
دارويــــن عن  كــتــابــات  )1830 1842(، وكــذلــك 
ــاء. فــكــان أن تــرجــم شمّيل  ــقــ ــشــوء واالرتــ

ُّ
الــن

ر 
َ
ن

ْ
َبخ لوديفيج  األملــانــي  الفيلسوف  شــروَح 

)1824 -1899( عليه، وأضاف إليها مجموعة 
من املقاالت العلمية، والتي جمعها في كتاب 
بعنوان »فلسفة النشوء واالرتقاء« الصادر 

عن »دار مارون عبود« سنة 1884.
ــاالٍت فـــي مــذهــب  ــقــ يــشــتــمــل الـــكـــتـــاب عــلــى مــ
دارويـــــــــن، وعـــلـــى كـــتـــاب »الـــحـــقـــيـــقـــة«، وهـــو 
لتأييد هذا   أنجزها شمّيل 

َ
سلسلة مباحث

ـــشـــرت في 
ُ
املـــذهـــب، وعــلــى تــحــالــيــل أخــــرى ن

ـــف« إلثـــبـــات الـــــرأي املــــادي، 
َ
ـــط

َ
ـــقـــت

ُ
جـــريـــدة »امل

تستفيض  ها 
ّ
وكل وخــاتــمــٍة،  مقدماٍت  وعلى 

في شرح َمذهب النشوء والتحّول، وتطّبقه 
تأثير  وتبرز  وثقافاته،  اإلنسان  علوم  على 
ُدن العصر 

َ
التطّور في أخالقه وتمّدنه، من ل

اإلغريقي إلى القرن التاسع عشر. 
اللبناني على  ــف راهـــن املفكر 

ّ
املــؤل فــي هــذا 

فــقــد اجــتــهــد شميل  ثـــالثـــٍة:  أهـــــداٍف  تحقيق 
أواًل في تطبيق نظرية االرتقاء على مظاهر 
الــطــبــيــعــة كــلــهــا، نــاطــِقــهــا وصـــاِمـــتـــهـــا، بما 
فيها من »َجماد ونبات وحيوان وإنسان«، 
ــهــم 

َ
واســـتـــخـــالص الـــفـــوائـــد الــنــفــعــيــة مـــن الــف

املــحــســوس لــلــكــون ونـــوامـــيـــســـه، بــعــيــدًا عن 
دة  ــار املــــجــــرَّ ــ ــظــ ــ ــة واألنــ ــوريــ ــأمــــالت الــــصــ ــتــ الــ
فاملظاهر  لــقــروٍن.  العربي  الفكر  لت  كبَّ التي 
ــفــهــُم بــوصــفــهــا خــاضــعــة لنفس 

ُ
الــثــقــافــيــة ت

الــظــواهــر الطبيعية، وتــتــطــّور َوفــق  قــوانــن 
طط. 

ُ
ذات النواميس والخ

إقصاء البعد الديني وتحييده
املجتمعية،  العناصر   

َّ
أن على  برهن  وهــكــذا، 

والفلسفات  واألخــالق  والفنون  العقائد  مثل 
والــصــنــائــع، تنشأ حــســب قــانــون الــضــرورة، 
ر عبارات  ومبدأ املجهود األدنــى. وعليه، فسَّ
ــــوالت  ــقـ ــ ــة ومـ ــفـ ــسـ ــلـ ــفـ األديــــــــــــان ونـــــظـــــريـــــات الـ
بــشــريــًا محضًا،  إنــتــاجــًا  الــســيــاســة بوصفها 
أفرزه تعامل اإلنسان مع محيطه الخارجي، 

ــَي ســــمــــاء، وال مــــن تــعــلــيــم  ــ ولـــيـــســـت هــــي وحــ
األنــبــيــاء أو نــبــوغ الــعــظــمــاء، فــنــادى بصوت 
ك بما كان في  َمسَّ

