرث �لثقايف �ل�شيا�شي 
ملا بعد �شقوط �شد�م ح�شني ينق�شمون �ىل 
�لب�شطاء  �لنا�س  �لأول، هم  �لنوع  نوعني: 
�لذين مل  �لو�شطية  �لقياد�ت  وكذلك بع�س 
تلطخ �أياديهم بدماء �لأبرياء من �لعر�قيني 
وهوؤلء   ،)2003-1968( مابني  فرتة  يف 

�لعر�قي  ب��امل��ج��ت��م��ع  �ن���دجم���و�  ب��ع�����ش��ه��م 
�أو  م�شكلة  �أي��ة  دون  م��ن  �جل��دي��د،  للعر�ق 
�حلكومة  �ل��ت��ق��ت  �لآخ����ر  و�ل��ب��ع�����س  عقبة 
�أجل  م��ن  معهم  �ملختلفة  م�شتوياتها  ع��رب 
يف  و�نخر�طهم  �ل�شيا�شية  للعملية  جذبهم 
للدولة،  و�لع�شكرية  �ملدنية  �ملوؤ�ش�شات 
�أع�شاء  ه���م  م���ن  �ل��ب��ع��ث��ي��ني  م���ن  وه���ن���اك 
يف  وزر�ء  ه��م  وم���ن  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف 
�حل��ك��وم��ة �حل��ال��ي��ة وق��ي��اد�ت يف �جلي�س 
�لقياد�ت  هذه  من  عددً�  �ن  حتى  �لعر�قي، 
�ع��رتف��ت ب��اأن��ه��م ك��ان��و� �أع�����ش��اء يف حزب 
�لبعث د�خل قبة �لربملان. �أما �لنوع �لثاين 
يف  �أع�شاء  يز�لو�  ل  �لذين  �لبعثيون  فهم 
�لعد�ئي  دوره��م  وميار�شون  �لبعث  حزب 
وحتت  يحمله  م��ا  ب��ك��ل  �جل��دي��د  ل��ل��ع��ر�ق 
�أو حتت  �أخرى  �أو عناوين  �لعنو�ن  نف�س 
�لذي  �ملختلفة  باأجنحته  �لبعث  حزب  �أ�شم 
�لثاين  �لنوع  �لد�شتور  منع  وقد  يقودهم، 
و�شنفهم  �شيا�شي  ن�شاط  �أي  ممار�شة  من 

بحزب �لبعث �ل�شد�مي.

مل  دم�شق،  �ىل  ذهب  �ل��ذي  �لعر�قي  �لوفد 
يلتق ل باأفر�د من �ل�شنف �لأول ول باأفر�د 
حزب  ب��ق��ي��اد�ت  ول  �ل��ث��اين  �ل�شنف  م��ن 
�لعر�قية  باجلالية  فقط  �لتقى  بل  �لبعث، 
�لذين ح�شرو� �ىل �لقن�شلية �لعر�قية يف 
�لعا�شمة �ل�شورية، و�ملعروف �ن �لبعثيني 
يدخلون  ل  �ل��ب��ع��ث  ح���زب  يف  �لنا�شطني 
ول  قن�شلياتها  ول  �لعر�قية  �ل�شفار�ت 
�ملفرت�س  فاأنه من  بها، وبالتايل  يعرتفون 
جاءت  �ل��ت��ي  �لعر�قية  �جلالية  ت��ك��ون  �أن 
حديث  �ىل  و�ل�شتماع  مطالبهم  لعر�س 
من  ولي�س  �لأول  �ل�شنف  من  �لربملانيني 

�ل�شنف �لثاين.
وحتى لو مل يكن هناك حظر د�شتوري على 
�للقاء بحزب �لبعث و�إجر�ء �ملفاو�شات معه 
�لد�شتور، فمن خالل  �ملادة )7( من  ح�شب 
و�شلوك  وت�شرفات  وت�شريحات  بيانات 
مل  قياد�تهم  ب��اأن  ن�شتدل  �ليوم  "�لبعث" 
يغريو� ما يف قلوبهم وما يف عقولهم، وهم 
ل يعرتفون بالعر�ق �جلديد ول بالد�شتور 

