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حاوره / مازن لطيف

عندما بدأت بالكتابة في شأن التاريخ 
والتراث الفلسفي والفكري والسياسي 
لم يدر بخلدي أني سأشّكل خطورة ما، 
أو أن هدفي هو توجيه النقد إلى تلك 

اأُلصوليات. وإنما وجدت نفسي متوافقًا 
بل ومتصالحًا مع هذا النوع من الكتابة. 
بمعنى جاء بحثي عن الروايات التي تهّز 

من تلك األصوليات من وحي البحث 
عن الممنوع والمحجور ال للتصدي. وال 

أّدعي، بطبيعة الحال، تبّني مشروع 
مستقّل، بل وليس ألحد أن يّدعي مثل 
هذا االّدعاء، فالمشروع عمارة معقدة 

ال يحققها معماُر واحد، إّنما هو جهود 
شبكة من العالقات والرؤى تصّب في 
مجرًى واحد هكذا يرى الباحث التراثي 

الدكتور رشيد الخيون وهو كاتب وباحث 
عراقي في شؤون التراث اإلسالمّي، 

أكمل دراسة التعليم والتربية )دبلوم(، 
والدراسة الجامعية )بكلوريوس( في 

الفلسفة، والدراسة العليا )الدكتوراه( 
في الفلسفة اإلسالمية. درس في 

المدارس اإلبتدائية 1976-1979)العراق(، 
ثّم المدارس الثانوية )اليمن( 1980- 1992، 

إدارة ديوان الكوفة )1993-2006(، وهو 
مركز ثقافي بلندن. ومحّرر ثقافّي في 

جريدة المؤتمر )2000-2003(، وعمل باحثًا 
في تلفزيون الحّرة )2004-2005(. كتب في 

مجالت عربية عديدة:

 ال��ن��ه��ج، امل�����دى، ال��ث��ق��اف��ة اجل���دي���دة، ال��ع��رب 
امل�صرية،  الدميقراطية  ع��ي��ون،  ال�صعودية، 
اللبنانية، وكاتب  اأدب ونقد امل�صرية، واأبواب 
�صفحة تراث يف جملة املجلة )2001-2000(. 
يف  العليا  ال�صهادات  طلبة  على  ي�صرف  حاليًا 
)اجلامعة  العايل  الإ�صالمية  الدرا�صات  مركز 
العاملية للعلوم الإ�صالمية-لندن(، وع�صو هيئة 
ال�صهري،  م�صبار  ك��ت��اب  يف  وب��اح��ث  حت��ري��ر، 
امل��ع��ا���ص��رة،  الإ���ص��الم��ي��ة  ب��احل��رك��ات  املخت�ص 
وال�����ذي ي�����ص��دره م��رك��ز م�����ص��ب��ار ل��ل��درا���ص��ات 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  بدولة  والبحوث 
ال�صرق  اأ���ص��ب��وع��ي يف ج��ري��دة  م��ق��ال  وك��ات��ب 
له  �صدرت  امل��دى.  جريدة  ُكتاب  ومن  الأو�صط 

املوؤلفات التالية:
دار  الفل�صفة،  اإىل  ال��ك��الم  م��ن  املعتزلة  مذهب 
يف  البيان  تلخي�ص   .1994 بيوت  ال��ن��ب��وغ- 
احلكمة-لندن  دار  )حتقيق(  الأدي��ان  اأه��ل  ذكر 
)طبعتان(  وب��غ��داد  الب�صرة  معتزلة   .1994
خلق  )ت��اري��خ  التن�زيل  ج��دل  1997و1999. 
هل   .2000 اجل���م���ل-ك���ول���ون  دار  ال����ق����راآن( 
بني  �صاخن  جدل  خلدون  ابن  اإ�صطورة  انتهت 
الأكادمييني واملفكرين العرب )كتاب م�صرتك(، 
 .2000 والن�صر  للطباعة  قباء  دار  ال��ق��اه��رة: 
الأدي�����ان وامل���ذاه���ب ب��ال��ع��راق، ك��ول��ون��ي��ا: دار 
ح��روف   .2007  ،2003 )طبعتان(:  اجل��م��ل، 
دار  ك��ول��ون:  والبهائية،  البابية  ت��اري��خ  ح��ي، 
ال�صابئة  اأو  م��ن��دائ��ي  ك��ت��اب   .2003 اجل��م��ل، 
 .2003 احلكمة-لندن  دار  )حتقيق(  الأقدمون 
)كتاب  العراقيني  املغرتبني  اأدب  م��ن  املختار 
م�صرتك(، اعداد �صالح نيازي، لندن: موؤ�ص�صة 
)ف�����ص��ول  وال��الم��ب��اح  امل��ب��اح   .2004 ال���راف���د 

مهجر-بو�صطن  دار  الإ���ص��الم��ي(  ال���رتاث  م��ن 
وال���ت���اري���خ  ال��ف��ق��ه  يف  امل���ن���دائ���ي���ون   .2005
املندائية  اإحتاد اجلمعيات  الإ�صالميني، بغداد: 
الدكتور  م��ذك��رات  ال�صنني.  خ��واط��ر   .2005
ب��روت  ال�صاقي-  دار  )حت��ري��ر(  مكية  حممد 
احلركة  )تاريخ  وامل�صتبدة  امل�صروطة   .2005
الد�صتورية بالعراق واإيران وتركيا(، بروت: 
مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية 2006. طرو�ص 
العربي  النت�صار  بروت:  الإ�صالم،  تاريخ  من 
مركز   : بروت   ،20 العراقي  املجتمع   .2007
وك��ت��اب   2008 ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���درا����ص���ات 

الأحزاب الدينية بالعراق2009

وقد اجرينا هذا احلوار معه :
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة مت��ّث��ل ف�����ص��ل ال��دي��ن ع��ن ال��دول��ة. 
مار�سها  التي  املّرة،  التجارب  بعد  اأّنه  وال�صوؤال: 
ر�ؤيتكم  ت�سّكل  اأال  ق��ر�ن،  طيلة  ال�سيا�سي  الدين 
قطيعة اأبدية لال�ستبداد املقيت بفعل اأدجلة الدين؟

الدين  ف�صل  اإىل  ال��دع��وة  هي  العلمانية  نعم، 
عن الدولة، اأي دعوة اإىل عدم ت�صيي�ص الدين، 
وهي ماأخوذة من العامل، مبعنى الدنيا، ولي�ص 
احلديث  اأّن  واأعتقد  ال��دي��ن.  مقابل  العلم  م��ن 
مقّدمة  دنياكم« هو  باأمور  اأعرف  »اأنتم  النبوّي 
بن  الإمام علي  واأّن جواب  العلمانية.  تلك  اإىل 
»ل  �صعار:  رفعوا  عندما  للخوارج،  طالب  اأبي 
العلمانية،  لتلك  اأي�صًا  لله«، كان مقّدمة  اإل  حكم 
اأ�صارت  قراآنية  اآية  �صبعني  من  اأكرث  هناك  واأّن 
اإىل العلمانية، كما ندعو لها نحن اليوم: »ل�صت 
عليهم مب�صيطر«، »ل اإكراه يف الدين« وغرهما. 
اإّن اتهام العلمانية بالإحلاد، على ما اعتقد، من 
اأخذته  وعنهم  امل�صلمني،  الإخ��وان  اأفكار  بنات 

و�صيعة.  �ُصَنّة  ال�صيا�صّي،  الإ�صالم  اأحزاب  بقية 
واملوؤّثر  بيدهم،  الأم�صى  ال�صالح  هو  فالتكفر 
الأ���ص��ه��ل يف ع��ق��ول ال��ب�����ص��ط��اء، وه���و حم��اول��ة 
يحاولون  هم  واحلقيقة  والدين،  الله  لحتكار 
فر�ص منهجهم ال�صيا�صي، مثلما يريدون، وعلى 
ما ي�صتهون. مع اأّن كلمات الله وا�صحة وبائنة 
�صبحانه  واأن���ه  خمتلفني،  يبقون  النا�ص  ب���اأّن 
اأرادهم كذلك، فباأّي حّق يريدون فر�ص اإ�صالمهم 

ال�صيا�صي على الب�صر؟
ال��دي��ن قطيعة م��ع احلرية  اأدجل���ة  اأج��د يف  ل��ذا 
والدميقراطية، تلك التي ما اقرتب منها الإ�صالم 
ال�صيا�صي اإل اقرتاب امل�صطّر لتناول حلم امليتة، 
مثلما اعرتف بهذه احلقيقة اأحد اأقطاب الإ�صالم 
ا�صتطاعوا  ول��و  ال��ي��وم.  ب��ال��ع��راق  ال�صيا�صي 
ما  دميقراطية  بال  ال�صيا�صية  ماآربهم  حتقيق 
اإليها.  جل��اأوا  وم��ا  الدميقراطية،  عن  حت��ّدث��وا 
تاريخيًا كانت دينية  الإ�صالمية  الدولة  اأّن  اأرى 
املظاهر، وعلمانية اجلواهر،. فالدين ل يتمّكن 
م��ن ح���ّل امل��ع�����ص��ل الق��ت�����ص��ادي والج��ت��م��اع��ي 
الله ك�صمر  با�صم  بقدر ما يبقى روحًا ترفرف 
اجتماعي يحر�ص ويدفع نحو الف�صيلة، ولي�صت 
عن  حت��ّدث  وَم��ْن  وامل�صارف.  البنوك  اإدارة  له 
اإىل  ينظر  اأن  عليه  احلكم  يف  اإ�صالمية  نظرية 
اأمل يظهر رجال حر�صوا  الطويلة،  القرون  تلك 
على قيام الدولة الدينية قبل الإ�صالم ال�صيا�صي 
املعا�صر؟ فما عّلة الف�صل؟ األي�صت العّلة يف غياب 
دول��ة  تتاأ�ّص�ص  اأن  ي�صاأ  مل  الله  لأّن  النظرية، 
تديرها  ثّم  امل�صلمون،  الإخ��وان  يديرها  با�صمه 
الإي��راين  باملثل  يجادل  وَم��ْن  طالبان؟  جماعة 
ف�صيجد  النموذج،  يتعمق بتجربة هذا  اأن  عليه 
ذلك  وم��ع  علمايّن،  وج��وه��ر  دي��ن��ّي  مظهر  اأن��ه��ا 
اإىل  النا�ص  التي دفعت  التجربة،  هناك قلق من 
وكيف  ال�صخ�صي،  بالتدين  حتى  النظر  اإع��ادة 

نزل رجل الدين يف اأعينهم كل هذا النزول..

