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  مونتريال وبيروت بين..   
  .عيون من دمع وحب

  ..  وبيروت قلبيوبين 
  .. أسالك شائكة

  .وعسس. . .اتسفار
  

  .هذه ليست بداية وحي شعري، إنه األلم الذي ال يجد بيروتا تسكنه
  

، مدينة العهر المقدس، أجلس في مقهى رصيفي وأسد أذني حتى ال أصاب بالسكتة الدماغية من تعدد اللغات مزنتريالفي 
  .واأللوان البشرية، وأطير مع فرح ال أعرف من أين يأتي

  
  .في بيروت" الحمرا"أحاول إقناع روحي المتعبة بأنني جالس في مقهى الويمبي بشارع 

 واضحة المعالم والحدود، أكثر من خارطة وطني، وأفكر بفبركة مؤامرة ضد صخرة  على طاولة الموسيقاأفلفش أوراق 
 الروح، فأخاف أن يتهمني رجال الدين، المؤمنون وغير اوالسيجارة وموسيق ،، بالكأسكتئاب اليساريالروشة أو ضد اال
يا أو إسالميا، وحتى ممكن أن يكون يكتب أحد الممانعين، ال يهم إن كان قوميا أو يسارثم أخاف أن . المؤمنين، بالزندقة

اإلرهاب يتهمني فيه بدعم لنيل البركة الرسمية، إلى أجهزة األمن األوروبية والكندية   بي"نضاليا" تقريرا فلسطينيا، 
  .لكتابتي رسائل حب محرمة لمدينة أعشقها

  
ذات إلى بيروت، بيروتنا، المدينة التي جمعتنا  منى، الفتاة الجنوبية الالجئة من بلدة الخيام يبحث عن حولي كمجنون ُتَّلفَأت

  .غريبين، فأضحت لنا حبا أنجب شتلة تبغ وأغنيةيوم 
  

  .أنا من الغاوين. . .بيروتيا 
  .تحرير فلسطينمعي اآلن العتذرت عن كل مواعيدي، حتى لو كانت مواعيد " حبيبتي"لو كانت 

  
ال كزهرة الدحنون، تأتيني ليال كامرأة بيروتية، فاتحة ذراعيها  أعوام وأنا أضاجع المدن تلو المدن، إال أن مونتريمضت

  .قانا الجليلوالشعر منسدل على الكتفين كدوالي 
  . مستحيلة، وبيروت بعيدة ومحاصرة بمليون جالد وسوطقانا الجليللكن 

  
   .حترجل عن قلبي المتعب قليال ألرتايا كأس الفودكا األكثر دفئا من وطني، 

  .، كي أعطى إذنا لرؤية بيروت من جديد؟جميع أجهزة مخابرات الكونى قلمي أن أكتب رسالة حب إلى هل صار لزاما عل
  ؟لمخيمات اللجوءهل صار لزاما على قلبي أن يخاف الكتابة، أو يشهر حبه  

  .هل صار لزاما علي أن أصلي ألرزة الرب، وأن أتوضأ بصوت فيروز في السر؟
   

بمقتلة أال ترانا نذبح مرتين، مرة بسقوط أحالمنا ومرة  أيها اآلب السماوي أين أنت؟ أطفالنا؟أين دماؤنا، أين أحالمنا، أين 
  .بيروت

  
  :صارخ في البرية بوجه هللالصوت الأنا 

  إيليا.. إيليا 
  .ا شبقتنيَّمَل

* * *  
لكل من أحبهم وال يحبونني، ولكل من يحبونني وأحبهم، ليعلموا أن بيروت وجع في المقهى البارد، أكتب على الغيم رسائلي، وأرسل السالم لكل من أعرفهم وكل من ال أعرفهم، 

  .موخز في القلب منذ بدايات القلم، والوتر
  

   والزعتر األخضر أكثر مني؟، والنبيذ،ّمن زين بيروت في أحالمه بالورد
  من أعطى بيروت حبا أعظم من حبي؟

  .لكم بيروتكم ولي بيروتي
 . مسرحية بغير نص، بغير مخرجين وال متفرجين، من يسار وعروبيون وقوميون وكتائب وقوات وأحزابها الثورجية، بضجيجها الحضاري المستعارلواقعة األمر ابيروتكم يا ساد

   .فقير رائحة الخبز الطازج واشتهاء ال... ، على مساجد وكنائس وحسينيات وخلوات ، صندوق فرجة على كازينو على كاباريهات الزيتونة الواقعبيروتكم يا أولياء األمر
  .والثدي األول... بلة األولى ُالق ، أعشق، قلمي األول، قيثارتي األولى بيروتي أنا، فهي المرأة التيأما
  

  . صدر امرأة واحدة، وتحت شجرة لوز واحدةعلى واحد، على سرير واحد،  بلدكم أحلم بأن أرتاح في.  دون أن يغتالنيكم أشتهي أن أحب هذا الوطن
  

أبحث عن وطن .  األجمل من بياض الياسمينوطن ألحبه، كوجه حبيبتي األسمرعن . فودكا والموسيقى والشعر والحبمذ كنت في رحم أمي وأنا أبحث عن وطن ولو ممنوع فيه ال
  .دارة الجنوبي، أو نبع الدرنبع العذراء في الناصرة كجديلة طفلة تشرب من عينيها مياه قانا الجليلأرى ألألحبه كشعر حبيبتي، 

  
  .من يسلم لي على بيروت ألتنازل له عن الروح القدس.. . فأدخله معي ملكوت اآلبقانا ّيقبل عنيمن 

  :أنا هو الجليلي المعمد بمليون مذبحة وصمت، أدير وجهي نحو الفجر صارخا
  وحبات العيون.. دمع القلب  ... وبيروت امرأتي..  حبيبتي قانا الجليل

  لكني ال أرفع الراية البيضاء. .محاصر أنا بهما 
   ... لكنني ال أخون... والحليب األول...  أنسى وجه أمي

  وعلى خشبة صليبي أغني
  لمن أسلمت وطني ... إيليا.. إيليا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  وليم نصار. د

 رئيس التحرير



  

  اليساري
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 ال أخفيني وال أخفيكم 
  ِبأني رغم ارتشافي

 من مناهل المحبة واإلخاء
ًإال أني أحمل حقدا دفينا عليكم ً ُ َّ 

 َّوفوق ذلك أتحين الفرصة ألنتفض
ِوأرسل عواصف من المقت إليكم َ َ 

  فلماذا تغضبون إن صارحتكم
 بما أكنه نحوكم؟
 *فهذه ثمرة بضائعكم

ُوإن تملصتم من بغضها ِ 
 دونَّفمرها ستستر

 فهي منكم ولكم
  فال تقولوا عني

 بأنه يجمع من التناقضات عجب
ِوأني كمواطن في الكثير من خصال  ِ َ َ َ ّ

 ِالبعير في الشحناء
ّوأن في الطعن لي سجية العقرب َ ِ َّ ّ 

  ّوأني عند الخروج للميدان
 ُأحمل مخاطر الثعبان

َوطباع ذئب وخبث ثعلب ٍ 
 ّوأني من الحرباء إلى اآلدمي أقرب

  تبالغواال، ال 
 في تشنيع وصفي الذي ترغبون

  وال تندهشوا من ردة فعلي
 ُيا أشباح الترب

َّفأنتم من غرستم تلك األلغام في َ 
 بتمايزاتكم

 باصطفافاتكم
 َبإهانتكم لي

َّفصببتم السعير ياما عقودا علي ً َ َّ 
 ّلوثتم كل ما ليس لكم

 َوما هو لي
 َفلماذا إذن قولي مستغرب؟

 ُإذا ما ثرت ولم أخف
 أحلف اآلن وأصفف

 ٌبأن فؤادي مدجج بالغضب
   فلست مع عرف االنتقام

 ّوال األذية... ال 
ولكن الالتسامح مع خانق الحياة 

 *ّصدقوني أكثر إنسانية
 ًورغم أني ال أبغي اآلن شرا حرون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 ٌوها أنا متظاهر مسالم كما ترون
 بونوصفحتي بيضاء كما ترغ

ًوأني ال أقارب حاليا هاوية المنون ُ َ 
  بل ورغم احتجاجي

ٍأعيش أيامي كأتعس معتقل مغبون ّ 
 ٍوأمارس اليوغا كل صباح

  ًبدال من الروشة وعين المريسة
ّعلى حد الشجون َ 

 فأنا اآلن بين هذه األطالل
 حسرة مرمية على قارعة الكون
 ٍوإني على مضض أحيا معكم
 وعلى مسرح الوئام أعوم بينكم

  ًولكني إذا ما رأيت منفذا
 ًتفجرت قهرا

 ِوانسكبت حممي عليكم
ًفلست غدارا    ال... ُ

  ولكن هذا ما كنتم
 عبر ممارساتكم الطويلة تودون

  فاحترسوا إذن
 َيا من خطواتي تحددون

 ٍولقمتي المنتزعة بوقاحة تهضمون
 وبشرائع أنصابكم جسدي تكبلون

 ظتياحترسوا من يق
ٍيا من كل شيء بال احتشام تأخذون ٍ َ 

ًوتركلوني عاريا حافيا ً  
 ٍفي مهب خؤون

ُفأنا بدون مبالغة يا ظالمي ٍ 
ِلعنة كبرى في الجوف مكنون ٌ 

  وسأهرقها
 ِمتى ما انفلق عرق الخبل

 في وجه السكون
ّوأعلن من فيض التوحد ُ  

ِعن أنا الفرد والجماعة بكل جنون ِ 
 َفهل عرفتم من أكون؟

ْحتدام جبال من القهرِأنا إ ٍ ُ ِ ْ 
ْأنا حمم اكتنزها الدهر ٌ ِ 

ُأنا السيل َّ 
 ُأنا القيامة فليتهيأ الفاسدون

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تضمينات
 علي بن أبي طالب* 
 الشاعر البلغاري برفان ستيفانوف* 



 

 

َإلى بيروت التي ينتظر منها كنس الفاسدين  ُ
ِوتطهير البلد من آثارهم المدمرة َ 
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 َمن حيث الميقات، تصادف انفجار بيروت في تاريخ يتوسط  انفجاري هيروشيما َ

أما من حيث الشدة وشكل االنفجار، فجاءت مقاربة ).. 1945 آب 9-4( وناغازاكي 
النفجار هيروشيما، وتلك من مصادفات القدر، فهل ستكون نتائج تفجيرات بيروت 

  لنتائج القنابل الذرية التي ألقيت على اليابان؟مشابهة
 

تلك الهزة العنيفة التي تعرض لها اليابان خلقت مجتمعا ودولة ونظاما سياسيا جديدا 
ومختلفا كليا، وقد استخلص اليابانيون العبرة، وحولوا مأساتهم إلى فرصة للتقدم، فهل 

مقدورهم تحويل هذه المأساة إلى سيستخلص اللبنانيون العبرة من االنفجار؟ وهل سيكون ب
 فرصة كما فعل اليابانيون؟

 
ُ، وحضرت "هيروشيما"ُقبل عدة سنوات، زرت مدينة 

االحتفال السنوي الذي تقيمه الدولة إكراما لذكرى ضحايا 
القنبلة الذرية، وبعد االستماع لكلمات المتحدثين الرسميين، 

سد ، الذي يج"متحف هيروشيما لذكرى السالم"دخلنا 
المأساة األبشع في تاريخ البشرية، وما أن دخلنا بوابة 
المتحف حتى أعطوا لكل زائر مسجل وسماعة أذن، 
يحملهما ويجوب أركان المتحف وفق ترتيب معين، فيستمع 
باللغة التي يختارها إلى شرح مفصل عن ذلك اليوم المشؤوم 

 .من تاريخ اليابان
 

أولها وأهمها ربما صورة لشرطي ياباني لفت نظري مجموعة من الصور المثيرة، 
يرتدي الزي الرسمي ويمسك بيده قلما وورقة، وهي الصورة الوحيدة التي التقطت في 
ذلك اليوم الملتهب، حيث لم يجرؤ أي صحافي من االقتراب من المحرقة، ومن كانوا 
 هناك احترقوا مع صورهم، ولعل ذلك الشرطي كان يدون أسماء وأرقام الضحايا أو

الصورة الثانية، . حجم الخسائر، ما يعني أنه وبالرغم من كل شيء كان يقوم بواجبه
ّالتقطت في اليوم الثاني، وكانت لجموع غفيرة من المواطنين هبت لمساعدة الضحايا، 

بالرغم أن اإلشعاعات النووية كانت تلوث المنطقة بدرجة تكاد تكون مميتة، حتى أن ما 
 . الرحيل بعيدا حتى ال تزيد أعداد الضحاياتبقى من سلطات طلبت منهم

 
شبه مهشمة، وقد توقفت تماما عند الساعة الثامنة " ساعة يد"ِالصورة الثالثة، كانت ل

والربع صباحا، وهي اللحظة التي سقطت فيها القنبلة على المدينة، وصورة أخرى 
االنفجار، قبل ربع لمجموعة مواطنين يقفون بالطابور أمام بوابة البنك القريب من موقع 

. ساعة من موعد افتتاح البنك، وقد تفحم هؤالء جميعا، بنفس الهيئة التي كانوا يقفون بها
وصور أخرى لمواطنين رموا أنفسهم في النهر ليتجنبوا حرارة االنفجار، فوجدوا مياه 

 .النهر تغلي تقريبا
 

 منه بأعجوبة، فقرر ونجا" هيروشيما"شهد انفجار " ياماجوتشي"أحد المواطنين ويدعى 
، وما أن دخل مدينته حتى شهد انفجارا ذريا ثانيا، والغريب "ناغازاكي"العودة ألهله في 
هل هو األكثر حظا؟ أم األكثر نحسا؟ ال أحد يعرف، المهم أن ضربة ! أنه نجا منه أيضا

البحث "لم تكن ضرورية من الناحية العسكرية؛ فقد كانت فقط ألغراض " ناغازاكي"
اإلجرام (، أي لدراسة أثر نوع آخر من القنابل الذرية على المدن والسكان "لميالع

 ).األمريكي بامتياز
 

رغم الدمار الهائل ومرارة الهزيمة، إال أن اليابانيون قرروا االنحياز للحياة، ولكن 
وهو يوقع صك ) اإلله(بأسلوب جديد ومختلف؛ فقد صدمهم مشهد اإلمبراطور 

 حجم الخراب الذي خلفته سياساتهم اإلمبريالية، وبدال من الدعوة االستسالم، وصدمهم
للثأر واالنتقام البدائي، تغلبوا على العذاب واليأس وتمسكوا بإنسانيتهم، فنشأ تيار شعبي 

وهم من تعرضوا للهجوم الذري في هيروشيما وناغازاكي ونجوا (، "الهيباكوشا"يسمى 
الح النووي من كل العالم، بل أن هؤالء أخذ ينادي هؤالء بضرورة نزع الس) منه

هم من نادوا بتطبيق النظرة الجديدة للعالم التي ميزت الجيل الجديد من " الهيباكوشا"
ُاليابانيين، والتي نقشت على النصب التذكاري لضحايا القنابل الذرية، والمنصوص عليها 

يابان اإلمبريالية، ثم في الدستور الياباني، والتي تدعو الستخالص العبر من أخطاء ال
االتعاظ من خطايا الحروب التي جرت في مختلف أنحاء العالم، ثم بناء صرح السالم 
العالمي القائم على العدل والمساواة والثقة والتعاون بين الشعوب ونبذ العنف والكراهية 

 .والعنصرية
 

بنا باالمتنان ، وأن تفيض قلو"الهيباكوشا"نحن سكان األرض علينا أن نتذكر إسهامات 
والتقدير لهم، ألنهم فقدوا أحباءهم وذويهم وخسروا صحتهم، ومع ذلك ظلوا مفعمين 

 .بالحياة، ويحدوهم األمل بغد مشرق ال يعرف الحروب
 

ليس هذا الدرس الوحيد الذي علمتنا إياه اليابان، فعندما كانت الدولة منهارة، والحكومة 
، لم تحدث آنذاك أي أعمال 1945نووي منحلة والجيش مهزوم، عقب االنفجار ال

  !! فوضى، بل على العكس تداعى األهالي لمساعدة بعضهم
  

 عندما ضرب زلزال عنيف الشاطئ الشرقي 2011يتكرر األمر مرة ثانية في آذار 
 ونجم عنه موجات تسونامي – هو األقوى من نوعه في تاريخ األرض الحديث –الياباني 

حايا وتشريد مئات اآلالف، نجم عنه تسرب إشعاعات مدمرة تسبب بمقتل آالف الض
الذري، ورغم ذلك تصرف المواطنون بمنتهى التحضر، " فوكوشيما"نووية من مفاعل 

َفلم نر مشاهد النواح واللطم، بل رأينا حزنا إنسانيا سما على كل المشاعر والغرائز 
ط من المياه والطعام، األخرى، ورأينا طوابير المواطنين المنتظمة وهي تأخذ حاجتها فق

دون أن يصرخ أحد على اآلخر أو يعتدي عليه، ولم يشتري أحد أكثر من حاجته، لم 
يمارس التجار عادتهم المعهودة باستغالل الوضع ورفع األسعار، المطاعم خفضت 

أجهزة الصرف اآللي لم يحطمها أحد، لم تسجل حوادث سلب وسطو على . أسعارها
الميون الظرف بخلق حالة رعب، لم يظهر مذيعون مهرجون، المحالت، لم ينتهز اإلع

فقط تقارير مهنية هادئة وصادقة، لم تحدث حالة فوضى وتدافع، خمسون عامال ضحوا 
بأنفسهم وظلوا داخل المفاعل النووي في محاولة إلصالحه حتى ال تتفاقم مخاطر 

نيون تحكما رائعا أظهر اليابا.. اإلشعاعات، الكل عرف ماذا يفعل بالضبط، باختصار
 .ومدهشا بكل شيء

 
خالصة القول، اليابانيون تجاوزا الهزيمة، وشيدوا دولة حديثة بعد أن اعترفوا بأخطائهم، 

األلمان أيضا، .. وأقروا أنهم كانوا دولة إمبريالية، يحكمها نظام شمولي بعقلية كولونيالية
انتخبوا ديكتاتورا، وأسسوا اعترفوا بخطئهم الجسيم حينما سلموا أنفسهم لحزب نازي، و

كل دول أوروبا الحديثة جربت النظم الشمولية والحكم المطلق، وعرفت .. نظاما استبداديا
 ..مساوئ ذلك، وعالجته بالديمقراطية والتخلص من كل أفكار العنصرية وأسباب الفساد

 
هم اللبنانيون من أذكى شعوب المنطقة وأكثرهم تعلما، وهم يدركون أن أساس مصيبت

وأسباب الفساد الذي دمر بلدهم يكمن في نظام المحاصصة الطائفي، وفي العقلية 
   عتاقهم وتحررهم من منظومة الفسادومن هنا ستكون نقطة انطالقتهم وان.. الطائفية

  
 

  

 



  

  اليساري
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  في تاريخ الصراع والول مرة (في العقدين الماضيين حققت المقاومة الوطنية اللبنانية

 :انتصارين كبيرين على العدو اليهودي) العربي ـ االسرائيلي
 ).ما عدا مزارع شبعا وتالل كفرشوبا(االول ـ هو تحرير االراضي اللبنانية المحتلة 

الذي ال (والثاني ـ هو االنتصار الكبير في المواجهة بين المقاومة والجيش االسرائيلي 
  .2006في حرب تموز !) يقهر

 
في االنتصار االول كان العدو يحتل االرض بشكل مكشوف والمقاومة موجودة في 

وقد استفادت المقاومة الوطنية اللبنانية من االخطاء السابقة للمقاومة الفلسطينية . الخفاء
على االرض اللبنانية، خصوصا لجهة تجنب االستعراضية الفارغة والفاضحة 

وقد طبقت المقاومة الوطنية . لقاصي والدانيوالتموضع في مراكز وقواعد مكشوفة ل
اللبنانية التاكتيكات المجربة والناجحة لحرب العصابات الشعبية الكالسيكية ضد جيوش 

 ". اضرب واهرب"االحتالل النظامية، وهي التاكتيكات القائمة على قواعد المباغتة و
 

زمام المبادرة، وانه يخضع العدو انه فقد " اقتنع"وبنتيجة العمليات المتواصلة للمقاومة 
لحرب استنزاف ال قدرة لمجتمعه المصطنع ان يتحملها، وانه يدفع ثمنا باهظا الحتالل 
ّاالرض اللبنانية، وهو ما لم يعتد عليه في احتالل اي ارض عربية اخرى، ففضل 

  .االنسحاب الفراري بدون شروط من االرض اللبنانية
 

فالعدو كان خارج االرض اللبنانية : عكوسةوفي االنتصار الثاني كانت الظروف م
. من جيوب المقاومة حيثما توجد" تنظيفها"المحررة، ويريد التقدم الحتالل االرض و
  :ولكن العدو ووجه بمفاجأتين جديدتين تماما

 
لتي كان ا(ـ كما يحدث في اي حرب نظامية، حشد العدو قواته واسلحته المتفوقة 1ـ

وقام بالقصف الميداني والجوي الكثيف تمهيدا ) ينتصر بها على جميع الجيوش العربية
 ". تنظيفها"لتقدم نخبة قواته من المدرعات والمشاة لالمساك باالرض و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدافع عن وفي المعارك الشرسة التي نشبت، كان على المقاومة الوطنية اللبنانية ان 
ولهذه الغاية طبقت المقاومة نصيحة القائد هملقار . االرض، وتمنع العدو من االمساك بها

وبعد ". دع االرض تقاتل عنك"برقة البنه القائد القرطاجي الفينيقي العظيم هانيبعل برقة 
القصف المعادي االرض شبرا شبرا وتقدمت ارتال العدو لالمساك باالرض، " ّمشط"ان 

جاهدون االشاوس، احفاد المدافعين االسطوريين عن صور بوجه االسكندر خرج الم
المقدوني والمدافعين االسطوريين عن قرطاجة بوجه سيبيون الروماني ـ خرجوا من 
رحم االرض وباطنها ليقدموا للعالم درسا جديدا في االبجدية الفينيقية، غير ابجدية 

وقد فشل العدو في .  والكرامة االنسانيةالحروف، وهي ابجدية البطولة والعزة الوطنية
 .ّالتقدم لالمساك باالرض، وفر مهزوما من ارض المعركة

 
ـ المفاجأة الثانية، الكبيرة، التي تعرض لها العدو في حرب 2ـ

، هي ان المقاومة قامت بالرد على القصف المعادي 2006تموز 
اقع لالراضي اللبنانية، بالقصف الصاروخي غير المتوقع للمو

وكانت المقاومة تقوم بالتحريك السريع لقواعد . االسرائيلية
فحينما كان طيران العدو يأتي لقصف مواقع . اطالق الصواريخ

االطالق كان يقصف مواقع خالية، وكانت صواريخ المقاومة 
  .تتابع قصف المواقع االسرائيلية المحددة من قواعد اخرى

 
 مع" حرب مواجهة"عسكرية االسرائيلية في  اول هزيمة لل2006لقد شكلت حرب تموز 

وهذا يمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الصراع العربي ـ .  قوة محاربة عربية
لجنة "وقد سارعت اسرائيل لتشكيل ما سمي  .االسرائيلي وتاريخ وجود اسرائيل

  .، للبحث في اسباب هذه الهزيمة واليجاد السبل لتالفيها في المستقبل"فينوغراد
 
قد اقتصرت على البحث في " لجنة فينوغراد"يدخل في باب تبسيط االمور االعتقاد ان و
 فالبحث. في المستقبل" التقصيرات"القوات االسرائيلية والعمل لتالفي هذه " تقصيرات"






20062006  
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وفي ". لجنة فينوغراد"ونقدها كان هو الجانب االصغر في عمل " التقصيرات" في 
ومعها كل القيادات االسرائيلية قد انكبت على " رادلجنة فينوغ"رأينا المتواضع ان 

. البحث في ايجاد اشكال جديدة، غير متوقعة، للحرب ضد لبنان، شعبا ومقاومة وجيشا
، وبتعبير ادق هو 2006 هو استمرار لحرب تموز 2020 اب 4وان تفجير بيروت في 

 حرب تموز رد اسرائيلي ـ اميركي ـ طابورخامسي لبناني على هزيمة اسرائيل في
ويجري االن نشر فكرة وتسويقها،  .ضد لبنان" الحرب االسرائيلية الثالثة"، وهو 2006

 2020 اب 4خاصة من خالل التحقيقات االمنية والقضائية الجارية، مفادها ان كارثة 
  .، وهي انفجار ناتج عن االهمال والفساد ال غير"تفجيرا"وليست " انفجار"هي 

 
م الكفاءة وعدم الشعور بالمسؤولية واالستهتار والفساد هي من ال شك ان االهمال وعد

العوامل المساعدة على تنفيذ هذه الجريمة الكبرى ضد الشعب اللبناني ومقاومته التي 
وهو ما ال تغتفره اسرائيل واسيادها . هزمت العدو االسرائيلي الول مرة في تاريخه

 هذه الكارثة هي عملية مخابراتية دولية ولكن الحقيقة الجوهرية هي ان. واذنابها للبنان
  ). نواتها الموساد والسي آي ايه ومخابرات حلف الناتو(
  

وبموجب هذه العملية تم اختراع شركة دولية وهمية قامت بشراء كمية ضخمة من نترات 
االمونيا المتفجرة من النظام العميل الميركا في جورجيا، وشراء او استئجار باخرة 

، ثم تحويل هذه الباخرة الى المرفأ اللبناني (!!!)هذه المواد الى موزامبيق مشبوهة لنقل 
بطريقة مشبوهة تماما، ثم حجز الباخرة في لبنان ثم تفريغها في مرفأ بيروت بطريقة 
مشبوهة جدا جدا، ومن ثم زرع هذه القنبلة النووية الصغيرة في قلب لبنان واالحتفاظ بها 

  . وتدمير بيروت" بالوقت المناسب "طوال هذه السنوات لتفجيرها
  

وقد اسرع عميل اليهودية العالمية والمخابرات االميركية الرئيس الفرنسي عمانوئيل 
، اسرع الى بيروت لرسم )يبدو من اسمه انه من جذور يهودية ـ عربية(معكرون 

 الخطوط العريضة لوضع لبنان تحت الوصاية االجنبية والتخلص النهائي من المقاومة،
  .سلميا وسياسيا او امنيا وعسكريا

 
ان اسرائيل هي اوهى من "لقد سبق لالمين العام لحزب هللا السيد حسن نصرهللا ان قال 

، وتعرف ان السيد حسن نصرهللا ليس "عربية"واسرائيل ليست دولة ". بيت العنكبوت
د تنام والسيد واسرائيل لم تع. ، وبالتالي تعرف انه ال يقول اال ويفعل!!!"عربيا"زعيما 

  .على خاصرتها" موجودان"حسن نصرهللا والمقاومة 
 

وباالمس رفع زعران الطابور الخامس في ساحة الشهداء في بيروت صورة للسيد حسن 
وهي تدل . نصرهللا على المشنقة، وليست هذه سوى رسالة اسرائيلية واضحة وصريحة

اني في تفجير بيروت والتصميم تماما على الدور الذي اضطلع به الطابور الخامس اللبن
  .على تفجير لبنان

 
ان الصراع مع اسرائيل هو صراع "وفي ما مضى قال الشهيد الكبير انطون سعادة 

ومنذ فشل اسرائيل في القضاء على وجود المقاومة، في حرب ". وجود ال صراع حدود
 هناك حكما ، تدل كل الدالئل ان"الشعب والجيش والمقاومة"، بفضل ثالثية 2006تموز 

اميركيا ـ اسرائيليا ـ طابورخامسيا بالقضاء على لبنان وازالته من الوجود، كشرط حتمي 
وقد تأكد ذلك حينما قام اركان الطابور الخامس المعشش في . لالحتفاظ بوجود اسرائيل

القطاع المالي والمصارف والبنك المركزي بتهريب اموالهم واموال المودعين اللبنانيين 
  (!).بأن لبنان محكوم باالعدام " كلمة السر"النه جاءتهم . رقوها، الى الخارجالتي س

 
بقيادة سمير جعجع برمي حاويات النفايات " القوات اللبنانية"وفي وقت سابق قامت 

التي تدعي " االراضي المسيحية"االوروبية السامة في اراضي كسروان وغيرها من 
 4المس قام الطابور الخامس بدوره بنجاح في تفجير وبا. الدفاع عنها" القوات اللبنانية"

  . 2020اب 
  

فمن يدري االن ماذا ". خاتمة االحزان"وسيكون من السذاجة االعتقاد ان هذه هي 
تحضر اميركا واسرائيل للبنان، بالتعاون مع الطابور الخامس في مناطق نفوذه؟ وهل 

خامس من تلويث مياه البحر ونشر هناك وازع اخالقي امام اسرائيل واميركا والطابور ال
االمراض وتسميم المياه واحراق الغابات ونشر االمراض الزراعية التالف المحاصيل 
وغيرها من اشكال الحرب البيئوية والجرثومية والبيولوجية التي هي في التقاليد والثقافة 

 كما تقول الدينية لليهود، وقد طبقها يهوه وموسى التوراتي في القديم ضد المصريين،
  التوراة ذاتها؟

 
ولكي يكتمل انتصار حرب تموز و.ان لبنان هو امام معركة وجود في الداخل والخارج

الذين يتمثلون " يهود الداخل"، ينبغي االنتصار على "الخارج" ضد يهود 2006
قاومة بالطابور الخامس اللبناني، الذي يخوض االن المعركة نيابة عن اسرائيل ضد الم

   شعب اللبناني عامةخاصة وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عن امرأة .ـ موسيقى وسط االنفجار : ـــ كتبت تفاعال مع الفيديو الذي روج تحت عنوان
 عجوز تعزف على البيانو وسط خراب بيتها ببيروت 

 

 اعزف لبيروت 
 كأنك تحيا أبدا

 ..أو كأنك غدا تموت 
... 

 فليكن صفيرك عاليا
 ...عاليا 
 .لخراب أعلى على ا

 هي امرأة
 شابت على ذكرى الحروب
 تنضد باناملها على البيانو

 ..فراشات .. أزهارا 
 ..وأشجار زيتون وتوت 

 هي عجوز حقا
 ..ترفض أن تموت 

 ..هي بيروت 
 فبعد كل خراب

 ..توكأ على أكتاف خراب 
 ..تعود أينع من شباب 
 تعزف بأنامل هللا

 لألرز
 للشهداء
 للشوارع
 لألطفال
 ..للبيوت 

 ..تعزف لبيروت 
 ..لك الورد يابيروت 

 لك المجد في األرض
 ..والملكوت 

... 
 فاعزف لبيروت
 كأنك تحيا أبدا
  أو كأنك غدا تموت
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 "المرأة في القلب ومن ال يضعها في القلب فليس بآدم" 
 

َّهذه الحكمة البليغة صرح بها المغني والملحن اليساري المصري الشيخ إمام في أحد 
 1984الفلسطينية حين زار بالد الشام شتاء عام " الهدف"أحاديثه الصحفية إلى مجلة 

ُتلخص حقيقة فلسفة األديب السوري حسيب كيالي في المرأة التي أحبها حتى تخوم 
ًالعشق، فتركها تأخذ حيزا هاما في إنتاجه األدبي وحياته، فالمرأة بطلة روايتيه  مكاتيب "ً

نعيمة "وبطلة في معظم مسرحياته وقصصه، و " أجراس البنفسج الصغيرة"و " الغرام
اته القصصية، وكان يقصد بهذا العنوان الصحفية السورية عنوان آخر مجموع" زعفران

: ُالمقيمة في باريس والمتزوجة من فرنسي حميدة نعنع، كان يمازحها عبر الهاتف فيقول
اتركي هذا الفرنساوي يا حميدة هو ليس من ملتك وتعالي إلى دبي تزوجي من ابن "

ً طرشا من الصبيان -هللاإن شاء -ِّمدينتك إدلب وعيشي معي بثبات ونبات حتى نخلف
 ". والبنات

في ظني هي من أجمل -" تلك األيام"المثال الحاضر اآلن قصته التي تحمل عنوان 
التي نعرفها من خالل قصص " أم الناجي" افتتح قصته بشخصية -القصص التي كتبها

عينين هذه المرأة الصغيرة المجففة ذات ال. كثيرة فهي من الشخصيات النسائية األثيرة لديه
الصغيرتين والتي شلوطت رموشها النار والسنون بحكم عملها خبازة بأجر، هي كادحة 
ًعاملة على طريقة الشيخ كارل ماركس، حيث تقف أمام التنور طويال ولو كانت الدنيا 

 من -في أربعينيات القرن العشرين-كانت معارفنا في تلك األيام: يقول. تموز أو آب
 . ات والمحرمات وحدهنالنساء تقتصر على األمه

 
صحيح أنها كانت ال تمانع في إبداء وجهها، " أم الناجي"وقد تنكشف علينا عجوز مثل 

ولكنها ما أن ترانا، ونحن في تلك السن المبكرة ما نزال، حتى تسرع في وضع شيء 
  . على رأسها ألن هللا أمر بالسترة

  
ُا طرق باب الدار ولم يكن وراء فإذ" أم الناجي"وألن شعر المرأة عورة ولو كانت مثل 

ُالباب غير الحريم، ولم يكن لربة البيت مناص من أن تجيب وقفت خلف الباب وضعت 
وذلك كي يخرج . ًفي فمها شاشية أو غطاء صالة أو كما أو فضل ثوب ثم أجابت الطارق

ما : ثم يكتب هذه المالحظة الدقيقة في قصته. ًصوتها مشوها ألن صوت المرأة عورة
صفه اآلن ال يشمل النسوة اللواتي يأكل عائلوهن خبزهم بعرق الجبين، أعني أولئك أ

المطحونين من عتالين وسقائين وأجراء وبائعين متجولين في القرى من جهة وفالحين 
نسوة هؤالء الكادحين لسن فاضيات لمثل هذا الترف، ترف أن يتخبأن . من جهة أخرى

ذاته نوع من فض العتب آلن نساء الكادحين حجابهم . أو يشوهن أصواتهن بشاشية
    . ًيكدحن أيضا

                                                
ُهل كان حسيب كيالي ينشد مجد المرأة؟ نعم، بكل تأكيد سعى من خالل حياته وابداعه 
ُألن يؤسس لثقافة كونية تعطى المرأة حقها الطبيعي في أن تكون حرة بقدر ما تتسع 

ًسعى ألن يكون الرجل شهما طيبا أنيسا ودودا مع المرأة في كل مراحل عمرها . لحريةا ً ً ً
ّأنا واثق من أن الظلمة التي تتخبط فيها بطلة : وكتب في فاتحة روايته مكاتيب الغرام

ًالرواية حالة طارئة ستخرج منها بناتنا حين نشفى كلنا من آثار القرون وننطلق جميعا 
 .ولعل هذا ما أغواني بكتابتها. ن فيها الضحكات خالصة صافيةفي طريق مضيئة تر

 
حسيب كيالي صافي السريرة ناعم الضمير خلي القلب من شواغل الجاه والمال 

ونظريته في الحياة . ًوالسلطة، يقترب كثيرا من أهل التصوف في آمالهم وأشواقهم
ّواضحة صريحة فهو كساب وهاب ًحواها جيدا وهي ُوهذه فلسفة قيمة لمن يدرك ف. ّ

وها . ًتحتاج إلى شجاعة نادرة في القول والعمل وقد كان شجاعا في حياته كما في أدبه
 :ُعن أول حب وأول قبلة في حياته" تلك األيام"هو يحكي لنا في قصته 

 
ُلما رفعت المنديل في بوابة الدار أفلتت ضفيرتان خرنوبيتان تصالن حتى منتصف  " ْ

صفراء مفتوحة " البلوزة"سماوية اللون " ريبانة"ل منهما ظهرها، عقدت في أصل ك
ًالخدان موردان، هؤالء حتما ينامون تحت ناموسية فال يلدغهم البعوض، . ًالصدر قليال

ال من ماء جب جمع من مياه المطر في " مرتين"ًوهم حتما يشربون من نبع ماء بلدة 
ظة خاطفة خطرت لي خالل لح. صحن الدار في مدينة إدلب في الشمال السوري

لحظة خاطفة ال " يا كربوجة بعسل، يا ناطف، يا ملبس بالفستق الحلبي: "الهتافات البلدية
غير، لعلها إنما استحضرتها المفارقة، ذلك ألن حدة الصبا وبكارة العينين، وبطر 
ُاإليماءة، وسورة المستقبل التي تطل من كل شيء، من الجديلتين والعينين والخدين، نأت 

ولم تلبث أن سنحت لنا فرصة، وإذا نحن يهجم واحدنا على . ي عن كل ما هو بلديب
اآلخر، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قصف رعود، إعصار مقطع اللجم، براعم تشق 

إنها إطاللة ما بعد قطع الحبل السري . ًأغصانا فتصبح معجزة الورد، إنها القبلة األولى
ًا استطعمت، هات أرى مرة أخرى، ال هذه أيضا ما هي وقف، أنا م"ما هذا؟ . على العالم

أكان ثمة مرات، أم انها مرة واحدة غرقنا فيها حتى الغيبوبة، حتى الذوبان، ذلك " راكزة
"                                                                  ًأن أختي لما فتحت علينا الباب ودخلت لم نسمع نحن شيئا ولم نر

 
في " السطوة" في جلسة خاصة مع فنجان قهوة في بيته بحي 

حالق " باح لي بأن ما جاء في قصته 1993ديرة دبي ربيع عام 
ًيمسه شخصيا " نعيمة زعفران"من مجموعته القصصية " دبي

ي رحلة استجمام من دبي إلى بانكوك هو وأن وراء ذهابه ف
ُالبحث عن امرأة ترم العظم وتخرج النفس من وحشة ألمت بها ّ .