�ل�شلطة  ول باحلياة �لدميقر�طية وتد�ول 
وهم �شد �أغلبية �لقوى �ل�شيا�شية �لعر�قية 
ما  كل  ويرف�شون  �ل�شاحة،  على  �لعاملة 
وعو�شًا   ،2003 بعد  م��ا  ح��دث  �أو  حتقق 
�ل�شر  ق��وى  م��ع  يتحالفون  فاأنهم  ذل��ك  ع��ن 
�أنف�شهم  وحولو�  و�لقاعدة  و�لتكفرييني 
ترغب  ل  �لتي  �ل��دول  ت�شتخدمها  �أد�ة  �ىل 
روؤية �لعر�ق �جلديد وهو ي�شتمر ويحقق 
�لجناز�ت على طريق تعميق �لدميقر�طية 

و�حلياة �لد�شتورية.
فكرة  ح��ت��ى  ي��رف�����س  �لبعث"  "حزب  �ن 
�لعر�قية  �حلكومة  مع  �ملفاو�شات  �ج��ر�ء 
قلب  �ىل  ي�شعى  ه��ذ�  من  وب��دًل  و�أطر�فها 
ومن  �لبالد.  يف  �جلديد  �ل�شيا�شي  �لنظام 
بيد  �أد�ة  �لبعث" �ىل  "حزب  حتول  خالل 
قوى �إقليمية فهو ل ميتلك حتى �أي نوع من 
�لت�شميم و�لإر�دة و�لقر�ر�ت �لذ�تية. فهل 
و�ل�شتقر�ء  �لظروف  هذه  ظل  ويف  يعقل 
يقدم  �أن  �مل��وج��ودة  و�ملعطيات  �ملك�شوف 
وفد برملاين �ىل �تخاذ قر�ر ذ�تي للتفاو�س 

مع �لبعثيني �أو حزب �لبعث؟.
يجب  �لبعث"  "حزب  م��ل��ف  �ن  �شحيح 
و�حلكومة  �ل��دول��ة  عن  غائبًا  يكون  ل  �ن 
و�لتنفيذية  �لت�شريعية  موؤ�ش�شاتها  بكل 
�ملجتمع  منظمات  لدى  وحتى  و�لق�شائية 
�ن يكون  لكن هذ� �حل�شور يجب  �مل��دين، 
�مل�شتمرة  �لتحوطات  و�أخذ  �حلذر  جلانب 
"حزب  يتمكن  ق��د  ثغرة  �أي��ة  �شد  �أج��ل  م��ن 
خاللها  �لنفوذ  م��ن  و"�لبعثيني"  �لبعث" 
�ل�شيا�شي  بالدولة و�لنظام  و�إحلاق �لأذى 
�لنقالب  فكرة  �ن  ول�شيما  �ل��ع��ر�ق،  يف 
"�لبعث"  ت���ر�ث  م��ن  ج��زء  ه��ي  �لع�شكري 
و�أ�شلوب وطريقة للو�شول �ىل �حلكم كما 
حدث يف �لعر�ق مرتني ويف بلد�ن �أخرى 
وحماولت فا�شلة لدى بلد�ن عربية �أخرى 
خالله  من  "�لبعث"  يحاول  م�شعى  وه��و 
�لتاريخ  عجلة  و�إع��ادة  �حلكم  �ىل  �لعودة 

�ىل �لور�ء.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــض ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــضــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

فرياد رواندزي

جا�ضم العايف

ابراهيم الغالبي

�ضفيان عبا�س

ه��ل تفاو���ض �لوفد �لربملاين م��ع "�لبعثي��ن" �أو "حزب �لبع��ث" يف �سوريا؟

ه����ي����ل����ن ك����ي����ل����ر وح�����و�������س�����ه�����ا �ل�������س���ب���ع