َ
ت

َ
 ن

ْ
 بنا أن

ُ
مرتفع: »ال َيليق

ــام، وال أن نطرح  األعــصــر الــخــالــَيــِة مــن األوهــ
 من 

ُ
ــبــديــِه لــنــا االكــتــشــافــاُت والــــَحــــوادث

ُ
مـــا ت

َبَع في 
َ
انط ــَجــّرد كونه ُمخالفًا ملا 

ُ
مِل الحقائق، 

عقولنا«. وفي كالمه انتقاٌد صريح للديانات، 
ودعــــــوة واضـــحـــة إلــــى »اإللـــــحـــــاد«، بــوصــفــه 
التصّور  رفــض  مــع  يتماهى  فلسفيًا،  موقفًا 

الغيبي للكون والتعليل الخرافي لظواهره.
ــاب مـــــن أولـــــى  ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ ــ ــار هـ ــبــ ــتــ ويــــمــــكــــن اعــ
املحاوالت الحديثة في نشر مبدأ العلمانية 
 هـــذا 

َّ
ــات أن ــارقــ ــفــ والـــتـــبـــشـــيـــر بـــهـــا. ومـــــن املــ

 
ً
 وصراحة

ً
املجهود البرهاني كان أكثر حدة

ــاء الــبــعــد الـــديـــنـــي وتــحــيــيــده، من  فـــي إقـــصـ
الـــدعـــوات املــتــأخــرة الــتــي مــا انــفــكــت تجامل 
ــن مـــنـــازع  ــ ــــرف عـ ــطـ ــ  الـ

ّ
ــــض ــغـ ــ جـــمـــهـــورهـــا وتـ

اإليمان لديه.   

إيقاظ األفكار من نومها العميق
ـــة في  وراهــــن شــمــّيــل ثــانــيــًا عــلــى إحــــداث رجَّ
الــعــقــل الــعــربــي »إليــقــاظ األفــكــار مــن نومها 
الــعــمــيــق، والـــَحـــَركـــة َمــهــمــا كـــانـــت خــيــر من 
الـــســـكـــون«. وفـــي هـــذا الـــرهـــان هـــمٌّ نهضوي 
واضـــــــــٌح، يـــســـعـــى عــــبــــره إلـــــى نـــشـــر الـــعـــلـــوم 
الــصــحــيــحــة )مـــثـــل الـــطـــب والـــطـــبـــيـــعـــيـــات(، 
ض املــعــارف اللغوية  حتى تــزاحــم بــل وتــقــوِّ
أدركـــت - حسَب  الــتــي  والفلسفية والــديــنــيــة 
منظوره التطّوري - مرحلة االهتراء والوهن، 
ولـــم تــعــد قــــادرة عــلــى إقــنــاع الــعــقــل. وراهـــن 
املفكر اللبناني أخيرًا على القطع مع الوعي 
األســـطـــوري لــلــعــالــم، إذ كـــان جــمــهــور األمـــة 
للكون-  - في فهمه  العربية وقتها مقتصرًا 
على التفسيرات الخرافية التي تنقلها بعض 
رائبية، 

َ
 عن التآليف الغ

ً
كتب التفسير، فضال

مثل »عجائب املخلوقات« للقزويني. 
ولــئــن كــانــت نــبــرة الــكــتــاب الــنــقــديــة جريئة 
ودغمائيتها  بصرامتها  تغضُب  وثــوريــة، 
العلمية، فإنها تبعث على اإلعجاب: طبيٌب 
 يحارب أرَسخ العقائد الدينية وأصول 

ُ
أعزل

ــيــــة تــهــديــمــًا.  الـــقـــيـــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة واألخــــالقــ
ويــحــمــل رؤيـــــة نــســقــيــة شـــديـــدة الـــوضـــوح، 
ٍه  سِلسة الخطاب، متينة الُحّجة، ضمن توجُّ
تـــنـــويـــريٍّ ِصــــــرف، ال يــتــهــّيــب مـــن مــخــاطــبــة 
الجمهور وال يحابيه، يكتب بقوة ما يعتبره 