 نقد الدين ال�سيا�سي بفعل الر�اية التاريخية �سّكل 
حتّديا كبريا من قبلكم، ترى، ماهي االأ�سباب التي 
عززت النجاح الذي برز ب�سكل �ا�سح من خالل 

الإقبال القارئ على نتاجكم؟
الذي  لكن،  ل!  اأم  جن��اح  هناك  هل  اأدري،  ل   -
واإرث��ن��ا  لثقافتنا،  منا�صب  منهج  اأن���ه  اأدرك����ه 
احل�صاري. وبالتايل تكويننا العقلي. فكما هو 
م�صدودة  و�صتبقى،  مازالت،  اأّمة  نحن  معلوم، 
املا�صي.  بربيق  وم��اأخ��وذة  ل��الأط��الل،  العاطفة 
التعامل مع  م��ن  ب��ّد  ال��ت��اأث��ر ل  ت��ري��د  وع��ن��دم��ا 
الدين  اأّن  ومعلوم،  الرتكة.  وتلك  املا�صي  ذلك 
ال�صيا�صي واحد من نتاجات تلك الرتكة. اإ�صافة 
وجه  على  الإ���ص��الم��ي،  املا�صي  اأج��د  ذل��ك،  اإىل 
فهناك  حا�صره،  م��ن  انفتاحًا  اأك��رث  التحديد، 
حرية،  اأك��رث  الإن�����ص��ان  جتعل  دينية  ن�صو�ص 
ال�صيا�صي  الدين  بينما يحاول   ، اإ�صراقًا  واأكرث 
اليوم كبحها عرب التف�صرات والإ�صافات التي 
و�صعت يف احلديث النبوي، وما زاده الفقهاء 
من وّعاظ الأحزاب الدينية، اأو لنقل ال�صالطني، 
علي  ال��ع��اّلم��ة  ع��ن��وان  م��ن  مقتب�صة  وال��ع��ب��ارة 

الوردي “وّعاظ ال�صالطني«.
املثال ل احل�صر،  �صبيل  اأق��ول: هل هناك، على 
الن�ص  اأن  اأم  امل��راأة؟  �صعر  ق��راين بحجاب  اأم��ر 
وب��ق��ي��ة  “النور”،  ����ص���ورة  يف  ورد  ال�����ذي 
ت العّفة واحل�صمة، رّكزت  الن�صو�ص، التي خ�صّ
على النحور، بل جعلت احلجاب، من دون غطاء 

العلمانية ونقد الرواية التاريخية في حوار مع 
الدكتور رشيد الخيون
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من يقرأ للدكتور رشيد الخّيون، يخّيل إليه أن هذا المؤرخ 
الجاد، والباحث والمنّقب في التاريخ والتراث ال يمكنه إال 

أن يكتب كتبًا ثقيلًة ال يقوى على قراءتها إال المؤرخين 
والمثقفين، لكنني أعتز بأنني حرضته ليكتب ألول مرة 
كتابًا فيه شجن من الذكريات واألحاديث وتأريخ لرحلته 

في السعودية، حتى أن قراءتك للكتاب تذكرك بَجلد 
الرحالة في كتبهم العظيمة. اسم كتابه: “عمائم سود 
بالقصر السعودي-انطباعات شخصية من نجد والحجاز!

اخلّيون متيز عن بقية الرحالة يف كتابه هذا باأنه اأ�صاف م�صاهد مرحة، 
و�صاهدن���ا نح���ن ال�صعودي���ني من زواي���ا مل نعلم اأنه���ا فينا اأ�ص���اًل لفرط 
نقدن���ا لأنف�صن���ا، وهو عت���ب على اأ�صدقائ���ه ال�صعوديني يف ب���دء الكتاب 
لأنه���م اأعطوه �صورًة فيها مبالغة نقدي���ة اأثناء جمال�صته لهم من املثقفني 
والكت���اب. لكن���ه ح���ني زار ال�صعودي���ة لأول مرة كتب مائت���ي �صفحة من 

اأطيب ال�صفحات واأخفها على الروح والعقل.
كت���ب عن م�صاهداته. زار الدرعية، واجلنادري���ة بطبيعة احلال، والتقى 
روؤ�صاء التحرير وال�صحف، وذهب اإىل احلجاز باحلافلة متحماًل م�صقة 
ال�صف���ر ل�صاعات وهو يدون الأماكن التي مير عليه���ا، ويتذكر ما قراأ يف 
كت���ب ال���رتاث والتاريخ عنه���ا، وزار ن���دوات ثقافية وفعالي���ات متنوعة 
ومتعددة، بل مل يوف���ر حتى اليوميات العادية لل�صعوديني، مثل املطاعم 
ال�صعبي���ة ومقاه���ي ال�صي�ص���ة والن�ص���ات لل�صع���ر ال�صعب���ي. وه���ذه هي 
الرح���الت العظيمة، اأن تكون �صاملًة لعم���ق البلد وداخله، بكل ما يحمله 

من عاداٍت �صلبية اأو اإيجابية.
كم���ا اهت���م بالتاأمل بتاري���خ ال�صيوعيني يف ال�صعودي���ة، وكتب �صفحاٍت 
ع���ن: �صال���ح املن�ص���ور، املثق���ف ال���ذي ل ي���زال يجاهد م���ن اأج���ل اإقامة 
نقاب���ات، وي���وزع املن�ص���ورات ال�صيوعية وي�ص���ع من�ص���ورات �صيوعية 
وكتب���ًا له���م يف �صنط���ة �صيارت���ه لعل اآتي���ًا ي�ص���رق كتابًا من ه���ذه الكتب 
ويقراأه���ا وي�صتفيد. كذلك حت���دث عن التيارات الديني���ة وال�صلفية وعن 
الت�صابه ب���ني العراق وال�صعودي���ة، كما مل ين�ص “الظاه���رة الليربالية” 
اجلي���ل  يف  الرواي���ات،  يف  املوؤلف���ات،  يف  والإع���الم،  ال�صحاف���ة  يف 
اجلدي���د الق���ارئ والباح���ث، ويتعجب اخلّي���ون من ا�صرار ه���ذا اجليل 
عل���ى الكتاب���ة يف اخلطوط احلم���راء، يق���ول: “اأ�صتغرب، م���ع ال�صورة 
النمطي���ة الت���ي حتمله���ا ذاكرت���ي ع���ن طري���ق ال�صم���اع والق���راءة، كيف 
متك���ن كت���اب و�صحافيون وباحث���ون واإعالمي���ون من مواكب���ة التطور 
الثق���ايف، وكي���ف و�صل ع���دد من ه���وؤلء اإىل ح���د املناف�ص���ة يف عوا�صم 
احلداث���ة، وكيف متكن���وا من فهم الدين خ���ارج الت�صدد، وه���م يعي�صون 
يف واح���ة الت�صدد، وحولهم بيوت الدرعية ما زالت قائمة، وهل املجتمع 
 ال�صع���ودي مغل���ق اإىل ه���ذا احل���د بحي���ث ل تهت���ز ال�ص���ورة بذاكرتي«.

ذه���ب اإىل احلج���از خمت���ارًا بحافل���ة، مل ين�ص���ت لتحذي���ر الأ�صدقاء من 
اأن الرحل���ة �صاق���ة وطويلة، يق���ول: “حذرين اأكرث من �صدي���ٍق األ اأ�صافر 
م���ن الريا����ص اإىل جدة عرب الطريق الربي، فط���ول الطريق حوايل األف 
كيلوم���رت، ي�صتغ���رق الوقت اثنتي ع�ص���رة �صاعة، وملا اأخ���ربت ال�صديق 
ترك���ي ال�صدي���ري قال يل: اح���ذرك اإنه���ا مغامرة! فالط���ران متوافر ول 
داعي للمتاعب! قلت له: اإذا انعدم الرتحال عرب الرب �صتنقطع الكتابة عن 
الأمكن���ة، اأو ما ُيعرف باأدب الرحالت، والفري���د تي�صجر )ت:2003( مل 
 يعرب الربع اخلايل اإل على ظهر جمل، ليكتب كتبه الرائعة عن رحالته«.
املمت���ع يف رحل���ة اخلّيون اأن���ه دخل يف ال�صح���راء بكل تاريخه���ا، اأثناء 
�ص���ره باحلافلة ي�ص���ف امل�صهد: “بداأ �صوت الق���راآن وتف�صره واإعرابه 
ع���رب برنامٍج متوا�صل، من اآل���ة ت�صجيل احلافلة، اإل اأن ال�صائق امل�صري 
بع���د قطع ن�صف الطري���ق، والبتعاد عن مراكز املدن الت���ي منر بها اأخذ 
يفت���ح الأغ���اين ب�ص���وٍت ه���ادئ ج���دًا، كن���ُت من�صجم���ًا كثرًا م���ع ترتيل 

الق���راآن و�صم���اع التف�ص���ر، فاملكان يوح���ي بالن�صجام، اأو ه���ي الذاكرة 
وم���ا اختزنت من اق���رتاٍن بني ال�صحراء وبداية الإ�ص���الم، فعلى العك�ص 
وج���دُت نف�صي غر من�صجٍم مع املو�صيقى والأغ���اين التي يبثها ال�صائق 

بني احلني والآخر، ويعلو �صوتها ويخف�ص«.
اخلّي���ون، كت���ب رحلته، ومل تخل م���ن �صور كاريكاتوري���ة عن املجتمع، 
وبخا�ص���ٍة حني دخوله يف دهاليز املجتم���ع، وجلو�صه معهم يف الأماكن 
ال�صعبي���ة، وم�صاركت���ه له���م طعامه���م، كان اخلّي���ون يف رحلت���ه رحال���ًة 
بالإ�صاف���ة اإىل كون���ه من املوؤرخ���ني والباحثني العرب املميزي���ن... اإنها 

جتربة ت�صتحق القراءة!
ج . اجلريدة ) الكويت (

تركي الدخيل

دون  من  احلرائر  بالن�صاء  حم�صورًا  ال��راأ���ص، 
اإل زّي كبقية  اأّن احلجاب ماهو  الإماء. مبعنى 
للتمييز  النا�ص، وهنا جاء  للتمييز بني  الأزي��اء 
بني احل��ّرة والأم��ة. لكن، م��اذا ح��دث؟ حدث اأن 
املراأة عورة؟ وجلاأوا  راأ�ص  ال�صعرة من  جعلوا 
املراأة متامًا.  �صخ�صية  ُيلغي  الذي  النقاب،  اإىل 
اأو رئي�ص اجلماعة،  اأن هروب خطيب،  واأعتقد 
زّي  يف  بباك�صتان  الأحمر  بامل�صجد  املعت�صمة 
متحجبة، مثلما جاء يف و�صائل الإعالم موؤخرًا، 
دليل على اأن هذا الزي ي�صتخدم لإلغاء الهوية !

