
ــرتـبــطـة مـصــيـريـا هي الــفـلــسـفـة ا
باجلماعات في تـطلعاتهـا نحو الغد
األفــضـل واالكــرم ولــكــنــهــا وجــدت
امـامـهـا حـجـر عـثـرة وعـائـقـا عـنـيدا
هي تـلك الـفــرديـة الـتي تـشـغل حـيـز
الشـخـصانـية فـسعـت لتـحطـيم تلك
الــفــرديــة والذابـة الــوجــود الــفـردي
ضــــمن الــــوجــــود الــــعــــام وكــــانت
النتيجـة البلبلـة والتشوش وانعدام
المح اإلنـسـانـيـة ـعـالم وضـيــاع ا ا
لــلـــفــرد والبـــد اذن لــلـــفــلـــســفــة ان
تستعـيد النـظر في مواقفـها فاعادت
درس سـيــرتـهــا ورأت هـذا االنـقالب
الــواضح من الــتـطــرف الــفـردي الى
ـضـاد ولـلـفـرد الـتـطـرف اجلـمـاعي ا
عـــلى طــول اخلـط عــلى اعـــتــبــار ان
(االذابـة) عمـلـية تـدمـير لـلـشخـصـية
وتـــدمــيــر الــشــخــصــيــة هــو اغــراق
اجملـــتــمع بــاالشــخـــاص الــهــزيــلــ
ــــعــــدومي الـــذات وهــــذا تــــمـــزيق ا
عتمد على االفراد لوصال اجملتمع ا

. بدع اخلالق ا
واقف اذن البـد من مـوقف جـديـد وا
هــنـــا اســـتـــجـــابـــات هـــادفــة فـــهي
استجابات النهـا انعكاسات الحداث
ومـشـاكل وامـور في طـور الـكـيـنـونة
والتصـير ومن ثم فهي هـادفة النها
ال تـقف سـلـبـيـة ال مـبـالـيـة بل تـتـخذ
حال منـاسبـا وجوابـا يعطـي للشيء
ولـلـحـدث مـكانـته زمـانـيـا ومـكـانـيا
ــوقف ووجـــدت الـــفـــلــســـفـــة هـــذا ا
اجلــديـد في الــتـوفــيق بـ الــفـرديـة
واجلـمـاعـيـة فـالـعـزل أي عـزل سـواء
كان للذات عن اجملـتمع او للـمجتمع
عن الــــذات هــــو بــــحـــد ذاتـه نــــحـــر
وقف الـصائب فـهو للـفلـسـفة امـا ا
اشعار االنسان بـان انسانيته وذاته
ـــبــدعــة ال تـــتــحــقـق اال عن طــريق ا
واحـــد لــيـس هــو بـــاي حـــال طــريق
ـدمرة االنـعـزالـية وال الـعـنـفـوانـيـة ا
ـــوحش فـي طـــريق وال االنـــحـالل ا
اجلــمـاعــيــة الـعــام. ان (الـذات) ذات
اإلنـــســــانـــيــــة ال تـــتــــســــــــــمـــد وال
ـــثــمــر اال تـــــــــــعــيش االخـــصــاب ا
بـأقـرارهـا بـانـهـا تـتـكـامل بـأفـنـائـهـا
نـفـــــــسـهـا من اجل الـذات الـكـبـيـرة

ذات اجملتمع ككل.
ان الــكـائن الــوحـيــد الـذي ال يــعـرف
الــعـذاب وال يــعـرف الــيـأس والــقـلق
والـصـراع والــتـشـاؤم واالرهـاق هـو
ذلك الذي الـغى انانـيته عـبر جتارب
ومـعانـاة وجـرد مسـتـمر لـكل مـا هو
نـفــعي وبـغــيض احـمق فـي طـبـاعه.
ويــالــعــذاب االنــســان الــذي يـعــيش
الـصـراع ويكـون احلـلـبـة مـا اشـقاه
انه يـــعــاني اعــســر اآلالم وأكــثــرهــا
وخـــزا وايالمـــا الن فــرديـــته تـــريــد
وتختط طريقها ضمن تصرفاته اما
عقله فهو انضوائي يعتنق اجملموع
كـــهــدف وغـــايــة وان اســتـــمــر هــذا
الـصراع فـأن نـتـائـجه وخيـمـة تـؤثر
تـأثيـرا كـلـيـا وبالـغـا عـلى كل اعـمال
وغـــرائـــز وســـلـــوك الـــفـــرد امــا اذا
انــتــصــر طــرف مـا فــســيــكــون هـذا
الـــطــرف عــنـــيــدا في اجتـــاهه قــوي
اإلصـرار مـنـدفـعـا ال تـفـتـر حـدته وال
يـضعف عـزمه وال يـتـلكـأ او يـتوانى
ـان او يـكل النه يـحــمل مـعـاني اال
ان لدي وليـد الصـراع القـاسي اال

كلفة ثمنا جسيما.
وهنـا تبـدو لـنا افـضل احللـول التي
اوصلتنا اليها الـفلسفة انها خلفت
في االنسان مـشاعر تـتضمن اعـتبار
كل مـا عـنـد االخـرين مـلـكـا له ثـقـافـة
االجيال واعـمالـها وحضـارتها كـلها
يـحـسـبـهـا ارثـا له فـهـو ابن شـرعي
ـاضـية وهـو اب لألجـيال لألجـيال ا
الالحقة الـقادمة وعـمله الذي يـعمله
ليس هباء بـل بذارا للجـميع فهو ال
يـــقـــوم بــتـــصـــرف ارعن وال يـــعــرف
الالمعنى في عمله او الالجدوى في
تصرفاته النه لم يناقش األمور على
ضــوء مـا يــربــحه ويـكـــــــــــدسه في
يديه ان أفكـار الالمعنى والالجدوى
والـعـبث والـضـيـاع حـتـمـا ال يـشـعـر
ـبـدع بـوطـأتـهـا ذلك اجملـد الـعـامل ا
الـــذي يـــــــقـــضـي كل وقــــــــــته بـــ
الــنــاس وحتـت حــرارة الــشــــــــمس
ولــفح الـبــرد ومع اجلــمـيع بل انــهـا
ــنـعـزل ـنــطـوي وا تــأخـذ بــخـنــاق ا
الـذي يــراجع ذاته كل حــ نـتــيـجـة
لصـدمات ثـقـيلـة او كبـوات حادة او

عثرات منهكة.
ان انـــســـانـــا فـــاشال وفـــشـــله اقض
مــضـــجــعه وســبـب له كــمــدا وغــمــا
مـقـيـما لـو ان هـذا االنـسـان اسـتـمر
في ســلـوكـه االجـتــمـاعـي واخـتالطه
بــكـل حــرارة وشــوق لــنـــسي فــشــله
وداوى جــــرحـه وانــــتــــهـى كل شيء
ونـــال الــــعـــظـــة من احلـــدث دون ان