فكرية  �أب��ع��اد  �أي��ة  عن  �جلوهر  حيث  من  يختلف  �لديني  �لبعد 
�لب�شر  تاأثريها بنفو�س  و�شيا�شية و�شعية يف م�شامينها وقوة 
و�ملوعظة  باحلكمة  رب��ك  �شبيل  �ىل  )و�أدع���و  تعاىل  قوله  ففي 
لها  �ملبجلة  �لنفحات  �أح�شن( هذه  بالتي هي  �حل�شنة  وجادلهم 
�ملغزى �لعميق يف بناء �ل�شخ�شية �ملوؤمنة �لأح�شن عندما نقيم 
�حلجة على عظمة �لر�شالة �ملحمدية �لتي غزت �لعقول و�لأفئدة 
دومنا ��شتئذ�ن مرخ�شة بال تر�خي�س، لن �جلد�ل يف �لأ�شر�ر 
�لغيبية ل تغلفها �لعبار�ت �لف�شفا�شة �أو بريق �لأ�شياف و�إمنا 
وما  �لعقلية  �لقناعة  يف  �ملكنون  �ل�شر  هو  لها  �لروحي  �لقبول 
بني �ملعقول و�ملنطق �مل�شاد �ملرفو�س تتكون �حلكمة �لتي تنفذ 
�ىل �مل�شتقر �لإمياين  �لذي ل يحيد �أو يتلون ح�شب �لقاهر من 
�لبعيد  �لأخ��ر  �جلانب  على  تقف  �ل�شيا�شية  فالأفكار   . �لظروف 

جد� عن تلك �لقو�عد �ملهيمنة على وحدة �لروح و�لعقل.
�لتكوينية للمخلوقات و�لرقي  �إن جمرد �لإح�شا�س يف �لطبيعة 
�ملذهلة  و�أب��ع��اده  للكون  �لعجيبة  و�مل��ه��ولت  لالإن�شان  �ملعجزة 
�خللق  بعظمة  �لأزل��ي��ة  �لعقيدة  لوحدة  �لر��شخة  �مل��الءة  يولد  
�أو غاية وكالهما  �لدين كو�شيلة  ومن ثم  �لطمئنان �ىل ماهية 
�شيان على وفق �ملفاهيم �ملتاأ�شلة لالأبعاد �لدينية  وبكل �لأحو�ل 
تبقى هذه �لروؤى حم�شورة مبا ي�شمى بالغيا بالثنائية �ملقد�شة، 
من  �أ�شبحت  حتى  �جلدليات  عموم  �ملفاهيم  تلك  جت��اوزت  لقد 
�لرو��شخ �ملج�شدة و�ملقنعة روحيا لأي بعد خارق هذ� ما يعجز 

عنه �لفقه �ل�شيا�شي مهما بلغت ر�شانته و�فقه.
�ملنطلقات  لتك  �مل���زدوج  �لتوظيف  عند  تتمحور  �خل��ط��ورة  �إن 
ذ�تها  بامل�شافة  ويلتقيان  يتو�فقان  �لثنني  ب��اأن  توحي  بحيث 
�مل�شتغلة  �لتيار�ت  بع�س  له  ت��روج  ما  هذ�  �لأخالقي  �لبعد  يف 

للم�شرتكات �لدينية كونها �ملنهج �لو�جب قبوله �شيا�شيا.
لن  �لتمرير  �أو  �لت�شويغ  �لعقل  يقبل  ل  مبا  ت�شويغه  وحت��اول 
عملية �جلمع وخلط �لأور�ق ما بني �لإبعاد تعد ولدة قي�شرية 
�إذ� ما خ�شعت �ىل معايري �لآثام �ملنبوذة، من يزج �لبعد �لديني 
و�لتكتالت  و�لتيار�ت  �جلماعات  �ألي�س  ؟  �لدنيوية  �لرت�نيم  يف 
�لأفقية  باملقا�شد  و�ملق�شود  �لعبثي  �ل�شتخد�م  عمدت  �لتي 
�ل�شيقة للقيم �لروحية لأجل �ل�شتجابة �ىل  ما هو غري �شرعي 
ت�شتقطب  قد  حتمية  لها  و�لإحل���اد  �لكفر  عو�مل  �إن  فقهي،  �أو 
�ل�شنني  مئات  عرب  �ملتناقلة  و�لأمثلة  لو�حتها،  �لإمي��ان  �شعاف 
�أقطابها  يف  تتج�شم  فو��شل  حتده  �لديني  �لبعد  �إن  لنا  توجز 
�لزمنية مع حجم �ل�شرر �لذي يلحق يف �لعباد، �ملر�شد �لروحي 
�أفرزتها  عنا�شر  للتعاليم �لربانية يرتفع عن دو�ئر �لريبة �لتي 
�ملد�خلة يف �شوؤون �لإد�رة �ل�شيا�شية للموؤمنني كي يجنب نف�شه 