»الحقيقة الوحيدة«. 
وقــد يــكــون مفيدًا الــتــســاؤل ختامًا عــن َوقــع 
ــرائـــق اســتــعــادِتــه  ــيـــوم، وطـ شــبــلــي شــمــّيــل الـ
ِقــَبــل دعـــاة العلمانية الــالحــقــن، أكــانــوا  مــن 
تقّبل  كيفيات  وعـــن  مثقفن،  أو  سياسين 
 الــوضــعــيــة 

َّ
مــعــاصــريــه ألطـــروحـــاتـــه، مـــع أن

ـــر بـــهـــا، اســتــحــالــت هي 
َّ

الــعــلــمــيــة، الـــتـــي بـــش
األخرى وهمًا من األوهام. 

نجم الدين خلف اهلل

الــــقــــرن  مـــــن  األول  ــــصــــف 
ِّ
الــــن فـــــي 

ــرت الــنــزعــة  ــ ــ الـــتـــاســـع عـــشـــر، ازدهـ
الـــوضـــعـــّيـــة فــــي أوروبــــــــــا، وســــاد 
على  البشري  العقل  بــقــدرة  اإليــمــان حينها 
الــطــبــيــعــيــة وإدراك  الــــظــــواهــــر   

ّ
كـــــل تــفــســيــر 

ــة. وتــبــعــًا لـــذلـــك، حــوِصــرت  ــاديـ قــوانــيــنــهــا املـ
ــيــــة  الــــــــرؤى الـــديـــنـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــالت املــــاورائــ
ــن فــهــم الــكــون  ــًا، تــعــجــز عـ ــامــ بــوصــفــهــا أوهــ

جافي الحقيقة. 
ُ
املحسوس، وت

بين أوغيست كونت وداروين
 قليلة مــن املــثــقــفــن الــعــرب 

ٌ
وقـــد تــأثــرت قــلــة

ــة املـــغـــريـــة، فـــنـــعـــوا الــنــســق  ــ ــــروحـ ــهـــذه األطـ بـ
فكرًا  ونــادوا بتعويضه  الغيبي،  الالهوتي- 
 محضًا، وال سيما في مجال 

ً
وضعيًا، وعقال

الطبيعيات. وقد برز من بن هــؤالء، شبلي 
لبناني،  طبيب  وهــو   )1917-1860( شمّيل 
في  ر  تبحَّ وفيها  فرنسا  فــي  تعليمه  تلقى 
العلوم الطبيعية والنظريات الفلسفية، بعد 
أن سيطر فيها منذ منتصف القرن التاسع 
عــشــر نــســق الــفــيــســلــوف وعـــالـــم االجــتــمــاع 
وخصوصًا   )1857-1798( كــونــت  أوغيست 
ــة«  مـــا جــــاء فـــي »دروس الــفــلــســفــة الــوضــعــيَّ

عبدالعزيز الغامدي

كذبة الخروج من الليل

 هذا العالُم في ِبالِط فراعنٍة وراِقصاْت
ُ

يغرق
قريبًا من الهاويِة

ها. 
َ
 الورِد التي أنهَك البرُد خيوط

َ
وباقة

 مــن 
َ
ــارًا لـــلـــتـــائـــبـــن ــهــ ، تــطــهــو نــ

ً
ــال ــيــ تـــكـــتـــُب لــ
َصَحواِتهم 

 الفجِر، ربيَع النوافِذ واألسئلة. 
َ
وتفتُح، آن

 ألمِس مقاعَد جامعّيٍة،
ٌ
األحمُر لون

والضوُء كريٌم 
ِة األمهاِت عند السادسة.  كَبحَّ

ها، أرى في العتمِة 
ُ
كنُت، كأني خبز

 سوِر الصْن 
َ

حليبًا يأتي فوق
ِتها.  وأيٍد عاملٍة في حقِل جدَّ

 
ٌ
الخروُج من الليِل كذبة

والتّورُع في الهمِّ 
إنجاٌب ملرٍض ُعضال. 

