
 واملوقف من الذات التحدي 

الذات؛ أي االعتراف بالفشل   حياته هو التحدي النابع من الذات ومع التحدي األكبر الذي يواجه كل إنسان في  إن

الفشل، يقع  الخطأ، حين  يحدث  حين  بالخطأ  األحوال  واالعتراف  تتغير  حين  الفكر  بتقادم  وتغدو   واالعتراف 

وتعريها   الراسخة حين يدحضها العلم واإلقرار بالحاجة لتجاوز املعتقدات بائدة،حكمة املاض ي مخلفات أزمنة  

 يجعل من السهل تحقيق النصر في مواجهة تحقيق النصر في معركة التحدي مع الذات،  إن اإلنسانية. التجربة 

بخصوص شأن يتعلق   الفشل في مواجه التحدي النابع من الذات  ؛ أما مهما بلغت تعقيداتها  عامة تحديات الحياة

أعظم نصر   نوهذا يعني أ  . في غاية الصعوبة طبيعته أن يجعل تجاوز تحديات الحياة أمرا نباإلنسان نفسه، فم

تجاوزها    ومعلومات  وقيم وتقاليد هزيمة ما لديه من أفكار وقناعات ومعتقدات يحققه اإلنسان في حياته يكمن في

ضد   بالتفرقة  يؤمن موقف  كلرفض  و  ،ثانيا  أيديولوجي يتناقض مع العلم كل معتقدالتخلي عن  ، و أوال  الزمن

 .والعلم  اآلخر، وال ينسجم مع منطق العقل

كنت طالبا في الجامعة أدرس في مدينة   ،1967 حزيران عام وقعت هزيمة العرب أمام إسرائيل في شهر حين

 مدينة نكسفيل في والية تينيس ي البعيدة كان لدي منحة دراسية لقضاء فترة الصيف في لكن.  في تكساس  هيوستن

في صباح اليوم  قمت    .والتواصل وذلك للمشاركة في ورشة عمل حول فن القيادة لم،ك 1500 عن هيوستن نحو 

لوقوع حرب حزيران الطريق،  الثالث  إلى نكسفيل، وفي  في سيارتي  ملدة   بالسفر  التحدث مع عربي  قررت عدم 

أو تبرير  ،األقل على  ثالثة  أسبوعين  بالقدرة على  يتصفون  العرب عامة  املصائب، وإساءة األخطاء وتأويل   ألن 

الفردية   املحن  وتجاوز  اتخاذ القرارات الكفيلة بتصحيح األخطاء الهزائم وتعليلها، والعجز شبه الكامل عن  تفسير 

والنصر ،والجماعية النجاح  طريق  في  واكتشاف  السبب  أما  فاأل   هذا.  إلى  مر  مواجهة  يعود  على  التعود  عدم 

  .د أساسا على األدعية واالبتهاالتالتحديات، والهروب بدال من ذلك إلى الغيبيات التي تعتم

تبعد كثيرا  يوميا في جبال مدينة جاتلنبيرج التي ال ساعات 3 أسبوعين من التجول والتأمل وحيدا نحو وبعد

 ومن  ."لم يكن كل ما آمنا به خطأ، ملا حدث ما حدث لو" :بسيطة تقول  نكسفيل، توصلت إلى معادلةمدينة  عن  

الوجدان، واكتشاف مواهبي  النظر في قناعاتي ومعتقداتي املترسخة في إلعادة تلك الفرضية البسيطة، انطلقت

أعيد تشكيل ذاتي  الحياة ومن غيري من الناس؛ وهذا جعلني واستغاللها، وتصحيح مواقفي من ذاتي ومن  الكامنة



غير ملوث   سليم  وعقل إلى املستقبل بعين مفتوحة   والعاطفية والروحية واإلنسانية، وأنظر  من النواحي الفكرية 

إلى قلبي أو عقلي أو   تغلبت على الهزيمة، وحرمتها من الوصول  وهكذا .غير مزيف  حي وضمير ، بفكر أيديولوجي

إلى الحياة والغير  ومع  .وجداني إيماني بالنجاح   من الناس، تعززت ثقتي بالنفس، وأصبح تغير قناعاتي ونظرتي 

 .والجغرافية والعقائدية "العرقية" لحدوداإلنسان يتجاوز ا ، والتزامي بقضايااكبير 

، ذهبت إلى مدينة بوستن للمشاركة في مؤتمر الطلبة العرب الذي  التدريبية في نكسفيل  بعد انتهاء الورشة

في ذلك املؤتمر،  الذين شاركوا  من الطلبة  أي  أنني وصلت إلى بوسطن دون أن أعرف  . ومع  انعقد في جامعة م أي تي

تي ألسباب ثالثة: األول ثق  إال أنني نجحت في انتخابات اللجنة التنفيذية ملنظمة الطلبة. ولقد جاء ذلك النجاح

وثانيا   العمل،  على  وقدراتي  لتحقيق وحدة طالبابنفس ي  املؤتمر  أثناء  مكثف  بنشاط  إقناع  لقيام  ومحاولة  ية 

املداخالت التي قمت بها أثناء   ث هوثاللجنة تنفيذية مشتركة، والالتعاون وتشكيل  الطلبة البعثيين والناصريين ب

عدم التفكير في ترشيخ نفس ي لإلنتخابات، ما    مناقشة القضايا العامة وعدم انحيازي لفريق ضد اآلخر، وأخيرا

 جعل موقفي املبدأي من الوحدة أهم االعتبارات التي أسهمت في نجاحي.  

نفس يوف أرشح  لم  الواقع،  طالبة  ي  وإنما سمعت  باملئات  ،  املحتشدين  الطلبة  المن  في    عملية للمشاركة 

في ترشيخ   كنت أرغبني عريف الحفل عما إذا  االنتخابية تقوم بترشيحي لعضوية اللجنة التنفيذية. وحين سأل

رفها يعني أنها تثق بي وتقدر موقفي وأفكاري، وهذا بمثابة  نفس ي، كان جوابي هو أن قيام زميلة بترشيحي ال أع

تعرف عليه  شخص ال يتكريم لي، ولذا ال يجوز إلنسان أن يرفض تكريم الغير له، خاصة حين يأتي التكريم من  

  سم على قائمة املرشحين.  حكم عليه من أقواله وأفعاله فقط. ولذلك يبقى اإل من قبل وإنما  

، إذ من انقسام  تجاوزهعمل على  وأ  ،من وحدةله    دعوأ  تت لتثبت سالمة ما كنقد جاءت نتيجة التصوي ول

الذي    كنت العضو السابعفيما  الناصرين،    من قائمةثالثة آخرين  زب البعث، و حقائمة    أعضاء من  ثالثةتم نجاح  

وقرر    فكان صوتي هو الصوت الذي حسم النقاش والخال   التالي  نة التنفيذية. وعلى مدى العامت به اللجاكتمل

 مصير تلك اللجنة وإنجازاتها.
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