عن �خلطايا.
�إن �لعديد من تلك �لقوى �ل�شالة قد �رتكبت �أب�شع �شور �لت�شليل 
و�لر�شالت  �لكتب  يف  �ملدونة  �حلقائق  جممل  على  و�لت�شويه 
ل�شحيفة  ���ش��ود�ء  �نقالبية  �إح���د�ث  �ىل  ع��م��دت  حينما  �ملنزلة 
�لأديان �لنا�شعة، �إذن رجل �لدين هو �مل�شلح �ملختار بالفر�شية 
�شار  ولهذ�  عنه  بديل  ل  من  �لبديل  كونه  �لب�شر  عند  �ملقبولة 
لز�ما عليه �لإيفاء مبا مكلف به وماأمور يف تنفيذه ومن �شفاته 
�لأمانة و�ل�شدق وعدم �رتكاب �ملعا�شي �أو �أن ل يحل بدل خالقه 
بالق�شا�س غري �لعادل و�ن يخدم �أخاه �لإن�شان بعيد� عن �ملنافع 

و�لإغر��س �ل�شخ�شية.

�لبعد �لديني و�لأفق 
�ل�سيا�سي

يف  �ل�شيا�شي  ول��الإ���ش��الم  �لدينية  للم�شاألة  �لتطرق  يحتل 
فالتيار�ت  ق�شوى،  �أهمية  �لر�هنة  �ملرحلة  خ��الل  �ل��ع��ر�ق 
�أنو�عها و�جتاهاتها ذ�ت ح�شور  �ل�شيا�شية بكل  �لإ�شالمية 
وتلك  �لعر�قية  �ل�شيا�شية  �لجتماعية-  �حلياة  يف  موؤثر 
خالل  من  وخطاباتها  وبر�جمها  توجهاتها  تطرح  �لقوى 
�أخالقية  �إميانية  كعقيدة وعباد�ت وقيم  �لإ�شالم  �لدمج بني 
و�لدين  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��الم  م�شروع  بني  للربط  وجد�نية 
وعلى وفق ت�شورها �ملتمثل ب�"�لدولة �لدينية" و�لتي تعتمد 
للت�شريع  وحيد   كم�شدر  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  �أ�ش�س  على 
هوية  خللق  �لج��ت��م��اع��ي  �ل�شيا�شي-  م�شروعها  وينحو 
فر�س  خ��الل  من  فعليًا  �ملجتمع  و�أ�شلمت  للدولة  �أ�شالمية 
�ملعي�شية  لل�شلوك �لجتماعي و طرق �حلياة  �أمناط  معينة 
على   ه��ذه  روؤ�ه���ا  يف  م�شتندة  للنا�س،  �ليومية   – �لفردية 
حقيقتها  يف  و�لتي  �لعر�ق،  يف  لالأغلبية  �لإ�شالمية  �لهوية 
ووطنية  فطريا  متدينة  �شعبية  ح�شارية  هوية  ومر�ميها 
دينية  �شيا�شية-  هوية  كونها  من  �أك��رث  وجد�نيًا،  �يجابية 
�ملمار�شة  يف  وجتلياته  �ل�شعبي  �لديني  �لوعي  لأن  وذل��ك 
�لدينية �ليومية و �لطقو�شية، ل ُتف�شر بعو�مل �لإميان فقط  
بل متيل �إىل عو�مل �جتماعية- �شيا�شية متغرية و�ن �مل�شار 
�ملعقد و�مللتب�س  للعالقات �لجتماعية �ملت�شابكة مع �مل�شالح 
�لكامنة حتت  �لعو�مل  للبحث يف  بال�شرورة  يقود  �لفئوية 