 تحَت نجمة؟
َ
كيف لي أن أكون

وهل سأنمو، يوًما ما، خارَج قْبري؟

 الجذوِر ال تكفي،
ُ
ملعة

،
ٌ
جوُعها ِشفاٌه مبرَية

ها بيضاء. 
ُ
ولعنت

ُر نفسي بوقفٍة بعيدٍة عن البحر.  أذكِّ
 كما تمنيُت، 

ً
 هادئة

ْ
لم تكن

ُر.  صوِّ
ُ
وشاَء امل

،
ْ
أراني، مثلما يجدُر بالخائفن

أردُد أنفاسي، كبيٍت من الِشعر. 
ْهِر الشجاعِة 

َ
ال وقَت لن

إذ صارت حبًرا ُمتسِوال،
ة 

ّ
 ُمحال

َ
أفراًدا من عناوين

وعريًسا، في أحسِن األحواِل، بعد جيلن أو 
ثالثة. 

 ليشتَد الزحاُم، 
ٌ
ورقة

 ألفكاٍر توهجْت 
ٌ

سوق
على مساحٍة جزيلِة البكاء

 توقفْت عن الخديعِة
َ
 املوسيقّية

َ
 اآللة

َ
ألن

والساهرين شِربوا ما طاَب من األرِض.
َوكؤوا على أعشاٍب كاملراهِم 

َ
ت

تواصوا بفضِة الشاشاِت 
تضاحكوا على الطقِس الذي ُيشِبهنا،

ويهربون منه.

في حقيقتنا،
 عــلــى 

َ
ــــن ـ

ِّ
ــــاض ــعـ ــ ــَب الـ ــائــ ــقــ ــُر حــ ــفــ  الــــســ

ُّ
ــن ــ ــــدخـ يـ

أحالمهم.
 
ً
 نسبّية

ً
 مرارة

ُ
حيل

ُ
والذكرياُت ت
مكانًا ُمطلقًا 

 
ً
 ماكثة

ً
وغصة

وبشرًا من رائحِة »سورِة غافر«.

■ ■ ■

رهانات النشوء واالرتقاء من خالل نقل فكر 
أوغيست كونت 

وتشارلز داروين إلى 
الساحة الثقافية العربية 

في كتابه »فلسفة 
النشوء واالرتقاء« 

الصادر عام 1884 عن 
»دار مارون عبود«، 

أراد شميّل القطع مع 
الوعي األسطوري 

للعالم الذي كان يحكم 
الفكر العربي

لمقرّر  موضوعًا  فلسطين  من  الماضي،  األسبوع  عالمنا  غادر  الذي  غوردون،  نيل  جعل 
كان  خالله  ومن  نيويورك،  في  االجتماعية«  للدراسات  الجديدة  »المدرسة  في  دراسي  

يهدف لفهم عميق لتجربة تاريخية/سياسية متواصلة

ألن اآللة الموسيقية توقفْت عن الخديعة

نيل غوردون الرواية التاريخية كشاهد عيان شبلي شميّل رأس ساللة الوضعيين العرب

الوضعية العلمية، 
ر بها، استحالت  التي بشَّ

هي األخرى وهمًا

ندرك لماذا كان خياره 
النهائي أن يكون 

صديقًا لفلسطين

إذا كان كتاب »فلسفة النشوء واالرتقاء« 
عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  صدر  قد 
أو  العنيف  الــرد  بسالَحي  جــوبـِـه  وقــد 
التجاهل، فإن ما يتضّمنه من طروحات 
طرق  نفس  الــيــوم  ــى  إل تــعــرف  تـــزال  ال 
إلى ردود تكفيرية  المجابهة، قد تصل 
فيما يتواصل السكوت عن طرح المسألة 
الحالة  هـــذه  ــرى.  ــ أخ مــســتــويــات  ــي  ف
العلمية  النظريات  مع  تعامل  إلى  تشير 
أن  رغم  التخّوفات،  الوافدة يقوم على 
كمجموعة  يُعرّف  بات  الحديث  العلم 

فرضيات ليس أكثر.