يخضع لثقله وطاحونته.
لـكنه عـنـدما يـهـرب من اجلمـيع بـعد
فــشــله ويــبـتــعــد قـمــعــيــا في اركـان
مــهـجــورة مــنـســيــة فـانــذاك والبـدع
تـنتـابه الـهمـوم والـهـواجس وابشع
األفكار واالوهام والـتصورات ويرى
كل شيء بال مـعــنى وبال هـدف وبال
ــــوت طــــائـل وهـــــذا حــــقـــــا هـــــو (ا

عنوي). ا
ان كــان لــزامــا عــلــيــنــا والــشــهــامـة
واالبـــاء والـــكـــرامـــة واإلنـــســـانـــيــة
وت تقتضي التـطبيق ان نخاطب ا
ـوت ونـأتي اليك فال بـأننـا عـندمـا 
تــنــتــظــر ان جتـد كــســالى خــامــلـ
جـــبــنــاء مــتــضـــعــضــعــ بل جتــد
عمالقـة يصنعون الـتاريخ ويعمرون

الكون!

 UÝ«—œ5

www.azzaman.com

©≥® rÝUł bO « e¹eŽ dJHLK  Ÿu³D  dOſ »U²  ‰Ë√ dAMÐ œdHMð ©ÊU e «®

WK{UH « Êb*« v ≈ ÊËQ−K¹ s¹c « ÊËdJH*«

oO³D² « w  rNKAHÐ ÊËdI¹

ونختبرها محض أوهام? فالن مفكر
يـدرس ويــؤلف ويـنــشـر ويــعـمل كـذا
صلط على صيـر كالسـيف ا وكذا وا
رقـبتـه يقـول له (انك تـمـوت وتـتـمنى
ان تــكـون بـقــرة حـيــة وال فـيـلــسـوفـا
ميـتا) وقـد يغالي الـفيـلسـوف ويقول
ـــثـل هـــذه حــــاشـى ان انـــطـق انــــا 
الــعــبــارة ولــكــنــهـا عــلـى األقل لــغـة

األموات التي جنهلها.
فماذا تعمل الفـلسفة وما دورها إزاء
ـهــمــة الــضــخــمــة الــعــســيـرة تـلـك ا
االحتـمال? حتـطيم الـفرديـة هو احلل
الوحيـد الذي تـنشده الـفلسـفة وجتد
عـنــد شـواطـئـه الـراحـة واالطــمـئـنـان
ـكـنـهـا من اسـتـعـادة نـفـسـها الـذي 
وتـنشـيـطه.. فـكـيف يـتم ذلك يـا ترى?
لـقـد كـانت الـفرديـة واجلـمـاعـيـة هـما
الــغـالــبـان الـلــذان صـبـت فـيـهــمـا كل
ــدركـــات واحملــصالت احلـــقــائـق وا
فـــمــاذا تــقــصــد بـــالــفــرديــة وهل من
سـمــات تـربـطـهـا بــاجلـمـاعـيـة سـواء
اكـانت هـذه الـروابط (مع) او (ضـد)?
الفرديـة هي التيـار الذي يغـلب الفرد
على اجملتمع ويعتـبر الفرد هو الذي
ــلك الــقـيــاس الــوحـيــد الــذي عـلى
ضــــوئـه تــــصـــــنف احلـــــقـــــائق وفي
احلــقــيــقــة ان الــفــرديــة لــيس تــيـارا
حـــديث الـــعـــهــــد بل هـــو قـــد قـــدم
االنـسـان نــفـسه ويـتـمــثل بـالـنـزعـات
الــــذاتـــيــــة والــــرغــــبـــات االنــــانــــيـــة
والـتــقـديـرات والـتـصــرفـات الـفـرديـة
فرغـبة االنـسان في ان يتـكلم وفي ان
يـشتـغل او يـنام او يـعـمل ما يـرتـئيه
لـــوجــوده كـل ذلك ولــد هـــذا االجتــاه
وتــلك الــنـزعــات الـفــرديــة الـســاريـة
ـدة طـويـلـة فـأصـبح االنـسـان الـفـرد 
هـــــــو احلـــــــكم فـي كـل شيء. وامـــــــا
اجملتمـع فأصبح وكـأنه مجـموعة من
الــتــســـلــكــات والـــنــزعــات الـــفــرديــة
اجملموعة اما اجلماعـية التي تعتبر
قدر لقيمة كل قيـاس ا اجملتمع هو ا
تصـرف وعـمل والتي ال تـعـتبـر قيـمة
للـتصـرف الفـردي اال في حدود نـفعه
ة ومـا تشبيه العام. فهي أيـضا قد
(شوبنهاور) اجملتمع مجموعة قنافذ
جتتمع مـلتصـقة شتـاء لتتـقي البرد
ومــا هــذا الـــتــشـــبــيه مـع ســلــبـــيــته
وعـاطفـيـته اال تأكـيـد على ان الـنـزعة
اجلــمــاعــيــة مـتــوارثــة مــنــذ االزمـان
الـســحــيــقــة الــغـابــرة حــيــنــمــا كـان
ـــيل الى االلـــتــقــاء االنـــســان األول 
بـــاجلـــمـــاعـــة حـــفـــظـــا لـــنـــفـــسه من
احلــيـــوانـــات وغـــضب الـــطـــبـــيـــعــة
فـأصـبـحت اجلـماعـيـة نـزعـة غـريـزية