َّوقد وفق في مسعاه حيث تعرف في بانكوك إلى  وهي " ماال"ُ
امرأة بوذية في التاسعة والثالثين، جسدها مثل الزبدة الغنم، 

  ةــاألربعل مثل بنت ــل إلى السمنة، تخجـــعذوبة في الوجه، أمي
ٍولها هن راب مجسته، وعر المسالك، حشوه وقدُ، فإذا طعنت طعنت في لْبد، وإذا " عشر  َ َ ٌ

َّتعرف إليها من خالل فتاة تايالندية من أصل صيني التقى بها في دبي " ُّنزعت يكاد ينسد
سألته وهما في . أعطته عنوانها في بانكوك فسافر إليها بعد حين. وهي في عمر أحفاده

                                                                                                                                                                           :  الفندق في بانكوكبهو
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                                                                                                       بابا، ألم تشبك واحدة من فتيات الفندق؟-
                                                                                                                                                                    كال-
                                                                                                                                                                         لماذا بابا؟-
  ة، فقد ابتلى أحد زمالئي في المؤسسة التيـــمياأخاف المرض واألطباء الجنسيين الحر-

                                                                                                                .ي دبي بوسوسة صحية لجأ على أثرها إلى طبيب اسمه أحمد نعمل فيها ف
 :قاطعته

                                                                                                                                              . بابا أنت ثرثار-
                                                                                                                                                                           لماذا؟-
ألم تتخذ لك صاحبة من فتيات الفندق، : أنا أسألك.  شيء صرنا في شيء آخركنا في-

                                                    .؟ فتجيء بسيرة لها اول مالها آخر عن طبيب دجال"جيرل فريند"يعني 
ّعرفيني بامرأة من . لم أتدبر أمري ألني أخاف. طيب أسألي فال أخرج عن الموضوع-

واياي " باباكي"سن السيدة والدتك، يعني مثلما تقولين في حيطان األربعين تتناسب مع 
                                                                                                                                                           .أعني ابن الستين مبحبحة

                                                                                                                                                          .ُقم معي إذن-
                                                                                                                                                                                                إلى أين؟-
                                                                                                                                                                           .إلى بيتنا-
                                                                                                                         لماذا، لتعرفيني بالسيدة الوالدة؟-
                                                                        . ًال، الوالدة لها زوج هو أبي وتسكن بعيدا عن بانكوك-
                                                                                                                                                              إذن؟ -
                                                                                                                                                       . جارتي في البيت-
                                                                                                                                                               ما اسمها؟-
                                                                                                                                                                 .ماال-
                                                                                                                                   حلوة؟  . توكلنا على هللا-
                                                                                                                                                              .   اآلن تراها-
                                                                                                                                                                         أرملة؟-
                                                                                                                               .ال، على وشك الطالق من زوجها-
                                                                                                                                                                                  لماذا؟ -
                                                                                                                                                                               .لم يتفقا-
                                                                                                                                                                             لها أوالد؟     -
                                                                                                                                                                                .صبيان-
                                                                                                                                                                                           مسلمة؟  -
                                                                                                                                                                           . ال، بوذية-
                                                                                                                                                                        وزوجها؟ -
                                                                                                                .مسيحي، وأطمئنك، هي عادت ال تحمل-
ما عندي مانع، وإن كنت أتمنى أن تكون قادرة على أن تجيء لي " ريتا" يا ست وهللا-

 .                                                                                        بصبي
                                                                                                                                                  لماذا، أليس عندك أوالد؟ -
                   .عندي ولد، مشطوط، فإذا جأني آخر ساقوه إلى العسكرية وخلصت منه-
 

ًحسيبا إلى بيت يجب ان تعبر النهر لكي تصل إليه من الفندق الذي نزل " ريتا"أخذت 
راقت شخصيتها لحسيب، . ًن نموذجا للبيت الخشبي التايلندي األصيلكا" ماال"بيت . فيه

تقع في الطابق " ماال"غرفة . امرأة أنيسة جميلة فيها من األنوثة ما يروي الظمأ ويفيض
ًلغة حسيب اإلنكليزية ليست خيرا . ُتقوم بدور المترجم" ريتا"الثاني صعدوا إليها وكانت 

  . شيءيعني شبه ال " ماال"من إنكليزية 
  

الرائعة ومعرفة لها قديمة بقليل من الفرنسية جعلتهما يستنبطان " ريتا"ولكن ذكاء فؤاد 
إذا كانت توافق على االنتهاء من طالق " ماال"لغة ثالثة هي التي استخدماها في سؤال 

ًزوجها نهائيا والقبول بحسيب زوجا جديدا أن يذهبوا " ريتا"و" ماال"اقترح على . ً
ً تايالنديا أو صينيا ال يخلطه خالط وال ينقصه حتى الشاي بالثلجفيتعشوا عشاء " ماال. "ً

التي كانت في " ريتا"ُهي التي ساقت السيارة القديمة المكلثمة وقبيل المطعم استأذنت 
في السيارة " ماال"بقي حسيب و. المقعد الخلفي أن تنزل لتشتري حاجة عرضت لها

اكتشف أنها غارقة حتى أذنيها في تركيب . ًغوالكان وجهها مش. التفت نحوها. وحدهما
ُجملة باإلنكليزية وفقت بعد حين إلى قولها قال حسيب في شبه صراخ . أي أم الف يو: ُ

                                                                                ".ماال"مي تو، وحياة : فرح
 

ًقادرا على البقاء في بانكوك أكثر من أسبوع، فكان في المحصلة لم يكن حسيب كيالي 
على أن يغيب بعض الوقت " ريتا"من خالل الترجمانة " ماال"بد منه، فاتفق و" ماال"

عاد . في هذه األثناء تتعلم بعض دروس اإلنكليزية من كتاب ابنها الصغير" ماال"تكون 
فاته شيء من جماالت تلك ّحسيب كيالي إلى دبي كأنه منوم، مسحور، خاف أن يكون قد 

الرحلة فلم يسجله في دفتر يومياته، فأكب على نقل متفرقات اليوميات واستذكار مالم 
والولدين في مطار بانكوك فقد بكى هؤالء " ريتا"و" ماال"يكتبه إلى أن وصل إلى وداع 

   ًالناس الطيبون وهم يرونه يغيب ذاهبا إلى قاعات االنتظار المخصصة للمغادرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ُلبيروت دمعة القلب، ورعش الضلوع ُ َ  
ُمتعبة أرواحنا، ورماد تفيض به بحور البوح ٌ ٌ 

ُوتناجي من يظلل بالهوى أحزانها ُ ْ َ 
 ُويهدهد بالهوينا انكسارها

َأو يطلق من أرق العيون نشيدها ِ َ ُ ُ 
ِرقراقا كالصبح، حلو العناقيد ً 

ّفوق الينابيع، وفي صلوات عشاقه  ..اُ
 بيروت، يا بيروت

ّيلجمني المر عن الغناء ُ ُ 
ُوفي الشام سفاح، وغاصب أفاق ّ ٌ ٌ ّ 
 ُيذبح أوالدنا، ويحرق أحالمنا

َمعابد النساك، وحقول الشمس والقمح ّ ُ َ 
 من وريد الفرات

 ٍحتى آخر رمش في جفنيك
 في الوهاد الحائرة

ّوالسراق.. بين الحرائق ُ! 
ًبيروت يا فاجعة تسكن كل الشطآن ُ 

 ي الدروب وفي حنايا البيوتف
 في حكايات من رحلوا

 ومن عبروا
 ٍومن ناموا على وجع ليلتهم

 ..ّفي لجة العراء ناموا
ّونقسم يا بيروت أنا نقاسمك ُ 

 و أرض الشام دمعتنا
 وأننا سنعيد حكاية صحبتنا األولى

 كي نغسل البالد
ّمن دنس الظالم اللئام ُ.. 

 ًوغدا
 ُننهض من موتنا

َنحيي شغف ا  َلصبابة في خمائلنا،ُ
َونشرب كأس صحوتنا ُ 

   !بيروت يابيروت
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 ا أسأل هللا في البداية لم أرغب بالكتابة عن إنفجار ميناء بيروت وما خلفه من ضحاي

ثون عن ، ومشردين يبحبين أسأل هللا أن يعجل بشفائهم، ومصاأن يغفر لهم ويرحمهم
ً، والسبب أن حال األمة العربية من بغداد ودمشق ومرورا  أن يسترهممأوي أسأل هللا

ًبصنعاء ومقديشيو وصوال لطرابلس وحتي نواكشوط أصبح مأساوي واليوم الذي يمر 
  .دون حدوث كارثة يصبح في نفسك الشك والظن بأن هناك ما هو أخطر قادم لهذه األمة

 
 تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي  األلمانية منDW عربي، BBCولكن ما نشره موقعي 

تغيير عميق في لبنان بإعادة تأسيس  (-:ماكرون لموقع الحادث ببيروت ودعوته إلي
هو ما ) ه إلجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف، ودعوت" نظام سياسي جديد"ميثاق جديد 

أعاد إلي مشاهد تمزيق الضباع لجسد األمة العربية بمخططات سايكس بيكو وإستمرار 
يم الممزق فيما كان في تفتيت وتقس) الدول اإلستعمارية الكبري(غبة من هذه الضباع الر

ًوطنا عربيا ، بتطبيق سيناريوهات التقسيم الجديدة لمخطط المستشرق الصهيوني ً
برنارد لويس الذي إعتمده الكونجرس األمريكي بجلسة / األمريكي البريطاني األصل د 

 تقسيم بلدان الشرق األوسط إلي مقاطعات عرقية  والقائم علي فكرة1983سرية عام 
ودينية وحزبية لتصحيح أخطاء إتفاقيه سايكس بيكو بالشكل الذي يستغل اآلن لصالح 

  .)صفقة القرن(ًمشروع كوشنر والمعروف إعالميا 
 
  
 
 لبنان مسرح كبير لتصفية الصراعات الدولية أو لتحقيق أهداف مشتركة بين قوي -1

أمريكا وفرنسا وروسيا وإيران وسوريا والسعودية (ة وعلي رأسها إقليمية أو دولي
  .)وإسرائيل

 
 النخبة السياسية الحاكمة في لبنان حالها كحال النخب السياسية العربية فال رؤية -2

تنموية أو إقتصادية أو هدف سياسي أو تصور مستقبلي أو بعد إستراتيجي للحفاظ علي 
  .األراضي العربية

 
ًالطائفية في لبنان بدال من كونها ميزة تؤكد التنوع الفكري والحضاري  التعددية -3

ً، صارت سبيال القوي الناعمة إن أحسن إستغاللهاوالثقافي والديني وهي أحد أهم عناصر 
للتهديد بالحرب األهلية واإلبتزاز لشعب لبنان جميعهم بال إستثناء لتحقيق مكاسب سياسية 

  .ومالية لزعماء هذه الطوائف

 توزيع الوزارات واإلدارات الحكومية والمجالس النيابية والبلدية علي أساس -4
  .ًالمحاصصة الحزبية والطائفية والقبلية بعيدا عن معيار الكفاءة والتخصص والمهنية

 
ضريبة ( بدءت مظاهرات مناهضة للحكومة على أثر فرضها 2019 في شهر أكتوبر -5

وأظهر اللبنانيون مشاهد وحدة وطنية ) جتماعيضاف علي وسائل التواصل اإلُجديدة ت
  .بالغة الرقي هزمت أفكار الطائفية والحزبية التي عززت بأزمنة سابقة

 
وج للعقل الجمعي للشارع ، ونضستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري نتج عن هذا إ-6

ستطيع أن ًنحن نستطيع العيش سويا ون(، الذي أرسل رسالة لنفسه وللعالم مفادها اللبناني
، ومن هنا ظهرت بوادر إفشال )نان فقط وتمزيق ما عداه من أعالمننجح تحت علم لب

مخططات اإلستخبارات األمريكية واإلسرائيلية والفرنسية واإليرانية والسعودية التي 
  .دعمت الطائفية والحزبية والتقسيم

 
داخل اللبناني  وهو ما أربك حسابات القوي الطائفية والحزبية المتصارعة في ال-7

ت وأربك حسابات األطراف اإلقليمية والدولية المتصارعة في لبنان وعليه بدءت خطوا
، إرتفاع صادية على المواطنتصعيد األزمة المالية واإلقت (-:تدمير الثورة اللبنانية كاآلتي

، تهريب دوالرات من البنوك اللبنانية لبنوك في ع والخدمات الرئيسيةجنوني لكافة السل
اني أمام الدوالر ، أزمة هبوط سعر الليرة اللبنمتحدة وأوروبا وأمريكا الالتينيةالواليات ال

بوعي أو اليومي من ، قيود من البنوك لتحديد قيمة ثابتة للسحب األسبشكل غير مسبوق
، ثم قانون قيصر في حاالت إشتباكات مع المتظاهرين، وضع الجيش اللبناني المواطنين

ً، وأخيرا رة اإلقتصادية للبنان و حزب هللاريا وآثاره على تحجيم القداألمريكي على سو
  .)تفجير ميناء بيروت بدعوى اإلهمال في تخزين نترات األمونيوم

 
  
 

ًفرنسا لم تتخلي يوما عن أطماعها في الشرق األوسط وتحديدا  فهي البعد ) لبنان(ً
ات وثروات األرض في ير، وأماكن خ لمخططاتها وأحالمها اإلستعماريةاإلستراتيجي

ً، وال يمنع األمر إطالقا من  هيمنة فرنسية وتواجد عالمي مؤثر، وتحقيقالشرق األوسط
خدمة المشروع الصهيوني اإلسرائيلي في المنطقة ألن إسرائيل خلقت برضاء وتوافق 

  .إستعماري عالمي
 

ن، وخلع أحضان ماكرون للبنانيي(وال تغتر أخي اللبناني أو أخي العربي بمشاهد 
، ولقاء ماكرون لكل التيارات واإلتجاهات السياسية الجاكت، وحديث بحبك يا لبنان

 بهذا ويظن أنه ضد توجهات الذي ال يجب أن يفرح(والطائفية بما فيها حزب هللا 
ففرنسا  .، فما قام به ماكرون ستارة باهته لن يؤمن بها إال السذج أو العمالء)أمريكا

، غير النخبة الفرنسية الحاكمة أهم الدول اإلستعمارية في العالمبطبيعتها إحدى أكبر و
، ومن ثم نظرتهم للعالم الثالث ينية تدعم رؤي إستعبادية للبشريةاآلن لديها خلفيات يم

سوريا ولبنان  (-: لطموحاتهم اإلستعمارية وما شهدهاألفريقي والعربي على أننا خدام
الجرم اإلستعماري خير شاهد على حجم ) اوالجزائر والمغرب وبلدان أفريقيوتونس 

شاهينازالعقباوى في األهرام / أ (، ويكفيك اإلطالع على ما ذكرته السابق والحالي
 الجرائم - بعنوان 2018 ديسمبر 12المحور العربي بتاريخ / العربي ونقله موقع 

ئد ضريبة فوا" دولة إفريقية تحت إسم 14 فرنسا تفرض إتاوة على -:اإلستعمارية 
بوركينافاسو، غينيا بساو، ساحل العاج، ، بنين( بأن دول -:وجاء فيه اآلتي " اإلستعمار

لسنغال، توجو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية ، امالي، النيجر
من  % 85، من خالل إتفاق إستعماري تقوم بوضع الكونغو، غينيا االستوائية، الجابون

  ةــك المركزي بباريس تحت سيطرة الوزير الفرنسى للرقابــبية في البنا األجنـإحتياطاته
 وعقب توقيع اإلتفاقية أصبحت تلك 1961 المالية فمنذ عام 

الدول برغم تحررها من اإلستعمار مقيدة بدفع إستحقاقات البنية 
ًمارها لها وفقا لما تحدده التحتية التي أقامتها فرنسا بها خالل إستع

 فضال عن أنها مجبرة على إستخدام العملة الفرنسية ، هذاباريس
، هذا باإلضافة إلى العديد من )الفرنك اإلفريقي(للمستعمرات 

الشروط اإلجحافية التي تجد أمامها الدول عاجزة حتى عن 
  .)المضي خطوات نحو التقدم

 
حتالل وأقول للشعب اللبناني إياك أن تنخدع وتنجر بإستبدال اإلحتالل غيرالمباشر باإل

فالجماعات ) ًسبب ما فيه العرب جميعا(بل أقول ) سبب ما أنتم فيه(المباشر فكالهما 
النخبوية في العالم الثالث تعمل على نهب خيرات الشعوب جزء منها لصالحها واآلخر 
للدول اإلستعمارية الداعمة لها لتحقيق الهيمنة السياسية واإلقتصادية على مقدرات هذه 

، وفكرة التمويل المالي األوروبي ي ديون وقروض صندوق النقد الدوليا فالدولة بإغراقه
ُوالخليجي المشروط بإصالحات سياسية وإقتصادية يمليها المانحون ما هو إال تعزيز 
للنهج اإلستعماري وأدواته وإستمرار سيناريوهات نهب الخيرات العربية والتحكم في 

 .مصير العرب

  اآلالم اللبنانية

  املنادون بعودة اإلنتداب
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) تحقيق دولي مفتوح وشفاف(اء بيروت من خالل وطرح فكرة تدويل إنفجار مين
هب ودب للتدخل فتح الباب لكل من (الغرض منه سأقوله باللغة العامية المصرية وهو 

، مع تمكين صريح لفرنسا وأمريكا وإسرائيل من لبنان وعليه يحدث )في الشأن اللبناني
من ثم تنفيذ صفقة ، وراق وإيران وال تستبعد األردنالتمكين الكامل على سوريا والع

  .القرن على كامل األراضي العربية
 
  
 

ُكل من قرأ عن نهج وإسلوب عمل الموساد يدرك أن األمر مدبر وال يخرج عن يد ُ  
خبارات العربية و األجنبية ً أجهزة األمن اإلسرائيلية وربما قريبا تكشف أجهزة اإلست

 -:، وما سأقوله هو تحليل من وجهة نظرياألمر
يعته ومالبساته بلد مفتوح ومن ثم تنشط به أجهزة أمنية عدة على رأسها لبنان بطب

الموساد والذي لن تخفى عليه معلومة وجود آالف األطنان من نترات األمونيوم في ميناء 
  .بيروت منذ سنوات

 
وقد سبق حدوث عمليات مماثلة وغامضة إتضح فيما بعد من أدلة وتقارير صحفية أو 

، وماسية أن إسرائيل ورائها حتى لو نفت الحكومات الرسمية ذلكتسريبات سياسية ودبل
 2001سبتمبر 11أحداث تفجير برجي التجارة العالمي في (-:ومنها على سبيل الذكر

 بدافع 2001، ثم ضرب أفغانستان 1990، ثم الدفع بالعراق لغزو الكويت في بأمريكا
اق ألسلحة الدمار الشامل ، ثم إدعاء كاذب بإمتالك العرالقضاء على حركة طالبان

، مواجهة اللبنانيين  بالهند2008، 2006، تفجيرات بومباي 2003وإسقاط نظامه في 
مضاد في دارفور ، وما حدث من قتل وقتل ملين على تجارة الماس في أفريقياالعا

، والتاريخ وعرقية في الشرق األوسط وأفريقيا، وما يحدث من فتن طائفية بالسودان
، ويمكن الرجوع في هذا )تياالت الفردي منها والجماعي ضخمائيل في اإلغاألسود إلسر

/  أ - أسرار العمليات القذرة - قرصنة ماء النيل –أخطبوط أسمه الموساد (إلى كتاب 
  .)حنان أبو الضياء

 
ُكما أن بنيامين نتنياهو لديه إشكاليات كبرى معقدة مع الداخل اإلسرائيلي فاإلئتالف  ُ

، ف من فشل الحكومة يالحقه، وشبح الخولي كارثي النتائج علي إسرائيللحاالحكومي ا
،  العداء بينه وبين ليبرمان توتره، وخابات رابعة مع بن جانيتس تطاردهوالدخول في إنت

جن في ظل تهم الفساد التي تالحقه، باإلضافة جميعها عوامل ربما تؤدي به إلى الس
، مع ي من الضفة الغربية وَغور األردناض، وفشل محاوالت ضم أرلتعطل صفقة القرن

،  إسرائيل تتطالب برحيله ومحاكمتهخروج مظاهرات عديدة وكبرى ضد سياساته في
ومن ثم المخرج الوحيد هو إرهاب وإخافة الداخل اإلسرائيلي والمحيط حولها في لبنان 

  .وسوريا واألردن والعراق
 

هدة طيران إسرائيلي فوق بيروت وما يدلل على ذلك ما ذكره لبنانيون كثر من مشا
، مع تصريحات ترامب بكون العمل إنفجار نتيجة ى جبل لبنان لحظة اإلنفجاروقر

  .إستخدام قنبلة
 

ً نقال عن صحيفة يسرائيل هايوم التي نشرت صباح -: عربيsputnik(وما ذكره موقع 
خطة الجيش  بأن -:اآلتي) ًلذي إنفجر فيه ميناء لبنان عصراوهو اليوم ا (4-8-2020

اإلسرائيلي الجديدة تقضي بتوجيه ضربة قاسمة لحزب هللا في لبنان بهدف ضمان سالم 
طويل المدى بين الجانبين اإلسرائيلي واللبناني وإلجبار حسن نصر هللا عن التخلي عن 

  .)ثأره من مقتل أحد عناصره بمطار دمشق إثر غارة جوية إسرائيلية هناك
 

كرة التي يؤمن بها الصقور األمريكيون في البنتاجون ومن وجهة نظري هي ذات الف
، ومن ثم زمات السياسية الداخلية والدولية فكرة الضربة اإلستباقية للخروج من األCIAو

ُتنفيذ عملية بهذا الحجم تمكن من إنهاك لبنان وحزب هللا وتجعلهم منشغلين بالداخل غير 
، وإن كان لهذا تصور أخطر و أعمق يلبفتح جبهة جديدة مع إسرائقادرين على اإلنتقام 

بكون إسرائيل خائفة ومرعوبة من حرب مفتوحة مع حزب هللا أو مع غزة ألنها لم تعد 
، 1967، أو إسرائيل 1948ًقادرة على ذلك فإسرائيل اآلن أقل كثيرا من إسرائيل 

  .)إضرب وإجري( ، واألفضل لها اآلن سيناريو 1982، أو إسرائيل 1973
 
  
 

بأنه يقوم بإختطاف لبنان أو إنه (ختلف في وجهة نظر حضرتك نحو حزب هللا تتفق ت
أنه أعطى ، وبأنه قد أجرم بحق الشعب السوري أو ء من حفظ التوازن الداخلي للبنانجز

 ً.فأنت محق في كل هذه األراء جميعا) قبلة الحياة لنظام بشار، أو إنه يعمل لحساب إيران
، كما أن القدرة طامع إسرائيل العسكرية في لبنانلمًإال أنه أستطاع أن يضع حدا 

التسليحية والمهارية له تطورت بشكل جيد وهو ما جعل إسرائيل ترفع مستوى اإلستنفار 
، وهو ما الحدود اللبنانية أو مع قطاع غزةعند أي توتر على ) فوق العادة(األمني إلى ما 

،  مع أحدهما أو كالهماحةجعل إسرائيل عاجزة عن الدخول في حرب شاملة مفتو
بنانيين أرسي قواعد إشتباك بطريقة الل(وبالتالي تم وضع قواعد جديدة لردع إسرائيل 

، وقد قدم نفسه على كونه )العين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم(من منطلق ) جديدة
زب ًأحد أهم محاور المقاومة العربية في الخمسة عشر عاما األخيرة لذا من تصور أن ح

فالرد سيكون ) أو لديه تقييم سياسي وعسكري فاشلإما أحمق أو مغرور (هللا لن يرد فهو 
بالغ العنف وال أستبعد أن يكون في العمق اإلسرائيلي مع زعزعة للقبة الحديدية 

، رد هيبة لبنان -:اإلسرائيلية بعمل عسكري مشترك مع الجيش اللبناني والهدف من ذلك
، وإن لم يقوما بذلك ًي وحزب هللا يستطيعان العمل معاش اللبنانوإرسال رسالة بأن الجي

  .ثق أن الشعب اللبناني سينهش كالهما
  

،  شعبي على تسوية المشهد اللبنانيوبعدها ستجبر كل األطراف اللبنانية بضغط
في ظل مساعدات اليات الداخل اإلقتصادي والسياسي، ووالوصول لحل جذري إلشك

جد إقتصادي مستقبلي لها في ير من الدول تهدف إلى تحقيق توامالية وإنسانية من كث
ً، فدائما ما تكون الكوارث واألحداث الكبرى سببا في توحيد الشعوب وتحديد هدف لبنان ً

  .وطريق جديد لها
 
  
 

ُيجب أن يدرك العرب بأن خطوات القوى اإلستعمارية تسارع الزمن منذ بداية األلفية 
 أراضيهم بشكل كامل تنامت خطواتها منذ أن دخل الشعب الجديدة لبسط نفوذها على

، وأنه يجب إستباق موجات التغيير في ب جديد على ساحة التغيير السياسيالعربي كالع
من قال عنهم بوش (، رية والحزبية والقبلية والطائفيةكل البلدان العربية الرافضة للعنص

، )رائيل رافضين للهيمنة األمريكيةساإلبن أن البلدان العربية سيحكمها متمردين على إ
جمال / معادلة د -:ادلة شديدة الداللة واألهمية وهيوعلى العرب تقييم المشهد وفق مع

أن هناك معادالت عالمية  (-:حمدان في كتابه إستراتيجية اإلستعمار والتحرير حين قال 
صير اإلمبريالية  م-: تختزل أساسيات الصراع المستقبليتتألف من عدة متتاليات إقليمية

ر العالم الثالث يتوقف على مصير  ومصي–العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث 
  ). ومصير العالم العربي يتوقف على مصير فلسطين وإسرائيل–لعالم العربي 

   وعليه يصبح الحل عند العرب وحدهم
  
  
  
  
  
  
  

 َوأنت تعرك أصابعك ََ ُ 
ْة التي ضيعت رجاحّللمر, َّ ّ ِة حدسهاِ َ 

ّبمستهالت الشغف ِ ّ: 
َزرب منك اليقين َ..! 

ُوتردت بشارات في وجيبك الملتبس َ ٌ ّ 
ّكان يمكن أن تكون عقبانا على إبهام الحظ ِ ً ُ َ َُ.! 

ِفصيدُ الكلمات المقبلة مهنة من أيديهم أقصر من عناقيد الشجاعة ِِ ُِ ُ ُ.! 
 

ّوأنت تمتدح الصور ُ َ.. 
ِجارت عيناك على جلنار الوجع ّ َ ْ 

ًسح عن رمشيك وجها عنيداتم ً ِ ُ 
ّفتؤنبك زهرة فازت بالسبق َ ُْ ٌ ّ 

ٍهي لن تنتظرك حتى تنوه ألفقك بجناح َ َِ َ َّ ّ 
َلعل السهل يهبك بواكير  َ ُ َ ّ  )!الممتنع(َّ

 
ِوأنت تهم بالعبور ُّ َ.. 

ِأد التحية للهدير َ ّ َواسترض خاطر الفلك, ِّ ِ 
ُاستنبط كالما ال ينتابهُ الغرق ً ْ.. 