خوف من الفرضيات

2425
ثقافة
صدر قديمًا

شعر

تلويحة

إصدارات

معنى الشوك

 الالشيِء 
ُ
هي بداية

 الجباِه املسافرِة. 
َ

يا أفق
 أنثى 

ُ
هَي أنا، وما يحسبه الرجل

 انهياره.  
َ

بيل
ُ
ق

 عليه،  
ُ
دلوي تواتَر التغضن

  .
ْ
 اليقن

ُ
وما دنا منه سهل
ظمأ ال مجاز منه، 
وال إلّي انتسْب .. 

ِة، 
ِّ
جاَء على لساِن األهل

 في العينِن فرأى 
َ

ق حدَّ
 آثرِت الذهاَب بعيدًا 

ً
يدًا وحيدة

 هواءها يلُم شملي،  
َّ

لعل
صاصاِت انتحاٍر

ُ
رواياٍت ومقاالٍت وق

أنهكتني 
ــــي عــــلــــى ضــــــــــوِء الـــــطـــــريـــــِق إلــــى  ــنـ ــ ــتـ ــ ــاومـ ــ وسـ

كاليفورنيا. 

)2(
 الكائناِت األليفِة.

َ
 فوق

ُ
 ال تهدأ

ً
أتخّيل غيمة

الغائبِة  الهدايا  مالمِح  من  املــاَء وشيئًا  أرى 
في األعلى، 

أني في الفراِغ،  بَّ
َ

 صوٍت خ
َ

مثل
 عني وجوهًا لم ألونها 

ُ
وراَح يسأل

دوب.   
ُ
 بال ن

ً
وأزقة

لسُت وغيمتي في املعنى تمامًا. 
لــســنــا فـــي وارِد الــهــزيــمــِة الـــتـــي تــعــقــُب ريـــَح 

الشعراء.
    )شاعر من السعودية(

يد وحيدة آثرِت الذهاب بعيدًا

األميركي الذي قرأ فلسطين

مؤلفه  يستقصي  وفيه  المعرفة«،  »عالم  سلسلة  إصدارات  آخر  هو  العقل  مستقبل 
ميشيو كاكو ما يمكن أن تؤّدي إليه األبحاث العلمية حول قدرات العقل البشري، بداية 
بعملية تشريح عقل إنشتاين في خمسينيات القرن الماضي وصوًال إلى نظرية »الهندسة 

العكسية للدماغ«. العمل من ترجمة سعد الدين خرفان.

بترجمة عن اإليطالية أنجزها نبيل رضا المهايني، صدرت مؤخرًا عن »دار التكوين« رواية 
الهروب إلى مصر للكاتبة اإليطالية غراتسيا ديليدا )1871 - 1963(. العمل صدر أول مرة 
سنة 1926 ويروي حكاية في إيطاليا بداية القرن العشرين لكنها تستمّد مرجعياتها من 

اإلنجيل كما هو الحال مع العنوان.

صدر مؤخرًا عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« كتاب المزامنات الثانية للمؤرّخ العراقي 
األولى« اشتغل  »المزامنات  الماضي بعنوان  العام  تتّمة لكتاب صدر  سيّار الجميل، وهو 
الجديد  بينما يقّدم في اإلصدار  العربية،  التفكير والذهنيات  فيه على توضيح إشكاليات 
على  العربي  العالم  يعيشها  التي  التناقضات  بين  الصراعات  مــآالت  حول  استشرافات 

المستويين الفكري والسياسي.