متأصلة في الوجود اإلنساني.
ان الـتعـارض بـ النـزعـت الـفـردية
واجلـمـاعـيـة هـو تـنـازع تـقـررت عـلى
ضوئه تبدالت تاريخية خطيرة وفي
احلـقيـقـة ان النـزعـات الفـرديـة مهـما
بـلغت من الـنـضـوج والثـراء الـفـكري
واالبداع فانها تظل فقيرة مالم تتوخ
ـصلحـة االجتمـاعية اخلير الـعام وا
وقد يعيب الفرديـون على اجلماعي
واجملـتــمـعـيــ بـقـولــهم ان اجملـتـمع
كثيرا ما وقف ضد البطوالت الفردية
والــنـبـوغ الــفـردي فــهـاجم دعــواتـهم
الفكـرية احملـدثة وعمل عـلى التـنكيل
بــهم بــكـل الـوســائـل مــتـهــمــا إيــاهم
ـــروق وهــذا شيء ال بـــالــزنـــدقــة وا
يــتــطــرق الـــيه الــشك ولــكــنه مــردود
أصال حلـقـيـقـت األولـى ان اجملتـمع
ــفـكـرين بـقــدر مـا وقف ضــد بـعض ا
فـأنه رعى بـعضـهم وهـيـأ له مـجاالت
ـطرد واحلقيقـة الثانية هي التقدم ا
ـشـاعـر اجلمـاعـيـة واجملـتـمـعـية ان ا
قـصود بـها مشـاعر أناس في ليس ا
مـجــتـمع مـا حــيث ان هـؤالء الـنـاس
متأخرون ثـقافيا ونـتيجة النـشغالهم
بالشيء األساسي وهو العيش ولكي
يـــجـــمـــعـــوا قـــوتـــهم الـــيـــومي فـــان
جــهــودهم اجلــسـديــة واجلــثـمــانــيـة
تفـوق بكثـير جـهودهم الفـكريـة فلذا
أصــبـحت أفــكـارهم بــدائـيــة وعـاديـة
وســاذجــة فال يـصـح اذن ان نـعــتــبـر
مـــواقــفــهـم جتــاه مــفــكـــر مــعــ هي
ــواقف الـتي عــلى ضـوئــهـا تــقـاس ا
اجلـمـاعـيـة والـنـزعـات االجـتـمـاعـيـة
ـدى ما ـا تلك الـنـزعـات تقـاس  وا
يــحــقـقه تــصــرف مـعــ من خــدمـات
اجتـمـاعيـة للـمجـتـمع تاريـخيـا ولذا
رأينا وسمعنا ان اجملتمع في مرحلة
جـهل مـعيـنـة قـد يـنقم عـلى مـفـكـر ما
ـفـكر ولـكنه بـعـد ان يحـس بان ذلك ا
قــد سـبق زمــنه بــبـصــيـرته الــثـاقــبـة
صـلـحـة االجـتمـاعـيـة فانه وتـوخى ا
بعد هـذا اإلحساس يبـدأ يستـعيد ما
ـفـكـر فـيـمـجـده ويـخـلـده كـتـبه هـذا ا
حـتـى يـضـعه في مــرتـبـة الــقـديـسـ

االطهار.
ـــا كــانـت حــيـــاة الــفـــرد مــحــدودة و
ومـحـددة زمـنيـا النه كـمـخـلـوق يـولد
وت فـان الفلـسفة وينـمو ويهـرم و
مـهـمــا بـلـغت من الــسـمـو والـشـمـول
واحليـوية ال تـسـتطـيع ان تقـنع فردا
ـومي لـذا ـان بـشـيء د يـزول بــاال
فـأن الـفـلــسـفـة الـتي تـريـد احملـافـظـة
عـــلى عــمـــر أطــول عــلى اعـــتــبــار ان
الــفــلــســـفــة كــأي شيء حي تــخــضع
لـلــمــقــايــيس الــعــلـمــيــة والــقــوانـ
الــعــضــويـة فــهي أيــضــا لــهــا مـيالد
وشباب وشـيخوخـة وموت ومتحف
فـلـو ارادت الـفـلـسـفـة الـعـمـر األطـول
تجددة فهي تربط نفسهـا باالجيال ا
ـوت الـتي بــقـدر مـا يـتـطــرق الـيـهـا ا

فانها تبعث وتتجدد.
ان الفلسـفة الناضـجة والتي تضارع
التاريخ في سـرده لالحداث ولالفكار

ان الفـلـسفـة أعـطت وتعـطي احلـلول
لــقـــضــايــا اخلــبــز واجلــنس النــهــا
قضايا اجتماعية في مقدور اإلنسان
تكييفها وتبديلها وجعلها في خدمة
االنسان من اجل الغـاء كل ما تسببه
مـن جـــــفـــــاء ونـــــفـــــرة وبـــــغـــــضــــاء
ومـشـاحـنــات بـ انـسـان واخـر. في
شكـلة قد احلقيـقة ان عدم حل تـلك ا
ســــبب يــــأســـــا حــــادا لــــدى بــــعض
ـــفـــكــرين عـــلى اعـــتــبـــار ان هــذين ا
وضوع اللذين يـشغالن البشرية ا
مـنـذ نـشـوئـهـا حتـى االن فـاحتـدمت
احلـــروب واتــــسع الـــقـــتـــال وســـقط
االنـسـان صــريـعـا في ارضه ودمـرت
احلضارات وتـمزقت الـدول وتهدمت
الـعمـارات واخـتلط احلـابل بـالـنابل
ومع ذلك فــالــعــقل اإلنــســاني اليـزال
عاجزا ال حـول لديه وال قوة دون ان
يــــعــــطي احلل الــــصــــحــــيح لــــتــــلك
نازعات التناقـضات والتنـاحرات وا
الــتي قـــامت والتــزال قــائــمــة فــدفع
فـكرين الى التـسليم بان هذااولئك ا
االنــسـان رديء ومن نــطـفــة خـبــيـثـة
وانه شــريــر آثم ال يــقــدر الــعــقل وال
سواه على إصالحه وتـهذيبه وإزالة
كل مـــــــا هـــــــو رديء ووحـــــــشـي عن

شخصه وواقعه.
ان هـذا الـرأي فـي حـد ذاته اجـحـاف
بــحق الــعــقل واال فــمــا ذنب الــعـقل
ــعــرفــة واجملــتــمع نــفـسـه مـبــني وا
ومـشــيـد عـلـى أسس مـغـلــوطـة? هـذا
البـناء احلضـاري جيـد وقديـر ولكنه
متناثر وغير منظم بل وظالم والعقل
يريد ان يغيره ويعـيد تنظيمه ولكنه
الى االبد يبـحث عن ذلك (الزر) الذي
بـتـحــريـكه يـسـتــطـيع ان يـنـهض كل
راقـد ويـعيـد تـنـظـيم األمـور بـالـشكل

الذي يعجبه ويروقه ويراه.
ان االنــســان قـادر عــلى حـل مـشــاكل
اخلـــبـــز واجلـــنس وقـــد حل مـــنـــهــا
الـكـثـيـر والـفـلـسـفـة هـنـا جتـوس في
ان يـدان لتـسهم بـكل اخالص وا ا
شكلة العظمى وشرف ولكن هناك ا
الـتي تـقف امـامـها الـفـلـسـفـة حـائرة
قـلـقـة مـتـرقـبـة وجـله كـوقـوفـهـا امـام
مستـغلق غامض رهـيب ال يعرف وال
صير يقدر وال يرحم وال يـنطق انه ا
ذلـك الــــشيء الــــذي ابــــتـــلـع االفـــراد
واجلـــمــاعــات واجلـــمــوع وبــاشــارة
واحــدة وبــســيــطــة انــهى كـل حــيـاة
ثابرة وينهي كل حياة ويختم هذه ا
 االنسـان والـعـمل اإلنسـاني بـأسوأ