ِفبتقادم الصمت ّ  ؛ِ
َم من بحر انتحر في ذاك الورقمن يدري ك َ ٍ  

  الرد اللبناين

  اإلنفجار وأصابع إسرائيل

  املوقف العريب

 
 

 

 



  

  اليساري
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 ّال بد من تعليق رغم أن السؤال . كثيرا ما يطرح السؤال أمامك. مواجهة أميركا

واقع األمر هو أن العالم ذو قطب واحد هو الواليات المتحدة التى . أصبح خارج الموضة
ها عملت. حول الكرة األرضية) معترف وغير معترف بها ( توزع جيوشها على قواعد 

هي البلد الوحيد الذي يطبع عملته . بها تقاس كل القيم. هي العملة الصعبة في كل العالم
عالم . ال يحمي العملة االقتصاد بل القوة العسكرية. ويوزعها على العالم كأنها قدره

) األمم المتحدة(العولمة أشبه بفيدرالية كونها لها جيشها وعملتها ومجلسها الرئاسي 
أهمها منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك (يروقراطية ومؤسساتها الب

 .وفي حكام الدول رؤوساء الواليات المحلية. ولها شرطتها في الجيوش المحلية). الدولي
 

الدول أعضاء في هذه الجمهورية غير . جمهورية غير رسمية لكنها أهم وقائع هذا العالم
بالتأكيد، السيادة واالستقالل . بعض السلطات المحليةالرسمية وحتى ولو حافظت على 

ّتتقيد بالقانون الدولي، وإال تكون . تؤدي الواليات الدولية ما عليها. هما في خبر كان
تنزل ) ًكبر أو صغر، كان فردا أو مؤسسة أو دولة(من يخالف . النتائج مما ال تحمد عقباه

الكونفدرالية . يرها جهاز في وزارة الماليةويد. العقوبة تقررها رئاسة العالم. به عقوبة
بالطبع . وهي تطبق هذه القوانين. هي التي تضع القوانين له. األميركية هي نظام العالم

ّوإذا كان رئيسها مزاجي متقلب في أهدافه مثل ترامب، وليس . تطبق القانون لصالحها

 في حالته هي عشوائية .ًبعيدا عن عنصرية موروثة، فإنه سوف يطبق القوانين بعشوائية
. غير مسبوقة، مما يبعث على الحيرة لدى حكام الواليات األوروبية وغيرها في العالم

الوزارة الحقيقة من أصحاب الثروات تجتمع سنويا أو دوريا في مكان ما في الواليات 
 .دافوس لم تعد إال للمشهدية. المتحدة

 
ال خوف . يات المتحدة على قيادة العالممقابل ذلك ليس هناك اتحاد سوفياتي ينافس الوال

لديها من القوى الخارجية، وال خوف من قوى داخلية يمكن أن ترتبط سياسيا بقوة 
ال قوة خارجية تنافس الواليات المتحدة، واإلجراءات التي تتخذها حيال العالم . خارجية

ت المتحدة المجموعة الدولية هي الواليا. ُهي بمجموعها ما يسمى القانون الدولي
ُربما سمح لها ببعض . والواليات األوروبية التي تتلقى تعليماتها من الواليات المتحدة

 .االجتهاد في التطبيق
ّأيضا تخضع وتنفذ ) الصين، االتحاد الروسي، بعض الدول األوروبية(الدول الكبرى 

ّوتهدد بالعقوبات رة لها على ال قد) تركيا، ايران(الدول الكبرى محليا في المناطق . ُ
تركيا في ليبيا بإيعاز أميركي، وايران في لبنان وسوريا والعراق واليمن دون . الحركة

 .لذلك تكون العقوبات أقسى. إيعاز أميركي

عملته . هو نظام العالم) ّمعولم أحيانا، وعولمة ناقصة أحيانا أخرى(هذا النظام العالمي 
عملته . اقتصاده موزع حول العالم. لعالمّأمنه الجيش األميركي بقواعده حول ا. الدوالر

ليس أكيدا أن كمية الدوالرات في العالم . قيمتها االقتصادية مشكوك فيها. يحميها الجيش
ليس نمط . تعبر عن قوة إنتاجية في الواليات المتحدة، بل عن قوة عسكرية حول العالم

دت قوة اقتصادية في ربما صع. اإلنتاج األميركي هو مصدر القوة األميركية بل الجيش
بلدان حول العالم، لكن األميركيون سرعان ما يتخذون إجراءات ومنها القوة العسكرية 
الى جانب القوة المالية كي يضع هذا النظام الصاعد في أي مكان في العالم رجليه على 

 .األرض، ويأخذ حجمه الطبيعي المرسوم له
 

، بل شركاء يتبدلون بين الفينة ) اسرائيلعدا(هي قوة غاشمة ليس لديها أصدقاء دائمين 
ًلم يعد أمرا عاديا أن تنزل . واألخرى، حسب الظروف، وحسب المهام المطلوبة منهم ً

استخدام الطيارات دون طيار جاهزة . ٍالجيوش األميركية على األرض لمقاتلة بلد معاد
ير منشآات، اغتياالت تفج( ُالدول المشاكسة تثار المشاكل ضدها في الداخل . لقتل األفراد

 ).…لشخصيات بارزة، الخ
 

ًفي المقابل لم يعد القتال على طريقة حروب التحرر الوطني مثل فيتنام أمرا ممكنا على . ً
. العالم أن ينتظم في واليات ذات عساكر مدربة منتظمة وحكومات تنقل التعليمات

فإنها تتعامل وإذا ظهرت تنظيمات مثل داعش . حروب الغوريال صارت من الماضي
ًغالبا ما يكون هؤالء مرتزقة محليون أو مؤدلجون من . وكأن مقاتليها أشبه بالجيوش

يستخدمون حيث تريد الواليات المتحدة . حول العالم للمجيء وتأدية مهامهم لقاء أجر
ُأما التنظيمات المعادية كحزب هللا، فإن هذه تنزل عقوبات بشعوبها، وعليها . ًحروبا اهلية

ًأو تثار مشاكل داخلية لدى بلد المنشأ كإيران مثال. واجه شعوبها لحل مشاكلهاأن ت ُ. 
 

ًالقوى المعادية لسياسة الواليات المتحدة تواجه وضعا جديدا في العالم هم ليسوا مقاتلون . ً
هم مرتبطون ببلدان ترزح تحت العقوبات وتعاني صعوبات . يضربون ويهربون

ًمفتعلة وغير مفتعلة، لكن غالبا ما يستفاد منها امبرياليااقتصادية ومالية واجتماعية،  ًُ .
عملية أجاكس إلسقاط . يعاني بلد المنشأ صعوبات مع أذرعه لناحية الدعم والتمويل

عمليات االغتيال والتدمير .  جرى تطويرها وتوسيع مجال عملها1953ّمصدق عام 
موجهة من فلوريدا أو . هدافهاُتدار لتصيب أ. والتخريب تدار بواسطة طيارات دون طيار

ال لزوم للنزول الى األرض إال . أساطيل تجوب العالم إلرهاب كل شعوب األرض. نيفادا
ًوهذا نادرا ما . كأن الجيوش البرية ال لزوم لها إال حين االحتالل. في الحاالت القصوى

 .يحدث
 

قت منها الى  ذابت اقتصادات شرق أسيا عندما انسحبت الرساميل وتدف1997في عام 
الى االنصياع لبرنامج ) …تايالند، كمبوديا، كوريا، إلخ(اضطرت هذه الدول . الخارج

الواليات المتحدة ال تخوض . صندوق النقد الدولي، وتراجع نموها، وأحنت رأسها
تخوض صراعات عدة بالدوالر كقوة محمية . ًصراعا اقتصاديا في أي مكان في العالم

يركي يجوب أنحاء األرض للتأكد من أن كل شيء يجري على ما بالعسكر، والعسكر األم
ّال مانع من أن تكلف الواليات المتحدة . يرام، خاصة الصناعات األميركية في الخارج

حتى الصين وروسيا . هذا البلد األوروبي للقيام بمهام معينة في هذا القطر أو ذاك
مدخرات الصين في الواليات . دةتضطران الى التنسيق االستراتيجي مع الواليات المتح

وروسيا تصعد وتهبط حسب أسعار النفط الذي تتالعب . المتحدة مرتبطة بأسهم الخزينة
 .به الواليات المتحدة

 
وهناك . هناك المركبات الفضائية تتجسس. عالم يخضع للمراقبة
دفق المعلومات عبر االنترنت يعيد تشكيل . األنف الذكي يتجسس

حتى البلدان المعادية للواليات المتحدة . افة العالموعي الناس، وثق
للواليات ” الذكية“تخضع للمراقبة التفصيلية من األجهزة 

 .المتحدة
 

عندما تريد الواليات المتحدة حربا في منطقة معينة، تثير المتحمسين من دين أو مذهب 
جاهزة إلشعال والخالفات الضاربة بالتاريخ . ّمعين ضد أندادهم من دين أو مذهب آخر

تدخل جيوش أخرى من بلدان أوروبية أو بلدان كبرى في المنطقة . الحروب األهلية
سوريا مستباحة بالطيران . عدد الجيوش العالمية والمحلية في سوريا كبير. للتعمية

ال أحد من جيوش أعداء أو أصدقاء اسرائيل في سوريا يرفع رأسه أو يحتج، . االسرائيلي
اجتماعات لرؤوساء تعقد خارج سوريا ليس فيها الرئيس السوري، . هةناهيك عن المواج

 .ُليقرر مصير سوريا بدونه
ْالثقافات المحلية تدرس وتوضب معرفتها ضرورية إذا أن فيها . هذه ضرورة علمية. ُ

متى هدأت تكون وسائل التواصل . أديان جاهزة لالشتعال ضد بعضها في أية لحظة
مفيد للنظام العالمي إبقاء النار تحت . قدسات إلثارة النعراتاالجتماعي جاهزة لشتم الم

لألنثروبولوجيا والعلوم االنسانية دور . الرماد، وصب الزيت لالشتعال في أية لحظة
الذين يقدسون الحسين أو السيدة عائشة ال يعرفون أن هذا التقديس مادة من . كبير في ذلك
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هي . هي لنا ولهم في آن واحد. نا ليست لنامقدسات. مواد الحرب األميركية في منطقتنا
 .أدوات دينية لنا وأدوات قتالية لهم

 
لم تتعلم شعوبنا أن االنغالق الثقافي يؤدي الى حروب تنقرض بسببها شعوبنا ومقدساتها 

في . في آن واحد؛ وأن االنفتاح الثقافي يحافظ على شعوبنا وهي تحافظ على مقدساتها
تعيش شعوبنا على . كان االنغالق الثقافي مهما كانت األمورعالم معولم لم يعد باإلم

هل عاد ذلك . وتعادي ثقافة الغرب وتقدس ثقافاتها المحلية. منتجات الغرب التكنولوجية
ًممكنا؟ أم الضروري إحالة ثقافاتنا الى الماضي لتصير موضوعا للتاريخ؟ االنفتاح على  ً

ًتكنولوجيا الغرب يستدعي انفتاحا ثقافيا ألم تحافظ شعوب الغرب .  ال خوف على الدين.ً
ثقافاتنا التقليدية ما عادت . ّعلى أديانها رغم التطور التكنولوجي؟ الثقافة أكثر من الدين

عندها نحافظ . بل ربما كان األجدر إهمال ثقافاتنا للحفاظ على أدياننا. تنفع في هذا العصر
كأن ال نغضب لشتم هذا ( ينها عليها مع حريات تضمن عدم نشوب الحروب األهلية ب

مواجهة االمبريالية األميركية لن تكون ناجعة إذا كانت عسكرية ). الرمز الديني أو ذاك
ذلك إلنتاج . األمر يستدعي مواجهة بيننا وبين أنفسنا. أو مالية أو حتى اقتصادية

 واإلنتاج يكون ذلك بالعمل والحرية. المجتمعات واألفراد القادرين على تحمل المواجهات
الثقافة . والتسامح واإليمان الفردي وإزاحة الطقوس الدينية وإنزال المقدسات من عليائها

. ما يستدعيه األمر هو رفع القبضة االيديولوجية عن الناس. ًالجديدة ليس صعبا تحقيقها
 .الصين حققت ذلك في بضع سنوات من الصعود العظيم، رغم بقاء االستبداد السياسي

 
رأس (ربما كانت الواليات المتحدة . قافة الغرب ال يستدعي التخلي عن الدينّتبني ث
ثقافاتنا المحلية . ثقافة الغرب هي ثقافة العالم. ًهي البلد األكثر تدينا في العالم) الغرب

هو ) وعدم الفصل بينهما (االنغالق الثقافي باسم الدين . فولكلورية في معظم األحيان
 االمبريالية، وهو مصدر اتجاهنا الى حروب أهلية لقتل مصدر ضعفنا في مواجهة

ًلن يكون االنفتاح الثقافي ممكنا دون تقليص الدين الجماعي . وتدمير بعضنا البعض
لن يزول الدين بزوال الطقوس، يزول بزوال . وإعالء شأن اإليمان الفردي) الطقوس(

ًللدين وجعل االستبداد قيما طغيان الطقوس إضعاف . وهذا ال يمكن أن يمسه أمر. اإليمان
حصر الثقافة بالدين . ًأشد هوال من االستبداد السياسي) الديني(االستبداد الثقافي . عليه

. يتوسع اطار الثقافة وإمكان تطورها وتجاوزها بفصلها عن الدين. مشكلة كبرى لدينا
 .تصير أساسية لكل الحريات األخرى) االختبار الفردي(الحرية الدينية 

 
الحرية ال تكون . سيطرة الثقافية طابعها جماعي؛ تسيطر الجماعة على الفرد وخياراتهال

المجتمع . استبداد الجماعة يقابله حرية الفرد؛ ويلغيه. إال فردية، تنبع من الضمير
مجتمع المواجهة هو المجتمع . المتماسك هو مجتمع األفراد االحرار ال الجماعات

يمكن أن يقود . الحرية فردية، التحرر جماعي. لحريةيتماسك المجتمع با. المتماسك
 .التحرر الوطني مثال الى االستبداد

 
االنفتاح على العالم . يتماسك المجتمع من داخله بالسياسة أي بالحوار والنقاش واالنفتاح

ال بد لكل ذلك من دولة تقود عملية االنفتاح مؤمنة بأن . ًوتجنب أن يكون المجتمع مغلقا
شعوب األرض كافة، على عداء طبيعي مع االمبريالية األميركية وليبراليتها شعبها، و

المجتمعات، خاصة الطبقات الفقيرة، هي التي . الجديدة؛ دولة ال تخاف من االمبريالية
ًوهي التي تجد ضروريا مواجهة سياساتها التي . تكتوي بنار االمبريالية أكثر من غيرها

مواجهة . ت تواجه االمبريالية كتعبير من أوجاع شعوبهاحكوما. تريد إفقارها وتهميشها
تعري الحكومات نفسها . االمبريالية ليست ايديولوجيا تفرض من فوق وتكبل المجتمع

االنفتاح . عندما تواجه دون دعم شعبي يمنحها الشرعية التي يهددها االستبداد باإللغاء
 .مناعة لدى الشعب بل يعززهاالداخلي والخارجي على الناس وعلى العالم ال يضعف ال

 
هذه تجر الى . مواجهة في عالم حديث غير ممكنة بوسائل قديمة، وال بأساليب قديمة

ًحاليا يدفع العرب ثمن هذه الحروب قتال وتدميرا. حروب أهلية ً امبريالية الرأسمالية . ً
ْالعالمية، ورأسها الواليات المتحدة، تواجهها أممية الشعوب التي تدفع نحو الهاوية إنهاء . ُ

الحروب األهلية ضرورة قصوى وإال يعتبر كل شريك فيها يعمل على إضعاف قدرة 
 .الشعوب على المواجهة؛ إن لم نقل أكثر من ذلك

 
ع األول من القرن العشرين يعيد الذي انتقل الى الحداثة في أواخر الرب) تركيا(حتى البلد 

      المواجهة غير ممكنة ونحن نعيش في الماضي. ٍإحياء ماض ال يمكن استعادته
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  َما كان لبنان في األمة العربية هامشا، وال كان فاصلة لم تعرف الجمل العريضة، وما ُ ً

َّكان لبنان نَكرة أبدًا بين عديد المعرفين ِ.  
 كانت بيروت الوصيفة األولى بين عواصم العرب، وهي الناضجة بالحياة، الساعية ما

عبر متغيرات األزمان والسالطين واألنواء نحو شعاع الشمس البعيد تتصيدُ منه البهاء 
  .وكثير من األنوار، بل كانت ملكة جمال األمة وتاج انبثاقها الرفيع

الحياة والجمال، والعشق المزروع ّحين عرفت األمة تميزها نصبت بيروت عاصمة 
َ وحين اغترفت من بئر الخلود َغرفة واحدة ضمت بين  .باألضالع وبين السفوح

جوانحها مقامات األسياد والمشايخ، وتركات الباشوات، وزوايا الصوفية، وخلوات 
المحبين، وكنائس القديسين المشتاقين للنور، والعيون الحجازية والقدود الحلبية واللطف 

  .ّالتونسي المعتق، وعصير قلوب المغاربة
حين عرفت األمة تميزها فانعتقت من براثن القبضة االستبدادية برجاالت النضال، كانت 
بيروت حاضرة، كما كانت ودمشق والقدس رغم أعواد المشانق التي نصبت ألبطال 

  . العروبة، فتلطخت أيدي الظالميين بالدم المسفوح
ا اختارته حيفا مدينتي، وما انتقلت بعيدًا عن البحر عبر السنين بيروت اختارت البحر، كم

ًألنها اتخذت لها بين الموانيء مكانا بهيجا ال ينفصل عن ضحكات الغاديات صباحا،  ً ً
  .ّوعبث الساريات ليال يتلوين كموج البحر

 بيروت إعصار االجساد المنبثقة ما بين غيوم العيون، وارتفاعات قطرات الندى على 
  .ّابيك البيوت الجميلة الدقيقة األطراف، المطلة على الشواطيء الرحبةشب

في لبنان . لبنان اختار من التاريخ أن يحمل على ظهره التناقضات فينجو وال يغرق
يتعايش الفتى المقنع بإيمانه الماضوي مع صبايا الحداثة السافرات، ويشتركون في لعبة 

  .ة من الكتب المنتشرة من الجنوب الى الشمالشطرنج على أبواب الجامعة، يظللهم خيم
 

في بيروت يقف المتحاربون صفا واحدًا لتحية زهرة اختارت أن تشق طريقها بينهم، 
ُفيتذللون للعبير عساه أن يطالهم، تاركين السالح يغفو قليال ّ.  

بيروت موالتنا عرفت التناقضات بأجلى صورها، ألنها كالبحر الذي اختارها واختارته 
بيروت قطب الغوث واألئمة واألوتاد الصوفية، الزاخرة بالجمال والقبح،  .جوارلل

بالفوضى ودعاة النظام، بالتذبذب صعودا وهبوطا كجبال ووديان لبنان العربية الفينيقة 
  .الخالدة

 .لبنان جمع كل القبائل والنقباء
ّجمع األجواد منهم فرسموا للجمال مكانة فيها علية، والتصق بظهره  ِ من كل قبيلة ً

ّكلهم اجتمعوا يخطبون وده، وحين يشير بأصبعه لمكمن  .ٌّانتهازي، ومحارب وضرير
النور والجراءة والسرور، يصطفون على شواطئه كالتالميذ انتظارا لهدوء المدافع 

  .وسكون العواصف
ّنحن الفلسطينيون في لبنان جزء من كل، وهم في فلسطين جزء من كل، ولوال ما كان  ّ

وسيط الوهمي الفاصل بينهما، لكنا من المجدل الى طرابلس ومن يافا الى صيدا من ال
  .نسبح في ذات البحر ونصيد من نفس المركب

 
لبنان حينما يحزن تظلل االمة غيمة سوداء، وتنغرس في قلب العرب حربة، ويتضرج 

 الى التعب بآهات المفجوعين، فتلتحق بركب العروبة المذبوحة هذه األيام من الوريد
 .الوريد

بيروت جعلت من مصير األمة بين أصبعيها، ففيها الشفق يذوب في صدور الجميالت، 
  .ّويعود النهار متألقا على أعتاب ساحات الوغى حين تكون قد تدرعت بالسيف والترس

لبنان الفوضى والتناقضات واالختالفات والصراخ من كل جانب، هو لبنان التنوع 
 الحوار والتشاركية، وعمارة القلوب، ومفتاح المنفلتين من عقال وجمال التعددية، وينبوع

  .الوسطية واالعتدال والنبوغ
ِلبنان ال يرفض أحدا، لذلك عاش وفي صدره األوجاع وكثير من العلل، لكنه ابتكر 

وجنات أواألذرع، ويسير به وأبدع، وصنع اللقاح الذي جعل من األوجاع ندوبا على ال
   الحياة


  

 

 
 

 



  

  اليساري
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لبت فيمن واحدة من تداعيات اآلنفجار المأساوي لمرفأ بيروت، هي الجدل الحامي حول ا
هل يجب ان يكون .. نتائجها والحقائق المرتبطة بها يجب ان يحقق في الكارثة، اسبابها و

 النتيجة مصداقيةم دوليا من قبل اطراف عدة محايدة، تمتلك الخبرة وا, لبنانيا صرفا
  ؟..والقرار

 
 تشرين األول اللبنانية وغالبية القوى واالحزاب 17المجتمع الدولي وانصار ثورة 

السياسية مع اتجاه اجراء تحقيق دولي بغية الكشف عن االسباب والمسببات والمتورطين 
ومقابل هذا االتجاه هناك من .. فيها عمدا او اهماال كل حسب درجة تورطه ومسؤوليته 

ون التحقيق دوليا ويقود هذا االتجاه حزب هللا اللبناني وحلفائه من ضمن الطبقة يرفض
  .السياسية اللبنانية ومعهم رئيس الجمهورية ميشيل عون

 
وحجة الرافضون هؤالء هي ان التحقيق الدولي في الكارثة تعد انتهاكا للسيادة الوطنية 

في كل كبيرة ) بر جسر حزب هللاع(وكأن التدخالت االيرانية السافرة ..!! اللبنانية 
وصغيرة من الشأن اللبناني ال يعد انتهاكا للسيادة اللبنانية وانها نابعة من عمق وأصالة 

  ..!التراث األجتماعي والثقافي الوطني اللبناني 
 

هو ) لتحقيق دولي(وهكذا فالواضح من السجال اللبناني بخصوص الرفض و القبول 
لة القبول الوسيلة المضمونة لكشف الحقائق بعيدا هن ، اتجاه يرى في مسأاتجاهين

تأثيرات نفوذ اصحاب المصالح لمصالح السياسية الخاضعة لضغوط واالهواء وتحالفات ا
ساد المتفشي في انفضاح كامل عورة الفيرعبه انكشاف واتجاه و.. المحلية واألقليمية 

  .االداري في لبنانالكيان السياسي و
 

فعال الحكم في لبنان تحظى بما يكفي من ثقة الشعب بها كي تتمكن حبذا لوكانت مؤسسة 
لكن الثقة هذه .. يقنع بنتائجه الشارع اللبناني الساخط من انجاز تحقيق نزيه يرضي و

اذن . لمستوى الشعبي اللبناني فقط بل وعلى المستوى الدولي ايضامعدومة ليس على ا
 ؟ من قبل حكومة فاقدة لثقة الجميعمعينةكيف يمكن الثقة بنتائج تحقيق لجنة تحقيقية 

. تظهر تباعاتأثيراتها سن فقط بل اصابت المنطقة برمتها وما حدث كارثة لم تلم بلبنا
الفاجعة ، فكل الحقائق ذات الصلة بكشف عن كل الغاز ماحدث امر ملح ويهم الجميعالو

  ..خارج لبنان اللبنانية يجب ان تكشف ويعلن عنها داخل و
  

، قد تمتد مسألة اكبر من كونها لبنانية ومن دون تحقيق دولي جدي فاعلالاجل، ف
اقليميا ودوليا بسبب المناخ السياسي  اوسطيا وبتداعياتها الى كافة االتجاهات شرق

المضطرب في المنطقة اساسا وماتمر بها من توترات وصراعات عرقية حساسة 
 واالرهاب، تحركها احالم ونزعات فاشية وعنصرية ومذهبية مقيتة مشبعة بالتطرف

  .احياء امبراطوريات وخالفات بائدة في المنطقة
 

من الحقائق التي يحاول حزب هللا اللبناني وبلسان أمين عامها انكارها، مسألة سيطرة 
في ميناء بيروت، ) بوابة فاطمة(حزبه وميليشياه على مرفأ بيروت وبواباته، وحكاية 

انها كانت مخصصة بالكامل لحزب هللا يدخلون معروفة لدى القاصي والداني وكيف 
ويخرجون منها كيفما ومتى ما شاؤوا من دون حسيب ورقيب خالفا لكل االعراف 
والبروتوكوالت الجمركية واألمنية المتبعة في كل موانيء العالم، هذه البوابة كانت 

لبنان الوحيدة المدخل الى اهم المواقع حساسية في الميناء ومنها مواقع العنابر وصومعة 
 الذي احتوى خزين نترات اآلمونيوم المعروفة 12لخزن الغالل وبينها عنبر 

باستخداماتها كسماد زراعي وكمادة خطرة في صناعة المتفجرات باشكال وقدرات 
  ..منوعة باالضافة الى امكانية تصنيعه كوقود للصواريخ 

 
االنفجار انه حدث عرضيا األتجاه السائد حتى االن في ما قيل ويقال حول مسببات 

 مخرن نترات – 12بسبب حريق شب في احد العنابر وامتد الى العنبر !) قضاء و قدرا(
هنا ال اريد التطرق بالتفصيل الى ان .. وتسبب في االنفجار الكبير ..! االمونيوم 

المعروف عن استخدام بلورات نترات االمونيوم كمادة متفجرة تستوجب استخدام صاعق 
 الحداث التفجير وهذا االجراء هو المعمول به عادة في تفجيرالمقالع وفتح الطرق ومفجر

وال بأس من القول ان األنفجار نجم عن الحريق و حرارة لهيبه، . وغيرها من االمور
  ؟12هي اسباب اندالعه وكيف ومن اين امتد الى العنبر  لكن كيف نشب هذا الحريق وما

ل وبالحجم الذي ال يمكن السيطرة عليه في مرفأ دولي هل كان حريقا مفتعال بفعل فاع
كبير كمرفأ بيروت الذي يعد واحدا من اهم عشرة مرافيء في حوض البحر االبيض 
المتوسط، يفترض ان يتواجد فيه وضمن ادارة مرافقه دائرة وفريق اطفاء بكامل 

مكانات في كل لحظة وبحجم وا تجهيزاته وعلى اهبة االستعداد لمواجهة اي طاريء
  ..!يتناسبان مع سعة الميناء ومساحته 

 
تثير دائما ) حرائق المخازن(حكاية الحريق هذه غامضة ومبهمة، ومثل هذه الحرائق 

ماذا يفعل سارق المخزن خصوصا اذا كان هو حامل (الشكوك والتساؤالت من قبيل 
ة لدى اغلب هذه قاعدة معروف.. مفاتيحها إلخفاء سرقته؟ بالطبع يشعل فيها النيران 

  .)المحققين في قضايا حرائق المخازن
 

االستخبارات (وربطا بموضوع الحريق واالنفجار وكحقيقة ذات صلة بالموضوع اعلنت 
في تصريح رسمي يستند الى تأكيدات من خبراء في المواد المتفجرة و قدراتها ) الروسية

طن حسبما ) 2.750( ت التدميرية، ان الكمية المتفجرة من مادة نترات اآلمونيوم ليس
تؤكد الوكالة وفق تقدير خبراها ان الكمية المتفجرة لو لك بكثير، و، بل هي أقل من ذيذكر

اضافت الوكالة ان ا لكانت تدمر كامل مدينة بيروت وضواحيها، وطن) 2.750(كانت 
، لكن الظاهر ان طنا) 2.750(كانت بالفعل ) 2013سنة (الكمية التي خزنت في البداية 

على اآلغلب ت او بيعت لجهات اخرى وحولن سرقت ويات كبيرة من المخزوكم
هنا ارى و.. الستخدامها كمتفجرات او وقود صواريخ قصيرة او متوسطة المدى 

ضرورة في االشارة الى ان مادة نترات اآلمومنيوم كانت العنصر االساسي في صناعة 
وري يسقطها من مروحيات الجيش التي كان النظام الس) البراميل المتفجرة(ما عرف بـ 

  .السوري على االهالي في البلدات والقرى الخارجة عن سيطرة النظام
 

ان رفض اي طرف الجراء تحقيق دولي بمشاركة عناصر 
لبنانية نظيفة في اسباب المأساة إن دل على شيء فهو يدل على 
خوف هذه االطراف ان تكون واحدة من تداعيات هذا التحقيق 

اآلدلة على تورطهم في الكثير من ئق والكثير من الحقاانكشاف 
يمكن ، وه الحال اللبنانيقضايا الفساد التي ادت الى ما آل الي

بإصرار ان االنفجار الكارثي لمرفأ بيروت ليس اال القول و
االداري المزمن الذي ينخر ة من نتائج هذا الفساد السياسي وواحد

   ..بال رحمة في كيان المجتمع اللبناني
 

بكل تأكيد من رعبهم من انفضاح  الرافضون للتحقيق الدولي يأتي و، ان موقفنعم
رفضهم هذا يذكر المرء بالمثل الشعبي تورا من سيرتهم السياسية المخزية، وماتبقى مس

   )تصير حرامي ، ال تخاف من القاضي ال( :القائل
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 قارئ عزيز يسألني على الفيس بوك هذا السؤال :
أستاذ سامح كيف أنت مسلم وتصلي مع ذلك تنكر عذاب 
القبر والمسيخ الدجال والمهدي المنتظر ونزول المسيح 
وقتل المرتد والمعراج وقدسية البخاري 

 كيف تعبد هللا وما حقيقة دينك؟: قل لي..إلخ؟...واألئمة
 

وهموا الناس أن عبادة ..ّوشلتهّهللا يسامحهم حسان : قلت
هللا واإليمان البد أن تحدث عن طريقهم وبتصديق 
خرافاتهم، خدعوا الناس ووهموهم أن الدين هو طالسم 

 ..وألغاز وشفرات وقائمة طويلة من الحرام والممنوع
 

أنا مؤمن با وأعبده حتى من غير : سأقول ما هو أشد
قرآن كالم بشر قرآن ورسول، يعني لو تأكد عندي أن ال

فهذا ال ينقص من إيماني شئ وما جاء به القرآن من 
تعاليم إصالحية هي أساس عندي من غير رسالة، فلست 
ممن يعبدون هللا بالنص والحرف كما يظن ذلك األغلبية 
ويتوهموه أنه شرط للعبادة، حتى العلم والعقل هم مجرد 

 هللا جوانب إيمانية يخطئ فيها البشر أحيانا، ويقيني أن
أرسل رسله بقواعد وثوابت منها قدسية الدم والكرامة 

أي انتهاك لتلك الثوابت والمقدسات فهو ..والملكية والعقل
 ..فعل إجرامي قبيح حتى لو ذكر في أقدس النصوص

 
الدين ليس إيمانا أعمى بل هو صلة بين الخالق والمخلوق 
ّأو بين المعلم والتلميذ جوهرها في وجود مصدر ال  ُ

ضب من القيم والتعاليم السلوكية الروحانية، أي أن دافع ين
التدين الحقيقي هو سلك روحاني يجمع بين القيمة العليا 
والمادة ، وما دام هذا السلك موجودا سيظل الدين حتى لو 

َكشف عنه أحيانا بصور الدينية ِ لكن الوعي الكامن من ..ُ
 ورائها يحمل دالالت تدين عظيمة وبحث عقالني مجرد

عن الحقيقة، وفي السابق شرحت ذلك في محاضرة 
إبراهيم "مع الصديق الرائع " الدين والعلم واألسطورة"

بحث فيه " دين وجودي"أن الدين الحقيقي هو " الجندي
األنبياء والفالسفة والمصلحين ، وأنه ال حق ألحدهم أن 
يحتكر الحقيقة المطلقة لنفسه ما دام هذا الدين الوجودي 

مة العليا التي أشرت إليها بمصدر ال ينضب من يمثل القي
 .التعاليم واألخالقيات واألفكار المتجددة والمتطورة

 
ّهذا يعني أن الدين قابل للتطور على أسس قعدها لنفسه 
كما رأينا في دين األنبياء تطوره التاريخي مع بقاء جوهر 
واحد سامي يأمر باألخالق والعدل والفكر والفضيلة 

ّالمحرمات، وألن الدين يتطور تاريخيا ّوالكف عن  ُ
فالشريعة والقوانين أيضا تتبدل، لذا فالشريعة متعددة لكن 

لكل "الدين واحد وهذا ما قرره القرآن في قوله تعالى 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة 

: المائدة " [ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات 
استباق (األصل إذن في الدين الوجودي الحقيقي هو ف] 48

وهو الهدف من إرسال األنبياء والمصلحين ) الخيرات
 .عموما

 
إن الدين لم ينقطع من ذاكرة الجنس البشري العاقل أو من 
ُيعرف في سلم التطور بالهوموسابينس، بل أن األخبار 
تطالعنا أن النياندرتال كان يسلك أيضا سلوكا دينيا في 

عض طقوسه، مما يعني أن بحث اإلنسان عن الدين ب
ّالوجودي أقدم مما نعرفه ومؤصل تاريخيا منذ اختراع 

م بل أن سلوك اإلنسان . األبجدية في األلف الرابع ق
الديني أقدم من ذلك بكثير يمكن اختصاره في جملة واحدة 

أن البشرية عرفت الدين في أذهانها أوال ثم انتقل منها " 
مما " س والشعائر ثم ترجمته أخيرا في األبجديةإلى الطقو

يعني أن وسيلة إلهام البشرية بالدين كانت عن طريق 
العقل، فبه عرف اآللهة والقيم والفضيلة في كوكتيل فريد 

ِعرف ب  وفيه نزلت آيات قرآنية كثيرة دالة ) الحكمة(ُ
  :على أن هدف الدين هو اكتساب الحكمة، قال تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وأنزل هللا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم  "
 ]113: النساء "[
 

والحكمة من إحكام الشئ عندما تطلق على األفكار فيعني 
ًاستحكام الفكرة لمعنى واحد ال يقبل التأويل، فكل نداء 

وألن " حكمة"بالعدل والسالم والتسامح والعقل هو 
شرية محدودة القدرات وعقولها نسبية فالوارد اختالفهم الب

في هذه الحكمة وتفاصيلها ، لذا وصل بعض عقالء الدين 
و ) جلي واضح(أن العقل البشري ليس واحدا بل اثنين 

ّفالعقل الجلي الواضح هو ما يشترك فيه ) استداللي(
الجميع ويبحثون به عن الدين الوجودي، أما االستداللي 

ُحثون فيه عن الحكمة واختلفوا به كل له شرعة هو ما يب
ّومنهاجا وتصورا عن الكون حسب قدراتهم الذهنية 
ّوالمادية المختلفة، ومن هنا أقر القرآن حقيقة أنه ال سلطة 
ألحد أن يحاسب آخر على تدينه، فطريق االجتهاد مفتوح 
لتفسير الحكمة وأن هللا وحده من له حق الحساب 

إن الذين آمنوا والذين "وله تعالى والفصل، مصداقا لق
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 

 ]17: الحج " [إن هللا يفصل بينهم يوم القيامة

حواديت الدجال والقبر والمهدي تصلح لمجتمع ظالمي 
وتسالي أطفال وخداع الجماهير، لكنها ال تخص الدين 

مرهون بعملك وإيمانك .. بشئ، فالعقيدة تعني اإليمان
الصالح فقط ال غير، أما هذه القصص والحواديت فهي 
زيادات على الدين ال تنقص منه شئ بل تضره على 
األرجح، ومصدر هذا الضرر أن الدين والعلم هم 
مضامين في الحقيقة للحكمة المكتسبة والواجب معرفتها 
عن الخالق والطبيعة، فتفسير الكون بالدين فقط سيؤدي 

نظرة اإلنسان ) إلحكام(البد من العلم ..افة لشيوع الخر
إلى الكون وبلوغها مراتب الحكمة، وتلك الحواديت 

أي أنها نشأت ..ظهرت في هذا السياق المجرد من العلم
في مجتمع جاهل يعتمد كليا على الرواية الشفهية وتقبيح 
العقل الناقد والخوف من السلطة المستبدة، وشيوعها قديما 

صحتها فالتاريخ ينقل أساطير األمم البائدة ليس داال على 
واألديان القديمة على أنها أكاذيب اآلن، لكنها لم تكن 

 .كذلك في وقتها بالطبع
 

لكن وألن الدين شأن ميتافيزيقي نظري في معظمه وصل 
بعض الفالسفة والمصلحين أن سياقه البحثي مختلف عن 