ناطقة  الله  عبيد  ب��ن  طلحة  بنت  عائ�صة  اأج��د 
بل�صان بنات ع�صرها، القريب من ع�صر النبّوة، 
اللواتي تطلعن اإىل احلرية من احلجاب، الذي 
فر�صه الرجال ومل يفر�صه الدين. قيل: خرجت 
ابنة  وه��ي  الوجه،  �صافرة  خدرها  من  عائ�صة 
على  باجلنة  املب�صرين  وم��ن  ك��ب��ر،  �صحابي 
ال�صتة  امل�صت�صارين  واأح��د  املرويات  عديد  حّد 
اخلطاب،  بن  عمر  مقتل  بعد  اخلليفة  لختيار 
كذلك هي زوجة قائد معروف، لو جنح لأ�صبح 
بن  م�صعب  ه��و  امل�صلمني،  خليفة  اأخ��ي��ه  بعد 
الزبر بن العوام. خرجت، وهي من احلرائر ل 
الإماء، وملّا لمها اأ�صياد القبيلة قالت: لي�ص بَيّ 
من عيب اأخفيه! عمومًا، اأجد الرواية التاريخية 
الناطقة هي اأكرث حيوية واإقناعا يف نقد الدين 
الت�صريع  زم��ن  م��ن  الأق���رب  لأن��ه��ا  ال�صيا�صي، 
القراآين والنبوي، وهي الأقرب من حياة التقاة 
وزعامات املذاهب. فما مار�صه اخللفاء والأئمة 

لُيرّد من ِقبل الأتباع ب�صهولة.

االأ�سولية  نقد  يف  العقالنية  جتربتكم  اأّن   اأرى 
االإ�سالمية قد تعّر�ست لتهديد �نقد قا�سيني، فهل 
الواقع،  لالأمر  اخل�سوع  اأ�  بالرتاجع،  تفكر�ن 
�سلطة  م��ن  ح��ال��ي��ًا  االأُ���س��ول��ي��ات  ت��ل��ك  ت�سّكله  �م���ا 

�انفراد بالقرار ال�سيا�سي؟
التاريخ  حقيقة، عندما بداأت بالكتابة يف �صاأن 
مل  وال�صيا�صي  وال��ف��ك��ري  الفل�صفي  وال���رتاث 
اأّن  اأو  م��ا،  خطورة  �صاأ�صّكل  اأيّن  بخلدي  ي��در 
الأُ�صوليات.  تلك  اإىل  النقد  توجيه  هو  هديف 
ومت�صاحلًا  بل  متوافقًا  نف�صي  وج��دت  واإمن��ا 
بحثي  جاء  مبعنى  الكتابة.  من  النوع  هذا  مع 
الأ�صوليات  تلك  م��ن  تهّز  التي  ال��رواي��ات  ع��ن 
م��ن وح��ي البحث ع��ن امل��م��ن��وع وامل��ح��ج��ور ل 
تبّني  احل���ال،  بطبيعة  اأّدع����ي،  ول  للت�صّدي. 
يّدعي  اأن  لأح��د  ولي�ص  ب��ل  م�صتقّل،  م�صروع 
ل  معّقدة  عمارة  فامل�صروع  الّدع���اء،  ه��ذا  مثل 
�صبكة  جهود  ه��و  اإمن��ا  واح���د،  معماُر  يحّققها 
من العالقات والروؤى ت�صّب يف جمرًى واحد. 
لي�صت عائدة ملوؤ�ّص�ص واحد،  الأ�صولية  وكذلك 
اإمنا من �صل�صلة من املوؤ�ّص�صني اأو املراجع. اأما 
�صخ�صي  على  تقديرها  يل  فلي�ص  اخل��ط��ورة 
ت��ه��دي��دات  م��ن  ي�صلني  م��ا  رغ���م  ك��ت��اب��ت��ي،  اأو 
واع���ت���داءات ك��الم��ي��ة وك��ت��اب��ي��ة، ب��ق��در م��ا اأمل��ح 
جمالتها  يف  املعا�صرة  احلياة  على  اأ�صرارها 
كافة، من ال�صيا�صة والقت�صاد والثقافة، وعلى 
الإن�����ص��ان ب��ك��ل م��ا ميثله م��ن وج���ود يف ه��ذه 
لكل جميل  اإلغاء  اإنها  بعبارة خمت�صرة  الدنيا. 
لأّن  وتعاىل،  �صبحانه  الله  مع  العالقة  فيه  مبا 
خ�صو�صيات  يف  ت��ت��دخ��ل  اخل�صو�صية  ت��ل��ك 
الإن�صان كاّفة من غ�صل اليدين والطعام واملنام 
اإىل �صناديق النتخاب، وبيدها مفاتيح اجلنة 
لديهم  مهانة  الدنيا  كانت  اإذا  وال�صوؤال  والنار. 
اإىل هذا احلّد، من التزهيد بها، ل�صالح الآخرة 
هذا  كّل  عليها  يتكالبون  هم  فلماذا  اخللود  دار 

التكالب؟

لطيف  م��ازن  املغيب  الزميل  اج���راه  ه��ذا احل���وار 
ن�سر عام 2011 يف احلوار املتمدن

رحلة الخّيون ... إلى نجد والحجاز
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إبراهيم محمود

بين اعتباره باحثًا في كل ما يصله بالشأن 
العراقي، في مكوناته الدينية مرجعًا، 

واعتباره مفكرًا، وهو يتعدى حدود 
البحث، لحظة الذهاب بالمقبوس إلى ما 
وراءه وتبّين نسابته الثقافية وقيمّيتها، 

وتأهله بالرؤية النقدية بصدد ما يبحث 
فيه ويتفكره وينهم به من وجوه عدة 
بغية تلمس المفارقات العالقة، يحمل 

العراقي رشيد الخيون كتابه الثقافي 
الكبير والمنير بأكثر من معنى في 

يمينه0

يغامر ر�صي���د اخليون يف و�ص���ع اإيالمي، حيث ل 
اأعتق���د اأن هن���اك من يح�ص���ده فيما يق���وم به ومنذ 
عدة عقود زمنية، طامل���ا اأن الذي حتّقق با�صمه من 
كتابات لفتة بتوازنها البحثي-الفكري- النقدي، 
يتطل���ب جه���ودًا ومكاب���دة روحي���ة، وخ�صو�ص���ًا 
ح���ني ينتم���ي بداي���ة اإىل حمي���ط جغ���رايف معترَب 
ه���و الع���راق، وتالي���ًا اإىل حمي���ط جغ���رايف اأك���رب 
هو الع���امل العربي، وثالثًا، ح���ني ي�صار اإىل ربطه 
و�صع���وب،  باأل�صن���ة  ماأه���ول  ب���ّري  باأوقيانو����ص 
اأي الع���امل الإ�صالم���ي، واأن اأن�ص���ى ل اأن�ص���ى، فهو 
ر اإىل م���ا ه���و اإن�صاين، وه���و الذي  انتم���اوؤه املق���َدّ
�صّره هكذا.ب���ني اعتباره باحث���ًا يف كل ما ي�صله 
بال�ص���اأن العراق���ي، يف مكونات���ه الديني���ة مرجعًا، 
واعتب���اره مفك���رًا، وه���و يتع���دى ح���دود البحث، 
حلظ���ة الذه���اب باملقبو����ص اإىل م���ا وراءه وتب���نّي 
بالروؤي���ة  وتاأهل���ه  وقيمّيته���ا،  الثقافي���ة  ن�صابت���ه 
النقدية ب�صدد ما يبحث فيه ويتفكره وينهم به من 
وج���وه عدة بغية تلم�ص املفارق���ات العالقة، يحمل 
العراق���ي ر�صي���د اخلي���ون كتاب���ه الثق���ايف الكبر 
واملن���ر باأك���رث من معن���ى يف ميينه، رغ���م اأن ذلك 
و�صع اإيالمي، حيث ل اأعتقد اأن هناك من يح�صده 
فيما يقوم به ومنذ عدة عقود زمنية، طاملا اأن الذي 
حتّق���ق با�صمه من كتابات لفتة بتوازنها البحثي-
الفكري- النقدي، يتطلب جهودًا ومكابدة روحية، 
وخ�صو�صًا حني ينتمي بداية اإىل حميط جغرايف 
معت���رَب هو الع���راق، وتالي���ًا اإىل حمي���ط جغرايف 
اأك���رب هو الع���امل العربي، وثالثًا، ح���ني ي�صار اإىل 
ربطه باأوقيانو�ص ب���ّري ماأهول باأل�صنة و�صعوب، 
اأي الع���امل الإ�صالم���ي، واأن اأن�ص���ى ل اأن�ص���ى، فهو 
ر اإىل م���ا ه���و اإن�صاين، وه���و الذي  انتم���اوؤه املق���َدّ

�صّره هكذا.

العراق الغيور بعقله
يعترَب ر�صيد اخليون يف �صدارة املعنيني باحلراك 
الجتماع���ي وال�صيا�ص���ي والثق���ايف يف الع���راق، 
ومقارب���ة مغذيات���ه، متحري���ًا دور الفاع���ل الديني 
الديني���ة  املذاه���ب  ت�ص���كل  وكيفي���ة  وت�صعبات���ه، 
وتالوينه���ا، ومن ثمة بروزه���ا يف مواقع خمتلفة 
فار�ص���ة حمولتها القيمية بظاللها ورداتها العنفية 
كم���ا هي ت���الل اجلليد العائمة عل���ى مياه حميط ل 
يه���داأ، ولع���ل تو�صيفًا كه���ذا، كما اأعتق���د، يخت�صر 
امل�صم���ار  ه���ذا  الريادي���ة يف  �صخ�صي���ة اخلي���ون 

املفتوح.