بعد رحيله الشهر الماضي، صدر عن »دار الجنوب« للناقد التونسي توفيق بّكار أنطولوجيا 
ُكتّاب من تونس والذي نقل فيه إلى الفرنسية مجموعة من النصوص التونسية ترسم 
تطّور األدب في بالده على مدى خمسة عقود. جزء من هذه الترجمات شاركه في 

إنجازها األكاديمي والشاعر التونسي صالح القرمادي.

محمد األسعد

من النادر أن يقرأ كاتب أو أستاذ جامعي 
وطنًا باملعنى الذي قصده ومارسه أستاذ 
األدب املقارن الراحل نيل غوردون )1958-

2017(. وسيبدو األمر أكثر ندرة حن تكون 
»فلسطن« هي موضوع القراءة. صحيح 
ابًا وأساتذة غربين مثل جان 

ّ
أن هناك كت

جينيه وروز مــاري صايغ، قدموا قــراءات 
لفلسطن وعنها، إال أن غوردون جعل من 
موضوعه جزءًا من مقّرر دراسي أو »ورشة 
عــمــل« يــــدرس فــيــه طــلــبــتــه قــــدرة الـــروايـــة، 
الــتــاريــخــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، على 
تاريخية/ لتجربة  عميق  فهم  احــتــضــان 

ســيــاســيــة مــعــاشــة هـــي تــجــربــة فلسطن. 
امتياز هذه القراءة، بل وامتياز صاحبها، 
أنها تتم في »املدرسة الجديدة للدراسات 
التي  املدرسة  نيويورك،  في  االجتماعية« 
أنــشــأتــهــا جــمــاعــة مــن املــفــكــريــن املــنــاوئــن 
للفاشية، تقع أبحاثها في منطقة يتقاطع 
الــنــقــدي األوروبــــي مــع نظيره  فيها الفكر 
األميركي بما يتضّمنه من نظريات نقدية 
ومـــنـــاهـــج تــــأريــــخ. ويــمــكــن لــكــل مـــن تــابــع 
املقّرر الدراسي »قراءة فلسطن« أن يلمس 
فعالية هذا النهج، ويثّمن الجهد الفكري 

الذي قدمه األستاذ الراحل في درسه. 
فــهــو يــتــنــاول واقــــع فــلــســطــن، وقـــد قضى 
فيها قبل ذلك ما يقارب السنتن، فيتحّدث 
عــنــهــا بــاســمــهــا هــــذا، غــيــر عــابــئ بــاالســم 
الصهيوني.  االستعمار  بها  ألصقه  الذي 
وحـــــن يـــصـــل إلـــــى الــــواقــــع الــصــهــيــونــي، 
بــــدءًا بتشكله كــمــســتــعــمــرات حــمــلــت اســم 
»الـــيـــوشـــوف«، ثــم اســـم »إســـرائـــيـــل«، مــارًا 
بــاتــفــاقــيــة ســايــكــس/بــيــكــو، فــحــرب الــعــام 
الــواقــع  ثــم حــرب 1967، يضع هــذا   ،1948
تــحــت ضـــوء ســـؤال تــاريــخــي وراهــــن مهم 
وهــو: هل كان هذا الواقع كفاحًا من أجل 
االســتــقــرار والــبــقــاء، أم كـــان مساهمة في 
ســيــاســة الــتــوســع االســـتـــعـــمـــاري؟ ويــثــيــر 
مقابل ذلك موضوعًا مهمًا آخر؛ هل كانت 
فلسطن  لسكان  فلسطينية  ثقافة  هناك 
ــيــــن قـــبـــل االحـــــتـــــالل الـــبـــريـــطـــانـــي  ــلــ األصــ
وبعده؟ وما الذي تعلمنا إياه رواية هذه 
املراحل عن وقائع الحروب التي شهدتها 
الدراسي  النهج  الِجّدة في هذا  فلسطن؟ 
تنبع من أنه رّكز على الرواية التاريخية 
كشاهد عيان على تجربة تاريخ سياسي 
أو  عمل  استخدام  إلــى  باإلضافة  معاش، 
أكــثــر غــيــر روائــــي إليــضــاح طبيعة الفهم 