القرن ّالعلم والتجريب، وبدأت هذه النظرية تؤصل منذ 
م ووصلت لبعض شيوخ المسلمين كرفاعة الطهطاوي 19

الذي يعد أول من من نادى بالفصل بين الدين والعلم ، 
لكنه في ذات الوقت لم يجر التسليم بهذه الرؤية كليا ألن 

التي ) الحكمة(الدين والعلم يناقشان موضوعا واحدا هو 
يفترض أنها غاية إرسال الدين وهي غاية العلم أيضا، 

ثم ..العلوم تبحث في إحكام نفسها بالنظرية والتطبيقف
توظيف النتيجة أخيرا لصالح البشرية وهي قيمة أخالقية 

) الحكمة(عليا من وراء العلم تعمل في نفس السياق وهو 
هذه  .أي التكامل بين العلم والدين لصالح البشرية والكون

ُالرؤية لو ارتفعت لتذكر على المنابر وتصاغ في التعل يم ُ
لتغير الكثير، وأول ما سيتغير هي رؤية بعض علماء 
الالدينية نفسهم في تصور اإليمان، فهم عندما يناقشون 

) إيمان أعمى بال عقل(اإليمان يتعاملون معه على أنه 
وأعذرهم في ذلك لكون هذا النوع من اإليمان سائد حاليا 
بفضل انحطاط المؤمنين والمتدينين عن الركب 

در الالدينيين جانب العلم، لكني ال الحضاري، وتص
أعذرهم في تجاهل حقيقة موضوعية ثبتت كثيرا وتأكدت 
في نماذج متعددة في التاريخ أن اإليمان ال يتعارض مع 
المعرفة العلمية، وأن سياسة التوفيق بين العلم والدين 
قديمة منذ القرن الرابع الميالدي وتجددت مع فالسفة 

معتزلة، بل أن بعض تعاليم حقوق المسلمين المشائيين وال
اإلنسان وقيم العصر في رفض السبي واعتبار نكاح 
السبايا اغتصابا وزنا أفتى بها بعض علماء المعتزلة ك 

في وقت كانت العبودية واغتصاب " ثمامة بن األشرس"
 .السبايا في هذا العصر من األمور الطبيعية بحكم العادة

 
يهتم بالعلم إال إذا سيق واإليمان األعمى في األخير ال 

بصورة تقليدية عن فالن وفالن، أي أن الجانب التقليدي 
في اإليمان األعمى ليس شرا مطلقا، فاإلنسان عندما يفعل 
الخير عن شيخه أو يستبق الخيرات تقليدا ألحد إسمه في 

حتى لو كان دافعه تقليدا أعمى، لذا ) فاعل خير(األخير 
مان نهتم أوال بمبدأه أن التقليد فنحن عندما ننتقد هذا اإلي

ليس ضمانة لفعل الخيرات لكنه في ذات الوقت ليس 
استبقوا "ًطريقا مؤكدا لفعل الشر، وهللا عندما يقول 

أن ضمانة فعل الخيرات : فهو يقول بوضوح" الخيرات
ّأولى وهي لن تحصل إال بطريق العلم والعقل والشك،  ُ

مل في جوهره مما يعني أن طريق اإليمان األعمى يح
 بفعل الشر، والتجربة أكدت – قد يكون كبيرا –احتماال 

أن الحروب الطائفية والقتل والشرور حدثت في هذا 
ومن . السياق وهو أن األشرار يقلدون بعضهم دون وعي

المهم أيضا معرفة أن الكهنة ورجال الدين ال يرفضون 
العلم لذاته، بل ألنهم يدافعون عن مصالحهم ومنابرهم 




  

 

  

 



  

  اليساري
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العقل سيدمر (أو ) العلم سيلغي هللا(ّوأجراسهم توهموا أن 
فالمشكلة إذن فيهم حين زعموا أنهم يدافعون ) الفضيلة

عن هللا وهم في الحقيقة يدافعون عن مصالحهم ومنابرهم 
، كمن يعترض على مديره في العمل حين يظلمه ويخصم 

 بالخصم هو دفاع من راتبه فيبرر ذلك المدير أن قراره
برغم أن الدافع الحقيقي قد يكون نفسيا وحقدا ..عن العمل

شخصيا أو خوفا من ترقية هذا الموظف لينافسه، فالعمل 
إذن ال شأن له بالقصة هو مجرد ستار أو مبرر لفعل 

بالضبط حين يقتل رجل الدين خصومه ويفتي ..الشر
ا له بكفرهم ويحشد العامة إليذائهم فقد جعل هللا ستار

وهو الذي أفتى لتالميذه في السابق أن هللا ..لتحقيق أطماعه
ُغني عن الدفاع عنه بصورة مغلوطة من التناقض مسجلة 
ّفي صحائف الكهنة ال يروها لخلو إيمانهم من العقل 

فالناس  .والشك بل يراها غيرهم خصوم اإليمان األعمى
لم تكن غبية وشريرة بسبب الدين، بل بسبب الشريعة، 

ِما يعني أن كل مصلح يأتي بشريعة وقوانين جديدة م ُ
خاصة بزمنه هي منفصلة كفكرة عن مبدأ الدين الوجودي 
ّالذي بشر به، أي أن دمحم وعيسى وموسى وزرادشت 

هذا ليس أمرا شريرا ) وجودي(إلخ دينهم واحد ..وإبراهيم
بل دافعا لفعل الخير وتحكيم العقل والمساواه، لكن 

 أحدثت الفارق، فهم وإن أمروا باتباع شرائعهم هي التي
الدين ال الشريعة لكن خلفائهم لم يلزموا هذا األمر فتطور 
اإلنسان والتاريخ والمادة لكن لم تتطور الشريعة فحدث 

 .الجمود والتقليد وفعل الناس الشر باسم الدين
 

وفي اإلسالم دليل على ذلك بأوامر قرآنية واضحة باتباع 
هو الدين الوجودي الذي سميته في و..الدين واإليمان

َالبداية، لكن الشريعة والقوانين المتعددة لم يؤمر المسلم 
باتباعها وغاية ما ذكرت فيها آية واحدة بمنطق التبعيض، 

ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال "قال تعالى 
واألمر ] 18: الجاثية " [تتبع أهواء الذين ال يعلمون 

ّدين الوجودي، أما الشريعة المبعضة منه المقصود هو ال ُ
هي قانون كان يالئم الناس في ذلك التوقيت ومشهودا له 
بالصالح، واآلية أوضح دليل على الفرق بين الدين 
ّوالشريعة، أذكر أن بعض فقهاء المسلمين أصل لهذا 

 في كتبه كالشيخ محمود شلتوت في – نوعا ما –الفارق 
ّفصل بين االثنين باجتهاد و" اإلسالم عقيدة وشريعة"

وتدبر جيد هو أن مصدر العقيدة هو القرآن أما الشريعة 
فمتغيرة وهي آراء وأفهام بشر، وبرغم أن هذا التفسير ال 
يتفق كليا مع تفسير الدين الوجودي لكنه يتفق مع آية 

ويؤصل العتبار أن األحاديث والتفاسير ..الجاثية
 بعقيدة الناس لكونها ِوالتواريخ غير ملزمة وال شأن لها

 ..في األخير أقواال بشرية
 

فكل دين يتعرض لسوء فهم وتفسيرات خاطئة : أخيرا
أنتجت شقاقا وحروبا أحيانا، والسر في عدم إدراك الفارق 
بين العقل الكلي الواضح والعقل الجزئي االستداللي، 
فأراد الناس حمل غيرهم على تتبع رأيهم وإجبارهم 

اع الذي يدمر النظام القديم ويأتي فيحدث الصر..عليه
نظاما جديدا بدين جديد وشريعة جديدة، بينما في الحقيقة 

واحد، وتصورات ) القديم والجديد(أن جوهر النظامين 
ّالناس لبداياتهم متشابهة، فالمسلم الذي صدق النبي ورآه 
ّهو المسيحي الذي صدق يسوع ورآه والزرادشتي الذي 

 الذين افترقوا أيضا واحتربوا ّصدق زرادشت ورآه، وهم
حول حقيقة ذلك الدين، فخلفاء النبي دمحم هم نفسهم خلفاء 
المسيح وزرادشت، لم يبحثوا عن الدين بمحض اختيارهم 
بل كانوا مدفوعين لطريق يوفر لهم األمن والكرامة، 
ّفاختلفوا وتحاربوا كل يدعي أن طريقه هو طريق الرب  ُ

 هو شخصيا ، ولوال وجود بينما في الحقيقة كان طريقه
ّكهنة محترفين أنفقت عليهم السلطة ما تحول هذا الطريق 

 وما أصبح هذا الشخص إلها الشخصي لدين
      مقدس

 

 ٌكشف تقرير لمنظمة العفو َ َ الدولية صدر في شهر ابريل َ ْ الى إن معظم عمليات االعدام التي نفذت خالل عام 2020َ َُ ّ َ ُْ
الصين، ايران، المملكة العربية السعودية، العراق ثم مصر، حيث إحتلت :  كانت بالترتيب في البلدان التالية2019

َالصين المرتبة االولى بعدد االعدام َ ْمن مجمل االعدامات التي  % 86، فان ثنينا الصينُات المعلنة رسميا، أما اذا إستِ ُ
َنفذت خالل عام   : كانت في أربعة بلدان فقط وهي بالترتيب2019ُ

 .ايران، السعودية، العراق، مصر
 

َ كانت أكثر من ثلثي دول العالم قد الغَت أو إنها لم تعد تط2019َوكشف التقرير أعاله إنه في نهاية عام  ُ ْ َ ْ ْ ُبق عقوبة ُ ِ
ْ، كما قامت عدة واليات امريكية بالغاء عقوبة االعدام من قوانينهادام في قوانينهااالع ِ ْ. 

 
ْاالنسانية بشكل عام وصلت الى قناعة كاملة بأن  َلم يعد عقوبة مشروعة ضد كل من يقوم بأي ) االعدام(َ ََ ِ ُْ ْ جريمة مهما َ

ُكانت بشعة أومؤسفة ِ ْ جريمة كبرى يَخطط لها وينَفذها كل من)االعدام(ْ، بل ان االنسانية باتت ترى في َ ِ ٌِ ُ ُالحاكم ورجل : ُُ َ
 .قانونه

 
ْإحصائيات سابقة لمنظمات مختصة بمراقبة حقوق االنسان توصلت الى ان نسبة تتجاوز معدالتها الـ  َ من  % 97ُ

ِالضحايا المعدومين في العالم على مدى عموم التاريخ البشري أعدموا بالحقيقة السباب  ْ ْ ولكن تحت ) ة وفكريةسياسي(َ
َأغطية وعناوين وادانات جنائية مَزورة أو مفت ْ ُ ّ َ، كما أن هناك أعدادا ضمن هذه النسبة من الضحايا المعدومين كانوا َعلةُ

ِممن ثبتت عليهم فعال ممارسة جرائم محددة لكنهم اعدموا استثناءا من كثيرين آخرين قاموا بنفس الجرائم ِْ ُ ْ ُ َ ْ َ. 
 

َسبة الكبيرة من السياسيين والمفكرين بين الضحايا المعدومين تؤشر لنا عدم صحة رأي من يتذرع لبقاء إن وجود هذه الن ِ ُْ َ ّ
ُعقوبة االعدام بأعتبارها رادعا فعاال لمن يه َ َالمرعبة تدلنا الى ، بل إن هذه النسبة دد أمن اآلخرين من أفراد المجتمعً ُ

من وكرامة جميع ًرعة قانونيا ودستوريا يؤدي الى تهديد حقيقي وواسع ألُ، حيث إن بقاء عقوبة االعدام مشالعكس تماما
ِ، فأغلب الحكام الشرقيين مثال يعارضون الغاء عقوبة االعدام ليس حرصا على الدين أو على أمن افراد المجتمع ُ ُ

ّمجتمعاتهم كما يدعون وانما ليبقى سيف هذه العقوبة بـ  َ ّ ِأيديهم(َ ِ ْجاهزا لتصفية وقطع ) َ رضين من السياسيين ُروؤس المعاَ
ّاو المفكرين ُ، كما نَود االستدراك فيما يخص نسبة الـ ُ َالباقية من الضحايا المعدومين بالقول بأن اعدادا كبيرة جدا % 3َ

ًمنهم تبين فيما بعد أما براءتهم بسبب كون العمل الذي قاموا به لم يكن ليعد جريمة َ َُ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ّ َم ال يستحقون َ، او تبين انهً اصالَ
 .ُعقوبة االعدام نظرا لثبوت عدم دقة او نزاهة المحاكمة بأجراءاتها وشهودها وأدلتها

 
ِفي دساتير وقوانين مجتمعاتنا الشرقية سوف لن يؤدي الى الحد من جرائم التصفية الجسدية ) االعدام(إن الغاء عقوبة  ْ َ

ُوربما المتبادلة( ْبين الحاكم وبعض من معارضيه حس) ُ َ ِب وانما سيعني والدة ُ ْ َ َتربوي ضد أي عمل يؤدي النهاء ) ِرادع(َ َ ِ َ ْ َ
ِلمبرراتحياة إنسان مهما كانت ا ْيقدس ) ُتقليد مجتمعي(، وهذا سيؤدي بالنتيجة الى إشاعة ُ ِ َ كل انسان بريئا كان ) حياة(ُ

ُ، فهناك العديد من أساليب الردع والمحاسبة والعقاب والتقويم المُأم مجرما ُِ َ ، لكن ِاسب لكل انواع ومستويات الجرائمنَ
ْجميع هذه األساليب يجب أن ال تتضمن ابدا معاقبة االنسان بانهاء حياته قتال َ ُ. 

 
ْإن سواد الرفض المجتعي لعقوبة  َ ْالقتل(َ ُقد يساعد بصورة فعالة جدا في تمكن قادة ومفكرين كفوئين ) االعدام(أو ) َ َ ّ َ َ ّ َ ُ

ُتوفير أسس أقتصادية تؤمن حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع وبالنتيجة يتقلص حجم جرائم ونَزيهين من إدارة بلدهم و
ْالقتل(ْالقتل االعتيادية، ناهيك عن أن إتساع الرفض االنساني لعقوبة  سيساهم بشكل كبير جدا في توفير ) االعدام(أو ) َ

ِمقومات وأسس صحية لحل النزاعات والخالفات بين المجتمعات ا ِ ِ َ ِ َ ِلبشرية بطرق سلمية بعيدة عن العنفُ ُ. 
 

ّإصرار الحاكم والمشرع الشرقي على مواصلة السير في طريق  ََ ُ ُّ ُقد يعني لنا وكأنه يريد أن يموهنا بأن ) االعدامات(ِ ّ َ ُ ُ َ
ِيبارك تصفية حياة المعارضين بـ ) هللا( ُ ْ َ ً، وذلك ما ال يقبله أو يرضاه أي عاقل مؤمنا)ِمطرقة قاضي(ُ ُ ِ ّ ْ َ َ كان أو ) هللا( بـ َْ

ِغير مؤمن ُ!  
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  مازال صوت فيروز يذكرنا بعنفوان بيروت وشموخها وهي تتحدى العواصف

 لتعود من جديد حياتها الصاخبة وهي ...هلها ومحبيهاأوالدمار والحطام ليبعث االمل في 
 :تتمتع بصباحات الجمال وتصف صالبة لبنان وهي تغني لبغداد

  من بلدنا جئت من لبنانأ"
 " العبته الريح تنكسرْنإ

ميق حزنه وهو عن ع رِّليرد شاعرنا الكبير المرحوم دمحم مهدي الجواهري الدين ويعب
 :ً لما سيجري عليها وكأنه ادخر تلك القصيدة لهذا اليوم قائالاًيكتب لبيروت مواسي

ُجلل مصابك يا بيروت يبكيــنا " ٌ... 
 "يا أخت بغـــداد ما يؤذيك يؤذينا

 "والمــوت يخطف أهليك وأهلينا... ماذا أصابك يا بيروت داميـــة "
 

حصل في العاصمة اللبنانية بيروت التي صدم سكانها   ماَّنإ
نسانية إبر كارثة كأ ّدَُع ينفجارغير مسبوق في تاريخ بالدهمبا

 مرفأ بيروت َّنأكما تؤكد التقارير الصحفية ، البشريةمرت على 
، هو من أهم  في لبنان والنافذة الوحيدة فيهاالذي يعد أهم ميناء

ا ً، ونظرلبحر األبيض المتوسطالموانئ في الحوض الشرقي ل
ستخدم الستيراد المواد األساسية من دول ُيلموقعه االستراتيجي، 

  .العالم وتصديرها عبر الداخل اللبناني إلى دول الشرق األوسط
 
ً، إذ أنه يلعب دوراللبناني ركيزة أساسية لالقتصاد عتبر هذا المرفأُوي ا في عملية ًا أساسيّ

يتعامل مرفأ بيروت واالستيراد والتصدير وبالتالي تحريك العجلة االقتصادية اللبنانية، 
، ويتألف اًة سنوي سفين3.100  مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بـ300مع 

ى حوض خامس كان قيد ا، إضافة إلً متر24 أحواض يصل عمقها إلى 4المرفأ من 
ا والعديد من المستودعات وصوامع تخزين القمح التي تؤمن ً رصيف16اإلنشاء كما يضم 

لى حطام بسبب مواد إل بيروت َّه في لحظة صمت رهيبة حوَّ لكن،أفضل شروط التخزين

، ومع تعدد د من الحوادثمخزنة ضمت مادة نترات األمونيوم التي طالما ارتبطت بالعدي
 الحزن مازال هو سيد المواقف مع مئات َّن أَّالإت والتكنهات حول تلك الحادثة اياالرو

ها َّنإ . عن المشردين الذين يبحثون عن مأوىً فضال،الشهداء والمفقودين وآالف الجرحى
 ...!!! مأساة العصر ًفعال

 
 
ما النووية على مدينتي هيروشيبجريمة إلقاء القنابل  جرى على مرفأ بيروت يذكرنا ما

 البشرية كانت على موعد مع بداية َّنألى إ وكما تشير الوقائع التاريخية ،ازاكيغونا
، تلك الجريمة التي اهتز لها الضمير ة النووية الفتاكة غير التقليديةاستخدام األسلح

ِيزال تصو اإلنساني وال  يفوق التصور اإلنساني ر مظاهر الرعب والهلع الذي نتج عنهاّ
ل من استخدم هذا النوع َّ الواليات المتحدة كانت أوَّ التاريخ سيسجل أنَّأن كما .حتى اليوم

 كان سكان مدينة هيروشيما اليابانية 1945 ففي يوم السادس من آب عام ؛من األسلحة
على موعد مع إحدى أبشع صور الوحشية التي تفتق عنها العقل البشري لتدمير 

مدينة هيروشيما حاملة على  فوقاألمريكي  طائرة من سالح الجو  فقد حلقت.اإلنسانية
قنبلة "فتك ما توصلت إليه العقلية البشري الشيطانية من أسلحة الدمار الشامل أمتنها 

بقوة تدميرية " الطفل الصغير"، طلق عليها، ربما لبرائتهاُوية مخصبة باليورنيوم أنو
ذابت جثث أكثر  طن من مادة تي ان تي شديدة االنفجار وعلى أثرها 12.500تساوي 

ول ألحصيلة القتلى حتى نهاية كانون ا كانت 140.000ا، ً في النار فور70.000من 
ليفجع   إنسان242.000، وآخر إحصائية رسمية لكارثة هيروشيما تتجاوز 1945عام 

 فكان انفجار مفاعل تشرنوبل النووي الذي يعد أكبر ،شد قسوةأخرى بحادث أالعالم مرة 
حيث وصل الدخان   الكتب والمدونات، كما تصفها، العالم في التاريخكارثة نووية شهدها

الناتج من النيران المشتعلة إلى ارتفاع كيلومتر بينما حملت الرياح هذا الدخان السام إلى 
 في 4 في المفاعل رقم وقع  انفجار مفاعل تشرنوبل النووي َّنإ . دولة12سماء أكثر من 

 قرب مدينة بريبيات في شمال 1986 نيسان 26ي محطة تشرنوبل للطاقة النووية ف
م يتكرر  جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق، واليوإحدىكرانيا التي كانت حينذاك أو

لى حجم الدمار الذي إد بشاعة، وكل هذه المعطيات تشير شأالمشهد نفسه ولكن بصورة 
بالك   فما،منا هذالى يوإيك عن المآسي التي مازالت شاخصة  ناه،خلفته تلك الحوادث

 كيف سيكون مصير شعبه مع سلطة .صعدةأل كافة اعلىبلبنان الذي يعاني من تدهور 
سياسية يعدها السبب الرئيس وراء مايجري في البالد من جوع وفساد وآهات 

 ؟؟؟...الثكالى
 
 

 ليمة لكنها في جوهرهاألسباب التي قادت لتلك الفاجعة األ واا عن تبادل االتهاماتوبعيدً
ان لرحيل  وبالتالي آن االو،ظهرت الهوة الكبيرة بين الطبقة السياسية والشعب اللبنانيأ

ع وتعتذر للشعب المنكوب وتسارع  تعترف بفشلها الذريْنأ ًالَّوأهذه الطبقة التي عليها 
يون من خاللها ، يستطيع اللبنان"ذا كانت تريد الخير لشعبهاإ"مبكرة، جراء انتخابات إل

مان في هذه المرحلة الحساسة والعصيبة التي تتطلب أل اّبرإلى يقودهم اختيار من 
 ،هاء يقف وراْنَسباب تلك الحادثة ومحول أا عن التكهنات التكاتف بين اللبنانيين بعيدً

 َّنأل، ومؤكد صأل الذي يعيش حالة من االنهزام باها ستزيد من عمق االنقسام اللبنانيَّنأل
غرقت البلد أالمنظومة السياسية الفاشلة التي مل نتيجته حوال تتحألجرى في كل ا ما

 يعوا ْنألى رغيف الخبر وبات على العقالء بفسادها وجعلت المواطن اللبناني يتحسر ع
 يقفوا بوجه المتباكين على المناصب واالنصياع ْأنحصل له و يستحق ما  لبنان الَّأن

زال مشهد السيدة   فما؛ بهلصوت الشعب الذي بات يشكي للغرباء الحيف الذي لحق
اللبنانية وهي تعانق الرئيس الفرنسي بحرارة يهز المشاعر ويوحي باالنتكاسة ومدى 

قدم عليه عشرات  أالظلم الذي لحق بالشعب جراء من يتسابقون على كرسي السلطة وما
اآلالف حينما وقعوا خالل ساعات عريضة تدعو إلى عودة االنتداب الفرنسي إلى لبنان 

 َّالإ يغلب هذه المرة وْنألقائمة وبالتالي فصوت العقل يجب لة على رفضهم للسلطة ادال
 . ومن قلبي سالم لبيروت...سمح هللا لى المجهول الإمور قد تسير أل اَّفإن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

  

 

 



  

  اليساري

 

  

19 – The Leftist Writer ::  Issue No. 46 :: August 15th 2020 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ًن كتب درسا في لم يسبق آلباء الشيوعية، ماركس أو إنجلز أو لينين أو ستالين، أ

ُ الحاجة لم تدعهم لذلك على خالف ما هو قائم اليوم إذ يصل األمر َّالماركسية ويبدو أن ْ
إلى الطعن بنظرية ماركس بادعاء أنها نظرية ظرفية كانت تحاكي المجتمع الرأسمالي 

المتأنسنة اليوم بعرف منظري حزب " الرأسمالية الحديثة"البدائي المتوحش بعكس 
باللينينية باعتبار لينين وهناك من يطعن . يطاني أنطوني جيدنز وأنطوني بليربرالعمال ال

 قام بثورة اشتراكية بغير مكانها وغير زمانها وحتى هناك من طالب بمحاكمة اًمغامر
شتراكية الوحيد في التاريخ الأما ستالين باني ا.  وتجريمه مثل كريم مروة في لبنانلينين

  !!م هتلرفقد تجاوزت جرائمه جرائ
 

 األمامية في فيما بعد انهيار االتحاد السوفياتي فقد الكثيرون ممن هم في الصفوف
ّلم الماركسية الذي رهنوا عمرهم في الصعود عليه ليبرأوا من ُاألحزاب الشيوعية س

ًن جنونهم وفطنوا بعد سبعين عامُج. ضاعة جبلتهم البورجوازية الوضيعةو  َّ إلى أناَ
هكذا رآه منصور !! اً إمبريالياً بل كان رأسمالياًي اشتراكاًي لم يكن يوماالتحاد السوفيات

حكمت ومن وااله من خبثاء البورجوازية الوضيعة الذين رهنوا عمرهم ليصعدوا سلم 
عظماء مطهرين من وضاعة طبقتهم ثم فجأة ” Leaders“الماركسية كي يكونوا قادة 

  .ولعثرتهم إنهار سلمهم
 

نهيار كي الا على غش بعد ا من مختلف األمم ومختلف الرتب سكتوالشيوعيون بعامتهم
 يتحولوا إلى إصالحيين يعفون أنفسهم من مسؤوليتهم عن االنهيار وحتى عن معرفة

 اًركسية، وهي المنارة األقوى سطوعوهكذا باتت الما. أسبابه بل وحتى عن البحث عنها
اؤها ولم تعد مراكب في محيطات الظلمات، باتت محل خالف وإرباك وخبا ضي

 .الشيوعيين تتعرف على مؤانى سالمة الوصول
 

بأهمية قاطعة تكشف أشعة الماركسية الساطعة " درس في الماركسية"وهكذا يبرز 
لمختلف الشيوعيين التائهين في غياهب المحيطات الظلماء وتنير السبل لمختلف مراكب 

التي تحولت إلى أحزاب إصالحية الشيوعيين التائهين، سواء لفلول األحزاب الشيوعية 
أو لتلك التي فطنت إلى أنها أحزاب للعمال دون سواهم مما دعاها إلنكار مشروع لينين 

رس في الد. شتراكيةالنتقال إلى االغمه على ا ير،رغم أنه ما زال يحاصر العالم
؛ عية للتاريخما هي القراءة الموضوَّ الماركسية إنَّ هنا وهو أناًالماركسية يقول قوال بات

  .تلك فقط هي هداية الشيوعيين التائهين
 

نهيار وتحولوا اليعفوا أنفسهم من المسؤولية عن االشيوعيون الذين الذوا بالصمت كي 
 من اًهم أهون شر) Underdeveloped(بالتالي إلى إصالحيين في مجتمعات متخلفة 

شروع اللينيني في الثورة ة للمأولئك الذين من موقف عدائي ساخط تبرعوا بقراءة معادي
  .شتراكية البولشفيةالا

 
ت إنبرى يقرأ من خياله الشيوعي الساخط بسبب اإلفالس غير المتوقع منصور حكم

 ثورة َّ، ويدعي بأن"رأسمالية الدولة"قتصاد اقتصاد السوفياتي باعتباره الالمريض ا
 هذا المنصور الذي َّ أنيبدو. ًاقتصاد الرأسمالي الموروث شيئالأكتوبر لم تغير من أسس ا

) NEP(يفتقر للحكمة لم يقرأ خطاب لينين يسخر من أولئك الذين وصفوا خطة النيب 
 كارل ماركس الذي كان قد عني بكل أشكال االقتصاد َّرهم بأنَّبرأسمالية الدولة وذك

؛ وتساءل لينين كيف يمكن أن يكون ًيذكر شيئا اسمه رأسمالية الدولة ْدون أنمن وتوفي 
ّأمر سخرية من شخص ينتقد ؟ ليس !!قتصاد رأسماليارية البروليتاريا دولة دكتاتول

ً وهو يجهل تاريخه جهال مطبقاً اجتماعياًنظام   .اً
  

في تغيير  البالشفة فشلوا َّقتصادية ويدعي أنا يروح منصور حكمت إلى مسائل ْقبل أن
 عن معنى الموضوعة ه نفس يسألْقتصاد في روسيا كان عليه أنالاألسس الرأسمالية في ا

 وهي 52للحزب في أكتوبر ة التي طرحها ستالين على المؤتمر التاسع عشر الرئيس
قتصاد الصناعات الخفيفة اقتصاد الصناعات الثقيلة إلى اقتصاد السوفياتي من التغيير ا

 اييبدو جل. لتي وافق عليها المؤتمر باإلجماعوقدم لهذا التغيير الخطة الخمسية الخامسة ا
 فلو عرف بها واستدل على ،قتصادية الكبرىالور حكمت لم يسمع بهذه المسألة ا منصَّأن

 اقتصاد َّمعانيها لما ذهب يدعي بمسائل اقتصادية ليست في الموضوع طالما أن
.  على اإلطالقاًا رأسماليس اقتصادًالصناعات الثقيلة الذي طالب ستالين بتغييره لي

تم وضوع وال يعرف بالتالي دواعي تلك الخطة وآثارها لو منصور حكمت لم يسمع بالم
؛ هو لم يعلم بتلك الخطة ولم يعلم بإلغائها بقرار غير تطبيقها في المجتمع السوفياتي

  . 53شرعي وغير قانوني اتخذته اللجنة المركزية للحزب في سبتمبر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من أجل َّ اإللغاء تمَّ الحزب من راديو موسكو هو أنالبيان المشؤوم الذي أذاعه
ًا غرً وكنت إذاك شيوعي–نصراف إلى التسلح الا  أقود خلية حزبية من خمسة أفراد اِ

ا الشعوب السوفياتية ليست بحاجة ًطبع ":ن قرار اإللغاء بفرح عارم وقلتأخبرتهم ع
  . "ة بقدر حاجتها للمدافع والدباباتللخبز والزبد

  
  هو من األسلحة– والروسي اليوم – وأكثر من نصف اإلنتاج السوفياتي 54عام منذ ال

 تشكو اًا سنويًكانت الواليات المتحدة األميركية تذيع بيان. اً رأسمالياًواألسلحة ليست منتوج
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 َّالتسلح السوفياتي وكنا نكذب اإلدعاءات األميركية حيث لم نكن نعي أن" سباق"فيه من 
تحاد السوفياتي لم يكن بسبب قيمته االستعمالية كما هي البضاعة بل ال اإنتاج األسلحة في

شتراكية األمر الذي لم تكن تعيه اإلدارة ال األنه الوسيلة الوحيدة التي تحول دون تقدم
 لما قلقت من التسلح السوفياتي، فمن يقاوم االشتراكية في بالده ال َّا وإالًاألميركية أيض

ذكر فالواليات المتحدة ال ُ الشيء بالشيء يَّ؛ وطالما أنن الرأسمالية يعادي البلداْكن أنيم
  . التسلح على عكس ما يعتقد العامة تسابق االتحاد السوقياتي فيْتستطيع أن

  
ي مثلما يحول  إنتاج األسلحة في االتحاد السوفياتي يحول دون بناء نظام رأسمالَّ كما أن

 تتبرع لدولة حليفة بأسلحة ْ المتحدة ال تسطيع أنالواليات. شتراكي الدون تقدم النظام ا
 حدثني – مليار لسوريا 20 مليار دوالر كما تبرع االتحاد السوفياتي لمصر و 30قيمتها 
 سوريا تشتري من االتحاد َّنإضباط في الجيش السوري في السبعينات وقال أحد ال

 بنادق بدوالر 10ل كل السوفياتي كل ثالث بنادق كالشنكوف بليرة سورية وهو ما يعاد
 الرئيس السوفياتي أندروبوف َّلول أندد لصديقه محسن َّ حافظ األسد قد أك؛ وكانواحد

 كانت سوريا قد خسرتها في مواجهة مع اسرائيل في غ من نوع ميتبرع له بثمانين طائرة
  .82يونيو 

 
ن مقابل خالل  دوا منًالسوفياتية للدول المستقلة حديثاألسلحة التي قدمتها الحكومات 

 مليار دوالر، 150العقود الثالثة األخيرة من عمر االتحاد السوفياتي تجاوزت قيمتها 
 150؟ كما أنفقت الدولة السوفياتية في نفس الفترة !!فهل تقوم بمثل هذا دولة رأسمالية 

فهل تقوم دولة رأسمالية بمثل مليار دوالر على تعليم مئات ألوف الطالب األجانب، 
قتصاد الألرض ليكتشف األسس الرأسمالية ل يحفر منصور حكمت تحت اْ قبل أن؟!!هذا

 أن يفسر كيف يمكن لنظام اًشفة من تغييرها يترتب عليه مسبقالتي لم يتمكن البال
 ؟!! يقدم مثل هذه العطاياْرأسمالي أن

 
 وقف 52بالعودة إلى تفاصيل مناقشات المؤتمر العام التاسع عشر للحزب في أكتوبر 

ستقبل الثورة وتطور االتحاد السوفياتي بحال مر من أخطار جدية على ِّتالين بقوة يحذس
بقاء القيادة على ما كانت عليه وطلب من مندوبي المؤتمر عدم انتخاب أي من أعضاء 

ّفس القيادة وعرض بذلك القيادة القديمة لكن المؤتمر لم يستجب إللحاح ستالين وانتخب ن
خطار في ستالين رأى األ. س منها ستالينَّي لألخطار التي توجياتتحاد السوفالمستقبل ا

 المؤتمر وافق على التحول االقتصادي الذي َّقتصاد وخاصة أنالالقيادة ولم يرها في ا
 .طلبه ستالين

 
جاهل األحداث الجذرية أخرق من أنه جهل أو ت" رليد" منصور حكمت َّليس أدل على أن

، ثم بإلغاء الخطة 53 باغتيال ستالين في مارس اًية بدءشتراكية السوفياتالفي تطور ا
 اًلنكوف واستبداله بخروشتشوف أمين، وما تال ذلك من إزاحة ما53الخمسية في سبتمبر 

 وتراجع عنه – 56 للحزب، ثم خطاب خروشتشوف السري يدين ستالين في فيراير اًعام
ل جوكوف وطرد أعضاء نقالب العسكري بقيادة اللص المارشاال اَّ ثم–خروشتشوف 