نع���م، ميك���ن التذك���ر بالدور ال���ذي قام ب���ه جواد 
ل���ه” ال�صه���ر،  عل���ي “1907-1987 “، يف “مف�صّ
وما اأّلف���ه عبا�ص العزاوي “1888-1971“ وترك 
ب�صمت���ه الثقافي���ة، وحتدي���دًا يف ” الع���راق ب���ني 
احتالل���ني-8 اأج���زاء”، وحتى “ع�صائ���ر العراق-
-1903“ اأربع���ة اأج���زاء”، وعبدالرزاق ح�صن���ي 
1997“، فيم���ا ي�صب���ه التاأ�صي����ص لثقاف���ة تاريخية 
عراقي���ة حديث���ة، من خ���الل جمموع���ة كتبه، ويف 
الواجه���ة “تاريخ ال���وزارات العراقية”، ومن ثمة 
الباحث الجتماعي الكبر علي الوردي “1913-
1995“، يف مو�صوعت���ه “ملح���ات اجتماعي���ة م���ن 
تاري���خ الع���راق احلدي���ث”، وثم���ة اآخ���رون له���م 
ح�صورهم البحثي يف ال�صاأن التنظري ال�صيا�صي 
ال�صيا�صي  وال�ص���اأن  منوذجًا”،  العل���وي،  “ح�صن 
الفل�صف���ي “ميث���م اجلناب���ي، منوذجًا”..الخ، لكن 
يبق���ى للخيون طول باعه وق���د �صعى جاهدًا – ول 
زال، يف جمم���ل كتبه، وخ�صو�ص���ًا تلك التي لعبت 
دورًا كب���رًا يف التاأريخ لالأديان، ومن ثمة العودة 
اإليه���ا م���رارًا، اإىل درج���ة تك���رار مقاط���ع واأحيانًا 
الأدي���ان  “ب���ني:  العالق���ة  ذات  كتب���ه  اأق�ص���ام، يف 
واملذاه���ب، وله���وت ال�صيا�ص���ة، مث���اًل”، ولعل���ه 
بذل���ك يرتجم خا�صية البت���الء بالثالوث املعريف، 
ويف ال�صاح���ة العراقي���ة، كم���ا ل���و اأن كل تك���رار، 
وم���ع اإ�صاف���ة، اأو اإنارة فكرة، تعزي���ز حلرارة هذا 
الهاج����ص املع���ريف، اإمنا اأكرث من ذل���ك، لهذا القلق 
الوج���ودي اخلا����ص لديه، اإن جاز ذل���ك، كما لو اأن 
ما كان ي�صتمر فيما هو كائن، ورمبا �صوب الآتي.

وق���د ل اأك���ون جمانبًا ال�ص���واب، اإن اأ�صرت اإىل اأن 
قد  هاج�صه املعريف يف “امل�صروطية وامل�صتبدة”، 
مت جتاوزه ه���و الآخر اإزاء تنام���ي �صطوة العنف 
املهّدد لكل حّيز حياتي يف العراق، وهو الذي ربط 
بني ال�ص���راع القائم ب���ني امل�صروطي���ة وامل�صتبدة، 
وهم���ا تتعلقان بكيفية تنقي���ح ال�صلطة اأو �صبطها، 
قب���ل اأكرث من مئة عام، واأن اأح���داث العراق اليوم 
“اإبان �صدور كتابه ذاك”، ت�صابه مناخات ما كان 
“�ص 6“، وفاجعة هذا التعيني، يف اإطار”�صراع 
املرجعي���ات”، كما لو اأن الزم���ن عِدم زمنيته، بقدر 
م���ا تراج���ع اإىل ال���وراء �صلب���ًا، ويف الآن عين���ه، 
يك���ون ال�صي���خ امل���رزا النائيني، �صاح���ب كتاب: 
تنبي���ه الأم���ة وتنزي���ه املّل���ة “للم���رزا النائيني”، 
والذي ماثل كتاب الكواكب���ي “طبائع ال�صتبداد” 
قبل ق���رن ونّي���ف، حي���ث اأف�صح اخلي���ون عن ذلك 
الره���ان  خ���ارج  وامل�صتب���دة”،  “امل�صروطي���ة  يف 
املتوخى، لهول احلدث طبع���ًا، اأي اأكرث بكثر مما 
ورد يف كتاب���ه ع���ن اأن ال�صتب���داد ي�ص���ل باجله���ل 
)جه���ل ي�ص���ل الإن�ص���ان بالبهيمي���ة بال�ص���رة. �ص 
387-2(، واآف���ة ال�صتب���داد ال�صاري���ة وال�صعوبة 
الك���ربى يف مكافحته���ا )�صعبة ال�صتب���داد الديني 
وع���الج ه���ذه القوة م���ن اأع�صر الأم���ور واأ�صعبها، 
وذلك ل�صدة ر�صوخها بالأذهان والقلوب.. واأ�صلها 
م���ن ب���دع معاوي���ة بن اأب���ي �صفي���ان.. ����ص389(، 
�ص���وى اأن مترير عب���ارة ال�صتب���داد واإحالتها اإىل 
معاوي���ة با�صمه املعلوم، تقوي���ل لتاريخ مبالغ فيه 
ب�صكل لفت، لأن ثمة ما مّهد لرتبة ال�صتبداد هذه، 
ومعاوي���ة ل يعت���رَب خمرة ظاه���رة ورحمها، اإمنا 
الفاع���ل الالفت فيه���ا بو�صفه���ا ا�صتب���دادًا يتمازج 
م���ع اأه���واء ال�صلط���ة، ويك���ون النائين���ي ال�صيعي 
ى اأم���ره ينت�صب  الإي���راين فيم���ا نّظ���ر ل���ه وحت���َرّ
الي���وم اإىل امل�صروطي���ة ب�ص���كل لف���ت، يف تركي���ا، 
رغ���م خما�صه���ا الع�صر يف غرفة “عناي���ة التاريخ 
دة”، ولي�ص الد�صتورية الإيرانية راهنًا، اإن  امل�صَدّ
نِظر يف م�ص���ار “اجلمهورية الإ�صالمية” وم�صبار 

الدين فيها.
ول ب���د اأن اخلي���ون الآن، ويف �ص���وء متابعات���ه 
القائم���ة واحلثيث���ة يعي���د النظ���ر فيما كتب���ه، فيما 
فيم���ا كان  ب���ه و�ص���ار حمظ���ورًا،  كان م�صموح���ًا 
حمظ���ورًا يف درج���ة خوفه، وب���ات مرعب���ًا، وتلك 
القائم���ة الطويلة من الرموز الديني���ة وتداخالتها 
م���ع ال�صلطة وقائمة املثقفني باأه���واء اأيديولوجية 
بعثية وغرها، افتئاتية من داخل املذهب الواحد، 
اجلماع���ات  اأو  باحل���ركات  املو�ص���ول  والعن���ف 
امل�صلح���ة يف العراق “لهوت ال�صيا�صة، ف 6، �ص 
209“، وم���ا من �صاأن���ه القيام بكتاب���ة اأخرى ومن 
ق معرفيًا، اإمنا  نوع اآخر، تعّمق يف بنية ما هو معَمّ
لتلم�ص ح���دود العن���ف، ون�صبه الدين���ي والقّيمني 
علي���ه، اأكرث مما قام ب���ه ال�صي���خ اخلال�صي وكذلك 
حم�ص���ن احلكي���م يف ال�صتيني���ات يف الق���رن الآفل 
يف الإفت���اء لل�صلطة بت�صفي���ة اخل�صوم “تكفرهم 
وقتله���م”، ولعله���ا لعب���ة ال�صلط���ة وغوايتها، حني 
ي�صبح قتل الآخر: اجلار والقريب و�صريك الوطن 
ه���و املطل���وب راأ�صه، ورمب���ا اأكرث من ذل���ك، داخل 
العائلة الواحدة، ك���ون الغواية املذهبية اإذا بلغت 
�صدته���ا تتمثل الن���ار التي تاأتي حت���ى على �صاعلها 

يف نهاية املطاف املاأ�صوية جدًا.
ويبق���ى �ص���وؤال معَلّق، وه���و: ُت���رى اإىل اأي درجة 
ميكن لباحثنا ومفكرنا وناقدنا املعريف والعراقي، 
اأن يح���دد موقع���ه، وامل�صاف���ة الفا�صل���ة بينه وبني 
هاتي���ك الأدي���ان واملذاه���ب ولهوته���ا ال�صيا�صي، 
ليتمك���ن من روؤيته���ا فيما بلغته م���ن جنوح خارج 

املتوقع راهنًا؟
عن موقع ) اجلديد (

رشيد الخيون المبتلى بالثالوث المعرفي
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 هيثم حسين

يدع���و الباح���ث العراقي ر�صيد اخلي���ون يف كتابه 
“العق���اب والغل���ّو يف الفقه وال���رتاث الإ�صالمي” 
اإىل اإعم���ال العق���ل يف ع���دد م���ن امل�صائ���ل التي يتّم 
توظي���ف الدين فيه���ا من قب���ل الإ�صالميني بطريقة 
تخ���دم غاي���ات بعينها، بحيث يك���ون الدين و�صيلة 
ومطي���ة للتنكي���ل باملخالف���ني له���م، اأو املختلف���ني 

باآرائهم وروؤاهم عنهم.
يرّك���ز اخلي���ون يف عمل���ه البحث���ّي امله���ّم على دور 
العقل يف ال�صريعة والقانون، ويدين التكفر الذي 
مور����ص على مفّكرين ومتنّوري���ن اأعربوا عن اآراء 
اأث���ارت حفيظة ال�صلط���ات؛ الديني���ة اأو ال�صيا�صية 
املتقّنع���ة باأقنع���ة الدي���ن، ودفع���ت اإىل النتقام من 
اأ�صحابها ومعاقبتهم بط���رق واأ�صاليب ل تتنا�صب 

وروح الع�صر.
مذاه���ب  ب���ال  اإ�ص���الم  “ل  كت���اب  �صاح���ب  ي���ورد 
وطرو����ص اأَُخ���ُر من ت���راث الإ�ص���الم” حكايات من 
التاري���خ؛ الق���دمي واملعا�ص���ر، ي���ربز م���ن خالله���ا 
اجلرائ���م املقرتفة بحّق الفك���ر والتنوير يف العامل 
الإ�صالمي من قبل ال�صلطات التي وجدت يف الغلّو 
والتط���ّرف اأ�صوارًا تبقي اجله���ل متف�صيًا يف ثنايا 
املجتمعات التي كانت حتكمها، لأن من �صاأن اجلهل 
والتجهيل اأن يحافظا على ا�صتمرارها واإطالة اأمد 

حكمها.
ميّه���د الباحث اخلي���ون لكتاب���ه “العق���اب والغلّو 
يف الفق���ه وال���رتاث الإ�صالم���ي” مبقول���ة ل�صفيان 
الثوري يقول فيها “اإمّنا العلم عندنا الرخ�صة من 
ثق���ة، فاأّم���ا الت�ص���ّدد فيح�صنه كّل اأح���د”، وذلك يعد 
مفت���اح الولوج لع���امل بحثه ال���رثي املفعم باحلكم 

والعرب.
حدود الله!