التاريخي املتغيرة. 
كما تنبع الجّدة من كون غوردون هو ذاته 
تاريخي/ »روائــــي  يــوصــف  أن  كما يحب 

سياسي«، تشّرب السياسة منذ طفولته، 
مثلما تشّرب مقاومة التمييز واالضطهاد 
خالل نشأته في ظروف معارضة الحرب 
فــي خضم  وعـــاش  فيتنام،  فــي  األميركية 
ــيــــة لـــهـــذه  ــيــــركــ ــــف املــــعــــارضــــة األمــ ــــواصـ عـ
ــانــــت مــــقــــاومــــة عــنــيــفــة  الـــــحـــــرب، ســـــــواء كــ

سوموزا في نيكاراغوا، ونظام شاه إيران، 
وبينوتشيه في تشيلي.. إلخ، وهي أنظمة 
تدعمها الــواليــات املــتــحــدة، كما يــرى من 
أنحاء  يدافعون عن حريتهم في مختلف 
العالم. في حديث له عن مكانة أميركا في 
العالم، بمناسبة تحويل روايته »الصحبة 
التي تحافظ عليها« إلى فيلم سينمائي، 
عــنــهــا ولخصها  عــّبــر  مـــن  أعــمــق  أن  رأى 
ــبـــرا وشــاتــيــال  فــلــســطــيــنــي مــــن مــخــيــم صـ
التقاه حن زار هذا املخيم في عام 2011؛ 
قال ».. هناك دعاني فلسطيني في أواسط 
عــمــره إلــى دخـــول مــدرســة يديرها لشرب 
كــوب مــن الــشــاي، فلسطيني عــاش طيلة 
الــذي هــو ليس باملكان  فــي املخّيم،  عمره 
اللطيف الــيــوم، وكـــان أســـوأ فــي املــاضــي، 
اللبنانية  وبخاصة خالل الحرب األهلية 
حــن حــدثــت فيه مــجــزرة على يــد الــقــوات 
اإلســرائــيــلــيــة وحـــزب الــكــتــائــب املــدعــومــن 
»أنا  الفلسطيني  قــال هــذا  من قبل بلدنا. 
األميركين«  أحــب  ولكنني  أمــيــركــا،  أكـــره 
فــلــخــص بـــذلـــك مــكــانــة بــلــدنــا املــتــنــاقــضــة 

الغريبة في العالم«. 

)مــقــاومــة جــمــاعــة »الـــراصـــد« الــســريــة( أو 
مــقــاومــة ســلــمــيــة واعـــيـــة )مــقــاومــة تجّمع 

طلبة من أجل مجتمع ديمقراطي(. 
الليتوانية  عائلته  مــســيــرة  تتبعنا  وإذا 
ــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا  ــ ــا إلـ ــ ــرارهـ ــ األصـــــــل، وفـ
هــربــًا مما تــدعــى »مــعــاداة السامية« قبل 
الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، ووقــوفــهــا ضد 
ــم هــجــرتــهــا إلـــى  نــظــامــهــا الـــعـــنـــصـــري، ثــ
وانخراطها  األميركية  املتحدة  الــواليــات 
في معارضة الحرب والعنصرية والنزعة 
ــان خـــيـــاره  ــ ــاذا كـ ــ ــدرك ملــ ــ االســـتـــعـــمـــاريـــة، نــ
الــنــهــائــي أن يــكــون صــديــقــًا لــفــلــســطــن، ال 
ــيــــل الـــتـــي يــضــعــهــا عـــلـــى صــعــيــد  إلســــرائــ
واحــــد مـــع األنــظــمــة الــقــمــعــيــة، مــثــل نــظــام 

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017

غوردون، تصوير: أولف أندرسن

غيالن الصفدي، أكريليك على قماش، 60 × 70 سم )2012(

شبلي شميّل في رسم لـ أنس عوض )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