ا إلغاء دولة دكتاتورية ً أخيرَّ، ثم57المكتب السياسي واستبدالهم بموالين للجيش في يونيو 
  . البروليتاريا وهي دمغة االشتراكية الوحيدة بموجب ماركس

  
  داء الذينــ الشهة ألرواح عشرات الماليين منــه ذرة من األمانــل ما زال لديــكيف لرج

 أولئك َّنإل  يستخف بأرواحهم ويقوْشتراكية البلشفية بأرواحهم أنالرة ا افتدوا الثو
 عشرات الماليين َّصدقوا أني ْكبف ألتباع منصور حكمت أن. الشهداء كانوا مضللين

حراف  عن االشتراكية ويأتي ولد من مجتمع متخاف ولد مع بداية اناًم دفاعبذلوا أرواحه
لذلك نحن نطالب !! يين الشهداء دافعوا عن كذبة كبرى مالَّنل إالسياسات السوفياتية ليقو

حاكموا هذا الولد ُ يْأولئك الشيوعيين الذين ما زالوا أعضاء في حزب منصور حكمت أن
 ْ؛ نطالبهم فقط بأني الخمسيناتاإليراني المتخلف على ضوء وقائع التاريخ السوفياتي ف

  .يقرأوا التاريخ
 

ل نهاية القرن العشرين، وعلى هذا بة رأسمالية ق إيران دولَّمنصور حكمت افترض أن
 على األرض تؤكد خروق  الحقائقَّاإلفتراض األخرق بنى كل تنظيراته الخرقاء، مع أن

 250 لم يتجاوز 2015يران للعام إ فتراض حيث مجمل الدخل القومي فيالمثل هذا ا
 مليارات فقط، فعن 5مليار دوالر جميعها من عائدات النفط والتي قيمة قوى العمل منها 

 ؟!!األخرق" الليدر"أية رأسمالية يتحدث هذا 
 

وراء منصور ّ الشباب الشيوعي الذي ضل َّنإمة هذا الدرس في الماركسية تقول خات
 اّ الحمية الشيوعية المتوقدة أبدً بسبب أضاليل حكمت بل بسبباًحكمت لم يكن ذلك قطع

 األحزاب الشيوعية التقليدية قد تحولت َّأن لم يكن هناك أدنى شك في ْفي الشباب بعد أن
  .إلى أحزاب إصالحية تحمي التخلف

 
 تدفع بهم من جديد إلى ْ وأنَّت الشباب وراء حكمت ال بدَّالحمية الشيوعية التي أضل

   كسي، إلى قراءة التاريخ بموضوعيةالوعي المار

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 المقاومة  وقد احتضن األول كيف ال،هناك عالقة عضوية بين لبنان وفلسطين 

الفلسطينية وامتزج دماء الشعبيين في إطار التصدي للممارسات العدوانية من قبل دولة 
  .االحتالل

 
 رغم مشكلة المحاصصة الطائفية التي رات بالخارطة السياسية الخاصة به لبنان بمتغيَّمر

 االخيرة لحزب هللا هناك سيطرة واضحة باآلونة .فيهلسياسية بقيت تحكم المعادلة ا
  .المدعوم من إيران

 
 ذلك يأتي في إطار المشروع اإليراني بالمنطقة والستمالك َّيعتبر العديد من المحللين أن

 .أدوات القوة لصالحها في مواجهة المشاريع األخرى وخاصة المشروع الصهيوني
وع تركي  يوجد مشرأنها بً هناك غياب لمشروع عربي موحد علمَّالغريب باألمر أن

  .المنطقةفي ا ًضأي
 

 ى الدور اإليراني وانعكاساته على من المثقفين من منظور موضوعي عليتحفظ العديد
والواقع فإن الطائفية هي نقيض لدولة  .العديد من البلدان العربية بما في ذلك لبنان

مي تحت  إسرائيل استغلت ذلك لبناء محور إقليَّأنا ًالمواطنة المتساوية والمتكافئة علم
نتنياهو وبهدف تعزيز شعار الخطر اإليراني والذي يأتي في إطار صفقة ترامب و

  . حساب القضية الوطنية للشعب الفلسطينيىالتطبيع وعل
 

ل انفجار مرفأ بيروت حالة من الجدل بين العديد من المثقفين والتيارات السياسية َّشك
  ؟ه المستفيد منإلىلسؤال االنتباه ذا اومن البديهي عند إثارة ه حول من يتحمل المسؤولية؟

 
م أهمال إلزونة بالمرفأ قد انفجرت نتيجة اوبغض النظر اذا ما كانت المتفجرات المخ

ر هذا الحدث الجلل لصالح حسابات سياسية ي هناك محاوالت لتجيَّفإن، بسبب فاعل
  .وفئوية

 
ا ًا صائبًء الكورونا كان حراك قبل وباً الحراك الشعبي اللبناني الذي كان فاعالَّ أنَّشك ال

 إسرائيل تريد َّأن الصحيح كذلك َّمن حيث األهداف الرامية إلسقاط الطائفية والفساد ولكن
ا عليها بما في ذلك حزب هللا في سياق ً قوة سياسية تعتبرها تشكل خطرأياستهداف 

  .استهداف المشروع اإليراني
 
يث تأجيج الصراع حداث مرفأ بيروت من حل من أَّ إسرائيل هي المستفيد األوَّ أنىأر

يري  حين اغتيل الرئيس الحرَّسوة بما تمإ ومحاولة تدويل القضية ُأخرىالطائفي مرة 
 جانب استحضار التدخل الغربي بالشأن اللبناني وفرض إلىعبر شعار المحكمة الدولية 

  .شروط سياسية لعملية الدعم المالي
 
وعية  يتحلى بالموضْ ينجح فيجب أنْنشأ بعد الحادث أنخير والذي ريد للحراك األُأ إذاو

لصراعات الطائفية إلى ا تريده إسرائيل والمجسد بالعودة ذيويبتعد عن الفخ الملغوم ال
بما يشمل خطر تجديد الحرب األهلية التي عاني منها الشعب اللبناني لسنوات عديدة 

رجي بالشأن اللبناني لتدخل الخااألمر الذي يتطلب التركيز علي الوحدة الوطنية ومنع ا
 فكرة ى عن المحاصصة الطائفية وقائمة عل صيغة ديمقراطية بعيدةىواالتفاق عل

  .المواطنة إلدارة الشأن اللبناني
 

 ىت نظرية الفوضى الخالقة وعملت علإسرائيل وخلفها الواليات المتحدة هي من خلق
 من ًة وعززت الطائفية و العصبوية بدالسمي بالدول الفاشلُ ما يإلىتحويل البلدان العربية 

  .دولة المواطنة
 

 ال ْن بإلغاء منظومة الطائفية عليهم أنو يطالب المثقفْالوقت الذي يجب أنففي  ه،وعلي
 يفقدوا البوصلة بما يتعلق بالمستفيد من االنفجار وحالة الفوضى التي نشأت بعدها وهو

  ةاالحتالل اإلسرائيلي بصورة رئيس


  

 

 

 

 



  

  اليساري
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  لبنان(تختلف دول الموجة الثانية من الثورات العربية الكبرى في القرن الجديد- 

 سوريا - لبييا– تونس -مصر(، عن دول الموجة األولى ) السودان– الجزائر –العراق 
ية واالجتماعية التي ٌفي عدة نقاط، لكن تلتقي جميعا في أزمة األنظمة السياس)  اليمن–

عن االحتالل األجنبي في " دولة ما بعد االستقالل"نشأت في القرن الماضي، نتاجا لـ
العالم العربي بتوازناتها وتناقضاتها التاريخية، حيث نشأت في معظم البلدان العربية 

التي تتكون عادة من قلب عسكري في السلطة ومعارضة يمينية " دولة ما بعد االستقالل"
يسارية مدمجة لحد ما في النظام، مع وجود تداخالت لعوامل الهوية األخرى كالعرق أو و

 .المذهب او الدين في بنية تلك الدولة وتراتباتها االجتماعية
 

  
 

لكن المشكلة أننا أمام معادلة صعبة اآلن في العالم العربي؛ تتمثل في ظهور أبنية تحتية 
ربي تحلم بالتغيير، في مقابل وجود أبنية فوقية وشعبية متعددة وهادرة في الوطن الع

تسيطر على السلطة والسالح والمال ترفض وتتشبث، والمشكلة األكبر أن األبنية الفوقية 

تتضمن المعارضة التاريخية العربية التي تريد احتكار الحديث باسم الحرية والثورات 
كريس النظام السياسي القديم والتغيير سواء يسارا أو يمينا، وتساهم بموقفها هذا في ت

، والنتيجة خسارة الذات العربية، وزيادة فرص اآلخر في "دولة ما بعد االستقالل"إرث 
  ).استدعاء االنتداب في لبنان نموذجا(الحضور ودعاة االستالب له 

 
  

 
 مثل كل -التحتية؛ تطالب في حقيقة األمر / في الثورة اللبنانية خرجت األبنية الشعبية

المعبرة عن الروح الجماعية للبنان وشخصيتها " الذات الكلية" باستعادة -ل العربية الدو
ذات "القومية، وتغيير كافة الطبقة السياسية سلطة ومعارضة يمينا ويسارا، وإعادة إنتاج 

جديدة تمثل إلهاما للبنانيين عبر وجوه وأسماء جديدة، لكن اصطدم الحلم " جماعية
 تمثالته السلطوية الفوقية الحزبية واالجتماعية المتنوعة، ورفضها اللبناني الشعبي بتمسك

أن تتم إزاحتها سلما وتشبث كل منها بمكتسباته المادية والمعنوية، المادية أي مكانته في 
التراتب االجتماعي اللبناني، والمعنوية أي مكانته النفسية والروحية التي ربطها باحتكار 

لنقطة االنسداد السياسي ومحاولة كسر إرادة األبنية مجموعة من الشعارات، لنصل 
التحتية بأنها لن تستطيع تغيير معادلة التناقضات الموروثة، وأن كل األبنية الفوقية 

 .ستحرق األرض وتشيع الفوضي قبل أن تترك مكانها
 

  
 

في كل دولة عربية من دول الموجة األولى أو الثانية، وبعد وصول المسارات السياسية 
للثورة النسداد األفق السياسي، واستمرار األبنية التحتية والشعبية في حراكها طمعا في 

لها وتجديد الدماء فيها، كانت األبنية الفوقية السلطوية تلجأ لتكتيك " الذات الكلية"استعادة 
التي ترسل " الصدمة السيكولوجية العامة"عنيف مناظر بالقوة نفسها، وهو تكتيك إحداث 

بأن اللعبة السياسية لن تكون عادلة، هذه الصدمة السيكولوجية العامة تكررت في رسالة 
  .كل دول الثورات العربية بال استثناء بشكل مباشر أو غير مباشر

  
بشكل غير " الصدمة السيكولوجية العامة" لكن في الحالة اللبنانية كان يجب أن تأتي 
 طبيعة خاصة، من جهة أنها تستند ألبنية مباشر، ألن بنية السلطة الفوقية في لبنان لها

وهي (خارج مؤسسات الدولة، ومؤسسات الدولة ربما مجرد تمثل لتلك األبنية خارجها 
، لذا ما كان لصدمة مباشرة من األبنية )سمة المجتمعات الطائفية أو القبلية أو العرقية

ناء بيروت هو السلطوية أن تمر تحت مرأى ومسمع العالم كله، من ثم كان تفجير مي
 - يا اهل لبنان –الصدمة السيكولوجية العامة، والرسالة بان اللعبة غير عادلة، وعليكم 

  .البحث عن بدائل أخرى
  
 
  
 

  "استدعاء اآلخر"إلى " استعادة الذات"من 
 كما ، بدأ بعض الناس"الصدمة السيكولوجية العامة"لى أثر لجوء األبنية الفوقية لتكتيك 

حدث في النموذج اللبناني في البحث عن بدائل أخرى للحياة والنجاة، واضطروا للخروج 
بعد انسداد األفق الخاص بها، ولجأوا للبحث في " استعادة الذات" من البحث في نطاق 

وبحث احتماالت الحياة معه، حتى ولو كان ذلك على حساب " استدعاء اآلخر"احتماالت 
االنتداب " وهو ما تمثل عندما تبنى بعض اللبنانيين دعوات لعودة واستعادتها،" الذات"

واستدعاء اآلخر األجنبي، ألن األبنية الفوقية أغلقت أمامهم طريق استعادة " الفرنسي
  .الذات وإمكانية تغيير األبنية الفوقية للبالد بشكل طبيعي وسلمي وتلقائي

 
  

 
  

  في ظل تشبث السلطة ودور المعارضة القديمة
، "االنتداب الفرنسي"واقعة استدعاء اآلخر في النموذج اللبناني ومناداة البعض بعودة 

تشير ألزمة الثورات العربية الكبرى في دول الموجة األولى والثانية حتى اآلن، وهي 
عجز األبنية التحتية والشعبية عن تطوير تمثل أو بديل سياسي يعبر عنهم، ألن األمر 

  .ضحة وشرط سياسي مناسب وموضوعييحتاج ألجواء عمل وا
  

 تزايد على األبنية -يسارا ويمينا -المعارضة القديمة .. من جهة
الشعبية وتريد تأميم ثورتهم باسم الماركسية أو فرق الدين 

على السواء، ومن جهة أخرى السلطة ) شيعة أو سنة(السياسي 
ته ونظامها السياسي ببني-" دولة ما بعد االستقالل"المركزية لـ

  ة للعمل ـد العادلــك وتغييب القواعــل بسياسة التفكيـــ تعم-األمنية
  وتنتج الثورة العربية كوادرها عبر" الفرز الطبيعي"السياسي العام، كي ال تحدث عملية 

 








  

 ما املشكلة اآلن؟

  لبنان ثورة استعادة الذات الكلية وتغيري مكوناا

 "الصدمة السيكولوجية العامة"تكتيك 

 نقطة التحول

  معضلة ظهور متثل سياسي للثورات
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العربي " مستودع الهوية"متوحدة مع " كتلة جامعة"التجربة واالختبار وتطور 
  .ومتطلبات الدفاع عنه

 
  

 
  

  ة في استدعاء اآلخر وعجز الذاتطرق مختلف
االنتداب "تلتقي الحالة اللبنانية في لجوء البعض الستدعاء اآلخر من خالل المناداة بعودة 

، مع ظاهرة أعمل على رصدها منذ فترة في الحالة المصرية تقوم على ما "الفرنسي
  .في الوقت نفسه" االنسالخ عن الذات"و" االستالب لآلخر"أسميته 

  
خطاب "الحالة المصرية عن اللبنانية في جوانب متعددة منها أن ظهور تختلف 

يوسف زيدان، ومراد : المصري جاء عبر نخب ثقافية فوقية شهيرة مثل" االستالب
وهبة، وسعد الدين إبراهيم، كما أن طرحه يأتي في سياق قهر المطالب الشعبية المصرية 

الفلسطينية، ومحاولة قطاع ما في أبنية في ملفات مهمة مثل القضية " استعادة الذات"بـ
من نوع آخر، بتكرار ظهور " صدمة سيكولوجية عامة"السلطة المصرية الفوقية إحداث 

هذا الخطاب في اإلعالم المصري واإللحاح عليه، لكن هذا القطاع في مقاربته الستدعاء 
/ الخضوع لآلخر على حساب الذات وقع في حرج وحيرة اآلن، حيث يضعط اآلخر

لتمرير بنود صفقة " سد النهضة"شبكة العالقات الدولية على مصر من خالل ملف 
القرن، وكسر إرادة مصر على المدى الطويل، ليكون خضوعها لآلخر فرضا وليس 

 .اختيارا
 
  
  

  سردية عربية كبرى تنقذ اللحظة التاريخية
دولة ما بعد  "ما بين محاوالت األبنية التحتية والشعبية المطالية بتجاوز تراتبات

االحتالل في القرن الماضي، ومحاوالت األبنية الفوقية المسيطرة /عن اآلخر" االستقالل
على المال والسلطة والسالح في لبنان ومعظم دول الوطن العربي التشبث وسد األفق 
السياسي، يمكن القول أن المسار التاريخي للثورات العربية الكبرى في القرن الجديد 

  . فارقة ومفصلية للغايةوصل لمحطة
 

إذا لم تتطور بعض الدول العربية وال أقصد النموذج اللبناني وحده، بل قد يقع األمر على 
عاتق دولة المركز القديمة مصر، بتجاوز المعادالت الحدية التي تقوم على التشبث وربط 

 األرض المحروقة وجود الذات العربية باألبنية الفوقية القديمة وتمثالتها نفسها، أو سياسة
والفوضي، وتتطور إرادة تتصالح مع مطالب األبنية التحتية في تجديد الذات العربية 
واستعادتها بشعارات وتصورات جديدة، فإن القادم قد يكون مؤشرا لالضمحالل 

/ يمكن إذا تبنت دولة المركز القديم. الحضاري للذات العربية في مواجهة اآلخر المتعدد
ى جديدة، أو مشروعا عربيا جديدا، وقدمت النموذج بقواه الناعمة مصر سردية كبر

الجاذبة في مقاربة تتفهم عالقة الذات باآلخر، وتستطيع ضبط اآلخر في حدوده وتحميله 
يمكن هنا القول بقوة .. مسئوليته التاريخية وتبعاتها، وتتصالح مع مطالب األبنية التحتية

  أنه تم استعادة األمل من جديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محنة لبنان ليست وليدة اليوم وال هي نتيجة االنفجار المدمر
لبيروت ومرفئها في عز األزمة االقتصادية والسياسية الخانقة، 
لكنها تتعمق أكثر وتتشعب بسبب تضارب مصالح القوى 

لى ّاإلقليمية التي حولت لبنان إلى ساحة للصراع المفتوح ع
ٌوضع جعل لبنان دولة طوائف . ستقاللهحساب استقرار الوطن وا

تتلقى الحماية والدعم من دول أجنبية ال تهمها مصلحة لبنان أو 
  اللــاألمر الذي ينتج عنه اخت. اده ونسيجه المجتمعيــتقوية اقتص

على أداء الحكومة فيصيبها  التوازن واتساع الفجوة بين الطوائف مما ينعكس مباشرة 
 اقتضى األمر ممارسة الضغوط على ْقوى الخارجية للتدخل وإن، فيفتح المجال للبالشلل

قضايا األساسية مثل تقاسم األطراف اللبنانية من أجل الوصول إلى التوافق حول ال
وهذا ما أشارت إليه الباحثة ماريا جويل زاهر  .، وتعيين الرئيس وتشكيل الحكومةالسلطة

 لتأمين السالم واالستقرار –وربما تكفي  – ضرورية اًالحماية الخارجية كانت دائم (َّبأن
الدولة التي / هذا هو وضع لبنان ).الداخلي، حتى من دون دعم جميع الطوائف اللبنانية

 .ّتفقد السيادة والسلطة بسبب تغول الطوائف وال يمكن حله في المدى المنظور
 

كرر مآسيه لكن ما ينبغي على الدول العربية استخالصه من الوضع اللبناني حتى ال تت
  :في أوطان أخرى هو

 
 ــ تحصين الجبهة الداخلية بتوفير مناخ الديمقراطية وضمان شروط العيش الكريم وكذا 1

. التصدي للتقاطبات السياسية الحادة التي تقود إلى الصراع المدمر للدولة والمجتمع
سعي فالصراع السياسي الذي يتجاوز حدود التنافس على خدمة الشعب والوطن إلى ال

لتدمير األحزاب المنافسة أو التهديد باللجوء إلى األرض المحروقة في حالة الخسارة 
، هو صراع مرفوض من جابة للشروط غير المتوافق بشأنهااالنتخابية أو عدم االست

 . تحمي الحياة السياسية من مخاطرهْأساسه ومفروض في الدولة أن
 
هبية التي تستهدف تماسك النسيج المجتمعي  ــ التصدي الصارم للنزعات الطائفية والمذ2

عبر نشر فتاوى التكفير وثقافة الكراهية والبغض ضد فئات من المواطنين لقناعاتهم 
فالمجتمعات . الفكرية أو خلفياتهم اإليديولوجية أو انتماءاتهم الحزبية أو العرقية أو الدينية

بية وال إلى إحياء الخالفات العربية ليست بحاجة إلى هذه النزعات الطائفية أو المذه
المذهبية التي أحدثت الفتن بين المسلمين في عصور خلت، بقدر ما هي بحاجة إلى جهود 

 .التنمية وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش وقيم المواطنة
 
 ــ تجريم التحريض على التكفير والكراهية الذي يقسم المجتمعات إلى طوائف متنافرة 3

لهذه الغاية بات من . ا واستقرارهاجها الثقافي كما يعصف بأمنهومتناحرة، ويمزق نسي
الضروري وضع التشريعات الالزمة لردع دعاة التكفير والكراهية والتفرقة وتشديد 

ا قناة فضائية موجهة ًأسستا حديث) تركيا وقطر( بعينها ً دوالَّا وأنًالعقوبات، خصوص
عبر إذكاء الطائفية والعرقية ودعم ا إلى شعوب المغرب العربي لزعزعة أمنها ًخصيص

تنظيمات اإلسالم السياسي قصد تمكينها من الوصول إلى الحكم بكل الطرق بما فيها 
 .الدعم المسلح كما هو الحال في ليبيا وسوريا والعراق واليمن

 
إذ  ،ها وارتباطاتها بالقوى الخارجية ــ حل كل الجمعيات أو التنظيمات التي تثبت والءات4

 إذا كانت هناك َّ تؤثر على الحياة السياسية ألي دولة إالْكن ألي قوة خارجية أنال يم
فمشكلة لبنان ال تختلف عن مشاكل . تنظيمات وأطراف تدين بالوالء لها بدل الوطن

العراق وسوريا وليبيا واليمن من حيث كون األطراف المتناحرة تحولت إلى أدوات 
فهي ال تخدم مصلحة الوطن بقدر ما تخدم مصالح  .اًلتدمير األوطان متحكم فيها خارجي

  . وأجندات القوى الخارجية
  

. ا سيادتها واستقرارهاً األوطان ، في هذه الحالة، ال تفقد فقط قرارها السياسي بل أيضَّإن
لذا على الدول العربية أن تعيد حساباتها وتغير تعاملها مع التنظيمات المذهبية والدينية 

فاالستقرار السياسي بات يقوم . ا بفترة الحرب الباردةًا وسياسيًيولوجيالتي ارتبطت إيد
ستراتيجية ا َّ تدرك أنْوعلى هذه الدول أن. الديمقراطية والتنمية المستدامةعلى 

، لها موازية داخل المجتمعات العربيةالتنظيمات الطائفية تقوم على خلق مجتمعات 
ناقضة ومقوضة للهوية األصلية للمجتمعات والءاتها وقيمها وارتباطاتها وأهدافها م

وعلى استعداد لتدميرها متى توفرت لها القوة واألدوات والدعم السياسي والعسكري 
 .والمالي الخارجي

 
 ــ حماية المال العام عبر القضاء على الفساد بكل مظاهره ومحاكمة المفسدين مهما 5

لسياسي وجهان لعملة واحدة وقد فاإلفالس االقتصادي وا.كانت مواقعهم داخل الدولة 
، أو يدفعان اتها عن التصدي الحازم ألسبابهمايؤديان إلى انهيار الدول التي تعجز حكوم

حينها يفقد مفهوم الخيانة الوطنية معناه . ان الثقة في كل الطبقة السياسيةالشعوب إلى فقد
ّوبعده األخالقي لدى شريحة من المواطنين، مما يسوغ لها االستن ُ جاد بالقوى الدولية ُ

عوا عريضة يطالبون فيها فرنسا َّعشرات اآلالف من اللبنانيين وق(لحمايتها أو إنقاذها 
خرى من الرئيس الفرنسي عدم ُبإعادة فرض االنتداب على لبنان، فيما طالبت شرائح أ

تسليم المساعدات اإلنسانية إلى الحكومة وتقديمها مباشرة إلى السفارة حتى تضمن 
 ).ا إلى المتضررين من االنفجاروصوله

 
 ــ إشاعة قيم المواطنة والتعايش والحوار وقبول االختالف والتربية عليها بما يضمن 6

وحدة الشعب ويحمي هويته باعتماد إستراتيجية تعليمية وثقافية تعزز مشاعر االنتماء 
  للوطن وتذكي روح اإلخالص في خدمته والدفاع عنه

  النموذج املصري واللبناين

  هل من حل ما؟


  

  
 

 
 



  

  اليساري
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 صرنا نطالب بوضع بلداننا تحت الوصاية الدولية نابلغ الحال بنا نحن العرب حد أن 

  .، بعد عقود من الكفاح للتحرر من االستعمار)االنتداب(
 

ّن الذي أوصلنا إلى هذا السقوط المدوي سوى الفشل السياسي، األخالقيمما و  كما ،ّ
  .ّزيارته األخيرة للبنان، وتغول الساسة الفاشلونوصفه الرئيس الفرنسي في 

 
ّعشرات ألوف اللبنانيين حتى اللحظة والعدد في تزايد، يقدمون مضبطة للرئيس الفرنسي 

وال  . يضع لبنان فيها لعشر سنوات قادمة تحت وصاية بالدهْماكرون يتوسلونه فيها أن
ّبية غير المستقرة المصنفة ضمن ّأستبعد أنه لو أجري استفتاء في كثير من البلدان العر

 باعتبارها أسوأ الدول في ّوضع في جداول وقوائم منظمات عدةالدول الفاشلة والتي ت
ّ فسوف يصوت المواطن العربي الحزين ،العالم من مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن ّ

  .فيها لصالح عودة االستعمار
 

منحت فرنسا لبنان االستقالل التام بعد  1943في الثاني والعشرين من تشرين الثاني سنة 
 يتنازل ْالتي تتلخص في أن) بشارة الخوري/رياض الصلح(نجاح ما أطلق عليها بصيغة 

المسيحيون عن مطلب وضع لبنان تحت الوصاية الفرنسية مقابل تنازل المسلمين عن 
  .مطلب االنضمام إلى سوريا

 
ين وضع بالدهم تحت االنتداب الفرنسي المطالبة اليوم بعودة االستعمار وطلب اللبناني

ا أمام الطارئين والفاسدين ومافيات ًمعناه أنهم يلعنون تلك الصيغة التي فتحت الباب واسع
الطوائف من اإلمساك بتالبيب الدولة من أجل أنانياتهم ومصالحهم وأمام مشاريع دول 

غريب الوجه "ّني فيها ّإقليمية حولت لبنان إلى ساحة للصراع فيما بينها، ليصبح اللبنا
  .ويتحول لبنان إلى دولة فاشلة بامتياز" واليد واللسان

 
  .وربما يلعنون حتى رموز االستقالل. إنهم يلعنون استقالل بالدهم

 
 1990 المواطن وسط النفايات وبال كهرباء منذ انتهاء الحرب األهلية سنة بلد يعيش فيه

 بالده التي يفتقد فيها إلى الكرامة قبل أي وبال وظائف ويفكر بالهجرة ال في البقاء في
  ).شقاء عمره(ا، خسر حتى ودائعه البنكية ًومؤخر. شيء

  
من هنا على المعنيين من مفكرين ومثقفين وأنثروبولوجيين، البحث عن األسباب الحقيقية 
في تبدل مواقف وقناعات كثر من الناس وبخاصة جيل الشباب اليوم، من كثير من 

 من لومهم وقبل توجيه االتهامات المعلبة، ًبدال. لثوابت والشعارات الوطنيةالبديهيات وا
  .الجاهزة

 
 الشعبية وانقالب 1920في العراق، مرت علينا هذا العام، ذكرى ثورة حزيران سنة 

. فوجئنا من مواقف الكثيرين من ذينك الحدثين المفصليين. ّ العسكري1958تموز 
كانت مواقف صادمة لنا نحن الجيل الذي نشأ على . مواقف لم نعتدها منذ وقوعهما

دروس التربية الوطنية وتأثر بالحركات السياسية على اختالفها واختالف أهدافها 
ّتوزعت تلك المواقف بين التشكيك بدوافعهما واالتهامات لرجاالتهما بل . وشعاراتها

 فات والرثاء جرى ذلك وسط أجواء من الندم على ما. وحتى السخرية من منطلقاتهما
  .على ما ومن مضى قبلهما

 
رت من قناعات الناس قبل البحث ّعلى المعنيين البحث عن األسباب الحقيقية التي غي

ّمن يقف وراء تلك التغييرات ونكوصها عما كانت تؤمن به وتقدسهع ّ.  
 

 استقبال المنقذ بعد أن يئسوا ن في بيروت وهو يتجول وسط الدمارُفعندما يستقبل ماكرو
فمعنى . ّمن منقذ وطني وتهتف الجماهير أمامه مطالبة بالثورة وإسقاط الحكومة والعهد

ّا قد أصاب الوعي لدى المواطن تسبب به أؤلئك الذين أوصلوه لدرجة ً فادحً خلالَّذلك أن
  .الكفر بكل شيء

 
فعندما . المتربصينلقد هان الحكام على أنفسهم فهانوا عند شعوبهم وفي أعين اآلخرين 

 األزمة في لبنان سياسية وأخالقية وأنه سوف يساعد اللبنانيين مباشرة َّإنيقول ماكرون 
ِويعد الجماهير طرح حلول سوف يتابعها ويؤكد أنه . في إشارة إلى عدم ثقته بالمسؤولين
ُومع هذا يستقبل بكل ود وخضوع، من قبل رئيس . سيكون مسؤوال أمامهم عن تطبيقها

ْ ورئيس البرلمان وقادة األحزاب والكتل السياسية وكأن لم تبلغ الدولة ورئيس الحكومة
  .ُمسامعهم تصريحاته المهينة تلك

 
كما هو في العراق وسوريا . ما جرى في لبنان ينطبق على دول عربية أخرىالحديث ع

  .وليبيا
 

ًا حضرة المرشد اإليراني واضعًفقد شاهد العالم كيف دخل مصطفى الكاظمي حافي ا يديه ّ
ا ولم يرد عليه ال بأحسن ً واقفيما خامنائي بقه، بينءثنتين على صدره وهو يكرر انحناالا

ّمنها وال حتى بمثلها كما يأمر الدين اإلسالمي وكما تقضي األعراف في مثل هذه 
  .المناسبات

 
. قبلها هبط ترامب من السماء في قاعدة عين األسد دون معرفة حكومة عبدالمهدي بذلك

  .ّرة الولي الفقيهضنقه وهو في ح عن ربطة عكر كيف تخلى المالكي من قبلا نتذوما زلن
 

ا اللتفاتة من الرئيس ًأو حيدر العبادي الذي يتحرق ببالدة وهو ينظر إلى ساعته انتظار
  .أوباما الذي لم يعره أي اهتمام لوجوده فيدير له ظهره قبل أن يغادر

 
ا ًفي حميميم ليرسل على بشار األسد مستدعيكما شاهد العالم كيف يهبط بوتين في قاعدته 

وكيف منعه الحارس الروسي بعد انقضاء اللقاء بوضعه ذراعه أمامه ليحول . له اللقاء به
ا على ذلك التصرف مازلنا نتذكر ابتسامته البلهاء ردً. ا من بوتينًبينه وبين التقدم قريب

  .ُالمهين
 

 أمام السلطان أردوغان وهو ًا، ذليالًن فائق السراج وهو يقف مستكيشاهد العالم كذلك
ربما ليوحي لمرشده من وراء ذلك . اًيشير إلى لحيته التي أطلقها، وقد كان من قبل حليق

  .ٍأنه يمكنه االعتماد عليه كوال صغير، ذليل لطرابلس أمام الباب العالي
 

لهذا كفرت و. إنهم أذالء وقد ذلت األوطان في عهودهم. اًهؤالء أراغوزات وليسوا حكام
               الشعوب بكل تلك الشعارات النبيلة التي حملوها عندما خدعوهم بها
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  لبنانية بيروت بدأت الصورة يام من المأساة التي تعرضت لها العاصمة الأاليوم، وبعد

رابع من هذا الشهر سباب الحقيقية لالنفجار الذي وقع في الأللى حد ما، كاشفة اإتتضح 
جنبية ألعالم اإلا على ما نشرته وسائل افي مرفأ بيروت، وسأحاول تلخيصها هنا اعتمادً

  .واللبنانية
 

ا ًفه، وفقَّكان سبب االنفجار المهول في قوته ومساحة تأثيره وحجم الدمار الذي خل
 نترات صل منألاني، هو مواد متفجرة جورجية اكدها رئيس الوزراء اللبنألمعلومات 

حينها احتجزت السلطات . 2013األمونيوم، تم تخزينها في ميناء بيروت منذ نهاية عام 
لة من ميناء باتومي ا من نترات االمونيوم، كانت مرسً طن2750اللبنانية باخرة تحمل 

ضافية إا بحمولة ثر تزودهإو . 2013 سبتمبر 23ى موزمبيق في سود إلألعلى البحر ا
 بيروت، تعرضت لعطل فني استوجب اصالحها في المرفأ قبل من الحديد في ميناء

  .مواصلتها رحلتها
 

ضافة إلمرفأ عن رسو سابق لنفس السفينة ونتيجة إلشكاالت مالية، منها مستحقات قديمة ل
لى مصاريف االصالح التي لم يكن بمقدور طاقم السفينة دفعها، حصل ما لم يكن إ

 ولم يبذل المالك أي جهد لدفع المستحقات المالية غلب طاقم السفينةأا، فقد هرب ًمتوقع
 15 الحجز على السفينة في إلىدارة المرفأ إاضطرت ذلك، على إثر . واستعادة السفينة

شارت أوقد . لى مستودعات مرفأ بيروتإ ونقلت الشحنة التي على ظهرها 2013أكتوبر 
  . مواد قابلة لالنفجارلى نوعية الشحنة، وهيإمصادرة سلطات مرفأ بيروت في وثائق ال

 
 ، حاولت الجهات الحكومية اللبنانية نقل البضاعة 2014منذ عام 

رضتها على مصنعي األلعاب الخطرة إلى الجيش اللبناني، كما ع
 جميع الجهات التي عرضت عليها البضاعة َّ، ولكنالنارية