كتاب يبحث يف �صاأن عقوبة القتل
كتاب يبحث يف �صاأن عقوبة القتل

يق�ّص���م اخلّيون كتابه )ال�صادر ع���ن مركز امل�صبار، 
دب���ي 2018( اإىل باب���ني يحت���وي كّل منهم���ا عل���ى 
اأربع���ة ف�صول؛ الباب الأول العق���اب، وفيه: عقاب 
املرت���د، عق���اب ال�ص���اّب وامل�صتهزئ، عق���اب الزناة 
رجم���ًا، عق���اب ال�صاح���ر. اأما الب���اب الث���اين الغلّو 
والتط���ّرف، ففي���ه بالإ�صافة اإىل الغل���ّو والتطّرف، 
لعنة التطّرف الديني واملذهبي، مع غر امل�صلمني، 
والتنوي���ر املحظ���ور. وي�صتم���ل الب���اب الأول على 
عق���اب اجلناي���ات الأرب���ع؛ الردة وال�ص���ب والزنى 
وال�صح���ر، والب���اب الث���اين الكراهي���ة، اأي الغل���ّو 
والتط���رف، وكيف اأن تطبي���ق احلدود لي�ص ببعيد 

عن الغلّو والتطرف.
يلفت اإىل اأن كتابه ل يخت�ص بالعقوبات اجلنائية، 
قانوني���ة- كعقوب���ة  الق�صا����ص  يف  يبح���ث  ول 

�صرعية-ديني���ة، تق���ع عل���ى القات���ل. ول يبحث يف 
عقوبة الإعدام التي متار�ص يف بع�ص الدول، اإمنا 
يبحث يف �ص���اأن عقوبة القت���ل وبخ�صو�ص اأربعة 
اأ�صب���اب: ال���ردة وال�صّب والزن���ى وال�صحر، وكيف 

يعامل مقرتفوها معاملة الكافر.
ي�ص���ر اإىل اأّن قوان���ني العدي���د من ال���دول العربية 
اجلامع���ة  تبنت���ه  وم���ا  و�صرائعه���ا،  والإ�صالمي���ة 
العربي���ة، ح���وت عقوب���ة القت���ل للمرت���د وال�ص���اّب 
وال���زاين، ذكرًا كان اأو اأنثى، م���ع اأن هذه الأحكام 
ل وج���ود لها بني احل���دود التي ج���اءت يف القراآن 
الكرمي، اإمنا ثّبتها الفقهاء باأعذار وحجج خمتلفة، 
وبينه���ا اأخ���ذت م���ن ال�صنة، ويج���د اأنه تبع���ًا لذلك 
اختل���ف الفقه���اء فيه���ا، ومنهم م���ن و�ص���ع التوبة 
خمرجًا منه���ا، وبخا�صة الردة وال�ص���ّب وال�صحر، 
له���ذا ج���اءت قوان���ني العقوب���ات لع���دد م���ن الدول 
الإ�صالمي���ة والعربي���ة خالي���ة م���ن ه���ذه احل���دود، 

اأخ���رى كال�صج���ن  وا�صتعا�ص���ت عنه���ا بعقوب���ات 
والإبعاد.

اأو العقوب���ات  اأن م���ا يجم���ع احل���دود  ين���ّوه اإىل 
على اجلناي���ات الأربع بالقت���ل، اأن العقوبة مل ترد 
يف الق���راآن، مثلم���ا اأت���ى عقاب ال�ص���ارق وال�صارقة 
وال���زاين والزاني���ة غ���ر املح�صن���ني باجلل���د. اأي 

لي����ص يف الق���راآن من ح���د بالقتل غ���ر الق�صا�ص. 
ويوؤك���د على اأن احلكم بالقتل على املرتّد العقائدي 
ل وج���ود ل���ه يف الق���راآن، وكذلك ما يخ����ص الذات 
الإلهي���ة اأو النبوي���ة، وي�صي���ف اإليه���ا عن���د فقه���اء 
ع�ص���ر  الثن���ي  الأئم���ة  ذوات  الإمامي���ة  ال�صيع���ة 
وال�صيدة فاطم���ة الزهراء، وي�صي���ف فقهاء ال�صنة 

ال�صي���دة عائ�ص���ة وال�صحابة، اإمنا ه���ي اجتهادات 
الفقه���اء، وم���ا نقله ال���رواة من اأحادي���ث وحوادث 
عل���ى اأنها “ح���دود الله” غ���دت منّف���رة ل تتنا�صب 
م���ع روح الع�ص���ر، واإن �صّن���ت يف وقته���ا فتتعل���ق 
باحلاكم ومركزيت���ه يف الإمرباطورية، وواقع اأن 
امل�صلم���ني يعي�ص���ون يف الوق���ت الراه���ن يف ع�صر 

الدولة الوطنية.
يذكر اخليون اأّن باب الغلّو والكراهية جاء عاك�صًا 
�ص���ورة الغل���ّو يف ال���رتاث والفق���ه الإ�صالمي���ني، 
وال���ذي يعد من اأبرز معوق���ات التنوير والت�صامح 
الجتماع���ي، الدين���ي واملذهبي. وين���ّوه كذلك اأن 
م���ادة كتابه ج���اءت و�صفية ملا حدث ع���رب التاريخ 
حت���ى يومنا ه���ذا، واأّن التغر ل���كل ظاهرة يحتاج 
اإىل ر�صدها تاريخيًا، ملعرفة مدى عمق الن�صو�ص 
الت���ي �صّي���دت عليه���ا ثقاف���ة التط���رف، وه���ي غر 
معزول���ة عن الأحكام العرفي���ة التي جتاوزت اآيات 
القراآن نف�صها، عرب تف�صره���ا وتاأويلها، و�صياغة 

الأحكام املت�صددة وفقها.
يجي����ب الباحث ع����ن ال�ص����وؤال املفرت�ص ال����ذي ميكن 
اأن يط����رح عليه ع����ن داف����ع ت�صنيف كتاب����ه، واختيار 
مو�صوع����ه بال����ذات، باأنه من ناحية الغل����ّو والتطرف 
ف����اإن الأمر و�ص����ل اإىل م�صتويات خط����رة، وذلك بعد 
اأن ت����درج من اآراء واأفكار اإىل حمل ال�صالح واملطالبة 
بال�صلط����ة، اإىل ظه����ور جماعات فاق عنفه����ا وق�صوتها 
الت�ص����ور، مع ان�صحاب التنوي����ر ودعاته من ال�صاحة 
وانكما�����ص دورهم، ووقوع التعليم يف اأكرث من دولة 
وجمتمع بيد تلك اجلماعات اأو حتت تاأثرها، وكيف 
اأن العدي����د م����ن الأنظم����ة قامت بحم����الت اإميانية كي 
تاأخذ دور تلك اجلماعات، فاأ�صلمت عليمها وجمتمعها 

بقوة ال�صلطة.
الثقاف����ة  يف  العقوب����ات  خط����ورة  ع����ن  وباحلدي����ث 
واملجتم����ع، يلفت اخليون اإىل اأن اأخط����ر ما يوؤّثر يف 
الثقاف����ة ومينع حري����ة الفك����ر ب�صالح الدي����ن هو قتل 
املرت����د، فمئ����ات م����ن ال�صحايا ع����رب التاري����خ، قطعت 
رقابه����م بال�صي����ف، مع اأنه لي�����ص يف الق����راآن حّد على 
املرت����ّد العقائدي، والآيات الت����ي ورد فيها موقف من 

املرتد وا�صحة.
عن جريدة العرب

رشيد الخيون وكتاب يستجلي العقاب الديني بالقتل
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سلمان كاصد

عندما يمزج الباحث بين مشاهداته 
وانطباعاته الشخصية لما يرى 

ويسمع، فإنه قد عاش لحظة توهج 
إنسانية تحيله إلى بهجة استثنائية 

بما شاهد وقرأ.
تستدعي المشاهدة عينًا مبصرة 

بعمق وبصدق النوايا وبرهافة 
النظرة الثاقبة، كما تستدعي 

االنطباعات فكرًا متوقدًا وبصيرة 
في التأمل الحقيقي، ولمحة لّماحة، 

فما بالنا لو جمعنا المشاهدة 
واالنطباع، األولى تتحكم بها عينان 
صادقتا الرؤية، والثانية يتحكم بها 

شعور فائق البصيرة.

م���ن خالل ه���ذا املفه���وم املب�صط لتالق���ح امل�صاهدة 
والنطباع نق���راأ كتاب “اأبوظب���ي.. ت�صالح العقل 
�صخ�صي���ة”  وانطباع���ات  م�صاه���دات  وال���رثوة.. 
للباح���ث العراقي ر�صيد اخلي���ون والذي �صدر عن 

دار مدارك للن�صر.
يقي���م ر�صي���د اخلي���ون عالق���ة جدلي���ة ب���ني العق���ل 
وال���رثوة، تفرت����ص منذ العن���وان بت�صاحلهما يف 
اإىل م�صاف ل  العق���ل  ارتفع  “اأبوظب���ي”، حي���ث 
يرق���ى اإلي���ه اأي عق���ل، اأما ال���رثوة فقد وج���دت لها 
منطق���ًا وطريق���ًا يف التعب���ر عن نف�صه���ا، ذلك هو 
الطري���ق ال���ذي �صلك���ه العق���ل اإىل اكت�ص���اف روح 

الع�صر.
هنا ت�صالح العقل الذي كان ي�صمو باأفكاره وروؤاه 
مع الرثوة التي كان���ت ترتقي بيدين �صخيتني اإىل 
درج���ة الرفع���ة، ت�صاحلا باجت���اه امل�صتقب���ل فكان 
ال�صالم والتح�ص���ر غايتهما، وكان تعميق ال�صعور 
الف���رد ماأربهم���ا وكان اختي���ار حلظ���ة  باإن�صاني���ة 
النطالق احلقيقي���ة نحو اآفاق التح�صر وجماورة 
الع���امل املتم���دن طموحهما.. وكل ذل���ك حقًا اجتمع 

يف اأبوظبي.
يقول ر�صيد اخليون “تقدمت اأبوظبي، والإمارات 
بعام���ة، يف العمائر والرق���ي، واأنت تقطع الطريق 
بني اأبوظبي ودبي اأو الع���ني، كاأنك تقطع الطريق 

ما بني باري�ص ولندن”.
مفهوم اجلمال

تل���ك العبارة ه���ي اخت�ص���ار كلي ملفه���وم اجلمال، 
امل�صابه���ة ب���ني م���دن عريق���ة اأوروبي���ة، وبني مدن 
ناه�ص���ة، لها جذور �صارب���ة يف التاريخ، ا�صتطاع 
هذا الت�صالح بني العقل والرثوة اأن يجعلها ت�صبه 
ما يف الغ���رب من ح�صارة بالرغ���م من ان اجلذور 

لتزال تنب�ص بعرق املا�صي.
يقول اخلي���ون: “�صاألت عن ماء ال�صرب، فقيل يل: 

اإنه من البحر”.
ولأن ر�صي���د اخلي���ون اب���ن امل���اء العذب ال���ذي بداأ 
يج���ف يف الت�صعيني���ات، فم���ات حيوان���ه ونبات���ه 