خاتمة.
هــذا االنـســان يـولـد ويــنـمــو ويـحب
احلياة يحبها بنهم ورغبة وحماس
وفـوران ونــراه يـعـمل ويــكـد ويـكـدح
ويــفــكــر ويــجــهــد نــفــسه ويــبــتــسم
ويـضحك من كـل اعمـاقه واذا بـفـكرة
رهـيــبـة دامـغـة ســوداء تـداهـمه. انك
تمـوت انك تتـالشى كأي قـنفـذ وكأي
جـــرذ وكـــأي حــــيـــوان اخــــر وهـــنـــا
ن شـيد الصـدمـة والـلوعـة واالسى! 
ــوت وبــنى واسـس وعــالج مــادام 
هـكـذا وما اخـتالفـه اذن عن االنـسان
ــوتـان بل الــقـد مــا دام االثـنــان 
ــا كــان االنــســان الــقــد أطـول ور
ــــمـــكـن ان تـــكـــون عــــمـــرا! هـل من ا
احلــــضــــارات والـــرقـي واإلجنـــازات
الــبــاهــرة لــيــسـت اال زيــفــا وبــريــقـا

خادعا!
اذن لـو صح ذلك فـلم احلـيـاة االن ما
ـــعـــبـــد نـــحــو دامـت هي الـــطـــريق ا
الـنهـايـة? وهنـا دخلـت الفـلـسفـة وما
ــتـألم دخــولـهــا اال دخـول الـعــاجـز ا
فـــــارادت إيـــــجـــــاد الـــــتـــــبـــــريـــــرات
والـــتــعـــلــيالت و - لـــتــهـــون - عــلى
ـشــكـلـة فـقـالت ان الـروح االنـسـان ا
في األصل طـلـيــقـة حـرة ثم بـعـد ذلك
دخــلت اجلــسـد اإلنــســاني فــصـارت
حـبـيـسـة سـجـيـنـة فـيه وهي البـد ان

تخرج كما كانت!
وأعـلــنت األديـان عن الــروح وبـأنـهـا
خـــالــدة ال تـــمـــوت وأصــاب الـــنــاس
اطــمــئــنــان وخـدر لــذيــذ واشــغــلـوا
انــفــســهم بــالــتــمـيــيــز بــ اجلــسـد
والـروح فـمـا قـيـمـة اجلـسد مـادامت
كـل خـــصـــائص احلـــيـــاة مـــرهـــونــة
بـالـروح ومع ذلك فـهـذا كـله لم يـنـفع
االنسان ولم يـنقذه من قـلقه وحيرته

وتشاؤمه وجزعه. 
الــفــراعــنــة أرادوا تــخــلــيــد اجلــسـد
بـالــتـحـنــيط واألديـان أعـلــنت خـلـود
الـروح لكن االنـسـان ضـال فـاقــــــــــد
الــرشــد النه يـرغـــــــــب بـخــلــود تـام
ــلـك شــجــاعــة او مــطـــلق وهــو ال 
جـــرأة تــؤهــلـه لــقــول ذلك ولـــكــنــهــا
احلـقـيـقــة الـتي من اجــــــــــلـهـا طـرد
(الــــله ادم وحـــواء الــــلـــذين ارادا ان
يـأكال من شـجـرة احلـيـاة) فـاالنـسان
وت البد من نهاية تنهي وجوده وا
امر طـبـيـــــــعي وحـتـمي وهنـا ليس
ــا وارتـــبــاكــا من اكـــثــر انــذهـــاال وا

االنسان.. 
هـذا الـوجـود الـعـظـيم وتـلك احلـيـاة
الزاخرة بكل شـيء هل كلها من اجل
ـوت? اذا كـان االمـر كـمـا يـقـول أبو ا

العتاهية
(لدوا لـلمـوت وابنـوا للـخراب فـكلكم

يصير الى تباب)
ــأكـوالت وعالم اجلـهـاد فـأذن عالمَ ا
ـــــدن وعالم وعـالم الـــــزواج وعـالم ا
اجلــامــعـــات وعالم كل شيء? ومــاذا
تــعــمل الـفــلــســفـة يــا تــرى إزاء تـلك
شاعر الفظيعة التي تغلي الوجود ا
وجتعـله في حـمى دائـمة اجلـيـشان?
ـــشــاعـــر الـــتي جتـــعل من كل تـــلك ا
احلـقـائق الـتي نـدركـهـا ونـتـلـمـسـهـا
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ـاضي الكارديـنال نصـرالله بطـرس صفيـر ابرز زعامة توفي االحد ا
روحية معارضة لسوريا ومغطي اتفاق الطائف بثياب مارونية.

مئة سنة اال سـنة كانت عمر الرجل الـفيلسوف العـنيد منها خمس و
ـوارنــة انـطــاكـيــا و بـاقي عـشــرون عـلـى رأس بـكـركـي اسـمــا مـقــلـدا 
ــواقف فـصـاحب ـشـرق شــاغال حلـافظ االســد  ومـالـئــا لـبـنــان بـا ا
ـا زار ولـيـد جـنـبالط دمـشق الــنـيـافـة صـالح الـدروز الـذين" خــذلـوه" 
بـعـدهـا بأعـوام في حتـرك سـيـاسي اسـرع وبتـأثـيـر اقل من حتـركات
صفـير االبطـأ و االكثر تـأثيرا لـضمان هـوية للـبنان ال يـدرك سرها اال
صفير نفسه الذي كان يدرك و يد و يترجم معنى ان تكون مارونيا
في "الــعــشــرة االف واربــعــمــائـة و اثــنــ و خــمــســ هــيــدي حـدود
الـلـبـنــانـيي من فـجـر الــتـكـوين" كـمــا كـان يـردد الـكـتــائـبـيـون الـذين له
ولـبعـضهم تـصادمـات  وصلـت سابـقا حـد اقتـحام مـقره وان بـصبـغة
القوات اللبـنانية و اجليش تصـاعدت دراميا حد محـاولة اذالله بتقبيل

صورة ميشال عون!
صـفـيـر كـان يحـرك عـيـنه يـسـار لـبنـان االبـعـد الى ايـران وجـنــــــــوبه
ـا النه وان قــــــــبـل بـالـتـعــدد الـديـنــــــــي في لـيـنـتــقـد حـزب الــله ر
الـســــــيـاسـة فقـد صـعب عـلـيه ان يـنزل بـالـرضى لـتـفرعـات مـذهـبـية
عسـكرية تـراهن باالسـتقرار مـتى اصبح الوجـود اللـبناني عـلى حافة

اخلطر.
لـلـتـدين السـيـاسي مـظهـر و مـضمـون يـثـير شك الـسـيـاسيـ من غـير
اجملاهرين بالتدين ويـولد جو منافسة من شـبيه له ولكن من عنوان
ديني اخـر ولبنـان شهد ثـقافة صـراع اشبعت تـطاحنـا دخلت فيه كل
االذرع الداخليـة و االقليمـية وتشابـكت مثل تشابـك البرادة اذا اقترب