. وم ألسباب مختلفةالمصادرة رفضوا التعامل مع نترات األموني
بما في ذلك (ت نفسه، تلقت السلطات اللبنانية تحذيرات في الوق

 هذه الشحنة َّبأن) من رئيس مكتب الجمارك في مرفأ بيروت
  .  وال يجوز خزنها في مرفأ بيروتخطرة

  
، تجاهلت تلك 2014 السلطات اللبنانية، منذ ذلك الحين، أي منذ بداية عام َّنأ َّالإ

له بقاء الشحنة في مخازن ِّ التهديد الذي يشكالتحذيرات ولم تتعامل بمسؤولية مع حجم
 4ا في تدميره في ً لذلك كانت القنبلة الموقوتة في ميناء العاصمة سببًونتيجة. المرفأ

  .أغسطس، إلى جانب جزء من العاصمة اللبنانية
 

دم همال وعإأهو بسبب .  في ذلك اليوم بالذاتويبقى قيد التحقيق السبب وراء التفجير
خدم فيها اللحام ُعمال صيانة استأ هنالك معلومات عن َّنأارة المرفأ، خاصة ودإدراية من 

ياد خبيثة وعمل أ وراء التفجير َّنأ تحتوي على المواد المتفجرة، أم قرب المخازن التي

سرائيلي إل للطيران اًاتخريبي مخطط له، فالبعض من سكان العاصمة بيروت الحظ نشاط
كد هذا الخبر نائب رئيس مجلس النواب أنفجار، وقد حصول االفي سماء المدينة قبل 

  .اللبناني
  

ومع ذلك، فإن كل هذا ال ينفي اإلهمال الصارخ وعدم المسؤولية من أولئك األشخاص 
الذين سمحوا باحتمال وقوع مثل هذا االنفجار، ولم يجدوا وسيلة للتخلص من البضائع 

  . سنوات6.5الخطرة خالل 
 

مريكي ترامب، الذي عبر فيه عن اعتقاده بأن ما حصل ألئيس اريح الرجدير بالذكر تص
 َّنأا ًمضيف. في مرفأ بيروت كان نتيجة انفجار قنبلة في هجوم مخطط له على المرفأ

اعتقاده مبني على رأي جنراالت البنتاغون الذين لم يكشف عن أسمائهم، والذين، بحسب 
  .اًا عرضيًترامب، ال يعتبرون االنفجار حدث

 
 ألف شخص في المنطقة 250 و 200 تقديرات مختلفة، كان يعيش ما بين بحسب

ا، هذا ن يكون عدد الضحايا كبير جدًألذا فقد كان من المتوقع . نفجارالمتضررة من اال
 مخزن َّقدار، أنألومن رأفة ا. مة اللبنانية بيروتعدا الدمار الهائل الذي لحق بالعاص
ًا جزءا من قوة االنفجار، ًالكثير من األرواح، ممتصالحبوب المدمر في مرفأ بيروت أنقذ 

مام عاصفة التفجير لكان هناك عدد أكبر من الضحايا جنوب مركز أنه شكل عقبة أولوال 
  .االنفجار

 
 لبنان، الذي يمر بأزمة اقتصادية، سيجد صعوبة بالغة في َّنألى إشارة إل من اَّبد ال

خاصة وأن لبنان يخضع لعقوبات . لية جادةدون مساعدة دومن التعافي من هذه الضربة 
  .أميركية

 
لقد أظهرت مأساة بيروت مرة . ا ما هو موقفنا نحن في العراق من نكبة بيروتًخيرأو

. نسان وتطلق مواهبهاإلالم اآ وأن هناك مخلوقات وحشية تنعشها أخرى أن هناك أناس،
 يخلق من كل نهأمغزاها، ي ليس من حقنا الغور في كعادة هللا، وهي شأن من شؤونه الت

  .ا للمالك الحارس الرحيمًبليس نقيضإشيء نقيضه، كما خلق 
 

نباء بعد نكبة بيروت بدون ألة اللقطات التي عرضتها وكاالت امن المستحيل مشاهد
نة وسكانها يعيشون بين صبحت المديأفخالل ثوان معدودة . ع ورعب وغضبدمو

  .بعد االنفجارولى سبقت االنفجار والثانية ألحياتين ا
 

. نقاضألصوات استغاثة من بين اأ على االرض، دماء تلطخ الحجارة وأناس ملقاة جثثهم
ن تغادر أحياء يحتاجون للمساعدة قبل أا عن بقية ًعمال الطوارئ يتراكضون بعجالة بحث

لم ألطفال يصرخون من اأ ون وتولولنهم نساء تبكياءجسادهم، تاركين ورأرواح ألا
  .والخوف

 
نهم لم ومع قناعتي بأ. زاكيا ما حصل بانفجار هيروشيما وناكان شبهوي اللبنانيبعض

 نفس الوقائع تتكرر، َّأنها َّإال. افالم الوثائقيةأل في الصور وَّالإيشاهدوا هذين االنفجارين 
  .عين بغزارةأل ورعب ال يطاق ودموع تنهمر من اهرب من جحيم

 
ؤ أحد في العراق على استثمار هذه المأساة  لن يجرهَّنأفي البداية ساورني يقين ب
تب في ما يكفقد اتضح، عند مطالعتي . ت مخطئالكنني كن. ألغراض سياسية رخيصة

واعدهم الذين شمروا عن س" المحللين" هناك الكثير من َّنأمواقع التواصل االجتماعي، 
ة باألسلحة المليئ" مخازن حزب هللا"ن االنفجار وقع في أليخطوا منشورات بائسة عن 

نها نتيجة حتمية أأو . للبنانية على االقتراب منهاوالمتفجرات والتي لم تجرؤ الدولة ا
نه من أمريكية كما ألسلم لنا استدعاء الحماية األد نهج مقاوم في لبنان، لذا من الوجو

  .لى االنتداب الفرنسيإفضل للبنانيين العودة ألا
 

 للمساهمة في لى لبنانإرسال مساعدات إاهم في  العراق سَّوعندما جاءت األنباء عن أن
 منشوراتهم بالترحم على أواالذين بد" المحللين"ذا بهؤالء فا. إزالة تداعيات االنفجار

حزاب لبنانية دون غيرها، إذا بهم يعيدون أاللبنانيين وصبوا جام غضبهم على " أشقائهم"
التي ال تهتم " انةالبطر"ترتيب عضالت وجوههم ويرمون سهامهم على حكومتهم 

   "خرينآلا"طنيها وتوزع خيرات البلد على بحاجات موا
          



  

 

  
 

 

 



  

  اليساري
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  بمثابة صورة درامية ) بتهوفن(كانت الموسيقى عند
تشكل رابطة جدلية بين الدراما والصفاء ووسيلة تعبيرية 
مثلى، بسيطة، بسيطة ومعقدة عن طموحات اإلنسان 

  .وآماله
 
العظيم الذي طغى اسمه على كل رواد القرن ) بتهوفن(

التاسع عشر وتسنم عرش الموسيقى باتفاق الجميع وأطلق 
، فالكثير بحثوا )الرجل الفائق وجبار الموسيقى(لقبعليه 

عن هذا السر وسر تعلق الناس به، وهذا السر يكمن في 
جعل اإلنسانية فقد عبر عن إنسانيته من خالل الجدول 
الذي يترقرق او رقصة فرح الفالحين، او رياح عاتية، 
كذلك اخبرنا برأيه في القدر المجيد وفي البطولة، وهذا ما 

  .سيقاه أليفة وقريبة من النفس والفهم جعل مو
 

التسع المرتبة األولى من حيث ) بتهوفن(تحتل سيمفونيات 
الشهرة واالنتشار، مقارنه لمؤلفاته األخرى، الن السبب 
ًيمكن في ان هذه السيمفونيات هي األعمال األكثر تسجيال 
في تاريخ الموسيقى الكالسيكية، حيث يقول صديق 

وهو يصف السيمفونية الخامس ) لرانطون شيند(بتهوفن
القدر : الصور التالية) بتهوفن(لقد اراد منها : )القدر(

يقرع األبواب، واذا تمعنا في الجملة او هذا العنوان 
البسيط نجد ان خلفه يكمن الكثير من المعاني اي قدر واي 

  ( )ابواب؟
 

، واألبواب التي ال )بتهوفن(القدر المحتوم الذي أصاب 
ها عندما يصل القدر اذ ال بد من اإلنسان ان يمكن غلق

يقاوم الفشل وان ال يتذرع بالقدر الذي يصيبه وان ال يقف 
مكتوف األيدي فاإلرادة اقوي من كل شي، وهذا بتهوفن 
عندما أصيب بالصمم وهو اقوى سالح يصيب الفنان 
الموسيقي باعتبار ان الموسيقي أداة في الكتابة والتدوين 

وبالتالي فانه اذا ما فقد ) السمع(اإلذن واالستماع هي 
سمعه فانه ال يمكن ان يستشعر الموسيقى، فكيف يسمعها 

  .؟ وكيف يتحسسها؟ وكيف يصنعها؟
 

ولم يشعرنا ) بتهوفن(كل هذه األمور تغلب عليها العظيم 
بان فقد سمعه الن نتائجه الموسيقية كانت خير دليل على 

  .ودك الى االنتصاران القدر ال يوقف العزيمة التي تق
 

وفي هذا المنطلق يتحدث المايسترو يوسف السيسي عن 
هي اول إفصاح عن عبقرية " السيمفونية الخامسة فيقول

إنها الرجل الجديد أمام قدره منتصرا ..بتهوفن الناضجة
انها ملحمة تصور رحلة اإلنسان .. بقوة الخير وقوة اإلله 

رفة ومن الحكمة من العذاب والمعاناة الى الحكمة والمع
, ثم إلى الحياة األبدية الخالدة...الى الشجاعة واألمل

وكانت هذه السيمفونية في حركتها األخيرة، حيث المارش 
العظيم هي اول عمل سيمفوني في تاريخ الموسيقى 

وبالتالي فان موسيقى "( ) تستعمل فيه آالت الترمبون
هي ذات صورة درامية تعبر عن مكنونات ) بتهوفن(
إلنسان الداخلية وتظهرها بصورة موسيقية في غاية ا

  .التماسك والجمال
 

ودائما ما يلجأ المؤلفون الموسيقيون في بعض حركات 
الجزء األول في صيغة "السيمفونية وخصوصا في 

السوناتة وهي الصيغة الدرامية الكبرى في مجال الكتابة 
الموسيقية لما تتضمنه من عناصر متقابلة ومقامات 

وبالتالي فان المساحة التأليفية ..."( )عة وتفاعلمتنو
للمؤلف الموسيقي تمنحه القدرة على رسم صور درامية 
وأحداث وصفية من خالل عناصر وأجزاء السيمفونية 
وكذلك الحال في الحركة الثالثة او الجزء الثالث من كل 
سيمفونية فإنها تجبر المؤلف على ان يتحدد بإيقاع راقص 

ميزان الثالثي يرسم من خالله صورة ذو ال) فالس(
  .درامية راقصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

صوره الدرامية في آخرة سيمفونياته ) بتهوفن(كما رسم 
ومن أجمل هذه الصورة نجدها في السيمفونية التاسعة 
وهي آخر سيمفونياته وكأنه يحاول ان يختم مسيرته 

ياتية بفرح غامر، لذا فإننا نتلمس في هذه الموسيقية والح
ّعاطفة المسرة، فحركتها األولى تجسد "السيمفونية

الصراع من اجل الفرح، الذي لم يأتي بعد، بينما يرسم في 
الحركة الثانية سراب نشوة، اما الحركة الثالثة فإنها تعيد 
ذكرى السعادة، التي مضت وانتهت غير مخلفة وراءها 

ما تصور الحركة الرابعة بلوغ الغبطة اال الحسرة، في
"( ًالحقيقية، وهذا النصر ال يتم فعال اإل في األبدية

في هذه ) بتهوفن(،السعادة الحقيقية التي نادى بها )
السيمفونية فقد انتظرها بفارغ الصبر كرجل وكموسيقار 
طوال حياته، وجدها وعبر عنها في ختام السيمفونية 

تتلقى الفرح وهو غاية التاسعة حيث تعيش النفس و
اإلنسان والحياة وهدف الحياة األوحد، وبالتالي رسم 

صورة الفرح هذه الصورة الدرامية التي تحسسناها في 
صورة سمعية اال انها صورة ارتبطت بمخيلة المستمع، 

لم يكن مجرد موسيقار ناجح بل انه رسام ) بتهوفن(الن 
ات الخيال ومصور للصراعات الدرامية ومفسر الذ

  .اإلنسانية
 

ولو حاولنا ان نبحث عن مقاربات بين الصور الدرامية 
في أعمال بتهوفن الموسيقية وبين والصورة الدرامية 
إلحدى المسرحيات فإننا ال بد ان نجد تقارب درامي 

  .واضح المعالم بين االثنين
 

في الموسيقى تتضح الذروة الدرامية عبر التصعيد 
أجزاء العمل اللحني الصوتي من خالل الربط بين 

ًواستنفاد العناصر التقنية وصوال الى الشكل الخاص، هذا 
الشكل الذي يسعى الى رسم معالم درامية واضحة وجلية 
نتحسسها لحظة االستماع واالستمتاع في الموسيقى 
ًوصوال الى منطقة الذروة، والذروة في الدراما يتم بلوغها 

العناصر خالل عرض تطوير واستنفاد الموضوعات و
  .ًوصوال إلى قمة هرمية مجسدة

 
وكذلك إمكانات الموسيقى في التناوب بين الشدة والخفوت 
ًهذه الشدة وهذا الخفوت يخلق تنوعا في الصورة الدرامية 

لصراع للموسيقى ففي الشدة نتحسس القوة وتصاعد ا
، بينما في الخفوت نرى الدرامي وكذلك تأزم الصراع

صورة من صور المشاعر الرومانسية والهدوء 
واإلحساس باالنسيابية، هذه الخصائص يبلغها المبدع من 
خالل اإليقاع فاإليقاع المؤثر في درامية البناء الفني هو 
عنصر من عناصر التأثير وجذب االنتباه والتشويق وعبر 

ه في التعبير، استخدامه المؤلف الخاص لإليقاع وإمكانيات
هذه اإلمكانيات اإليقاعية في الدراما تسهم بدورها في 
تجسيد بواطن العمل، حيث التفاوت في الفصول 
وخصوصيات األداء، والتفاعل والتواصل والتصعيد 
وبلوغ الذروات وتخفيفها، حتى ان اإلغريق القدماء 

لتعميق ) كورال(استخدموا الموسيقى واألغاني الجماعية 
ًلدرامي او لعرض بغض جوانبه توصال مع المشهد ا

  .القصد وخصوصية الصورة الدرامية
 

في شكل السوناته يكون ) الثيمة الرئيسة(اما اللحن األول 
ذا طابع درامي من حيث تركيبته وإيقاعه وتأثيره، هذا 
اللحن يقابل في الدراما الموضوع الرئيسي األول، ويكون 

ء السيمفونية، ال سيما ًتأثيره تواصليا ومتميزا عبر أجزا
حركتها األولى، كما الموضوع في الشخصية الرئيسية 
في الدراما او في المسرحية حيث يتواصل أثره الجمالي 
والفني عبر الفصول، ومن عوامل التعبير الدرامي 
 ويمكن لنا ان نشبه هذين بالسيمفونية الخامسة لبتهوفن

 هو هذا التقارب) عطيل(ومسرحية شكسبير ) القدر(
صورة درامية من حيث الفكرة والتركيبة والخصائص، 
ًاما اللحن الثاني في السوناته يكون شاعريا، غنائيا، ذا اثر  ً

، في )عطيل(رقيق ومتمهل، كما في دزدمونة زوجة 
الدرامية يرافقها ويتبعها لحن ) بتهوفن(حين تجد الحان 

أخر رقيق وغنائي معبر عن الهدوء والشجن، وبالتالي 
) بتهوفن( اللحن الرئيس في السيمفونية ال سيما اعمال فان

والرومانتيكيين من بعده يقابل البطل في الدراما، بينما 
اللحن الثاني فهو نظير الشخصية االنثوية في الدراما، 

يتم التقابل والتصادم بين ) عطيل(لذلك في مسرحية 
والذروة ) عطيل ودزدمونة(الشخصيتين الرئيسيتين 

نتائج الحبكة، والحبكة تقود الى تطور نتيجة من 
السيمفونية، فيما تقود في الدراما الى الذروة فالنهاية، 
والنهاية في الحركة األولى من السيمفونية تعقب قسم 
التطور في الحركة األولى من السيمفونية نجد وحدات 

: العرض والتطور والنهاية، اما أقسام الدراما هي: الفعل
   نهايةالعرض والوسط وال
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 ًموقرة َّ َ َ ُ  
ًمقدسة َّ َ ُ  

ُتلك الكأس َ  
ِحين دائما تخفي عني كل الحياة َّ ُ ِ ِ ُ ً َ  

  ًدوما مع كأسي
ِأنا مرآة الدمع في يقين الصدق ِ ِ ُ  
ِدوما والكأس مفرغة في رأسي ٌ َّ ْ ُ ُ ً  

ٍأكون ساحة آلهات نسيان ِ ً ُ  
ٍوخرير ذاكرة ال تهدأ ُ  

َفي كل قبلة بين ٍ ُ ِّ ُ:  
ِشفاهي ِ  

ِوحواف كأسي ِ  
ُّتكون هي كل ما أنا ُُ  

  ِوما هو مني أنا
  :ِكأسي

ًبين أصابعي خفيفة جدا ٌ ِ َ  
ِثقيلة جدا في البوح ً ٌ  

ِحزينة جدا في الصمت ً ٌ  
ِموجعة جدا في القلب ً ٌ ِ ُ.  

  ِفي الحرب
  ِفي الموت
  ِفي الخطر

ِقريبا من العدم ً  
َّوحدها وحدها كأسي َّ ْ  

ِحملتني َ َ  
ِنَصرتني َ َ  

َوهزمت الحياة ْ  
ْحين لجمت َ َ َ َّ الخوف فيَ َ  

ِحين أنستني انتمائي للحياة ِ ِ َ َ  
ِحين روضتني في انتمائي إلى الموت َِ ِ َ  

  ُعشت كأسي
َألعيش الوجع َ َ  
َألعيش الذاكرة ِ َ  
َألعيش الحرب َ  
َألعيش الحياة َ  

  ً.قهقهة
ِعشت كأسي وعاشتني ُ  

  ُأدمنت كأسي
ِحملتها وحملتني ُ  

ِوفيين ِّ  
  ٍفي انكسار ما
  ٍفي وجع ما
  ٍفي لجوء ما

ٍي بكاء ماف ُ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٍفي اعتراف ما
  ٍفي نشاز ما

ِوفيين ِكأي كلبين .. ِّ ِ ّ  
ِنفي إلى برية ألالنتماء ِّ َّ ُ  

ُكما الكأس المقدسة عند الماسونيين ُ ُ ّ  
ِكأسي قداسة الحياة في لحظة الحياة  ِ ُ  

ُحين تركتها َ  
ِما من عربدة مع الكأس ٍ َّ َ ْ ِ  

ٍهو أنيس عمر كامل ٍُ ُ  
   ينتحرلئال

ٍهو كل النفس المحبوس بلغة َ َ َّ ُّ ُ  
ِغير قابلة للنطق ُ ٍ ُ  

ِأو حتى قابلة للترجمة ٍ  
  كلينا أنا وكأسي

ًارتشفنا روحا جوالة تائهة ً َّ ً ُّ  
ّتبحث عن إيثاكاها كما عوليس ُ  

  بحثنا عنها
  ُلتدخلنا

  َونعيش بها
  َوتعيش فينا

ْحين كل الروح أدمنت كأسي َ ْ ِ ُّ ُّ ُ َ  
ُّلجمت كل الحي ُ ْ َ َ ِاة خارج نَفسيَ ِ  

ٍأنيس كل ألم كأسي ُّ ُ ُ  
ٍحين تتقاطر بعد الصمت كذاكرة ِ َُ  

  :أمامي كأسي
ِتقود الليل إلى األحرف ُ َ ُ  

ِتدل القصيدة إلى صراخ وجعها َ ِ ُ ُّ  
  :في انتظاري كأسي

ِتدل كل اليوم َّ ُُّ  
ِتدل كل الحياة ُّ ُُّ  

ِإلى حتف ذاكرتها ِ  
ِفي كل اللحظات ِّ ُ:  
ٍلحظات سوء ُ  
ٍلحظات دمع ُ  

ٍلحظات صخب ُ  
ٍلحظات ضياع ُ  
ٍلحظات وجع ُ  
ٍلحظات موت ُ  
ٍلحظات صمت ُ  
ٍلحظات عدم ُ  
ٍلحظات لذة ُ ُ  

***  
  هو هو كأسي

ِترجمان محلف ليقين الحقيقة في ثرثرة  ِ ِ ٌ َّ َ ُ ٌ ُ
ًالبوح صدقا ِ ِ  
  هو هو كأسي

ًيقين كل الحياة معاشة َ ُ ِ ِّ ُُ  
ٍّيترجم أحرفا هي حقيقة كل سر ِ ُّ ُ ُ ً ُ ِ ُ  

ِقافزة إلى سطح  ّالورقة لتحياً ِ  
ٍدون كبت َ  
ٍدون قناع َ  

ِدون لبوس النفاق من وفي الحياة ِ ِ ِ َ  
ِّكأسي مرآة عريي ُ ُ  

َّكأسي كل المكبوت والمكنون في ِ ِ ُّ ُ  
ِمحكوما باإلعدام حين هزلت كل الحياة ُّ ُ ْ َ ُ َ َ ِ ً  

  :كأسي
ِنجاة الظل من الليل ِّ ُ  

ِنجاة النطق من خرسه ِ ْ َ ِ ُّ ُ  
ِنجاة الليل من عتمته ِ ِ ُ  

  ِ الشمس من احتراقهاُنجاة
  :كأسي

ِنجاتي أنا من نَفسي ْ ِ  
  :كأسي

ِنجاة األحرف من الصمت ِ ُ ُ  
  :كأسي

ِنجاة البياض من بياضه ِ ُ  
  :كأسي

ِنجاة الشعر من الحياة ِ ِّ ُ   


  

 

  

 



  

  اليساري
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  قد عاشت تجربة كالتي 1922لم تكن الجمهورية التركية الحديثة منذ تأسيسها عام 
تعيشها اليوم تحت قيادة المسلم اإلخوانجي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن شيخ الدين 

ى منصة مؤتمر إسالمي دولي اإلخوانجي األسوأ منه يوسف القرضاوي من عل
أبريل المنصرم /جماهيري نظمه تنظيم اإلخوان المسلمين في إسطنبول في شهر نيسان

بأن سلطان تركيا هو سلطان المسلمين، رغم علمه بما يقوم به أردوغان من تشكيل 
" سلطان آخر زمان"ًهذا السلطان العثماني الجديد يعتقد واهما بكونه . وتسليح اإلرهابيين

ًلمسلمات والمسلمين عالميا، كما يعتقد واهما جدا بقدرته على استعادة مكانة الدولة ل ً
العثمانية في العالم قبل أن تتحول إلى رجل مريض عفا الدهر عليه وشرب وانتهى بانتها 
الحرب العالمية األولى، وعلى استعادة بعض أهم مستعمراتها السابقة في الشرق األوسط 

  . ومال أفريقيا
  
تحت وطأة هذا الوهم الخرافي يتحرك أردوغان كثور هائج مصاب بجنون البقر ذات و

اليمين وذات الشمال، يرسل بقواته العسكرية الحتالل أراضي سورية، ويدعم الميليشيات 
ًاإلرهابية التي ساهم بتشكيلها وتسليحها، وبعضها األشد إرهابية وعدوانية يعتبر جزءا 

لتنظيم جماعة اإلخوان المسلمين الدولي، التي تمارس القتل من الجناح العسكري السري 
ًاليومي والواسع ضد الكرد السوريين بدعوى أنهم يشكلون امتدادا لحزب العمال 
الكردستاني، في حين أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة ضمن الدولة السورية 

ل المزيد من قواته المسلحة إلى ثم يواصل هذا المستبد الشرقي الجديد إرسا. الديمقراطية
العراق ليعزز بها القواعد والركائز العسكرية التي أقامها في كردستان العراق وفي 
بعض مناطق محافظة الموصل، بذريعة محاربة وجود قوات لحزب العمال الكردستاني 
في العراق، ويمارس القصف الجوي العدواني ضد الفالحين والرعاة الكرد وضد القرى 

لبساتين، إضافة إلى إصابة وحدات من القوات العراقية الموجودة هناك بالصواريخ وا
  . ًالتركية، كما حصل أخيرا بقتل ضابطين عراقيين ومواطنين آخرين

  
وال يكتفي هذا السياسي األهوج بذلك، بل امتدت أصابعه الخبيثة وأرسل عساكره 

ع العسكري الداخلي في مسعى منه ومرتزقة سوريين إلى ليبيا للتدخل في الصراع والنزا
لتأمين مصالح استعمارية في ليبيا، والسيما في مجال النفط والغاز، إضافة إلى المشاريع 

وقد اثار هذا . التجارية واالقتصادية وضمان مجاالت لتوظيف الرأسمال التركي في ليبيا
بية الفاعلة في التدخل الفظ مصر التي وجدت فيه محاولة جدية لدعم الميليشيات اإلرها

ًليبيا وتوسيع نشاطها اإلرهابي في مصر أيضا وعلى منطقة الحدود الليبية المصرية، مما 
هددت مصر بالتدخل في هذا النزاع الذي يمكن أن يتحول إلى حرب إقليمية تؤججها 

وقد ظهرت أطماع أردوغان من خالل توقيعه مع . أطماع التوسع التركي في المنطقة
اقية خاصة بالتنقيب عن البترول في البحر األبيض المتوسط دون أن السراج على اتف

  .يحترم حقوق الشعب الليبي وحقوق الدول األخرى في البحر األبيض المتوسط
 

وحين نشب الخالف بين السعودية وبعض دول الخليج وبين دولة قطر، وهي الملتزمة 
اتور التركي قوات مسلحة بنهج وسياسات اإلخوان المسلمين في المنطقة، أرسل الدكت

تركية وأقام قاعدة عسكرية كبيرة في قطر بهدف تعميق وتشديد الخالف والصراع بين 
الدول العربية، في حين كان باإلمكان إيجاد حلول ناجعة للمشكالت القائمة من خالل 

وهناك كثير من المعلومات عن محاوالت تركيا التدخل في الشأن . الجامعة العربية
 وتأييد حزب النهضة اإلخواني في الصراع السياسي الدائر في تونس، وكذلك التونسي

وتشير المعطيات المتوفرة إلى . التدخل في مصر إلى جانب جماعة اإلخوان المسلمين
دور كبير ومستمر للدولة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم والقوات المسلحة 

 من الميليشيات اإلرهابية المسلحة، السيما التركية في تشكيل وتدريب وتسليح المزيد
المرتزقة السوريين، التي بدأوا بإرسالها إلى عدد متزايد من الدول، بما فيها تلك الدول 

  .ًذات األكثرية المسلمة التي كانت جزءا من الجمهوريات السوفييتية
 

الثور التركي الهائج المصاب بجنون البقر لم يكتف بإشاعة كل 
ات والتدخل السياسي والعسكري المباشرين بشؤون هذه التوتر

تلك الدول، بل راح يتحرش باليونان ويستفز االتحاد األوروبي 
من خالل إرسال باخرة متخصصة للتنقيب عن البترول والغاز 
في البحر البيض المتوسط وفي المنطقة التي تقع ضمن الحدود 

  . احتجاجهاالتابعة لليونان وقبرص، مما اثار حكومة اليونان و
وحين عبر االتحاد األوروبي عن تأييده لليونان، أرسل السلطان العثماني الجديد المصاب 

والنرجسية المرضية، مجموعة من البواخر الحربية التركية لحماية " أنا"بتضخم الـ 
ًالباخرة المدنية، معبرا بذلك عن غضبه على االتحاد األوروبي، مما اثار عليه االتحاد 

  .ي ورأوا في هذا التصرف األهوج إعالن حرب ضد اليوناناألوروب
 

السؤال الذي يدور في بال كل مراقب حول العوامل الكامنة وراء هذه التصرفات 
 :السياسية والعسكرية الهوجاء لنجيب طيب اردوغان يمكنه أن يسجل الواقع التالي

سياسي الخاطئ والخطير تعيش تركيا منذ سنوات أزمة سياسية داخلية حادة سببها النهج ال
  ةـوان المسلمين في المنطقــالذي يسير عليه رجب طيب أردوغان والمتناغم مع خط اإلخ
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 والمصادر تدريجيا للحريات العامة وحرية الصحافة، والذي تخلى عن علمانية الدولة 
ة فهناك معارضة سياسية قوي. التركية كلية لصالح الدولة الثيوقراطية والدولة البوليسية

كما أنه يواجه نضاال حازما من الشعب الكردي في . وانشقاقات داخل حزبه السياسي
كردستان تركيا، وليس من قبل حزب العمال الكردستاني وحده، الذي يطالب بحقوقه 
القومية العادلة والمشروعة، الذي يجابه بالحديد والنار وحمالت عسكرية ضد المناطق 

ت واسعة وإصدار احكام قاسية من قضاء مسيس الكردية بتركيا وحمالت اعتقاال
كما أن االقتصاد التركي يعاني ومنذ سنوات من تفاقم . وخاضع للسلطان الخائب الجديد

االزمة االقتصادية والمالية، زادها وباء كورونا شدة، بسبب تراجع السياحة، إضافة إلى 
التصدير، مما أدى توقف مصانع كثيرة ومؤسسات زراعية عن العمل واإلنتاج وتراجع 

إلى بطالة واسعة لم تشهدها تركيا من قبل وإلى انهيار العملة التركية مقابل العمالت 
األجنبية وتفاقم الفقر وإعالن إفالس كثرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع 

  .المديونية الداخلية والخارجية لتركيا
 

بة السلطان المستبد الجديد تحقيق إن هذا التحرك التركي صوب الخارج يشير إلى رغ
 :ثالثة أهداف هي

ً توجيه أنظار المجتمع صوب المشكالت الخارجية المتورطة بها تركيا حاليا وصرف  -1
 .أنظارها عن مشكالتها الداخلية المتفاقمة

 رفع الحماس القومي اليميني المتشدد والعنصرية التركية في صفوف المجتمع من -2
قدرة تركيا في استعادة أمجادها وقدرة قواتها على فرض مصالحها خالل التدليل على 

على الشعوب والدول األخرى، رغم المزيد من القتلى في صفوف القوات المسلحة 
 .التركية التي ال يعلن عنها

 إحراج المعارضة التركية في موقفها المعارض لسياسة أردوغان لدى أوساط -3
  .ة والتي كانت وماتزال من مؤيدي أردوغان وحزبهالفالحين والمدن الريفية والفقير

 
إن هذا النهج السياسي والعسكري واألمني وما نجم عنه من تفاقم اإلرهاب الفكري 
والسياسي الداخلي وحمالت االعتقاالت في صفوف الشعب والقوات المسلحة وأجهزة 

 الدول الدولة، إضافة إلى أثارته لميد من المشكالت والتوترات والنزاعات مع
والمجاورة، يرى فيه كثير من المراقبين السياسيين والعسكريين مخاطر جمة على منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث سيشتد الصراع ويتفاقم الركض وراء التسلح، في 
ًوقت تعاني المنطقة من تراجع شديد في التنمية وتفاقم في البطالة والفقر والحرمان أوال، 

نشوب حروب إقليمية شرسة تؤدي إلى المزيد من الموت والخراب والدمار وإلى احتمال 
كما يمكن أن يقود هذا النهج إلى تدخل دولي في هذه . وتعطل عملية التنمية الوطنية

النزاعات المحتملة، سواء من جانب االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة أو روسيا 
  .االتحادية

 
ية التي تواجه المجتمع الدولي، السيما مجلس األمن الدولي إن المهمة الكبيرة والضرور

واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والجامعة العربية، والرأي العام العالمي، هي التصدي 
الحازم لهذا النهج السياسي والعسكري واألمني العدواني للدولة التركية الذي يمكن أن 

األوسط وشمال أفريقيا تشترك فيها كثير من يهدد العالم بحرب دامية في منطقة الشرق 
إن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوقف تركيا عن . ًالدول وربما تشارك فيها دول كبرى أيضا

التدخل في شؤون الدول األخرى وسحب قواتها المسلحة وتفكيك قواعدها العسكرية 
ة بالطرق السلمية ًأزال، ثم البدء بمفاوضات مع الدول ذات العقة لحل المشكالت القائم

باعتباره السبيل الوحيد لمنع تطور األحداث بما ال تحمد عقباه على المجتمعات والدول 
  ً فريقيا، وربما ابعد من ذلك ايضافي منطقة الشرق األوسط وشمال أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كما الشماتة ضد لبنان... تكاثرت التساؤالت السلبية...خالل األسبوع الماضي  ...
 منذ ...الفوضى والفساد السلطوي والحزبي والطائفي والعائلي المهيمنين عليهو

وخاصة بعد االنفجار الكارثي الذي انطلق ـ بعد إهمال ...  وحتى هذه الساعة...استقالله
  ...كامل ـ من مستودعات مــرفــأ بـيـروت

كن لبنان ليس سعد ول...  حقيقية... شرعية...نــعــم كل هذه االنتقادات الصارخة... نعم
 ودولته ... ليس حزب هللا وشيوخه ومحاربيه المسلحين... وجماعته وحزبه...الحريري
وليس نبيه بــري واستيالئه ومشاركته ...  رغم اشتراكه ببقايا الدولة المركزية...المستقلة

  باIn GOD we trustتب عليه ُ كذيوال... نتجه هذا البلد بالدوالربقرصنة كل ما ي
  ... نحن نـؤمن