�شطح �لعالقات �لجتماعية، كون عو�مل �ل�شر�ع �ملتو��شل 
عرب �لتاريخ هي على �مل�شالح �لجتماعية ول تنح�شر فقط 
�شر�ع  هو  بل  �لإميانية،   و�لقناعات  �لهويات-�لدينية  يف  
�أجل  م��ن  �لن��ح��ي��از  يف  �لفعلي  مظهره  يتجلى  �جتماعي  
�آنية �أحيانًا وخمتلفة يف �لغالب وهو يف  م�شاريع �شيا�شية 
�لغالب �شر�ع مادته )�ملا�شي( �إل �نه يف و�قع �لأمر يتعلق 
�ل�شتدلل  وميكن  ب�)�مل�شتقبل(،  �لإم�شاك  لغر�س  باحلا�شر 
يف  �لبحث  �إىل  توؤدي  )زمكانيًا(،  �ملتغرية  �مل�شالح  �إن  على 
�لإر�د�ت  لتلبية  ب�شريا  عنقه  للّوي  �ملقد�س  �لديني  �لن�س 
يف  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  لرجال  �لب�شعة  و�مل�شالح  �لعارمة 
لتاأ�شي�س  �لدين  رج��ال  بع�س  وخ�شوع  �لن�س،  ذلك  ت��د�ول 
�أنظمة من �لروؤى و�لأحكام �لفقهية ومبا يلبي وين�شجم مع 

طموحات �حلكام يف �ل�شيطرة على �لرعية.
د�ئمة  �شغوط  حت��ت  �ل��دي��ن  رج���ال  وق���وع  �إىل  ذل��ك  و�أدى 
�شلطوية قهرية ونفعية ُتطالب وَت�شعى من �جل و�شع �لفقه 
وتف�شريه و��شتنباط �لأحكام منه خلدمة �حلكام ورغباتهم 
�لنا�س و�إخ�شاعهم  للتحكم يف رقاب  �لد�ئمتني  و�شر�هتهم  
مينع  ول  و�مل��ت��و�رث��ة،  �لقائمة  �ل�شيا�شية  لل�شلطة  �ل��د�ئ��م 
باإر�د�تهم  �لدين، ممن مت�شكو�  ذلك من وجود بع�س علماء 
�حلرة ومفاهيمهم �لإن�شانية �شاعني بجد و�إخال�س نادرين، 
خلف  �ملتعالية(�لتي  )�لإر�دة  مع  يتفق  ديني  فقه  لتاأ�شي�س 
)�لن�س �ملقد�س( لغر�س  �حلياة �لالئقة على �لأر�س وجلميع 
�لب�شر، دون متييز، باعتبارهم، وح�شب �ملفهوم �لديني، ذ�ته 

ظال على �لأر�س لتلك �لإر�دة �ملقد�شة.
ونرى �نه و من خالل جتنب �لنظرة �لعدمية للرت�ث �لديني 
على  منفتح  عقالين  باجتاه  �لأم���ور  دف��ع  ولغر�س  ب��ال��ذ�ت 
منجز�ت �لفكر �لب�شري �ملتنور وعلى ��شتيعاب �لدميقر�طية 