منها مغناطيس.
الـكـارديـنـال الــذي اسـتـــــــــقـال قــبل سـنـوات يـحــمل في نـفـــــــــسه
ـا يرى هـو وليـفــــــــهم مـرارة الصــــــــــوفي الذي اخـتار ان يـتكـلم 
الـناس الحـقا فـالعـمل في اخلدمـة الكـــــــنسـية تـوفر للـقائـم بها درب
قـنـاعة حلـمل االلم وقـد كـان فـلقـد اوشك صـفـير ان يـصـلب عـلى يد
اكـثر من مـستـفيـد فلــــــــــبنـان الصـغيـر حجـما الـعــــــــمـيق تاريـخا
ـزعج صــــــــراعا الـعـصـبي مـزاجا اخملـتـار سـاحة اسـتـعــــــرض ا
فـيـــــــــهـا الـعـرب قــسـوتـهم و االقـويـاء حـروبــهم بـالـنـــــــــيـابـة عـذب
كــــــثـرا ومـنــــهم صـفــــــــيـر الــذي عـزى بـوفــــــــاته قـــــــــسـمـاً من
ــصــالـح والــوقـــــــت احلــالي يــتــطــلب ان اعــدائه بــاالمــــــس ذوي ا
يـــــــــجـتـمع خـصومـه اليصـــــال صــــورة ان تـاريخ الـرجل اخـتـصر
في دفـاعه عن مقـدسـاته مثـله مـثل اخرين يـقـولون بـأنـهم يدافـعون عن

مقدسات.
ســيـــكــون ذكـــيــا مـن امــ عـــام حــزب الـــله حــسن
نصرالله ان يعزي بقوة برحيل نصرالله صفير
قــوة تـعـادل انــتـقــاده لـسالح احلـزب ســابـقـا
ــوارنــة وقــوة شــيــعــة احلـزب وتــعــادل قــوة ا
ـثل فــلــيس كل يــوم سـيــشــهـد وفــاة من هــو 

مكانة صفير.

ø ¡UN²½ù« vKŽ X —Uý WOŠd

ديفيد هيوم
ـفـكـر الى ان يـتـفـلـسف هـمـلت دفع ا
ويتـساءل ويـنقب ودفع الـشاعر الى
ان يتأمل ويحلم ودفع العالم الى ان
يـسـتـنـتج ويـقـرر ان الـبـعض عـنـدما
قـالـوا ان ال ضرورة الـبـتـة لـلفـلـسـفة
والعلم واالختراع الن احلياة ال غاية
ـلكـوا الـقـليل من لـها وال مـعـنى لم 
الشجـاعة ليصـفوا حدا لـتلك احلياة
التي ينكرون معناها ان االجدر بهم
ان ال يــقــدمــوا تــفــاصــيل وشــروحــا
كثيـرة عن عبث احليـاة بل عليهم ان
يتدخلوا شخصيـا لتحديد مصيرهم
بـايديـهم أي ان يـنـتحـروا ولـكـنهم ال

اذا?  يستطيعون و
الن هـــــــنــــــــاك مـن هـــــــو اقــــــــوى من
تفكيـرهم.. هناك قانـون احلياة الذي
تتضاءل امـامه اكثر مظـاهر السخط
والـــعــداء جتـــاه احلــيـــاة. ان أولــئك
ـوت كـثـيـرا وبـكل الـذين يـفـكـرون بـا
عـمق هم اكـثـر الـنـاس حـبـا لـلـحـيـاة
وتقـديـسا لـهـا فال عجـب ان يكـونوا
نابغـ وموهوبـ وعصامـي ولو
ان بــعــضــهم يــكــونــوا مع نــبـوغــهم
فوضويـ عابثـ ذوي سلوك هائج

مدمر.
وت فتلك اما قضية االنتصار على ا
ــقـدور الــعــقل اإلنــسـاني ان لــيس 
يتـوصل الـيهـا وعـدم القـدرة ذلك هو
الذي يـخلق تـأففـا مضـجرا في كـثير
مـن احلــــاالت وهــــنــــا لــــو اردنــــا ان
ــوت ـــلــكــة ال تـــعــرف ا نـــتــصــور 
الحـســسـنـا بــحـرج كـبـيــر فـفي هـذا
الـتـصـور احراج لـلـمـعـرفـة وتـشـكيك
بالعلم ويبـدو كل شيء ضئيال تافها
ـلــكــة كــهـذه زائال وســرابــا  فــفي 
يصـبح الزواج ال مـعنى له وبـالتالي
تـــضــمـــر األعـــضـــاء الـــتــنـــاســـلـــيــة
واجلنـسيـة وتـتالشى وتنـقرض. وال
يـكــون لـلـعــائـلـة وجـود وتــتـغـيـر كل
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للفلـسفة تطـلعاتهـا ذات االستشراف
الـــعـــمــيـق الــواسـع وهي نـــتــيـــجــة
يدان الواقعي خليبتها الغالبة في ا
ونـظــرا الن األمـور جتـري عــلى غـيـر
هــواهـا وارادتــهــا فـقــد جــنح بـعض
ـفــكـرين الـى الـكــتـابـة الــفالسـفــة وا
ــدن الـفــاضـلـة) ولــقـد كـانت حـول (ا
ثـالـية اراء افالطـون حول مـديـنـته ا
بــدايــة لالحالم الــتي داعــبت عــقـول
الــــفالســــفــــة ودغــــدغت حــــواســــهم
ـديـنـة الـفـاضـلـة) بـحـد ذاتـها رد و(ا
فــعـل لــلـــمـــديــنـــة الــتـي يــســـكــنـــهــا
ـديـنـة التي الـفـيلـسـوف فـعال تـلك ا
يـــعــشش فــيــهـــا الــدجل والــقــذارات
ويعلو االدنيـاء واخوان اللؤم حيث
تــشـــيـع الــســـفـــاسف والـــتـــفـــاهــات
والـــوضــــاعـــة في كل اجـــوائـــهـــا ان
حتـلـيـقـات الـفالسـفـة وسفـراتـهم في
ة باجنـحة اثيرية أجواء خياليـة حا
الى عـــالم ســـام رفــيـع يــجـــدون فــيه
ــــتـــنــــفس الفــــكــــارهم ونــــيـــاتــــهم ا
وتــصـمــيـمــاتـهم وغــالـبــا مـا جـاءت
ــدن الـفــاضـلـة) هــنـدســة مـنــظـمـة (ا
وتــرتـيــبـا دقــيـقـا مــحـكــمـا جلــمـاعـة
بــشــريــة مـعــيــنـة عــلى ضــوء أفــكـار
الفيلسوف ووجهات نظره الفلسفية
فـي ســيــاســة اجملـــتــمع وتــنـــظــيــمه
االقــتـصــادي واجلـنــسي والـثــقـافي.
وهناك أشـياء يـنبغي عـلينـا ادراكها
ـدن في مــسـألـة حــكـمــنـا عـلـى تـلك ا
الـفـاضـلـة وأول هـذه األشـيـاء هو ان
ــدن الــفــاضــلــة هي فـي احلــقــيــقـة ا
تــفــجــيــر لــعــقــدة نــفــســيــة تــنــتــاب
الفيـلسـوف لصدمـته بالـواقع الظالم
والـــزائف الـــذي يــعـــيــشـه انه يــرى
الناس مـتأخرين تـسيرهم شـهواتهم
ــــطـــامع الــــهـــوجـــاء وحتـــكـــمــــهم ا
ـنحـطة الـفظـيعـة ويرى والرغـبات ا
الـفـضـيـلة مـشـنـوقـة بـايـدي دعـاتـها
واخلــيـر والــعــدالـة واجلــمــال كـلــهـا
مزدراة مقبورة في الدرك األسفل ان
اإلصالح والـــــدعـــــوة والــــتـــــوجـــــيه
والتـهـذيب واإلرشاد كل تـلك أشـياء
مهما جلأ اليها الفيلسوف فانه يظل
قاصرا ال يستطيع تبديل شيء وهذا
فقودة األثر كل العجز وتلك القدرة ا
ـة وثورة نـفسـية ذلك يسـبب ردة مؤ
عـــارمــــة مـــكــــبـــوتــــة في نــــفس ذلك
الــفــيــلــسـوف فــيــلــجــأ الى خــيـاالته
اجملنـحة لـينـفث غيـظه وهنـا يتـحكم
بـخـيــاله فـيـجـعل كـل شيء مـخـطـطـا