  
لبنان ...  وال حزب هللا... وال سعد الحريري وال الكتائب...ولكن لبنان ليس نبيه بري

ويعملون ...  ويهاجرون لبالد العالم...شاباته وشبابه الذين يثورون من وقت آلخر
 بكل المدن ...وهم الذين كانوا وما زالوا يطعمون أهاليهم...  ويشتهرون...وينجحون
  ...للبنانيةوالقرى ا

 
 ... من هؤالء الشابات والشباب الذين يتظاهرون بكل عواصم العالم...من هؤالء

 ضد الطائفية العرجاء التي تنخر جسد لبنان ... ضد الفساد... بمئات اآلالف...باآلالف
  ... والفوضى والفقر المشرعين...وقواعده اإلنسانية

 
 وصرخاتي ...ة البائسة الحزينة المتشائمة كلماتي اليائس...لهؤالء تتوجه اليوم كلماتي

 من ... إلنقاذ هذا البلد الذي يحتوى على جواسيس ومتآمرين...المخنوقة بوادي الطرشان
بكافة المدن والقرى .. .)األصليين(لباقين من اللبنانيين  أكثر من ا...بلدان العالم كله

يبحث عن ... افذه لكل إنسان حــرا أبوابه ونوًدون أن ننسى أن لبنان فتح دوم... اللبنانية
ولكنه اليوم يحتاج إلى أضخم جهاز ... أمان ومأوى ألفكاره وحاجته لألوكسيجين

Karcher كـارشــر لتنظيفه من كل هؤالء السياسيين الذين اقتسموا حياته وكل ما 
كان بينما ...  وفقدان كل أمل بحياة أفضل...وساقوه إلى المآسي والنكبات والعدم ...ينتج

... وبيروت كانت أجمل وأحلى من أجمل العواصم األوروبية... يسمى سويسرا الشرق
 والفوضى الكيسنجرية ... يغمرها ضباب اليأس والخراب والموت...وهي اليوم

  ...للسفارات األجنبية" لــفــة .. .قــشــة" وفساد حكامها المباعين  بإهمال ...المرتبة
 

أمر رفضه ... جنة تحقيق دوليةوخارج لبنان تطالب بل ...ــ أصوات من داخل لبنان
 لجنة ...لجنة دولية؟...  المعتصم بقصره...ل عون رئيس الجمهورية اللبنانيةاميش

  ...  أو لجنة تحقيقية لبنانية؟؟؟...عربية
  

 ...تحتوي على متآمرين وجواسيس.. . ممكن أن تحقق بمدينة...أية لجنة يا بشر
 طائرة ...والتي رأى وسمع عديد من موطنيها البيروتيين... رائيلوالجارة إس.. .باآلالف

 ... والتي تغسل يديها كبيالطس البنطي... أو دقائقٍفوق مرفأ بيروت قبل االنفجار بثوان
 خالل الخمسين سنة ...كأنما ما من أحد حــام فوق لبنان أو سوريا... من دم المسيح

ومن يخترق غير مبال بالرأي ...  اإلسرائيليغير الطيران.. .بال أي حساب.. .األخيرة
 ... يفجر...يضرب...  غير الطيران اإلسرائيلي... وتوسالت الرأي العام العالمي...العام
إنهم أبرياء ...  ليس هو...ليس هو.. ومن ثم يغطيه اإلعالم العالمي... ويــهــرب... يقتل

 إثر تفجيرات ألفي وسبعمئة ...اءحتى أنهم أضاءوا أرزة خضر... من كل نكباتنا ومآسينا
 سنوات ـ بغباء وإهمال وفساد كامل ـ المكدسة منذ سبع... ات األمونيومطن من نيتر

وسبب ثالثمئة ألف ... ا من المدينةًا كبيرًوالذي فجر قسم... بإحدى عنابر مرفأ بيروت
ن أية لجنة إذ... وخمسة آالف جريح. ..ً ومائة وسبعة وخمسين قتيال...بيروتي بال مأوى

.. . كـرتونية...حتى محكمة الهاي... تحقيق تتجرأ فضح المجرمين الحقيقيين
كيفما .. . تحقيقاتهاً موجهة...تسيطر عليها الواليات المتحدة األمريكية.. .كـركـوزيـة

 من كل من يرفضون ديكتاتها من دول ...إلدانة من ترغب ومن تشاء... وأينما تــشــاء
 ...العالم
*** 

 :لـى الــهــامــشعـ
 ...ـ وعن المساعدات األوروبية

 من هذه الحفنة الهزيلة من األورويات التي سوف يقدمها االتحاد األوروبي إلى ًبدال
داءات اآلثمة التي يقوم ا تجاه االعتًا شجاعًا صريحً يتخذ موقفْل أنِّكم كنت أفض... لبنان

مت حكومي ا بصً وغالب...جية مختلفة بأشكال حرب... منذ عقود... اإلسرائيليبها جاره
  ...ا ضد المعتدى عليهً ودوم... المباع لصالح المعتديوتغطيات إعالمه... مخجل

 
... ا على حكامه المنخورين حتى العظمًوعلى شباب لبنان الذي مأل شوارع لبنان معترض

ي المهترئ  وإلغاء النظام العائلي الطائف...أال يتراجعوا للدفاع عن نظام علماني كامل
والذي لم يترك للشعب اللبناني الحقيقي أية وسيلة للتطور نحو ديمقراطية ونظام ... الفاسد

 نحو األنظمة والقوانين ...حضاري حقيقي لتطوير حياته بشجاعة وقوة ووضوح
... وخــاصــة بوجود أنتليجنسيا لبنانية مثقفة متطورة حديثة... الحضارية المدنية الحديثة

 والتي ... الزعامات العائلية واألحزاب الطائفيةَّولكن... ا النظام اللبناني المدنيتؤيد كلي
ما لم  ...لهذا البلد. ..ةهي العثرة والنكبة الرئيس... نتهتمتص كل خيرات لبنان وقرص

ا من هذه الزعامات العائلية والطائفية التي تسبيه وتهدد تطوره نحو يتخلص كلي
   ية واالجتماعية والوجوديةا بأمراضه السياسا مهددًًومسوف يبقى د... األفضل
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  ّكل َّ تعرضت العاصمة اللبنانية بيروت إلى انفجار ضخم هزبآفي الرابع من 

ر وذهب خمسة مليارات دوال يقدر بًال هائاًحدث دمارأبيروت من أقصاها إلى أقصاها و
ف الجرحى والعديد من المفقودين حتى هذه اللحظة  وآالايدً شه١٥٠ ـضحيته ما يقارب ال

اسيين  ويذهب بعض المحللين السي.رض لم يتم العثور عليهمألاما بين البحر وباطن 
و أكثر حتى تعود إلى ما أن سنة يعمار بيروت بخمسإعادة إلوشهود العيان بتقديراتهم 

  .زاكياغايروشيما ون قنابل ههو يشبأل هذا االنفجار الضخم والذي يعد كانت عليه قب
 

َصودرتشديدة االنفجار الويؤكد اإلعالم بأن هذه المادة   عندما رست ٢٠١٤ في عام ِ
من المرفأ أ َّ وعندما شك،إحدى السفن القادمة من جورجيا مولدافيا متوجهة إلى موزمبيق

ها في شديدة االنفجار وتخزينالفي هذه السفينة تم تفتيشها ومصادرة مادة نترات االمونيوم 
 وهذه ،ا خارج المناطق المأهولة بالسكان ولم يتم نقلها وتخزينها بعيدً،مخازن تابعة للمرفأ

 رغم مراسلة الحكومة من قبل مسؤولين المرفأ ومطالبتهم بنقلها من ،المصيبة الكبرى
  . صاغية من قبل الحكومةاً طلبهم المتكرر لم يجد أذانَّ ولكن،هذا المكان ألكثر من مرة

 
المصارف  حكومة الفساد وحكومة َّنأللف عالمة استفهام وعالمة تعجب أ نضع اوهن

 لمناقشة مثل هذه الكتب والرسائل والمطالبات التي ستلهيها عن ًتاوالبنوك لم تجد وق
 ؛االستغالل ومص دم الشعب اللبناني ومهاجمة الوجود الفلسطيني ومحاربته بكل الوسائل

لموضوع لنا اَّواقفنا المسبقة من حكومة الفساد في لبنان الشقيق وحلذا تحللنا من مإ اوهن
حد يد ألنفجار عرضي ليس  ما حدث هو اَّنأذا افترضنا بوإمن جميع جوانبه وحيثياته 

 ، وكالهما وارد، الكيان الصهيونيعاصمة بيروت منللنه استهداف أو افترضنا بأفيه 
  . خلفه الواليات المتحدة األمريكيةْنِوني وموالمستفيد الوحيد من ذلك هو الكيان الصهي

  
ذا افترضنا الفرضية األمريكية بأن حزب هللا هو وخبراء إيرانيين يصنعون صواريخ إ و

ذا كان كذلك إ و، هذه الفرضية ال تستند إلى دالئل وال وقائعَّ فإن،بلستية في هذا المكان
 ا خلفه الواليات المتحدة همْنِ الكيان الصهيوني ومَّ هذا يؤكد على أنَّعتقد بأنأ

بعاد الشبهة عن إالنفجار وتريد الواليات المتحدة لية مباشرة عن هذا او مسؤوالنالمسؤ
لصقت التهمة في حليفتها أ الفرضية ولكنها من حيث ال تدري االحتالل الصهيوني بهذه

  .االستراتيجية وهي دولة االحتالل الصهيوني
  

همالها لهذه القنبلة إ ارتكبتها الحكومة اللبنانية بمةن هناك جريأ سنتفق على ْولكن
الموقوتة والمدمرة بعدم االكتراث واتخاذ القرارات الالزمة لنقلها وتخزينها في مكان 

 ال يجب أن ا وهن،و المناطق العسكرية الخاصة بذلكأيد عن المناطق المأهولة بالسكان بع
سائل اإلعالم كان ما يتم تناقله على وذا إ و.ومة بفسادها وجرائمها دون عقابتهرب الحك

 ،و نووي مصغرأري ذ ويقال بأنه صاروخ ، قد ضرب المكانهبأن هناك صاروخ موج
  . خلفها الواليات اإلجرامية األمريكيةْنِسيكون خلف ذلك دولة الكيان الصهيوني وم

 
ى الحدود  سنجد مناورة للعدو عل،ا ال يتجاوز األسابيعذا عدنا للخلف بزمن قصير جدًإو

 القطع البحرية األمريكية تا تحركًلك الفترة أيضت وفي .مريكيأاللبنانية بدعم وإسناد 
 ا وهن.في مهمة سريةادة الصهاينة  الشرق األوسط ولقاء وزير الدفاع األمريكي القهتجابا

 سنجد أصابع االتهام تشير بشكل مباشر إلى ، المستفيدْنَلو ربطنا األحداث ببعضها وم
 في َّ الصهيوني ويكون هذا االنفجار هو رسالة لكل العالم العربي واإلسالمي بأنالعدو

 ،حال االعتراض على المشاريع الصهيوامريكية وأهمها صفقة القرن ومشروع الضم
  .سيكون مصيرهم كمصير بيروت وبشكل أكبر بكثير من ذلك

 
 وانتشار النيران حتى قذا افترضنا السيناريو الثاني وهو خلل فني أحدث الحريإا َّمأ

حداث االنفجار االول ومن ثم الثاني الذي شعرت به قبرص وشوهدت إوصلت إلى 
خماده قبل االنفجار إ وته ولم تقم الحكومة بمحاصر،السحابات السوداء الكثيفة من دمشق

ا حكومة الفساد والمفسدين وحكام المصارف الرأسماليين االحتكاريين ً أيضا وهن.االول
ن تقدم أ تحل الحكومة وْ يجب أنا وهن.رقوا كل ثروات البالد لم يكترثوا لذلكالذين س
جبارها على ذلك من خالل الضغط الشعبي إ لم تقدم الحكومة استقالتها يتم ذاإ و،العدالة

 ،في الميادين من خالل االعتصام السلمي والمظاهرات الجماهيرية على أبواب الوزارات
خذ أ الجماهير وانتخاب حكومة جديدة ت للعدالة بقوة ضغط وبعدها يجب تقديمهم...لخإ

عمار وإعادة رفع وتيرة االقتصاد من خالل تشغيل عجلة اإلنتاج وكذلك من إعلى عاتقها 
األفكار بخالل رسم السياسات االستراتيجية للتشغيل على مستوى الوطن وعدم السماح 

 يطالبون بإعادة االنتداب الفرنسي إلى  مثل الذين،الهدامة التي تطالب بإعادة احتالل لبنان
 دالالت يس الفرنسي ساركوزي إلى لبنان له قدوم الرئَّنأ حيث ،لبنان واحتالله من جديد

  .معلنةال المبطنة وغير  له أهدافهتغير ما ورد في اإلعالم وكان
 

لتي ولو ترك القادة السياسيين واإلعالميين المجال إلى أصحاب التواقيع على الوثيقة ا
ن لم إ ، مئات اآلالفإلى لبنان سيصبح عدد الموقعينتطالب بإعادة االنتداب الفرنسي 

 الشعب اللبناني متضرر بكامله من انقطاع التيار الكهربائي َّنأ حيث ،الماليينيكن 
وسياسة البنوك والمصارف اإلجرامية بحق الشعب وكذلك الفساد والجريمة وكبح 

مجموعة مضللة ضد  وهناك ،طبقات الفقيرة والبطالةالحريات العامة واستغالل ال
 وهذا ، منهم سيوقع من خالل منظوره الخاص وكل،ب هللا بالتحديدالمقاومة وضد حز

عتبرها ضمن مشروع المؤامرة على أ الموقعين على هذه الوثيقة التي مما يرفع نسبة
د الوحيد من هذا  يجب توجيه البوصلة ضد المجرم الفاعل والمستفيا هن.لبنان الشقيق

االنفجار وهو الكيان الصهيوني المجرم ومالحقته على أرض الواقع وكذلك مالحقته في 
حق اإلنسانية ومالحقة بي محكمة الهاي الرتكابه جريمة كل المحافل الدولية ومحاكمته ف

كما قلت في السابق كل قياداته بصفتهم مجرمي حرب وكذلك مالحقة الحكومة اللبنانية 
   همالها واشتراكها في هذه الجريمة النكراءإسادها وبسبب ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 عندما 

 ًيسقط العصفور مقهورا
ٍحفنة قمحعلى  ِ 

 ْأو غدير
 ًيصبح الصياد فاشيا
 ينتف الريش وينسى
ًإن في العش فراخا ِّ 
ْتتحدى الزمهرير َّ 

 
 يا تغريدك المبحوح بالصمت.. آه

 ْوبالصمت الغزير
 ُنامت الوردة في عينيك
 وفي أوتارك الرعشاء

 ْقد نام الخرير
 ِال تبال

ًفإذا قيل انتهى العمر صغيرا ُ 
   ْأصبح الموت كبير
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*** 
  من ". الليليون"ًكان ابن عمي عبد الغفار نهاريا في حين أننا كنا داخليين ويقال لنا

 لنا مغادرة هنا كان حظه في الغزوات الغرامية أكبر من حظنا نحن الذين ال يحق
واستثمر هو نقطة الضعف فينا . المدرسة إال بعد ظهر الخميس وسحابة يوم الجمعة

ِّفطفق ينشف ريقنا بحكايات لها أول وليس لها آخر عن معاركه الغرامية وقواه الخارقة ُ .
كنا نعلم أنه يكذب ولكن، ما عسى أن نفعل نحن مع هذا التلذذ القاهر الذي نحسه من 

 . أساطيره
 
بة من هللا هذه القوة الشمشونية التي عند ابن عمي عبد الجبار، وأما قرضه الشعر ه

وتفصيل الخبر أن عبد الغفار لما اضطر وهو في . فمكتسب منا لما كنا في تجهيز حلب
الصف الرابع االبتدائي إلى ترك المدرسة والعمل صانع خياط عند أخيه األكبر انقطع 

 ما بينه وما بين الثقافة، حتى إذا عاد إلى المدرسة -واتنحو أربع سن-طوال هذه المدة 
ًونحن سابقوه كان يعاني جوعا مزمنا لألدب واللغة ًفي البداية لبث سنوات تلميذا شديد . ً

وعلى الرغم من أن أخي مواهب كان أعلمنا . كثير الحفاوة بكل كلمة نقولها. االنتباه إلينا
الثقافة المصرية قطعة شعرية، وبما أواله المرحوم في اللغة وأكتبنا، بما نشرت له مجلة 

بوصفه بكره، حتى أنه لم يكتف بالدروس العربية التي كان يقبسها منه . أبي من عناية
ومع ذلك لم يكن مواهب يمأل عين عبد الغفار ألنه لم يكمل دراسته . ًفوضع له معلما

َّ ومن ثم لم يقرأ -الشيخ تاجإذ طرد من الصف التاسع ألسباب سياسية أيام حكم -الثانوية
 . العقل الباطن مثل ابن عمنا يحيى ومثلي أنا

. ًتلك األيام كان ابن عمي عبد الغفار نهاريا ويسكن في غرفة عند جيران بحي الجميلية
ذات يوم جاءني يقول . فعشق فتاة من الزقاق تعمل أجيرة حالقة اسمها حميدة صرصور

 : لي
 أمك تقول في حكاياتها عندما يقع أحد أبطالها في الغرام؟وال أبو الحصين إيش كانت -
وجاء األمير عالء الدين إلى أمه مثل المنكوش من القبر، وجهه خيطان، :"  تقول- 

ارفعي يا أماه فراش الهنا ومدى فراش : أصفر مثل الليمون، وحيله مهدود، وقال لها
 !".العنكبوت، األمير عالء الدين راح يطق ويموت

 
هذا بالضبط حال ابن عمك بعد أن وقع حتى شوشته في غرام أم : "بد الغفارصرخ ع

 !". الحمد أحلى بنت في الدنيا
 

ً إن آسرة فؤاده هي أيضا ليست حيادية -كما يقول الدرك عند كتابة الضبوط-ُسئل فأجاب
دع أمام عاطفته الجارفة ولكن أهلها متعصبون ومعلمتها الحالقة تشدد عليها الرقابة وال ت

لها فرصة تتنفس فيها رائحة ربها، وأن أختها الصغيرة ترافقها في الصباح، وإحدى 
ًزميالتها، بأمر من المعلمة الظالمة ال تفارقها من وقت االنصراف إلى أن تسلمها يدا بيد 

 . ألمها الجالدة الثابتة
 ومن أين عرفت اسمها؟-
 أعطيتها قطعة شكوالتة فحكت .دلهزت على أختها الصغيرة بعد أن أوصلتها البارحة- 

 .لي
 واآلن ماذا تريد؟ - 
 .  أن تنقش لي نقفة دين إيمان مكتوب غرامي يرمي الطير-
 .حاضر-
 .على شرط- 
 . تفضل- 
 . تحلف لي ال تطلع بره-
ال توص الحريص وال تبع بالرخيص، اي أنا وهللا اقتل القتيل قدامي ورح خذ لك ! ولو- 

 . رقدة بأمان هللا
 متى تنتهي منه؟ . نااتفق-
 . اآلن أمليه عليك حتى يكون بخطك- 
تعال معي إلى . اليوم خميس، يعني أنهم يسمحون لكم أنتم الليليين بالخروج. معقول-

 . البيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . ًلحظة حتى أحضر كتابا أقرؤه هذه األيام البد أن يفيدنا في نقش المكتوب-
 . دبر راسك-
 

 577رحت إلى غرفة المطالعة حيث خزائننا وأحضرت كتاب ابن األنباري المتوفي سنة 
 .وتوجهنا إلى بيته القريب" نزهة األلباء في طبقات األدباء"هجرية 

 إيش قلت لي اسمها؟ - 
 . حميدة صرصور-
 ! جادت القريحة. هات ورقة وقلم واكتب-
 . ًقل-
ماضي الحزين وحاضري الملهوف نظر عيني ومنية فؤادي ورجاء حشاشتي و"-

 كتبت؟..." ومستقبلي الريان باآلراب 
 أحلم على لحظة، أي شو أنا ماكينة؟ طويلة هذه الترويسة، أليست طويلة؟ - 
 أنت كم رسالة غرام كتبت حتى تاريخه؟. اكتب وضب لسانك-
 .  وال واحدة- 
 . إذن اكتب-
 ما معنى آراب؟ -
 . اشتغل". أرب"جمع -
 

 : وقلت.  ابن األنباري خفيةفتحت كتاب
قل أعوذ برب "ُاتشرف بمطالع أنوار ألطاف شموس محياك فلق الصبح حصنته بآية -

 .َّلبث القلم يصر لحظات ثم توقف. حتى لو عصبته بسالب" الفلق
 ؟ "سالب"إيش هذه - 
أنشدني المفضل : قال أبو زيد في كتاب النوادر.  عصابة تضعها المرأة على رأسها-

 :  بن ضمرة النهشلي، وهو من البحر الكامللضمرة
 

 هل تخمشن ابلي على وجوهها
 أو تعصبن رأسها بسالب

 
 : ً قال عبد الغفار محيرا

  
هذه القصة غير منشورة في األعمال الكاملة في ثالث : ملحوظة

مجلدات التي أصدرتها وزارة الثقافة السورية ألعمال األديب 
 .السوري حسيب كيالي القصصية والروائية

 



  

  اليساري
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 !خفف عنها شوية. أخاف أال تفهم المسكينة كل هذا الكالم الكبير-
 .اضحك في عبك- 

 على إيش؟-  
 .إذا لم تفهم- 
 كيف؟ - 
ًبا بك وحبا لككلما عسر عليها فهمك ازدادت اعجا- ً. 
 . معقولة، أكمل- 
 . وبعد أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، بسل عليك-
 ...حلوة هذه، ولكن. نه...-
شو أنت الثاني؟ كلما قلت لك كلمة طلعت لي مثل حمصية الكي الكن وما الكن؟ إذا لم - 

ِيعجبك أسلوبي دور على واحد غيري ّ.  
 

 : ً قال ممعوسا
 ... لبسلولكن هذه ا-
 ".حرام عليك يا حميدتي"هذه معناها -
 .أكمل! طيب ماش- 
 ...أكتب فإن قرمي إليك ليزداد، وعندما- 
 ؟"القرم"رجعنا إلى الهيروغليفي؟ ما هذه . على مهلك-
 . شدة الرغبة- 
 "فإن قرمي"ماش -
 ...يزيد من وجد قلوبنا حتى كأنها في هيدبى فال تجعليها في قهقرى أو خيزلى-  
 ! ًأنا المثقف ال أفهم حرفا فكيف بحميدة صرصور. العمى-
 .َّوبعد يا فيد زعفراني ويا مؤرجة أو مؤرشة أو محرشة أشجاني، فقد حم التداني-
 

فصبرت عليه حتى استكمل كتابة . إنه يلهث" توان" الحظت أن صرير القلم أصبح في 
 :سألته. الجملة

 ما بك؟ - 
 . ما بي شيء، أكمل-
 . نك تعبتال، أرى أ-
َّأي شو تعبت؟ ديني علي حرام كل كلمة من هذا الكالم تطلع منك مثل طلقة الجفت أبي - 

 .مقلين
 ". ًوختاما"هل أختم المكتوب؟ أكتب - 
 . وأمري . ال، أكمل-
 هل تريد نصيحة؟ -
 ! تفضل، تفاصح-
 .أرى أن تضبعها زيادة- 
 كيف؟ - 
 .ته ما داختختم الرسالة بأبيات تدوخ اللي في حيا-
 ً.مثال- 
 ً:مثال- 

  محاسنها سهام للمنايا 
 مريشة بأنواع الخضوب 

 ًبرى ريب الزمان لهن سهاما 
 يصيب بنصله مهج القلوب                                              

 
 .ظريف، نقلني هذين البيتين-

 : نقلهما، وقال
 . غيره-
 :اكتب-

 قفي شفتي في موضع الطبل ترتعدي
 كما قد أبحت الدف في جيدك الحسن

ًهبيني عودا أجوفا تحت شنة  ً 
 تمتع فيها بين نحرك والدمن

 
 شنة؟-
 .قربة صغيرة خلق-
 .خلق فسوى-
 .ال، يعني مهترئة-
 !أرزلين-
ًهذان البيتان قالهما شيخ في التسعين متغزال بجارية الثت رأسها وطلت بالفيد .  ال تنق-

 .  ليها قميص وقناع مصبوغان وفي عنقها طبل فعشقهاما بين قرنها إلى قدميها وع
 .أي، على خير-  

ُكنت قد كذبته الخبر أو كذبت نصف كذبة ألن الجارية، في الحكاية، لما سمعت الشيخ  ُ
ًفلم أزل واقفا حتى حميت : قال. التسعيني ينشد هذين البيتين نزعت الطبل ورمت به

 : أنا معها كما قال الشاعر. ًإلى جواباالشمس على مفرق رأسي، ال تخرج وال ترجع 
 

 فوهللا يا سلمى لطال اقامتي
 على أي شيء يا سلمى أراقبه

 
  . َّثم انصرفت سخين العين، قرح القلب، فهذا الذي ترى من التغير من عشقي لها

 
فضحك الرشيد حتى : وكان الراوي هو األصمعي في مجلس هارون الرشيد بالرقة قال

ُ يا عبد الملك ابن ستة وتسعين عاما يعشق؟ فقلتويحك: استلقى وقال قد كان ذلك يا : ً
  .امير المؤمنين

 
ُوقد قرأت منه على عبد الغفار البيت األخير فأحبه ورضي به خاتمة . وبقيت الخبر أمتع

   للمكتوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بوع الماضي، الذي لم يكن انفجار المرفأ الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت في األس

ًيشبه قنبلة هيروشيما لهوله، حدثا عاديا عابرا، وإنما هو نتيجة طبيعية للمحاوالت  ً ً
فاالنفجار جاء بعد أن شهدت شوارع  .المتواصلة للقضاء على الدولة اللبنانية وتصفيتها

بيروت مظاهرات واسعة ضد الفقر والجوع، وفي ظل النقاشات والمداوالت للخروج من 
ة االقتصادية والسياسية التي تهدد لبنان وتحوله لدولة فاشلة، وفي خضم جائحة األزم

  .كورونا التي لها آثار مدمرة على االقتصاد اللبناني والعالمي
 

إن انفجار المرفأ يتحمل المسؤولية عنه جميع المسؤولين اللبنانيين، وسببه باألساس 
ًقيا على المجتمع اللبناني ووحدة الشعب ًالصراعات الطائفية العميقة التي تشكل خطرا حقي

فالطائفية هي مصدر الفتن واالحتراب الداخلي، والسبب الحقيقي للحرب األهلية . اللبناني
  .اللبنانية التي ما زال لبنان يعاني آثارها حتى اآلن، حيث أحرقت االخضر واليابس

 
الستقالة، استجابة لرغبة لقد عصف االنفجار بالحكومة اللبنانية التي سارعت إلى إعالن ا

 .الشعب اللبناني الذي عبر عن غضبه من خالل النزول لشوارع العاصمة بيروت
والالفت في األحداث الجارية بلبنان إنها تسير باتجاه حصار قوى المقاومة اللبنانية 
بأحزابها المختلفة ومواقعها الدستورية ووجودها الرسمي، وذلك من خالل الحمالت 

والسياسية والدبلوماسية التي تهدف محاصرة وإفشال كل جهد لتشكيل حكومة االعالمية 
  .لبنانية جديدة تعمل على إخراج لبنان من أزمته السياسية واالقتصادية الخانقة

 
يجب على النخب السياسية أن تعي وتدرك حاجة لبنان إلى إعادة صياغة العقد 

فلبنان يستحق حياة . ف الداخلي ويتوقفاالجتماعي للدولة اللبنانية كي ال يتواصل النزي
ًسياسية ودستورا أفضل مما هو عليه اآلن، يعبر عن حاجة الوطن والمواطن في بناء 
الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات، يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني في كل مناحي 

  .ائفيةالحياة، ويجنبه كل الويالت واالزمات التي أنتجها نظام المحاصصة الط
 

لبنان يحتاج إلى التخلص من الفساد والتبعية والطائفية المذهبية المقيتة، ومن الضروري 
   أن يكون بعد كارثة المرفأ واالنفجار الهيروشيمي ليس كما كان قبله
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  قد عاشت تجربة كالتي 1922لم تكن الجمهورية التركية الحديثة منذ تأسيسها عام 
تعيشها اليوم تحت قيادة المسلم اإلخوانجي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن شيخ الدين 

ى منصة مؤتمر إسالمي دولي اإلخوانجي األسوأ منه يوسف القرضاوي من عل
أبريل المنصرم /جماهيري نظمه تنظيم اإلخوان المسلمين في إسطنبول في شهر نيسان

بأن سلطان تركيا هو سلطان المسلمين، رغم علمه بما يقوم به أردوغان من تشكيل 
" سلطان آخر زمان"ًهذا السلطان العثماني الجديد يعتقد واهما بكونه . وتسليح اإلرهابيين

ًلمسلمات والمسلمين عالميا، كما يعتقد واهما جدا بقدرته على استعادة مكانة الدولة ل ً
العثمانية في العالم قبل أن تتحول إلى رجل مريض عفا الدهر عليه وشرب وانتهى بانتها 
الحرب العالمية األولى، وعلى استعادة بعض أهم مستعمراتها السابقة في الشرق األوسط 

  . ومال أفريقيا
  
تحت وطأة هذا الوهم الخرافي يتحرك أردوغان كثور هائج مصاب بجنون البقر ذات و

اليمين وذات الشمال، يرسل بقواته العسكرية الحتالل أراضي سورية، ويدعم الميليشيات 
ًاإلرهابية التي ساهم بتشكيلها وتسليحها، وبعضها األشد إرهابية وعدوانية يعتبر جزءا 

لتنظيم جماعة اإلخوان المسلمين الدولي، التي تمارس القتل من الجناح العسكري السري 
ًاليومي والواسع ضد الكرد السوريين بدعوى أنهم يشكلون امتدادا لحزب العمال 
الكردستاني، في حين أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة ضمن الدولة السورية 

ل المزيد من قواته المسلحة إلى ثم يواصل هذا المستبد الشرقي الجديد إرسا. الديمقراطية
العراق ليعزز بها القواعد والركائز العسكرية التي أقامها في كردستان العراق وفي 
بعض مناطق محافظة الموصل، بذريعة محاربة وجود قوات لحزب العمال الكردستاني 
في العراق، ويمارس القصف الجوي العدواني ضد الفالحين والرعاة الكرد وضد القرى 

لبساتين، إضافة إلى إصابة وحدات من القوات العراقية الموجودة هناك بالصواريخ وا
  . ًالتركية، كما حصل أخيرا بقتل ضابطين عراقيين ومواطنين آخرين

  
وال يكتفي هذا السياسي األهوج بذلك، بل امتدت أصابعه الخبيثة وأرسل عساكره 

ع العسكري الداخلي في مسعى منه ومرتزقة سوريين إلى ليبيا للتدخل في الصراع والنزا
لتأمين مصالح استعمارية في ليبيا، والسيما في مجال النفط والغاز، إضافة إلى المشاريع 

وقد اثار هذا . التجارية واالقتصادية وضمان مجاالت لتوظيف الرأسمال التركي في ليبيا
بية الفاعلة في التدخل الفظ مصر التي وجدت فيه محاولة جدية لدعم الميليشيات اإلرها

ًليبيا وتوسيع نشاطها اإلرهابي في مصر أيضا وعلى منطقة الحدود الليبية المصرية، مما 
هددت مصر بالتدخل في هذا النزاع الذي يمكن أن يتحول إلى حرب إقليمية تؤججها 

وقد ظهرت أطماع أردوغان من خالل توقيعه مع . أطماع التوسع التركي في المنطقة
اقية خاصة بالتنقيب عن البترول في البحر األبيض المتوسط دون أن السراج على اتف

  .يحترم حقوق الشعب الليبي وحقوق الدول األخرى في البحر األبيض المتوسط
 

وحين نشب الخالف بين السعودية وبعض دول الخليج وبين دولة قطر، وهي الملتزمة 
اتور التركي قوات مسلحة بنهج وسياسات اإلخوان المسلمين في المنطقة، أرسل الدكت

تركية وأقام قاعدة عسكرية كبيرة في قطر بهدف تعميق وتشديد الخالف والصراع بين 
الدول العربية، في حين كان باإلمكان إيجاد حلول ناجعة للمشكالت القائمة من خالل 

وهناك كثير من المعلومات عن محاوالت تركيا التدخل في الشأن . الجامعة العربية
 وتأييد حزب النهضة اإلخواني في الصراع السياسي الدائر في تونس، وكذلك التونسي

وتشير المعطيات المتوفرة إلى . التدخل في مصر إلى جانب جماعة اإلخوان المسلمين
دور كبير ومستمر للدولة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم والقوات المسلحة 

 من الميليشيات اإلرهابية المسلحة، السيما التركية في تشكيل وتدريب وتسليح المزيد
المرتزقة السوريين، التي بدأوا بإرسالها إلى عدد متزايد من الدول، بما فيها تلك الدول 

  .ًذات األكثرية المسلمة التي كانت جزءا من الجمهوريات السوفييتية
 

الثور التركي الهائج المصاب بجنون البقر لم يكتف بإشاعة كل 
ات والتدخل السياسي والعسكري المباشرين بشؤون هذه التوتر

تلك الدول، بل راح يتحرش باليونان ويستفز االتحاد األوروبي 
من خالل إرسال باخرة متخصصة للتنقيب عن البترول والغاز 
في البحر البيض المتوسط وفي المنطقة التي تقع ضمن الحدود 

  . احتجاجهاالتابعة لليونان وقبرص، مما اثار حكومة اليونان و
وحين عبر االتحاد األوروبي عن تأييده لليونان، أرسل السلطان العثماني الجديد المصاب 

والنرجسية المرضية، مجموعة من البواخر الحربية التركية لحماية " أنا"بتضخم الـ 
ًالباخرة المدنية، معبرا بذلك عن غضبه على االتحاد األوروبي، مما اثار عليه االتحاد 