الن���ادر يف الدنيا، اأخ���ذه العج���ب اأن الإن�صان هنا 
يحي���ي امل���وات بينما هن���اك مييت احل���ي، اإن�صان 
“الهنا” يعي�ص مع روح الأر�ص، يحاورها، يتكلم 
معها يبثها �صجونه، يعرف اأنها مثله تعط�ص فرتيد 

ماًء، ت�صقى عذوبه فتزيد غلتها بهاء.
اأبوظب���ي  ب���ني  م�صابه���ة  اخلي���ون  ر�صي���د  يقي���م 
والب�صرة فيقول: “طوال م�صاهداتي يف جغرافيا 
اأبوظب���ي مل اأكف عن تذكر الب�ص���رة، وكيف تكون 
لو تفرغت العقول لعمرانها، وتنزهت النفو�ص عن 

ال�صتئثار بكل �صيء”.
اأبوظب���ي، يف  “حتدث���ت ع���ن  ويق���ول اخلي���ون: 
تاريخه���ا الق���دمي امل�صتمر، م���ع تبدل امل���كان كلية، 
وه���و لي����ص اأك���رث م���ن 052 عام���ًا فالبداي���ة كانت 
باكت�ص���اف بئر للم���اء الع���ذب 1671، وجاء ال�صم 
اأبوظب���ي  ع���ن  الكتاب���ة  لك���ن  “اأبوظب���ي”،  كني���ة 
تبق���ى ناق�صة ب���ل اأجدها غر من�صف���ة، اإذا مل يكن 
ملوؤ�ص�صه���ا، كمدين���ة وعا�صمة ت�صاه���ي العوا�صم 
الأُخ���ر ح�صور فيها، فالرج���ل اأ�ص�ص وتبع خلفاوؤه 

اخلطوات”.
لوؤلوؤة اجلزيرة

كان املغف���ور له ب���اإذن الله ال�صيخ زاي���د بن �صلطان 
اآل نهي���ان رحم���ه الل���ه املوؤ�ص�ص والب���اين، ت�صالح 
العقل والرثوة عنده فكانت نتاجها عا�صمة جميلة 
ه���ي “اأبوظب���ي” درة اخللي���ج ولوؤل���وؤة اجلزيرة 
العربي���ة، وتبعه �صاحب ال�صم���و ال�صيخ خليفة بن 
زاي���د اآل نهيان رئي�ص الدول���ة وويل عهده الفريق 
اول �صم���و ال�صيخ حمم���د بن زاي���د اآل نهيان نائب 
القائ���د الأعل���ى للق���وات امل�صلح���ة، يف خطواتهما 
نح���و م�صتقبل �صعب بني �صعوب العامل مل يتجاور 
العق���ل وال���رثوة يف اأبوظب���ي فقط، ب���ل جتاورت 
امل�صاج���د والكنائ����ص، ول اأظ���ن اأن اأر�صًا ي�صودها 
العم���ران تبق���ى جافة من روح التاآخ���ي � كما يقول 
اخلي���ون � وم���ا اأك���رث �صامع���ي الآذان وم���ا اأك���رث 

�صامعي الناقو�ص اأي�صًا.
ويع���رج ر�صي���د اخلي���ون اإىل جمال����ص اأبوظب���ي، 
جمال����ص العل���م واملعرفة، وطرح الأف���كار والتزود 

باجلديد من اكت�صافات العقول فيقول:
“كن���ت قد ت�صرف���ت باإحياء ندوة يف جمل�ص ويل 
العهد “�صم���و ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة” 

وجعلت لها عنوان “الرتاث املحجوب” فكان علي 
واأن���ا اأكت���ب ع���ن اأبوظب���ي اأن يكون له���ذا املجل�ص 

وتلك الندوة مكان يف امل�صاهدات”.
ويعي����ص ر�صي���د اخلي���ون اأجم���ل �صاع���ات بحث���ه 
املعريف وه���و يدخل يف رح���اب جمل�ص حممد بن 
زاي���د حيث يق���ول: مل يخط���ر على الب���ال يومًا من 
الأي���ام باأنن���ي �صاأحت���دث يف جمل�ص �صلط���ة عليا، 
مثل جمل�ص ويل عهد اإمارة اأبوظبي، اأو اأي موقع 

مياثله”.
وينت���اب ر�صيد اخليون الهواج�ص حول املو�صوع 
ال���ذي �صيتناوله يف ه���ذا املجل����ص العريق وكيف 
ي�صبه���ه يف ا�صتهالله باحلديث فيه، فكان اأن طراأت 
ل���ه م�صابهة وه���و العراق���ي الذي عرف���ت بلده منذ 
الع�ص���ر العبا�ص���ي جمال�ص اخللف���اء وامللوك فكان 
ت�صبيه���ه ملجل����ص حممد ب���ن زايد بليغ���ًا حيث قال 
في���ه: “هنا تذك���رت اخلليف���ة عبدالل���ه املاأمون )ت 

812ه�(”.
وي�صف ر�صيد اخليون جمل�ص حممد بن زايد: اأخذ 
املدع���وون يتوافدون اإىل قاع���ة الندوة، ولحظت 
احل�ص���ور يقف���ون وي�صتمرون واقف���ني لأ�صخا�ص 
معينني حتى ياأخذوا اأماكنهم يف املجل�ص، ومعنى 
ه���ذا اأن اأ�صخا�ص���ًا مهمني يف الدول���ة، ومن اأعايل 
القوم، يح�ص���رون، وكنت اأ�صمع هم�صًا من ال�صف 
ال���ذي يف خلف���ي، باأ�صماء الداخل���ني، منهم ال�صيخ 
�ص���رور اآل نهيان، وال�صيخ ه���زاع بن زايد، ووزير 
اخلارجي���ة ال�صيخ عبدالله بن زاي���د، واأ�صماء اأُخر 

ل اأتذكرها”.
وينتق���ل ر�صيد اخلي���ون من بدء حتيت���ه للح�صور 
باملجل����ص بع���د ت�صري���ف �صم���و ال�صي���خ حممد بن 
زاي���د اآل نهيان وو�صوله اإىل قاع���ة املحا�صرة اإىل 
م���ا يري���د اأن يف�ص���ح من فك���رة عن���وان حما�صرته 
“الرتاث املحجوب” في�صتح�صر �صوؤاله للمنظمني 

للندوة حني �صاألهم:
هل يل قول م���ا �صئت حتت عنوان الكالم “الرتاث 
املحجوب”، واملجل�ص جمل�ص �صلطة، واأنا ن�صاأت 

وتغّربت ومتّرنت على خما�صمة ال�صلطة؟
فقالوا يل: �صاحب املجل�ص ل يكمم الأفواه!

تل���ك ه���ي اأبوظبي وذلك ه���و العقل، ال���ذي رّو�ص 
الرثوة فاأحالها اإىل معرفة وثقافة وبناء.

اجلالل والتوا�صع

ي�ص���ف ر�صي���د اخلي���ون دخ���ول حمم���د ب���ن زاي���د 
اإىل قاع���ة املجل����ص الذي امت���الأ باحل�صور، ي�صف 
اجلالل والرفعة والتوا�صع والإلفة، ي�صف م�صرة 
العيون ال�صاخ�صة وقلق املتحدث “املحا�صر” يف 

الوقت نف�صه.
وينقل ر�صي���د اخليون و�صفًا دقيق���ًا عن حممد بن 

زايد فيقول:
�صاب���ًا طموح���ًا ممتلئًا  زايد  ب���ن  “وج���دت حممد 
باحليوي���ة والن�ص���اط وم�صتمع���ًا جي���دًا ل يقاط���ع 
املتح���دث معه، م���ع توا�صع جم ي�صع���رك اأنه يتعلم 
من���ك، وعل���ى م���ا يب���دو كان موازن���ًا ب���ني حيات���ه 
الع�صكري���ة مب���ا فيها م���ن ال�صدة، وه���و الآن فريق 

اأول وُيعد قائدًا للجي�ص، ووظيفته املدنية”.
ويختت���م ر�صي���د اخلي���ون و�صف���ه ملحا�صرت���ه يف 

جمل�ص ال�صيخ حممد بن زايد فيقول:
“بعد النتهاء ل ينه�ص اأحد قبل نهو�ص �صاحب 
خاط���ب  ث���م  م�صافح���ًا،  نح���وي  فتق���دم  املجل����ص 
احل�ص���ور: القاع���ة ل ت�صعنا لل�صالة، ل���ذا لبد من 
الت���وزع ب���ني القاعة وامل�صج���د، كان يعن���ي �صالة 

الع�صاء”.
وي�صي���ف ر�صيد اخليون: “بالفع���ل ع�صت يف تلك 
اللحظ���ات م���ا قراأت���ه عن جمال����ص املناظ���رات يف 
الع�ص���ر العبا�ص���ي، وكي���ف كان اخلليف���ة عبدالل���ه 
املاأم���ون ه���و املحور، وكي���ف يج���ري التناظر يف 

ح�صرته”.
اأفتيان اخلليج

ينتق���ل ر�صيد اخليون اإىل عامل اآخ���ر من اأبوظبي، 
ع���امل التماهي ب���ني املا�صي واحلا�ص���ر م�صت�صهدًا 
ببي���ت للجواهري من ق�صيدت���ه “اأفتيان اخلليج” 

اأبوظبي 9791 التي يقول فيها:
فقلت ويف البداوة ما ُيزين

البداَة ويف احل�صارة ما ُي�صيُد
توؤ�ص����ص  اأبوظب���ي  “بينم���ا  اخلي���ون:  ويق���ول 
للح�صارة من دون التكاء على حجرة اأو فكرة من 
املا�ص���ي اأو جغرافيا م�صاعدة، م���ن ماء وخ�صوبة 
اأر�ص، وكي تبقى عا�صة بنواجذها على ما �صّيدته 
وترن���و اإىل م���ا هو اأك���رث، لبد م���ن املحافظة على 
ت���الزم مقبول ب���ني ما�صيها وحا�صره���ا، ل عودة، 
ول غرور وتعايل مبا ُيعرب عنه بثوران احلداثة”.
ج . االحتاد يف ٩١ /٤ /٢١٠٢ 

مع الخيون في حكايات التاريخ وهمم الرجال
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جاسم المطير