حسب ايحائه اخلاص. 

ـدن الـفـاضـلة هـذا أوال وثـانيـا فـان ا
تــخـطـيط وتــصـمـيـم يـتـسم بــفـقـدانه
لـــروح الــعــلـم ان أولــئك الـــفالســفــة
الـذين يـلجـأون الى مـدنـهم الـفـاضـلة
ـيـادين يـقـررون فـشـلـهم الـذريع في ا
الـتطـبيـقـية ونـتـيجـة لعـدم مـعرفـتهم
إيجـاد اجلواب الـذي يضـمن تسـوية
عـادلة لـكل مـا هـو مـربك ومـتـناقض
انـــهـم حــقـــا اذكـــيـــاء ولـــكن ذكـــاءهم
مـــنــصــرف بـــعــيـــدا عن ادراك مــوقع
دايــنـــمــو حتــــــــــريك االحــداث ولــذا
ــشــبــعــة نــرى مــدنــهـم الــفــاضــلـــة ا
بــــاالمـــاني واآلمــــــــال الــــتي يـــحس
ـــواطن الـــعــــادي بـــبالهـــة ازاءهــــا ا
وجـــهل مــطـــبق وســـخــريــة ان االف
دن الفاضـلة لتـعــــجز عن سد رمق ا
صبي جائع ان تـلـــــك احلقيـقة على
أي حـال تــعـطي لـلــمـديـنـة الــفـاضـلـة

تقييما حقيقيا وتقديرا في موقعه.
ـدن الـفـاضـلـة ال يـتـعدى وثـالـثـا ان ا
تأثـيـرها فـترة قـصـيرة جـدا وان هذا
التـأثيـر مع سطـحيـته وقشريـته فانه
ــدن ال يـــســـتـــمــر طـــويال وتـــبـــقى ا
الـــفـــاضــلـــة مـــجــرد قـــصص واحالم
رائــعـــة وامـــانـي تـــدل عــلـى طـــيـــبــة
دن وبسـاطة وسـذاجة  لـقد خـلقت ا
الـفـاضـلـة الرضـاء عـقـول أصـحـابـهـا
بـعــد ان احـسـوا بــافالسـهم واقــعـيـا
وكــذلـك خــلــقت الن تـــبــقى مــســطــرة

ومذكورة في الكتب.
دن لفاضلة ليست وهي  ورابعا ان ا
في حـدودهـا اخلــيـالـيـة مـدنـا كـامـلـة
تبـحث األشيـاء بـأكمـلهـا بل هي مدن
تكون حقال الختـصاص فيلسوف في
مــوضــوع مـا فــهــنــا ال مـدن فــاضــلـة
تتعلق بالعلم وأخرى تتعلق بقضايا
االخالق وأخـرى تــتـعـلق بــالـقـضـايـا
االقتصـادية فهنـاك مثال مديـنة العلم
الفـاضلـة الـتي صورهـا لنـا (بيـكون)
فــي كتـابه الذي أشـاد بذكـره الكاتب
ـسـمى (اطالنطس عـروف (ولز) وا ا
اجلــديــد)  The New Atlantisحــيث
صــور رحــلـــة بــواســطــة الــســفن من
ـدة مـعـيـنـة في (بـيـرو) وبـعـد تـأخـر 
الـبـحـر تـهب عاصـفـة عـاتـيـة فـتـقذف
بالسفينة الى جزيـرة غريبة مجهولة
اسماها جـزيرة (اطالنطس) وقد ب
(بيـكون) مـا يـشاع وكـان يتـصور من
اراء حول اهل هذه اجلـزيرة وما هو
مــوجــود فــعال فــلم يــجــدوا هــمــجـا
مــتــوحـــشــ او بــرابــرة اجالفــا بل
وجدوا أناسـا متمـيزين لهم مـستوى
ـنعون ثقـافي رفيع فـهم ومع انهم 
أحدا ان يـدخل جزيـرتـهم لكـنهم إزاء
هــذه احلـالــة االضـطــراريــة حـيث ان
الـطـبـيـعـة الـغاضـبـة هي الـتي قـذفت
بـالـسـفـيـنـة الى تـلك االبـعاد وسـمح
اهل اجلزيرة الهل السفينة بالدخول
واخذوا يـعاجلـون مرضـاهم معـتن
بهـم عنـاية فـائـقة وعـنـدما نـزل ركاب
السفـينة فـانهم اخذوا يـجوسون في
ـــعــــمـــورة اجلـــديـــدة ارجـــاء هـــذه ا
بــاحــثـــ مــنــقـــبــ فـــرأوا الــعــجب
الـــعــجــاب حــيث الــعـــلم والــثــقــافــة
واالزدهـــار والــــنـــمــــو والـــنــــهـــوض
العـظـيم رأوا أناسـا راقـ يحـكـمهم
(بـيت سـلـيـمـان) وهـو هـيـئـة حـاكـمـة
تصطـفي خيـرة الناس وافـضلهم من
الـعــلـمـاء والـفــلـكـيـ والــصـنـاعـيـ
واخملـتـرعـ والـعـبـاقـرة والـفالسـفـة
وعلـمـاء النـفس واالجـتمـاع وسـميت
هذه الهيئة ببـيت سليمان نسبة الى
ــلك ســلـيــمــان الـذي كــان مـلــيــكـهم ا
احملبـوب ذا الذكرى الـعزيـزة الغـالية
والـــذي أسس تـــلك الـــهـــيـــئــة ورأى
أصـحـاب السـفـيـنـة في تـلك اجلـزيرة
تقدمـا علـميا راقـيا في الـطيران وفي
االختراع واالكـتشـاف وفي إيجاد كل
وسائط النقل احلـديثة وبأن كل فرد
في هـــذه اجلــزيـــرة يــســـعى من اجل
اجلزيرة باجمعها وبيت سليمان هو
الذي يصنف كل ما هـو نافع فيأخذه
وكل مــا هــو ضــار فــيــطــرده ويــقـول
(بيـكـون) على لـسـان احد سـكـان تلك
اجلـزيــرة (ان الـغـايــة من حـكــومـتـنـا
ا هي مـعـرفة األسـباب واحلـركات ا
الكـامنـة في األشـياء وتـوسيع نـطاق
ـلـكـة االنــسـان) وفي هـذه الـعـبـارة
ضـمن (بـيـكـون) كل مـعـاني فـلـسـفـته
فـي أهـــمـــيـــة الـــعـــام ودوره من اجل
بـسط نفـوذ االنـسان وسـيـطـرته على