  .ي ورأوا في هذا التصرف األهوج إعالن حرب ضد اليوناناألوروب
 

السؤال الذي يدور في بال كل مراقب حول العوامل الكامنة وراء هذه التصرفات 
 :السياسية والعسكرية الهوجاء لنجيب طيب اردوغان يمكنه أن يسجل الواقع التالي

سياسي الخاطئ والخطير تعيش تركيا منذ سنوات أزمة سياسية داخلية حادة سببها النهج ال
  ةـوان المسلمين في المنطقــالذي يسير عليه رجب طيب أردوغان والمتناغم مع خط اإلخ
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 والمصادر تدريجيا للحريات العامة وحرية الصحافة، والذي تخلى عن علمانية الدولة 
ة فهناك معارضة سياسية قوي. التركية كلية لصالح الدولة الثيوقراطية والدولة البوليسية

كما أنه يواجه نضاال حازما من الشعب الكردي في . وانشقاقات داخل حزبه السياسي
كردستان تركيا، وليس من قبل حزب العمال الكردستاني وحده، الذي يطالب بحقوقه 
القومية العادلة والمشروعة، الذي يجابه بالحديد والنار وحمالت عسكرية ضد المناطق 

ت واسعة وإصدار احكام قاسية من قضاء مسيس الكردية بتركيا وحمالت اعتقاال
كما أن االقتصاد التركي يعاني ومنذ سنوات من تفاقم . وخاضع للسلطان الخائب الجديد

االزمة االقتصادية والمالية، زادها وباء كورونا شدة، بسبب تراجع السياحة، إضافة إلى 
التصدير، مما أدى توقف مصانع كثيرة ومؤسسات زراعية عن العمل واإلنتاج وتراجع 

إلى بطالة واسعة لم تشهدها تركيا من قبل وإلى انهيار العملة التركية مقابل العمالت 
األجنبية وتفاقم الفقر وإعالن إفالس كثرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع 

  .المديونية الداخلية والخارجية لتركيا
 

بة السلطان المستبد الجديد تحقيق إن هذا التحرك التركي صوب الخارج يشير إلى رغ
 :ثالثة أهداف هي

ً توجيه أنظار المجتمع صوب المشكالت الخارجية المتورطة بها تركيا حاليا وصرف  -1
 .أنظارها عن مشكالتها الداخلية المتفاقمة

 رفع الحماس القومي اليميني المتشدد والعنصرية التركية في صفوف المجتمع من -2
قدرة تركيا في استعادة أمجادها وقدرة قواتها على فرض مصالحها خالل التدليل على 

على الشعوب والدول األخرى، رغم المزيد من القتلى في صفوف القوات المسلحة 
 .التركية التي ال يعلن عنها

 إحراج المعارضة التركية في موقفها المعارض لسياسة أردوغان لدى أوساط -3
  .ة والتي كانت وماتزال من مؤيدي أردوغان وحزبهالفالحين والمدن الريفية والفقير

 
إن هذا النهج السياسي والعسكري واألمني وما نجم عنه من تفاقم اإلرهاب الفكري 
والسياسي الداخلي وحمالت االعتقاالت في صفوف الشعب والقوات المسلحة وأجهزة 

 الدول الدولة، إضافة إلى أثارته لميد من المشكالت والتوترات والنزاعات مع
والمجاورة، يرى فيه كثير من المراقبين السياسيين والعسكريين مخاطر جمة على منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث سيشتد الصراع ويتفاقم الركض وراء التسلح، في 
ًوقت تعاني المنطقة من تراجع شديد في التنمية وتفاقم في البطالة والفقر والحرمان أوال، 

نشوب حروب إقليمية شرسة تؤدي إلى المزيد من الموت والخراب والدمار وإلى احتمال 
كما يمكن أن يقود هذا النهج إلى تدخل دولي في هذه . وتعطل عملية التنمية الوطنية

النزاعات المحتملة، سواء من جانب االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة أو روسيا 
  .االتحادية

 
ية التي تواجه المجتمع الدولي، السيما مجلس األمن الدولي إن المهمة الكبيرة والضرور

واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والجامعة العربية، والرأي العام العالمي، هي التصدي 
الحازم لهذا النهج السياسي والعسكري واألمني العدواني للدولة التركية الذي يمكن أن 

األوسط وشمال أفريقيا تشترك فيها كثير من يهدد العالم بحرب دامية في منطقة الشرق 
إن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوقف تركيا عن . ًالدول وربما تشارك فيها دول كبرى أيضا

التدخل في شؤون الدول األخرى وسحب قواتها المسلحة وتفكيك قواعدها العسكرية 
ة بالطرق السلمية ًأزال، ثم البدء بمفاوضات مع الدول ذات العقة لحل المشكالت القائم

باعتباره السبيل الوحيد لمنع تطور األحداث بما ال تحمد عقباه على المجتمعات والدول 
  ً فريقيا، وربما ابعد من ذلك ايضافي منطقة الشرق األوسط وشمال أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كما الشماتة ضد لبنان... تكاثرت التساؤالت السلبية...خالل األسبوع الماضي  ...
 منذ ...الفوضى والفساد السلطوي والحزبي والطائفي والعائلي المهيمنين عليهو

وخاصة بعد االنفجار الكارثي الذي انطلق ـ بعد إهمال ...  وحتى هذه الساعة...استقالله
  ...كامل ـ من مستودعات مــرفــأ بـيـروت

كن لبنان ليس سعد ول...  حقيقية... شرعية...نــعــم كل هذه االنتقادات الصارخة... نعم
 ودولته ... ليس حزب هللا وشيوخه ومحاربيه المسلحين... وجماعته وحزبه...الحريري
وليس نبيه بــري واستيالئه ومشاركته ...  رغم اشتراكه ببقايا الدولة المركزية...المستقلة

  باIn GOD we trustتب عليه ُ كذيوال... نتجه هذا البلد بالدوالربقرصنة كل ما ي
  ... نحن نـؤمن

  
لبنان ...  وال حزب هللا... وال سعد الحريري وال الكتائب...ولكن لبنان ليس نبيه بري

ويعملون ...  ويهاجرون لبالد العالم...شاباته وشبابه الذين يثورون من وقت آلخر
 بكل المدن ...وهم الذين كانوا وما زالوا يطعمون أهاليهم...  ويشتهرون...وينجحون
  ...للبنانيةوالقرى ا

 
 ... من هؤالء الشابات والشباب الذين يتظاهرون بكل عواصم العالم...من هؤالء

 ضد الطائفية العرجاء التي تنخر جسد لبنان ... ضد الفساد... بمئات اآلالف...باآلالف
  ... والفوضى والفقر المشرعين...وقواعده اإلنسانية

 
 وصرخاتي ...ة البائسة الحزينة المتشائمة كلماتي اليائس...لهؤالء تتوجه اليوم كلماتي

 من ... إلنقاذ هذا البلد الذي يحتوى على جواسيس ومتآمرين...المخنوقة بوادي الطرشان
بكافة المدن والقرى .. .)األصليين(لباقين من اللبنانيين  أكثر من ا...بلدان العالم كله

يبحث عن ... افذه لكل إنسان حــرا أبوابه ونوًدون أن ننسى أن لبنان فتح دوم... اللبنانية
ولكنه اليوم يحتاج إلى أضخم جهاز ... أمان ومأوى ألفكاره وحاجته لألوكسيجين

Karcher كـارشــر لتنظيفه من كل هؤالء السياسيين الذين اقتسموا حياته وكل ما 
كان بينما ...  وفقدان كل أمل بحياة أفضل...وساقوه إلى المآسي والنكبات والعدم ...ينتج

... وبيروت كانت أجمل وأحلى من أجمل العواصم األوروبية... يسمى سويسرا الشرق
 والفوضى الكيسنجرية ... يغمرها ضباب اليأس والخراب والموت...وهي اليوم

  ...للسفارات األجنبية" لــفــة .. .قــشــة" وفساد حكامها المباعين  بإهمال ...المرتبة
 

أمر رفضه ... جنة تحقيق دوليةوخارج لبنان تطالب بل ...ــ أصوات من داخل لبنان
 لجنة ...لجنة دولية؟...  المعتصم بقصره...ل عون رئيس الجمهورية اللبنانيةاميش

  ...  أو لجنة تحقيقية لبنانية؟؟؟...عربية
  

 ...تحتوي على متآمرين وجواسيس.. . ممكن أن تحقق بمدينة...أية لجنة يا بشر
 طائرة ...والتي رأى وسمع عديد من موطنيها البيروتيين... رائيلوالجارة إس.. .باآلالف

 ... والتي تغسل يديها كبيالطس البنطي... أو دقائقٍفوق مرفأ بيروت قبل االنفجار بثوان
 خالل الخمسين سنة ...كأنما ما من أحد حــام فوق لبنان أو سوريا... من دم المسيح

ومن يخترق غير مبال بالرأي ...  اإلسرائيليغير الطيران.. .بال أي حساب.. .األخيرة
 ... يفجر...يضرب...  غير الطيران اإلسرائيلي... وتوسالت الرأي العام العالمي...العام
إنهم أبرياء ...  ليس هو...ليس هو.. ومن ثم يغطيه اإلعالم العالمي... ويــهــرب... يقتل

 إثر تفجيرات ألفي وسبعمئة ...اءحتى أنهم أضاءوا أرزة خضر... من كل نكباتنا ومآسينا
 سنوات ـ بغباء وإهمال وفساد كامل ـ المكدسة منذ سبع... ات األمونيومطن من نيتر

وسبب ثالثمئة ألف ... ا من المدينةًا كبيرًوالذي فجر قسم... بإحدى عنابر مرفأ بيروت
ن أية لجنة إذ... وخمسة آالف جريح. ..ً ومائة وسبعة وخمسين قتيال...بيروتي بال مأوى

.. . كـرتونية...حتى محكمة الهاي... تحقيق تتجرأ فضح المجرمين الحقيقيين
كيفما .. . تحقيقاتهاً موجهة...تسيطر عليها الواليات المتحدة األمريكية.. .كـركـوزيـة

 من كل من يرفضون ديكتاتها من دول ...إلدانة من ترغب ومن تشاء... وأينما تــشــاء
 ...العالم
*** 

 :لـى الــهــامــشعـ
 ...ـ وعن المساعدات األوروبية

 من هذه الحفنة الهزيلة من األورويات التي سوف يقدمها االتحاد األوروبي إلى ًبدال
داءات اآلثمة التي يقوم ا تجاه االعتًا شجاعًا صريحً يتخذ موقفْل أنِّكم كنت أفض... لبنان

مت حكومي ا بصً وغالب...جية مختلفة بأشكال حرب... منذ عقود... اإلسرائيليبها جاره
  ...ا ضد المعتدى عليهً ودوم... المباع لصالح المعتديوتغطيات إعالمه... مخجل

 
... ا على حكامه المنخورين حتى العظمًوعلى شباب لبنان الذي مأل شوارع لبنان معترض

ي المهترئ  وإلغاء النظام العائلي الطائف...أال يتراجعوا للدفاع عن نظام علماني كامل
والذي لم يترك للشعب اللبناني الحقيقي أية وسيلة للتطور نحو ديمقراطية ونظام ... الفاسد

 نحو األنظمة والقوانين ...حضاري حقيقي لتطوير حياته بشجاعة وقوة ووضوح
... وخــاصــة بوجود أنتليجنسيا لبنانية مثقفة متطورة حديثة... الحضارية المدنية الحديثة

 والتي ... الزعامات العائلية واألحزاب الطائفيةَّولكن... ا النظام اللبناني المدنيتؤيد كلي
ما لم  ...لهذا البلد. ..ةهي العثرة والنكبة الرئيس... نتهتمتص كل خيرات لبنان وقرص

ا من هذه الزعامات العائلية والطائفية التي تسبيه وتهدد تطوره نحو يتخلص كلي
   ية واالجتماعية والوجوديةا بأمراضه السياسا مهددًًومسوف يبقى د... األفضل
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  ّكل َّ تعرضت العاصمة اللبنانية بيروت إلى انفجار ضخم هزبآفي الرابع من 

ر وذهب خمسة مليارات دوال يقدر بًال هائاًحدث دمارأبيروت من أقصاها إلى أقصاها و
ف الجرحى والعديد من المفقودين حتى هذه اللحظة  وآالايدً شه١٥٠ ـضحيته ما يقارب ال

اسيين  ويذهب بعض المحللين السي.رض لم يتم العثور عليهمألاما بين البحر وباطن 
و أكثر حتى تعود إلى ما أن سنة يعمار بيروت بخمسإعادة إلوشهود العيان بتقديراتهم 

  .زاكياغايروشيما ون قنابل ههو يشبأل هذا االنفجار الضخم والذي يعد كانت عليه قب
 

َصودرتشديدة االنفجار الويؤكد اإلعالم بأن هذه المادة   عندما رست ٢٠١٤ في عام ِ
من المرفأ أ َّ وعندما شك،إحدى السفن القادمة من جورجيا مولدافيا متوجهة إلى موزمبيق

ها في شديدة االنفجار وتخزينالفي هذه السفينة تم تفتيشها ومصادرة مادة نترات االمونيوم 
 وهذه ،ا خارج المناطق المأهولة بالسكان ولم يتم نقلها وتخزينها بعيدً،مخازن تابعة للمرفأ

 رغم مراسلة الحكومة من قبل مسؤولين المرفأ ومطالبتهم بنقلها من ،المصيبة الكبرى
  . صاغية من قبل الحكومةاً طلبهم المتكرر لم يجد أذانَّ ولكن،هذا المكان ألكثر من مرة

 
المصارف  حكومة الفساد وحكومة َّنأللف عالمة استفهام وعالمة تعجب أ نضع اوهن

 لمناقشة مثل هذه الكتب والرسائل والمطالبات التي ستلهيها عن ًتاوالبنوك لم تجد وق
 ؛االستغالل ومص دم الشعب اللبناني ومهاجمة الوجود الفلسطيني ومحاربته بكل الوسائل

لموضوع لنا اَّواقفنا المسبقة من حكومة الفساد في لبنان الشقيق وحلذا تحللنا من مإ اوهن
حد يد ألنفجار عرضي ليس  ما حدث هو اَّنأذا افترضنا بوإمن جميع جوانبه وحيثياته 

 ، وكالهما وارد، الكيان الصهيونيعاصمة بيروت منللنه استهداف أو افترضنا بأفيه 
  . خلفه الواليات المتحدة األمريكيةْنِوني وموالمستفيد الوحيد من ذلك هو الكيان الصهي

  
ذا افترضنا الفرضية األمريكية بأن حزب هللا هو وخبراء إيرانيين يصنعون صواريخ إ و

ذا كان كذلك إ و، هذه الفرضية ال تستند إلى دالئل وال وقائعَّ فإن،بلستية في هذا المكان
 ا خلفه الواليات المتحدة همْنِ الكيان الصهيوني ومَّ هذا يؤكد على أنَّعتقد بأنأ

بعاد الشبهة عن إالنفجار وتريد الواليات المتحدة لية مباشرة عن هذا او مسؤوالنالمسؤ
لصقت التهمة في حليفتها أ الفرضية ولكنها من حيث ال تدري االحتالل الصهيوني بهذه

  .االستراتيجية وهي دولة االحتالل الصهيوني
  

همالها لهذه القنبلة إ ارتكبتها الحكومة اللبنانية بمةن هناك جريأ سنتفق على ْولكن
الموقوتة والمدمرة بعدم االكتراث واتخاذ القرارات الالزمة لنقلها وتخزينها في مكان 

 ال يجب أن ا وهن،و المناطق العسكرية الخاصة بذلكأيد عن المناطق المأهولة بالسكان بع
سائل اإلعالم كان ما يتم تناقله على وذا إ و.ومة بفسادها وجرائمها دون عقابتهرب الحك

 ،و نووي مصغرأري ذ ويقال بأنه صاروخ ، قد ضرب المكانهبأن هناك صاروخ موج
  . خلفها الواليات اإلجرامية األمريكيةْنِسيكون خلف ذلك دولة الكيان الصهيوني وم

 
ى الحدود  سنجد مناورة للعدو عل،ا ال يتجاوز األسابيعذا عدنا للخلف بزمن قصير جدًإو

 القطع البحرية األمريكية تا تحركًلك الفترة أيضت وفي .مريكيأاللبنانية بدعم وإسناد 
 ا وهن.في مهمة سريةادة الصهاينة  الشرق األوسط ولقاء وزير الدفاع األمريكي القهتجابا

 سنجد أصابع االتهام تشير بشكل مباشر إلى ، المستفيدْنَلو ربطنا األحداث ببعضها وم
 في َّ الصهيوني ويكون هذا االنفجار هو رسالة لكل العالم العربي واإلسالمي بأنالعدو

 ،حال االعتراض على المشاريع الصهيوامريكية وأهمها صفقة القرن ومشروع الضم
  .سيكون مصيرهم كمصير بيروت وبشكل أكبر بكثير من ذلك

 
 وانتشار النيران حتى قذا افترضنا السيناريو الثاني وهو خلل فني أحدث الحريإا َّمأ

حداث االنفجار االول ومن ثم الثاني الذي شعرت به قبرص وشوهدت إوصلت إلى 
خماده قبل االنفجار إ وته ولم تقم الحكومة بمحاصر،السحابات السوداء الكثيفة من دمشق

ا حكومة الفساد والمفسدين وحكام المصارف الرأسماليين االحتكاريين ً أيضا وهن.االول
ن تقدم أ تحل الحكومة وْ يجب أنا وهن.رقوا كل ثروات البالد لم يكترثوا لذلكالذين س
جبارها على ذلك من خالل الضغط الشعبي إ لم تقدم الحكومة استقالتها يتم ذاإ و،العدالة

 ،في الميادين من خالل االعتصام السلمي والمظاهرات الجماهيرية على أبواب الوزارات
خذ أ الجماهير وانتخاب حكومة جديدة ت للعدالة بقوة ضغط وبعدها يجب تقديمهم...لخإ

عمار وإعادة رفع وتيرة االقتصاد من خالل تشغيل عجلة اإلنتاج وكذلك من إعلى عاتقها 
األفكار بخالل رسم السياسات االستراتيجية للتشغيل على مستوى الوطن وعدم السماح 

 يطالبون بإعادة االنتداب الفرنسي إلى  مثل الذين،الهدامة التي تطالب بإعادة احتالل لبنان
 دالالت يس الفرنسي ساركوزي إلى لبنان له قدوم الرئَّنأ حيث ،لبنان واحتالله من جديد

  .معلنةال المبطنة وغير  له أهدافهتغير ما ورد في اإلعالم وكان
 

لتي ولو ترك القادة السياسيين واإلعالميين المجال إلى أصحاب التواقيع على الوثيقة ا
ن لم إ ، مئات اآلالفإلى لبنان سيصبح عدد الموقعينتطالب بإعادة االنتداب الفرنسي 

 الشعب اللبناني متضرر بكامله من انقطاع التيار الكهربائي َّنأ حيث ،الماليينيكن 
وسياسة البنوك والمصارف اإلجرامية بحق الشعب وكذلك الفساد والجريمة وكبح 

مجموعة مضللة ضد  وهناك ،طبقات الفقيرة والبطالةالحريات العامة واستغالل ال
 وهذا ، منهم سيوقع من خالل منظوره الخاص وكل،ب هللا بالتحديدالمقاومة وضد حز

عتبرها ضمن مشروع المؤامرة على أ الموقعين على هذه الوثيقة التي مما يرفع نسبة
د الوحيد من هذا  يجب توجيه البوصلة ضد المجرم الفاعل والمستفيا هن.لبنان الشقيق

االنفجار وهو الكيان الصهيوني المجرم ومالحقته على أرض الواقع وكذلك مالحقته في 
حق اإلنسانية ومالحقة بي محكمة الهاي الرتكابه جريمة كل المحافل الدولية ومحاكمته ف

كما قلت في السابق كل قياداته بصفتهم مجرمي حرب وكذلك مالحقة الحكومة اللبنانية 
   همالها واشتراكها في هذه الجريمة النكراءإسادها وبسبب ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 عندما 

 ًهورايسقط العصفور مق
ٍعلى حفنة قمح ِ 

 ْأو غدير
 ًيصبح الصياد فاشيا
 ينتف الريش وينسى
ًإن في العش فراخا ِّ 
ْتتحدى الزمهرير َّ 

 
 يا تغريدك المبحوح بالصمت.. آه

 ْوبالصمت الغزير
 ُنامت الوردة في عينيك
 وفي أوتارك الرعشاء

 ْقد نام الخرير
 ِال تبال

ًفإذا قيل انتهى العمر صغيرا ُ 
   ْكبيرأصبح الموت 
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*** 
  من ". الليليون"ًكان ابن عمي عبد الغفار نهاريا في حين أننا كنا داخليين ويقال لنا

 لنا مغادرة هنا كان حظه في الغزوات الغرامية أكبر من حظنا نحن الذين ال يحق
واستثمر هو نقطة الضعف فينا . المدرسة إال بعد ظهر الخميس وسحابة يوم الجمعة

ِّفطفق ينشف ريقنا بحكايات لها أول وليس لها آخر عن معاركه الغرامية وقواه الخارقة ُ .
كنا نعلم أنه يكذب ولكن، ما عسى أن نفعل نحن مع هذا التلذذ القاهر الذي نحسه من 

 . أساطيره
 
بة من هللا هذه القوة الشمشونية التي عند ابن عمي عبد الجبار، وأما قرضه الشعر ه

وتفصيل الخبر أن عبد الغفار لما اضطر وهو في . فمكتسب منا لما كنا في تجهيز حلب
الصف الرابع االبتدائي إلى ترك المدرسة والعمل صانع خياط عند أخيه األكبر انقطع 

 ما بينه وما بين الثقافة، حتى إذا عاد إلى المدرسة -واتنحو أربع سن-طوال هذه المدة 
ًونحن سابقوه كان يعاني جوعا مزمنا لألدب واللغة ًفي البداية لبث سنوات تلميذا شديد . ً

وعلى الرغم من أن أخي مواهب كان أعلمنا . كثير الحفاوة بكل كلمة نقولها. االنتباه إلينا
الثقافة المصرية قطعة شعرية، وبما أواله المرحوم في اللغة وأكتبنا، بما نشرت له مجلة 

بوصفه بكره، حتى أنه لم يكتف بالدروس العربية التي كان يقبسها منه . أبي من عناية
ومع ذلك لم يكن مواهب يمأل عين عبد الغفار ألنه لم يكمل دراسته . ًفوضع له معلما

َّ ومن ثم لم يقرأ -الشيخ تاجإذ طرد من الصف التاسع ألسباب سياسية أيام حكم -الثانوية
 . العقل الباطن مثل ابن عمنا يحيى ومثلي أنا

. ًتلك األيام كان ابن عمي عبد الغفار نهاريا ويسكن في غرفة عند جيران بحي الجميلية
ذات يوم جاءني يقول . فعشق فتاة من الزقاق تعمل أجيرة حالقة اسمها حميدة صرصور

 : لي
 أمك تقول في حكاياتها عندما يقع أحد أبطالها في الغرام؟وال أبو الحصين إيش كانت -
وجاء األمير عالء الدين إلى أمه مثل المنكوش من القبر، وجهه خيطان، :"  تقول- 

ارفعي يا أماه فراش الهنا ومدى فراش : أصفر مثل الليمون، وحيله مهدود، وقال لها
 !".العنكبوت، األمير عالء الدين راح يطق ويموت

 
هذا بالضبط حال ابن عمك بعد أن وقع حتى شوشته في غرام أم : "بد الغفارصرخ ع

 !". الحمد أحلى بنت في الدنيا
 

ً إن آسرة فؤاده هي أيضا ليست حيادية -كما يقول الدرك عند كتابة الضبوط-ُسئل فأجاب
دع أمام عاطفته الجارفة ولكن أهلها متعصبون ومعلمتها الحالقة تشدد عليها الرقابة وال ت

لها فرصة تتنفس فيها رائحة ربها، وأن أختها الصغيرة ترافقها في الصباح، وإحدى 
ًزميالتها، بأمر من المعلمة الظالمة ال تفارقها من وقت االنصراف إلى أن تسلمها يدا بيد 

 . ألمها الجالدة الثابتة
 ومن أين عرفت اسمها؟-
 أعطيتها قطعة شكوالتة فحكت .دلهزت على أختها الصغيرة بعد أن أوصلتها البارحة- 

 .لي
 واآلن ماذا تريد؟ - 
 .  أن تنقش لي نقفة دين إيمان مكتوب غرامي يرمي الطير-
 .حاضر-
 .على شرط- 
 . تفضل- 
 . تحلف لي ال تطلع بره-
ال توص الحريص وال تبع بالرخيص، اي أنا وهللا اقتل القتيل قدامي ورح خذ لك ! ولو- 

 . رقدة بأمان هللا
 متى تنتهي منه؟ . نااتفق-
 . اآلن أمليه عليك حتى يكون بخطك- 
تعال معي إلى . اليوم خميس، يعني أنهم يسمحون لكم أنتم الليليين بالخروج. معقول-

 . البيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . ًلحظة حتى أحضر كتابا أقرؤه هذه األيام البد أن يفيدنا في نقش المكتوب-
 . دبر راسك-
 

 577رحت إلى غرفة المطالعة حيث خزائننا وأحضرت كتاب ابن األنباري المتوفي سنة 
 .وتوجهنا إلى بيته القريب" نزهة األلباء في طبقات األدباء"هجرية 

 إيش قلت لي اسمها؟ - 
 . حميدة صرصور-
 ! جادت القريحة. هات ورقة وقلم واكتب-
 . ًقل-
ماضي الحزين وحاضري الملهوف نظر عيني ومنية فؤادي ورجاء حشاشتي و"-

 كتبت؟..." ومستقبلي الريان باآلراب 
 أحلم على لحظة، أي شو أنا ماكينة؟ طويلة هذه الترويسة، أليست طويلة؟ - 
 أنت كم رسالة غرام كتبت حتى تاريخه؟. اكتب وضب لسانك-
 .  وال واحدة- 
 . إذن اكتب-
 ما معنى آراب؟ -
 . اشتغل". أرب"جمع -
 

 : وقلت.  ابن األنباري خفيةفتحت كتاب
قل أعوذ برب "ُاتشرف بمطالع أنوار ألطاف شموس محياك فلق الصبح حصنته بآية -

 .َّلبث القلم يصر لحظات ثم توقف. حتى لو عصبته بسالب" الفلق
 ؟ "سالب"إيش هذه - 
أنشدني المفضل : قال أبو زيد في كتاب النوادر.  عصابة تضعها المرأة على رأسها-

 :  بن ضمرة النهشلي، وهو من البحر الكامللضمرة
 

 هل تخمشن ابلي على وجوهها
 أو تعصبن رأسها بسالب

 
 : ً قال عبد الغفار محيرا

  
هذه القصة غير منشورة في األعمال الكاملة في ثالث : ملحوظة

مجلدات التي أصدرتها وزارة الثقافة السورية ألعمال األديب 
 .السوري حسيب كيالي القصصية والروائية

 



  

  اليساري
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 !خفف عنها شوية. أخاف أال تفهم المسكينة كل هذا الكالم الكبير-
 .اضحك في عبك- 

 على إيش؟-  
 .إذا لم تفهم- 
 كيف؟ - 
ًبا بك وحبا لككلما عسر عليها فهمك ازدادت اعجا- ً. 
 . معقولة، أكمل- 
 . وبعد أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، بسل عليك-
 ...حلوة هذه، ولكن. نه...-
شو أنت الثاني؟ كلما قلت لك كلمة طلعت لي مثل حمصية الكي الكن وما الكن؟ إذا لم - 

ِيعجبك أسلوبي دور على واحد غيري ّ.  
 

 : ً قال ممعوسا
 ... لبسلولكن هذه ا-
 ".حرام عليك يا حميدتي"هذه معناها -
 .أكمل! طيب ماش- 
 ...أكتب فإن قرمي إليك ليزداد، وعندما- 
 ؟"القرم"رجعنا إلى الهيروغليفي؟ ما هذه . على مهلك-
 . شدة الرغبة- 
 "فإن قرمي"ماش -
 ...يزيد من وجد قلوبنا حتى كأنها في هيدبى فال تجعليها في قهقرى أو خيزلى-  
 ! ًأنا المثقف ال أفهم حرفا فكيف بحميدة صرصور. العمى-
 .َّوبعد يا فيد زعفراني ويا مؤرجة أو مؤرشة أو محرشة أشجاني، فقد حم التداني-
 

فصبرت عليه حتى استكمل كتابة . إنه يلهث" توان" الحظت أن صرير القلم أصبح في 
 :سألته. الجملة

 ما بك؟ - 
 . ما بي شيء، أكمل-
 . نك تعبتال، أرى أ-
َّأي شو تعبت؟ ديني علي حرام كل كلمة من هذا الكالم تطلع منك مثل طلقة الجفت أبي - 

 .مقلين
 ". ًوختاما"هل أختم المكتوب؟ أكتب - 
 . وأمري . ال، أكمل-
 هل تريد نصيحة؟ -
 ! تفضل، تفاصح-
 .أرى أن تضبعها زيادة- 
 كيف؟ - 
 .ته ما داختختم الرسالة بأبيات تدوخ اللي في حيا-
 ً.مثال- 
 ً:مثال- 

  محاسنها سهام للمنايا 
 مريشة بأنواع الخضوب 

 ًبرى ريب الزمان لهن سهاما 
 يصيب بنصله مهج القلوب                                              

 
 .ظريف، نقلني هذين البيتين-

 : نقلهما، وقال
 . غيره-
 :اكتب-

 قفي شفتي في موضع الطبل ترتعدي
 كما قد أبحت الدف في جيدك الحسن

ًهبيني عودا أجوفا تحت شنة  ً 
 تمتع فيها بين نحرك والدمن

 
 شنة؟-
 .قربة صغيرة خلق-
 .خلق فسوى-
 .ال، يعني مهترئة-
 !أرزلين-
ًهذان البيتان قالهما شيخ في التسعين متغزال بجارية الثت رأسها وطلت بالفيد .  ال تنق-

 .  ليها قميص وقناع مصبوغان وفي عنقها طبل فعشقهاما بين قرنها إلى قدميها وع
 .أي، على خير-  

ُكنت قد كذبته الخبر أو كذبت نصف كذبة ألن الجارية، في الحكاية، لما سمعت الشيخ  ُ
ًفلم أزل واقفا حتى حميت : قال. التسعيني ينشد هذين البيتين نزعت الطبل ورمت به

 : أنا معها كما قال الشاعر. ًإلى جواباالشمس على مفرق رأسي، ال تخرج وال ترجع 
 

 فوهللا يا سلمى لطال اقامتي
 على أي شيء يا سلمى أراقبه

 
  . َّثم انصرفت سخين العين، قرح القلب، فهذا الذي ترى من التغير من عشقي لها

 
فضحك الرشيد حتى : وكان الراوي هو األصمعي في مجلس هارون الرشيد بالرقة قال

ُ يا عبد الملك ابن ستة وتسعين عاما يعشق؟ فقلتويحك: استلقى وقال قد كان ذلك يا : ً
  .امير المؤمنين

 
ُوقد قرأت منه على عبد الغفار البيت األخير فأحبه ورضي به خاتمة . وبقيت الخبر أمتع

   للمكتوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بوع الماضي، الذي لم يكن انفجار المرفأ الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت في األس

ًيشبه قنبلة هيروشيما لهوله، حدثا عاديا عابرا، وإنما هو نتيجة طبيعية للمحاوالت  ً ً
فاالنفجار جاء بعد أن شهدت شوارع  .المتواصلة للقضاء على الدولة اللبنانية وتصفيتها

بيروت مظاهرات واسعة ضد الفقر والجوع، وفي ظل النقاشات والمداوالت للخروج من 
ة االقتصادية والسياسية التي تهدد لبنان وتحوله لدولة فاشلة، وفي خضم جائحة األزم

  .كورونا التي لها آثار مدمرة على االقتصاد اللبناني والعالمي
 

إن انفجار المرفأ يتحمل المسؤولية عنه جميع المسؤولين اللبنانيين، وسببه باألساس 
ًقيا على المجتمع اللبناني ووحدة الشعب ًالصراعات الطائفية العميقة التي تشكل خطرا حقي

فالطائفية هي مصدر الفتن واالحتراب الداخلي، والسبب الحقيقي للحرب األهلية . اللبناني
  .اللبنانية التي ما زال لبنان يعاني آثارها حتى اآلن، حيث أحرقت االخضر واليابس

 
الستقالة، استجابة لرغبة لقد عصف االنفجار بالحكومة اللبنانية التي سارعت إلى إعالن ا

 .الشعب اللبناني الذي عبر عن غضبه من خالل النزول لشوارع العاصمة بيروت
والالفت في األحداث الجارية بلبنان إنها تسير باتجاه حصار قوى المقاومة اللبنانية 
بأحزابها المختلفة ومواقعها الدستورية ووجودها الرسمي، وذلك من خالل الحمالت 

والسياسية والدبلوماسية التي تهدف محاصرة وإفشال كل جهد لتشكيل حكومة االعالمية 
  .لبنانية جديدة تعمل على إخراج لبنان من أزمته السياسية واالقتصادية الخانقة

 
يجب على النخب السياسية أن تعي وتدرك حاجة لبنان إلى إعادة صياغة العقد 

فلبنان يستحق حياة . ف الداخلي ويتوقفاالجتماعي للدولة اللبنانية كي ال يتواصل النزي
ًسياسية ودستورا أفضل مما هو عليه اآلن، يعبر عن حاجة الوطن والمواطن في بناء 
الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات، يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني في كل مناحي 

  .ائفيةالحياة، ويجنبه كل الويالت واالزمات التي أنتجها نظام المحاصصة الط
 

لبنان يحتاج إلى التخلص من الفساد والتبعية والطائفية المذهبية المقيتة، ومن الضروري 
   أن يكون بعد كارثة المرفأ واالنفجار الهيروشيمي ليس كما كان قبله
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