كنت في األيام القليلة الماضية برفقة 
الصديق رشيد الخيون وكتابه المعنون 

الهوت السياسة . أول شيء أقوله 
أنني كنت برفقة الخيون في كتابٍ  ، 

هذه المرة ، وليس في مقالةٍ  كما في 
العادة ، إذ ال تفوتني قراءة أية مقالة 

من مقاالته النقدية الجميلة أو العلمية 
الثقيلة حتى ولو كانت معلقة على 

 قمة جبل سيناء ..
الحق أقوله أنني قرأت ، للمرة األولى 

، أفكار الخيون في كتابٍ ٍ اعتبرته 
فتحا جديدا في موسوعية التأليف 

العراقي عن موضوعات إسالمية ، بل 
في موضوعات عن هويات القوى ، 

واألحزاب ، والمنظمات ، والشخصيات 
، التي تقود وتنظم )حركة اإلسالم 

السياسي( . يتكون الكتاب من 476 
صفحة من الحجم الكبير . هي المرة 

األولى التي يصلني فيها واحد من 
كتب رشيد الخيون من بغداد إلى 

هولندا ، رغم حاجتي الدائمة إلى متاع 
ثقافي بهذا المستوى ، خاصة وان 

هولندا محرومة من تسويق الكتب 
العربية ، والعراقية تحديدا ، إذ لم نجد 

فيها من يهتم ببيع وتسويق الكتب 
العربية الجادة منذ أن تخلى عن هذا 

النشاط ، قبل سنوات ، الفنان انتشال 
التميمي الذي كف عن استيراد الكتب 
ليزخر نشاطه بالمهرجانات السينمائية 

 العربية .
كان كتاب )الهوت السياسة( قد حط 

رحاله في مكتبتي ، كهدية من الصديق 
الكريم فيصل نصر ، فكلما يعود من 
زيارته إلى بغداد يكون أسمي ضمن 

حساباته بحمل بعض الكتب هدية 
لي . تلك هي صفة أبي غزوان الجالبة 

للسعادة 

.قراأت هذا الكت����اب �� ال�صادر عن )دار درا�صات عراقية 
بغ����داد – اربي����ل – ب����روت( ومن توزي����ع دار اجلمل 
������ بن����وع م����ن اللهف����ة ماأخ����وذة م����ن عنايت����ي مبتابع����ة 

خارط����ة احل����ركات ال�صيا�صي����ة املعا�ص����رة يف الع����راق 
املعني����ة بالإ�صالم ، بعد تغي����ر ني�صان 2003 و�صقوط 
دكتاتوري����ة �صدام ح�ص����ني . كان الكتاب ممتعا ومفيدا 
ومث����را ورمب����ا باإمكاين و�صف����ه باأنه ، حاج����ة ثقافية 
يف املكتبة ال�صيا�صي����ة العراقية ، يبحث عنها املثقفون 
بواق����ع احل����ركات  ل�صلته����ا اجلذري����ة  وال�صيا�صي����ون 
ال�صيا�صي����ة الك����ربى يف )ع����راق جدي����د( مل يخل����و من 
 – ال�صيا�صي����ة  احلرك����ة  يف  جدي����د(  )تط����ور  ظاه����رة 
الديني����ة داخ����ل جمتم����ع متخل����ف يحت����اج في����ه غالبية 
باجت����اه  �صروريت����ني  وا�صتن����ارة  وع����ي  اإىل  النا�����ص 
 ن�ص����ر اأف����كار الدميقراطي����ة داخل نط����اق املجتمع كله .

ل اك�ص����ف �ص����را ح����ني اأق����ول اأن قراءت����ي له����ذا الكتاب 
زودتني بروؤية مهمة ومبعلومات غنية حلوا�ص واأفكار 
الربي����ة ال�صيا�صية ، التي يجول فيه����ا ، الآن ، كثر من 
ال�صيا�صيني العراقيني . بع�صهم كان من مكّوين العقل 
ال�صيا�ص����ي املعار�����ص لنظام �صدام ح�ص����ني ، وبع�صهم 
الآخر اأفرزته كينون����ة الأو�صاع ال�صيا�صية املت�صاعدة 
، الت����ي اتق����دت ، بنزعات جدي����دة وباأه����داف جديدة ، 
بع����د �صقوط الدكتاتورية فامت����الأت ال�صاحة ال�صيا�صية 
، يف املنطق����ة اخل�ص����راء ببغ����داد ، ويف خارجه����ا يف 
كل اأنح����اء الع����راق ، بفي�ص من الق����وى وال�صخ�صيات 
واحل����ركات اجلدي����دة . بني ه����وؤلء ال�صيا�صيني اجلدد 
الكث����ر منهم ل يجول يف تفكرهم غر حتويل الدولة 
اإىل تاب����ع للدي����ن وبع�صه����م الآخ����ر ل ميل����ك اإح�صا�ص����ا 
عميقا ب�ص����رورة بناء امل�صتقبل على اأ�ص�ص دميقراطية 
لعدم ات�صاع معارفهم وجتاربه����م ال�صيا�صية املفرت�ص 
 فيه����ا معاين����ة جت����ارب ال����دول الدميقراطي����ة العاملية .

ب����ل اأقول ب�صراح����ة اأن كتاب )له����وت ال�صيا�صة( اأداة 
مكتبي����ة �صروري����ة ملتابعة وقائع واحتم����الت العملية 
ال�صيا�صية اجلاري����ة ، يف هذه املرحلة ، ببغداد ، حيث 
تهتز �صخور الأر�ص حتت بناء حركات �صيا�صية قدمية 
واأ�صيلة ، بينما يتثبت ، كما يبدو ظاهريا ، بناء جديد 
يف عامل لهوتي مرتبط ارتباطا وثيقا بعامل ال�صيا�صة 
، ب����ل ميك����ن الق����ول ، من خ����الل اطالعي على م����ا قدمه 
ر�صيد اخلي����ون يف كتابه ، اأن هن����اك حالة حب وغرام 
قوي���ة ب���ني )الاله���وت( و)ال�صيا�ص���ة( داخ���ل ف�صائل 

وا�صعة يف احلركة الوطنية والجتماعية يف العراق 
، مم���ا يعني وجود �صعوبات جديدة ومعاناة جديدة 
يواجهه���ا العلماني���ون العراقي���ون ، الذي���ن يريدون 
خطا م�صتقيما يف�صل ، بني الدين والدولة ، بني الدين 
وال�صيا�ص���ة ، كي يتم حترير ال�صعب العراقي من اآلم 
الطائفي���ة ، الت���ي تاأتي اأفكاره���ا و�صلبياتها من عالقة 
الدي���ن بال�صيا�صة ، اأو من تبعية اأحداها لالأخرى ، اأو 
من خ���الل اإخ�ص���اع م�صالح اإحداه���ا لالأخرى . وهي 
، ب�ص���ورة عام���ة ، عالق���ة ل تخلو من وج���ود اأخطار 
يومي���ة جتعل حياة الإن�صان يف العراق ذي املكونات 
الجتماعية واملذهبي���ة املختلفة يف ظالم وغمو�ص . 
بل اأنها عالقة جتعل ال�صعب العراقي ، كله ، م�صجونا 
يف ج�ص���د العالق���ات الطائفي���ة ، وجتع���ل ج�صوره���ا 
املهت���زة مهددة بكل حدث اأو واقع���ة اأو )قدر( ملتب�ص 
يف اأ�صباب���ه وحيثيات���ه . تلك العالق���ات يراها الكثر 
م���ن ال�صيا�صيني املتزنني وم���ن العقالنيني العلمانيني 
اأنه���ا موّلدة مل�صاكل عدي���دة ول�صعوبات عديدة تعيق 
تط���ور املجتمع ، بينما يراها كثر من اأ�صحاب الدين 
واملذاهب اأنها ت�صاعد يف الدعوة والتب�صر بالر�صالة 
ال�صيا�ص���ي . الإ�ص���الم  م���ا ي�صم���ى  ع���رب   الإ�صالمي���ة 
به���ذا ال�ص���دد اأ�صار الدكت���ور ر�صيد اخلي���ون �ص 10 
: ) ا�صت���دت ظاه���رة الإ�ص���الم ال�صيا�ص���ي يف الع���راق 
بع���د انت�ص���ار الث���ورة الإيرانية ، الت���ي مل يكن بينها 
وب���ني اندلع احل���رب بني الدولت���ني اإل �صنة وب�صعة 
�صه���ور �صباط 1979 – اأيل���ول 1980 واحلرب التي 
خدم���ت تل���ك الظاه���رة الديني���ة ، وما جه���ز الأحزاب 
الدينية بالك���وادر والأتباع وامل�صلح���ني هي عمليات 
التهجر ، التي طال���ت ال�صيعة على وجه اخل�صو�ص 
، ويف مقدمته���م طائفة الفيلي���ني الكورد . فقد تاأ�ص�ص 
املجل�ص الأعلى للثورة الإ�صالمية يف العراق 1982 ، 
وت�صكلت ذراعه الع�صكرية ، فيلق بدر بعد عام من ذلك 
، وهناك اأعاد حزب الدعوة بناء نف�صه ، بعد اخل�صائر 
الكب���رة التي طالته يف الهجمات ال�صر�صة �صده ، من 
اإعدام���ات واعتق���الت ، حتى ع���اد اإىل العراق 2003 

بعد اأن فقد الكرثة من اأع�صائه  .
م�ستل من مقال للكاتب يف ) احلوار املتمدن (

عن رؤية رشيد الخيون في الهوت 
السياسة ..
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راصد لالسالم السياسي
ُمع�صلة  زال  وما  كان  لالأديان  ال�صيا�صى  التوظيف   ��
تفّجرت  اإثره  على  تاريخها،  مدار  على  الب�صرّية  تواجه 
جمتمعات  من  بدًءا  زالت،  وما  والنزاعات  ال�صراعات 
بغية  اإر�صاوؤها  جرى  ما�صوية  اأفكار  اأ�صرة  زالت  ما 
وبقيت  قدا�صة  اكت�صبت  لكنها  �صيا�صية،  مكا�صب  حتقيق 
اإ�صالميني  بتقلد  مروًرا  العربية،  الذهنية  فى  را�صخة 
اأن  ظنت  ل�صعوب  ممنهج  خداع  بعد  ال�ُصلطة  زمام 
بجماعات  وانتهاء  واقًعا،  ت�صر  قد  جوفاء  �صعارات 
الفو�صى  لن�صر  مطية  الدينى  الن�ص  من  تتخذ  اإرهابية 
الوقائع  تلك  من  انطالًقا  العامل.  فى  الكراهية  واإ�صاعة 
ت�صتغل  التى  الكتابات  تكت�صب  واملا�صية،  الراهنة 
التاريخ  فى  فالنب�ص  اأهميتها،  الو�صع  ذلك  تفكيك  على 
ال�صدد،  هذا  الواقع ومتغراته. وفى  �صرورة ل�صتقراء 
احلا�صل  اخلّيون،  ر�صيد  العراقى  املُفكر  اأعمال  تعترب 
اجلهود  اأهم  من  الإ�صالمية،  الفل�صفة  فى  الدكتوراه  على 
البارزة  املوؤلفات  من  عدًدا  اأ�صدر  اإذ  الراهنة،  العربّية 
ال�صيا�صى  الإ�صالم  عام من   100« منها:  امل�صمار  فى هذا 
بالعراق«، و»جدل التنزيل: تاريخ القراآن وم�صاألة خلقه«، 
اإذن الفقيه«. ينطلق اخلّيون فى عمله الفكرى من  و»بعد 
الثانى من كتابه »100 عام من  اأوردها فى اجلزء  قناعة 
ظاهرة  فيه  تناول  الذى  بالعراق«،  ال�صيا�صى  الإ�صالم 
الإ�صالم ال�صيا�صى بر�صد اأبرز الأحزاب واجلماعات التى 
ال�صيا�صى،  ال�صاأن  فى  اأ�صا�ًصا  الدينية  املرجعية  تتخذ من 
ومن  واأ�صحابه،  حممد  واآل  الدين  با�صم  »ال�صيطرة  باأن 
وحتى  قوية،  زالت  ما  دين  ومراجع  فقهاء  من  ميثلهم 
الأعمى  اخل�صوع  مقابل  معا�صهم  اإىل  النا�ص  ينتبه 
للمقد�صات، يحتاجون اإىل وعى وثقافة واقعيني، مل يكن 
 الدين احلقيقى والإميان ال�صحيح بالله �صدهما مبكان«.