وعدم  للب�شر،  �ليومية  �حلياة  يف  ح�شاري  و�أ�شلوب  كقيم 
يف  �ختز�لها  �أو  كاآليات  �لدميقر�طية  مفهوم  مع  �لتعامل 
للظاهرة  �ملتجدد  )�لفهم  �شرورة  و�لأقلية،  �لأكرثية  مفهوم 
مو�قف  عن  معروف  هو  عما  جمتمعنا(نائيني  يف  �لدينية 
بعد  �ل�شيا�شية.  جتلياتها  وخا�شة  جتاهها  �ل�شلبية  �لبع�س 
�أحد�ث 11  �أيلول ومن خالل �أجهزة �لإعالم �لغربية  وبع�س 
للفئات  �لو��شحة  �مل�شالح  عن  �ملعربين  �لغربيني  �ملفكرين 
وذهنيتهم  �ل��دول  تلك  يف  �لعليا  �لقر�ر  م�شادر  يف  �ملتنفذة 
"�أن  يف  ي��وؤك��دون  باتو�  �حل�����ش��ار�ت(  )���ش��د�م  على  �ملبنية 
ذلك  وغد�  و�مل�شلمني"  و�لعرب  بالإ�شالم  ملت�شقًا  �لإره��اب 
للعنف(  ود�فعا  م�شاويا  )�لإ�شالم  باأن  د�ئم  ب�شكل  ي��رت�دف 
و�أن )�لعرب م�شدرً� د�ئمًا لالإرهاب(  من خالل  تعاملهم مع 
يجرد  �شياق   و�شمن  بق�شدية  �لإ�شالمية  �لن�شو�س  بع�س 
�ملرت�فقة  �لتاريخية  �لو�قعة  من  �لإ�شالمي  �لديني  �لن�س 
على  �ملتو��شلة   �مل�شروعية  لإ���ش��ف��اء  �إل��ي��ه  و�لباعثة  معه 
حو�دث و�شري و�شلوكيات دفعت �إليها �لأو�شاع �لجتماعية 
�إلينا عرب  قرنًا، وو�شلت  �أربعة ع�شر  �أكرث من  قبل  �ل�شائدة 
وم�شاحلها  �لب�شرية  لالجتهاد�ت  خا�شع   �شفاهي  م��وروث 
�لعاملني يف  و  �لإ�شالمية  �لفرق  �غلب  �تفاق   �لنادر  . ومن 
�حلقول �لإ�شالمية عليه يف حينه، و�لآن كذلك، وحماكمة تلك 
ودو�فعها  �لتاريخية  عو�ملها  من  جتريدها  بعد  �لن�شو�س 
و�لدمج  �ل��ر�ه��ن  �لع�شر  مبعايري  متالزمة  كاأجندة  �لآن��ي��ة 
�لإ�شالمية(  )�ملتطرفة  �لقوى  لبع�س  �لإجر�مية  �لأفعال  بني 
�لب�شري  �لفهم  تعتمد  �لتي  وممار�شاتها  ب��ال��ذ�ت  �ل�شلفية 
�لفكري  �لنتاج  ك��ل  م��ع  ذل��ك  ورب��ط  �لديني  للفكر  �ملتزمت 
�لنهج  ه��ذ�  يتناغم  �إذ  �ل��ت��اري��خ  ع��رب  �لإ���ش��الم��ي   – �لعربي 
و�ملنهج وب�شوء �لنو�يا يف حتليل �لتاريخ و�لرت�ث و�ملعتقد 

وخر�فات  وتب�شيطات  ذر�ئ��ع��ي��ة  �أ�ش�س  على  �لإ���ش��الم��ي��ني 
تعك�س �لنكو�س �لالعقلي يف فهم �لتاريخ وحو�دثه خا�شة 
حينما تعتمد بع�س �لقنو�ت �لإعالمية �لغربية �ملوؤثرة  يف 
وكذلك  خ�شو�شاُ-  �لغربي   - �لعاملي  �لعام  �ل��ر�أي  توجهات 
در��شات و �أطروحات بع�س �ملفكرين �لغربيني، �ملو�لني لتيار 
�أ�شا�شا من �ملت�شهينني، وجهة  �ملحافظني �جلدد و�لذين هم 
زمن  �لأم�س،  حلفاء  �لإرهابية-�ل�شلفية،  �لقوى  بع�س  نظر 
وخا�شة  حتديد�  �ل�شوفيتي  و�لحت��اد  �ل�شرت�كي  �ملع�شكر 
�لتغا�شي،حينه،  ومت  �أفغان�شتان،  �حتالل  يف  �ملدمر  ماأزقه 
عن ن�شاطاتهم �لفكرية و�شالتهم �لتنظيمية وقدر�تهم �ملالية 
�لأنظمة  �غلب  و�عتماد  �مل�شادر،  معروفة  �أمو�لهم  وتبي�س 
با�شم  للحديث  �لعلنية  �ملنابر  نحينهم  ما  ذلك،  على  �لعربية 
�لإ�شالم دون �أن يكونو� موؤهلني فكريا و �شرعيا �أو خمولني  
من قبل ماليني �مل�شلمني ومفكريهم �ملتنورين �لذين يوؤكدون 
ويف  �لعقيدة  يف  و�حلرية  �لإباحة  �لإ�شالم  يف  �لأ�شل  باأن 
من  وجوهره  حقيقته  يف  يخلو  �لإ�شالم  و�ن  �لدين،  �أم��ور 
عليه  �لو�قع  �لأم��ر  فر�س  �إىل  �أو  �لآخ��ر  �إلغاء  �إىل  �لدعوة 
وبدللة �لن�شو�س �لقر�آنية و�ل�شرية �لنبوية �لتي تذهب يف 
�أن �لإرهاب و�لعنف ظاهرة  هذ� �ملنحى. ومن �ملعروف يف 
ب�شرية تاريخية قدمية مرتبطة با�شتخد�م �لع�شف و�لإكر�ه 
�لإمرب�طوريات  �شمات  من  �شمة  و  �لآخ��ر  مع  �لتعامل  يف 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  ويف  �لب�شري  �لتاريخ  عرب  �ملتعاقبة 
ولي�س حكر� على دين �أو مذهب و�حد فقط، لكن �لأمر يتعلق 
بالكيفية �لتي يجري فيها ��شتخد�م �لدين و�لفهم �لب�شري له 
�إ�شكالية �لأنا و�لآخر يف  وتوظيف ذلك يف �ملجتمع. وتظل 
�لق�شية �لدينية- �لطائفية و هذه �مل�شاألة تخ�شع يف مر�ميها 
وحدتها  ووه��م  �لو�حدة  �لطائفة  يف  �لتد�ولية  وجمالتها 