الطبيعة.
l³²¹

ان الذي اراه ان عـلى الفـلسـفة مـهام
ال حصـر لها.. فـهل تتـحمل الـفلـسفة
ــســؤولــيــة? ذلك مــا ال اشك شــرف ا

فيه.
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ســبـق وان اســلـــفـــنـــا بــان قـــضـــيــة
صير) هي من القـضايا التي ظهر (ا
عـــجــز االنــســان وضـــعــفه واضــحــا
حـيـالـهـا  وفي احلـقـيـقة قـل ان جند
وت بحيث فلسفـة بحثت موضـوع ا
كــان الــبــحث غــنــيــا وافــيــا يــكــسب
القار نوعا من االرتياح وموضوع
ــوت لـيس مــعـقــدا فـحــسب بل انه ا
مستعص عـلى االذهان ان التجارب
الـكـثـيـرة الـتي دلت عـلى ان لـلـوراثة
ــفــعـول فـي االسـر قــانــونــا ســاري ا
واالفــراد تــثــيــر تــلك الــغــرابــة وذلك
االبهام فها ان اجدادنا واباءنا وكل
اخمللوقـات البشـرية قد اعـتادت على
وت ولكننا نـحن الزلنا نتهيب من ا
ــــوت ونــــرتـــعــــد مــــنه مع ان ذكـــر ا

توارثنا له بانه حق ال مرد منه.
ــوت هــو الــلـحــظــة الــوجــوديـة ان ا
الــعــكـره الــتي تــخــلق الــفــاصل بـ
احلـياة والالحـيـاة واحملـير هـنـا هو
ــوت هل ان احلـــيـــاة من مـــظــاهـــر ا
ونـحن امــوات أصال وحـقــيـقـة ام ان
ـــوت هــــو من مـــظــــاهـــر احلــــيـــاة ا

وشكلها الوقتي?
ـوت جـعل لـكـل شيء نـكـهـة ولـذا فــا
ا لو كان خاصة وطعما خاصا ور
ــفــاهــيم الــعــالـم بال مــوت لــكــانت ا
ـشاعـر والـعـواطف التي تـعـارفـنا وا
واعتدنا عليها ليست لها تلك القيمة
ـا كنا قد اعـتدنا على والثبات بل ر

ا نحن عليه االن. صور معكوسة 
والـتـاريخ عـلى اعـتـبـار انه تـسـجـيل
ام جملـموع الـتصـرفات اإلنـسانـية
مـنـذ ان بـدأ الـوعي اإلنـسـاني يـكـون
مـعـدما وال حـاجـة له الـبـتـة لـو الغي
ـــقـــدوني او ـــوت. فـــاالســـكـــنـــدر ا ا
يوليوس قيصر او نابليون بونابرت
او ســواهـم من الــقــادة والـــعــظــمــاء
واحلـكـمـاء ال يــحـتـاجـون الى تـاريخ
يضـبط أعمـالهم وافـعالهـم واقوالهم
ويـقـدمـها لـنـا لـو ظـلـوا احـيـاء النهم
هم بـأنـفـسـهم يـذكـرون كل مـا قـامـوا

ويقومون به. 
ان من الصعب جـدا التكـهن بقوان
ونـــــظم عــــالم ال مـــــوت فــــيه. ولــــكن
شخصا ال يشك بان هـذا العالم يفقد
(الــتـــاريخ) والــفـــلــســـفــة والـــعــلــوم
والـــقــضــايــا الـــفــكــريــة األخــرى. ان
االنـــســان ظــهــر الـى الــوجــود وهــو
ــوت فـهـو يـحــمل في جــوفه بـذرة ا
وت وهذا محكوم عليه سلفا بانه 
ـسبـق باالعـدام كمـا يسـميه احلكم ا
(كـامـو) وتـلك احلقــــــــــيـقـة الـثـابـتة
التي ال يتـطرق الى صحـتها ظن هي
الــــتي رســــمـت عــــلى مـــــــــــظــــاهــــر
الـــــــــســـــلــــوك اإلنـــــســـــانـي صــــورا

وخصائص معينة.
فاالنـســـــــــان اذن ولكـونه حيـا فهو
ــوت وتــتــضــخم قــضــيــة البــد ان 
ــوت الى درجــة االعــتــيـاد عــلــيــهـا ا
بحيث تـشكلت وهي مـفروشة في دم
احلي وحلــمه وهـنــا البــد من صـراع
بــ مــتــنــاقــضــ قــويــ الــواحــد
مـــنــهــمـــا يــريــد ان يـــزيح االخــر عن
طريـقه احلـياة بـقوانـينـها اخلـاصة
وت يترصد بها الدروب حتس بان ا
ويتـرقب كل سـانحـة او فرصـة فالبد
اذن لـلحـيـاة ان تـفـرز افـرازات تدافع
عن وجـودهـا إزاء هـذا الـعـدو وهذه
االفـــرازات هي الـــعــلـم والــفـــلــســـفــة
واحلـكـمة والـصـنـاعـة واإلنـتاج وكل
شيء ان الفلسفة تنبعث من عامل
ـــوت األول صــــراع احلــــيـــاة ضــــد ا
والثـاني الفـضول ولـكن لألول الدور
الفـعـلي الذي قـد ال نـحس به ولـكنـنا
بــتـعـمق واســتـقــصـاء نـســتـطـيع ان

نتوصل اليه.. 
وبهـذا تـكون الـفـلسـفـة افراز حـياتي
ـوت ونحن ال نـنـتظـر طبـعا يجـابه ا
ـوت يكـسب ـوت فـبـقـاء ا انـدحـار ا
الفـلسـفة اشـكاال وصـورا وحلال عدة
وهـا ان الـفـلــسـفـة حتـاول اسـتـكـنـاه
الكثـير من احلـقائق واألمور اخلـفية
وتــظل هـكــذا ان هـمــلت شـكــسـبــيـر
(عنـدما تـتبع رمـاد االسكـندر الـنبيل
ووجده قـد امسى سـدادا لبـرميل من