وفى كتابه »بعد اإذن الفقيه« ير�صد الأحكام الفقهية التى 
ُمنق�صية،  تاريخية  ب�صياقات  ارتباطها  رغم  املراأة،  ُتكّبل 
اأما فى كتابه الأحدث »العقاب والغلو فى الفقه والرتاث 
الإ�صالمى« ال�صادر فى العام 2019، فيناق�ص فيه الأحكام 
تكون  اأن  دون  املُف�صرين  تاأويالت  اإىل  املُ�صتندة  الفقهية 

ا عليها فى القراآن، مثل اأحكام الزنا والِردة. من�صو�صً

حنان عقيل

االستنجاد بالتاريخ
همه  اخليُّون  ر�صيد  الدكتور  واملوؤرخ  الباحث  حدد 
لق�صايا  بالتاريخ  ال�صتنجاد  باأنه  اليوم  الأ�صا�صي 
ي�صران  ل  والتطور  الزمن  اأن  راأيه  ففي  معا�صرة، 
اإىل  قادته  قد  للفل�صفة  درا�صته  وكانت  الأمام،  اإىل  دوما 

التخ�ص�ص بفرقة املعتزلة التي تقدم العقل على �صواه.
واقعنا  من  تقدما  اأكرث  مقولتها  من  العديد  يرى  وهو 
ال�صتمرار  الفرقة  لهذه  ت�صنى  لو  انه  يعتقد  بل  احلايل، 
ولخرتع  العرب،  عند  والخرتاعات  العلوم  تطور  لدام 

الإنرتنت يف الب�صرة، حيث ظهر املعتزلة، ل يف طوكيو 
اأو وا�صنطن.

التاريخ،  اأننا ما زلنا غر م�صتلهمني ذلك  اإىل  لكنه ي�صر 
ب�صخو�ص  عندنا  تتكرر  التاريخ  حوادث  زالت  ما  ولذا 
التاريخ  مغادرة  ن�صتطيع  ل  اأننا  طاملا  وي�صيف:  اأخرى. 
ا�صتخداماتنا  اأن  ذلك  اأحداثه،  من  ال�صتفادة  فعلينا 
للتقنيات احلديثة كم�صتوردات يعني اأن ان�صجامنا معها 
الناحية  من  ولي�ص  وال�صتعمال،  احلاجة  ناحية  من  هو 
حرية  نق�ص  واقع  الفكري.ويرد  والتوا�صل  الروحية 
منظومة  وجود  اإىل  العربي  املجتمع  يف  والفكر  الكلمة 
وهو  ال�صلطة،  جانب  اإىل  الهيمنات  من  مركبة  جمتمعية 
مييز بني الثقافة وجمال البحث والتفكر، فالأوىل ميكنها 
العي�ص حتت املعاناة اأما البحث والتفكر فيحتاجان اإىل 

م�صاحة من احلرية واإل بقيا حبي�صني.
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محرر النصوص من التعصب
�� حداثي متمر�ص، و�صحفي عريق، وقارئ جيد، وموؤلف 
متنا�صقة  خريطة  موؤلفاته  مبجمل  وله  الإنتاج،  غزير 

احلداثيني  كبقية  اخليون  بداأ  اأهدافه.  خاللها  من  ُيحقق 
ميدح املعتزلة؛ لأنهم ميلكون روؤية حيوية لتنظيم احلياة 
قوانينها،  معرفة  بعد  الطبيعة  من  لال�صتفادة  وم�صروعًا 
املتطورة  وروؤيتهم  العقل  ملكانة  اخلا�صة  روؤيتهم  فلهم 
جتاه طبائع الأ�صياء وخ�صو�صيتها، حيث ُيفهم من هذه 
الأفكار: اأن الله ل يتدخل يف الكون بعد خلقه، فقد اأودع 
�صطوة  عن  جمرٌد  والإن�صان  احلتمية،  اخل�صائ�ص  فيهم 
املقد�صات  يف  اجلدل  باب  فتح  من  اأول  لأنهم  اأو   ، القدر 
جتاوزها  لأحد  ميكن  ل  حدود  واملعرفة  للجدل   ( فقال: 
التجاوز  حاولوا  املعتزلة  لكن  الله،  �صاأن  يف  خ�صو�صًا 
من  خيط  منها  ت�صرب  املقد�ص  اجلدار  يف  كوة  وفتحوا 
تعبره  -ح�صب  العقل  �صيادة  يف  الله  حلم  هو  النور 
وفيه ت�صبيه لله تعاىل باملخلوقني- اعتقدوا ذلك و�صعوا 
الآخرين حالوا دون حتقيق احللم عرب  لكن  اإىل تثبيته، 
الن�ص بتاأويله وتف�صره ح�صبما ي�صاءون  هيمنتهم على 
مبنهج  اخليون  فب�ّصر   ، الله(  م�صيئة  هي  تلك  واعتربوا 
املنت�صرين  لغة  ومن  التع�صب  قيود  من  الن�ص  حترير 
وقراءة التاريخ من جديد، وتاأويله ح�صب املكان والزمان 

واإعادة بهائه.

د . �سمري العبيدي

قالوا في رشيد الخيون

ر�صي���د اخليون، مفكر وكاتب �صاحب ح�صاد 
زاخر بالوان الثقاف���ة واملعرفة، فهو �صاحب 
الذاك���ره الزاخ���رة ع���ن الديان���ات واملذاهب 
ون�صاتها،والقارئ ملوؤلفات )اخليون( �صوف 
يكت�ص���ف ع���رب ا�صلوب���ه الناب����ص باحلرارة 
وال�ص���دق وايقاعه التلغ���رايف املت�صارع كما 
لو ان���ه يتابع رواي���ة درامية بالغ���ة الثارة، 
ورمب���ا لوحة حافل���ة باملعلوم���ات التاريخية 
للوقائ���ع  الدقيق���ة  وبالتفا�صي���ل  املوثق���ة 

املختبئه يف طيات كتب التاريخ،

ان�ص���ان جتذب���ه تلقائي���ة الكلم���ة م�صحوب���ة 
بالتام���ل والتفكر وا�صتخال�ص عرب التاريخ 
وامل�صتقب���ل.  احلا�ص���ر  لك�ص���ب  وتوظيف���ه 
ينتق���ي ر�صيد اخلي���ون من حق���ول التاريخ، 
الح���داث وال�صواه���د الت���ي ت���رثي ذاكرتن���ا 
وتعمل عل���ى ان�صاج الوع���ي و�صحذ الرادة 
وتاكي���د اميانه���ا بالدميقراطي���ة واحلري���ة. 
ولعله���ا متعة مابعدها متع���ة ان يقراأ الواحد 
منا مق���الت وكتابات ر�صي���د اخليون، وهي 
متع���ة لها مذاق خمتلف، فيه���ا مي�صك الكاتب 
بي���د قارئه لياخذه يف رحل���ه زاخرة بالثقافة 
وال���رتاث وال�صيا�صة والتاري���خ والذكريات. 
ولع���ل كتاب���ات الرج���ل تاتي م���ن �صخ�صيته 
التي هي �صفات ت�صب���ة �صفات الغر ال انها 
لتظه���ر عل���ى ال�صط���ح احيانا لكنه���ا تختفي 
يف اعماق���ه وتتح���رك تلقائي���ا يف مواجه���ة 
عل���ى  واملعوج���ة  اخلاطئ���ة  الت�صرف���ات  كل 
ال�صط���ح يف الوق���ت املنا�ص���ب. وعل���ى ق���در 
معرفتي باخليون من خالل كتاباته، اح�صب 
ان احالم���ه الوطني���ة ظل���ت دوم���ا متاجج���ة 
وترف����ص ان تخب���و اوتتوارى ام���ام توايل 
الهزائ���م والنك�ص���ارات، مع تف���اوؤل باجتياز 
العراق حمنته والنهو����ص من كبوته. ولعل 
�صراحت���ه احيانا يعتربه���ا البع�ص نوعًا من 
الق�صوة التي تف�ص���ي اىل انف�صا�ص البع�ص 
م���ن حوله..اكت���ب ع���ن ر�صي���د اخليونبع���د 
ان اأم�صي���ت لي���ايل ممتعة م���ع كتابه لهوت 
ال�صيا�ص���ة ال���ذي ي���روي فيه ق�ص���ة الحزاب 
الديني���ة يف العراق كت���اب ينب�ص يف الرتاث 
ولي����ص بالتاري���خ. فالباح���ث بال���رتاث دائم 
النب����ص لإيج���اد تواف���ق ب���ني املا�ص���ي وبني 
ي���وؤرخ  ذل���ك  غ���ر  امل���وؤرخ  لك���ن  احلا�ص���ر، 
ل�صخ�صي���ة معين���ة اأو حادث���ة م���ا ول تعني���ه 
م�صاأل���ة احلا�صر اأبدا. لذل���ك كلما فهمنا عمق 
التاري���خ ا�صتطعن���ا حتديد روؤي���ة امل�صتقبل.

اخليون مفك���ر يكتب عن املت�صوفة والزهاد، 
لكن���ه مل يزه���د يف الدني���ا، فه���و رج���ل يحب 
احلي���اة وال�صتمت���اع مبباهجه���ا ومعارفها، 

والهم بحا�صرها وم�صتقبلها.

النبش فـي التراث