�ملزعومة �أو متثيلها �لأحادي من قبل جماعة معينة �نتدبت 
�لوهم  ذل��ك  و�شيكر�س  �ح��د  من  تفوي�س  دون  لذلك  نف�شها 
�لتقوقع د�خل �لهوية �لطائفية عرب منطق �لتماثل و�ملطابقة 
و�لثبات وحماولة تكري�س �جلوهر �لو�حد و�ملمثل �ملرجعي 
�لوحيد للطائفة و�ملذهب،و�لذي �شيحول �لدين و�جتهاد�ت 
�لنفعي  �ل�شيا�شي-  �لف�شاء  �لو�حد جمرد وقود يف  �ملذهب 
�لر�هن بينما يك�شف �لو�قع  �لإ�شكالت و�مل�شالح �لدنيوية 
�ل�شيا�شية  و�ل��ت��ي��ار�ت  و�لأح���ز�ب  �لفئات  بني  �ملتعار�شة  
�لطائفة  د�خ��ل  �لنفوذ  على  و�ملتنازعة  �ملتنوعة  �لدينية 
�لو�حدة من جهة، و�لطو�ئف �لأخرى من جهة ثانية، وحلل 
تلك �لإ�شكالت و�لتنازعات، لبد من ف�شحة �لوطن �مل�شرتك 
�حلو�ر  �أُ�ش�س  �شمن  �لجتماعي  و�ل�شالم  للجميع،  �ملت�شع 
�لدميقر�طي �لعقالين و�إعالء مفهوم �ملو�طنة �أول و�لتعامل 
مع مفهوم �لهوية باإعد�دها �ملتنوعة �ملتغايرة �ملنفتحة كهوية 

مغايرة-متو��شلة وغري منقطعة.
�لظاهرة  جل��و�ن��ب  �لي��ج��اب��ي  �مل��ت��ج��دد  �ل��ف��ه��م  علمية  �أن 
تتجوهر  �أن  يجب  حاليا،  جمتمعنا  يف  �لدينية  �ل�شيا�شية- 
�ملذهبية-  قناعاتها  و�ح��رت�م  �ل�شعبية  �جلماهري  ك�شب  يف 
و�ل�شتفادة  �ملتنوعة  و�جتهاد�تها  ومرجعياتها  �لفقهية 
�لجتماعية  للعد�لة  بتوقها  �ل�شعبي  �جلماهري  ح�س  م��ن 
�ملتز�يدة  حاجاتها  تكري�س  يف  �مل��وؤث��رة  م�شاركتها  لغر�س 
�لجتماعية-  باأو�شاعها  �ملرتبطة  �ملدنية،  �حل��ري��ات  �إىل 
�لقت�شادية، و هويتها �لوطنية �لعر�قية، لن �شاحة �ل�شر�ع 
�لفعلية هي �لأر�س �لتي يحيون عليها و�لذين ي�شعون بد�أٍب 
وتفاٍن لتغري �شروط حياتهم وجمتمعهم عليها �أوًل، ولت�شبح 
تلك �حل�شود �لب�شرية وبعقالنية قوة �إيجابية د�فعة للتقدم 

و�لعدل �لجتماعي و�حلرية و�مل�شاو�ة.

�ل���ت���وظ���ي���ف �ل�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ف��ك��ر �ل��دي��ن��ي

هيلني كيلر