براميل اجلعة!) 
مـــعـــنــاه ان ذلـك الــذي تـــوصل الـــيه
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سـيُسـدل السـتـار  على الـفصل األخـيـر من مسـرحيـة (الـعَبث الـغربي
ـة ألمـتـنـا الـعـربـيـة عـلى ارض الـعـرب) وسـتـكـون بـالـتـأكـيـد نـهـايـة مـؤ
ولـقـادتـهـا األفـذاذ  ومـا  الـتـصـعــيـد االمـريـكي - اإليـراني اال مـقـطع
سرحيـة والغرض بالتأكيـد لن يكون اشعال حرب ب بائس من تلك ا
ايران وامريكا  لكن حتت سقف ومظلة هذا التصعيد الكبير وحتريك
االساطيل والتضـليل األعالمي الذي يزرع الرُعـب في نفوس الشعوب
ـيـة الـثـالـثة وكأن الـقـيـامـة سـتـقوم بـعـد سـاعـات   وكـأن احلـرب العـا
قادمـة المـحـال وهيَّ في مـجـمـلـهـا سـينـاريـو لـتـمـريـر  اهم صـفـقة في
وغرافي على ارض العرب) او تاريخ اسرائيل وامريكا  (التغـيير الد
ما يـطلق أصـطالحا (صـفقـة القرن) لـضمـان أمن اسرائـيل وتوسـعها
وبـدايـة  حتـــــقـيق حـلـمـهـا األزلي (اسـرائـيل الـكـبرى مـن الفـرات الى

النيل) !
أما التصعيد مع إيران فال أعتـقد ال من مصلحة امريكا وال اوربا وال
اسرائـيل ان يصل الـى درجة احلـرب وسيبـقى ضـمن أطار الـتصـعيد
واســتـعــراض الــقـوى  فــلــيس من مــصــلـحــة امــريـكــا واوربــا وحـتى
اسرائيـل (الكيان الـصهيـوني) في منطـقة الشـرق االوسط تغيـير نظام
احلكم في ايـران  رغم انهُ نظـام يزعـجهم اال انـهم مسـتفـيدون منه وال
ـومة االنـتـشـار العـسـكري سـيـما فـي ابتـزاز دول اخلـلـيج العـربي لـد
ـكــثف ألمـريــكـا والــذي هـدفه بــاألسـاس الــردع الـنـفــسي اكـثــر مـنه ا
عـسـكــري  وهـو اَي - الـتــواجـد الـعــسـكـري -  لـتــطـمـ الــسـعـوديـة
والبحرين واإلمارات اوال"  بعدم السـماح للنظام اإليراني على االقدام
اَي عمل عســـكري ضدهم مع  احـتمال قـيام امريـكا بتـوجيه ضربات
ـواقع الـسـتـراتـيـجـيـة داخل ايـران على أسـتـبـاقـيـة مـحـدودة  لبـعض ا
أســـــاس انـهـا ضـربـات اسرائـيـلـيـة  - يـعني الـطـائـرات ومن يـقـودها
أمريكان ولكن حتت العلم االسرائيلي -  ولذلك بدأت وسائل الدعاية
الـغـربيـة وحتـى العـربـية تـضـخم من امكـانـات إسرائـيل من حـيث عدد
ــا فـيـهــا طـائـرات (أف -  35 الـشـبح ) ـتــطـورة  ونـوع الـطــائـرات ا
والـصـواريخ والـغـواصات و اغـلب الـتـوقـعـات تشـيـر الى انـهـا مـعدات

أمريكية سيوضع عليها العلم االسرائيلي !
اما دور إسرائيل فسوف ينصب على تدميـر البنية التحتية حلزب الله
دون الـقـضـاء علـيـة النـهم يـستـفـيـدون مـنه في جتـميـد و مـنع اَي جـهد
للـمقاومـة الفلسـطينـية أنطــــــالقـا" من (جنـوب لبنان)  على الرغم من
ان حـزب الله يـقـلق أســـــــرائـيل كـثـيراً  إال ان الـهـدوء احلذر يـسود
ثـــــــل اخلاصرة الرخوة اجلنوب اللبنـاني - علما" ان جنوب لبـنان 
لـتـدمــيـر قـدرات اســرائـيل (الـكــيـان الـصــهـيـوني) وزعــزعــــــة وضـعه

األمني.
ومـخـتــصـر الـكـالم ; اذا  اسـتـخـدمـت الـقـوة الــعـسـكــريـة ضـد إيـران

فسيكون عمالً تأديباً وجرة إذن ليس اال  
الن امـريـكـا لـو تـريــد ان تـغـيـر الـنـظـام فـيـمــكـنـهـا حتـريك أذرعـهـا في
الداخل اإليـراني وستـجعل من ايـران (ست دويالت) ولن تـقوم إليران
بعدها قائمة وهذا اذا ما ذهبنـا بالتحليل ألسوأ االحتماالت  لكن من
ـنطقة وتـهديداً دائمـاً لدول اخلليج خلق من ايران بـعبع مخيـفاً لدول ا
هـو الـعـجـلـة االعالمـيـة االمـريـكـيـة  وعـلى اسـاسـهـا  ابـتـزاز الـدول
العربية (ادفعوا  اموالكم كي نـحميكم الن ايران على االبواب)  وبعد
ان تكشفت بعض احلقـائق ذهب االمريكان للتصـعيد األكبر وتضخيم
ـنــــــــطقـة  وهذا الـتصعـيد سيُـسدل السـتار على خطـر ايران على ا
اكبر مـسرحيـة عُرضت على جـــــــمهور لـيـــــــس امامه خيــــــــار اال
ان يُــصــدق تــلـك الــتــفــاهـــات  والــنــتــيــــــــــجــة ســيــنـــتــهي الــعــرض
ــســــــــرحي بــأقل اخلــســائـر لــلــمـتــصــارعـ  في حـــــــــ اكــبـر ا
اخلـسـائـر سـتـشــهـدهـا الـسـاحـة الـعـربـيــة ويـبـــــــــقى الـغـالب األكـبـر
اســرائـــيل (صـــفـــقــة الـــقـــرن عــلـى االبــواب) والنـــنـــــــــسى الـــتــأريخ
احلـــــــــديث وكـل احلـروب والــتـهــــــــــديــدات انـتــهـت بــاتـــــــفــاقـات

وتـطــــــــبـيع عـربي - اسـرائيـلي مـنـذ حـرب اكـتـوبر
مـــــــــرورا" بــأحـداث آب 1990 ومــاتــبــعـهــا من

أتفـاقات (أوسـلو ووادي عـربة) في عام 1993
وصــوال" الى حـرب اخلــلــيج الـثــالـثــة واحـتالل
العراق في نيسان 2003 وما تالها الى يومنا

هذا.
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