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عندما يأخذ الملك األردني راحته في الحديث مع الصهاينة
أسعد أبو خليل*
ّ
(إل��ى أخ��ي ال��راح��ل ،م��اه��ر ،ال��ذي علمني وأن��ا ف��ي سن
ّ
العاشرة نشيد« :يا حسني يا َ
ابن زين ،ال تظن الشعب
ُ
م ��ات .س��وف ي��أت��ي ال �ي��وم ي��وم��ك وت ��رى امل �ل��ك ح�ط��ام».
ل�لأس��ف ،ل��م ي��ر امل�ل��ك ح�س�ين ملكه ح�ط��ام��ًا .ل�ع��ل ذل��ك
يكون من نصيب ابنه).
زعماء املمالك واملشايخ واإلمارات واإلقطاعات
ف��ي ب�لادن��ا م�ص��اب��ون بعقد دف�يُ�ن��ة ف��ي إرض��اء
ّ
ال��رج��ل األب �ي��ض وف ��ي ت�ق�ل�ي��د امل �ح �ت��ل .ال ي�م� ّ�ر
م��وظ��ف ول��و صغير م��ن أي وزارة أميركية إال
وي�ح�ظ��ى بوليمة ف��ي واح ��د م��ن ق �ص� َ�ر ْي وليد
ج �ن �ب�ل�اط (وق � ��د ب �ن��اه �م��ا ب� �ع ��رق االش �ت��راك �ي��ة
ّ ّ
يتصور أن جنبالط
والتقدمية ،بالطبع) .من
ه��ذا يمكن أن يولم مل�س��ؤول ف��ي دول��ة أفريقية
مرور
يومًا ما؟ قد يكون في األمر إح��راج عند ّ
عبيد القصر أمامه .وميشال سليمان ُ(متلقي
«النعم» وال�ب��رك��ات القطرية والسعودية على
أن��واع�ه��ا) يصحو م��ن ال�ن��وم ف��ي عمشيت على
عجل لو سمع أن موظفًا في وزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة م � ّ�ر ف��ي ل �ب �ن��ان ول ��و ع ��اب� �رًا .وس�ع��د
الحريري ذه��ب إل��ى أميركا بعد اغتيال وال��ده
كي يحظى بلقاء مع ديك تشيني الذي أراد أن
ّ
يعزيه بوفاة الغالي (عنده هو).
امل �ل ��ك ح �س�ي�ن ك� ��ان ض �ع �ي �ف��ًا ج � ُ�دًا أم � ��ام ال��رج��ل
األب �ي��ض .ك�ي��ف ال وق��د أن�ش��أ امل�س�ت�ع�م��ر ل�ج� ّ�ده
ّ
عطية
مملكة من ع��دم؟ كيف ال وحكم ساللته
ّ
من االستعمار تقديرًا للطاعة وال��ذل؟ كيف ال
وامللك حسني نفسه لم يدم في الحكم إال بإرادة
ُمستعمره ّوال�ح��اك��م ب��أم� ّ�ر غ�ي��ره؟ امل�ل��ك حسني
كان يجد لذة ما بعدها لذة ّ في الحديث باللغة
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة (م�ث�ل�م��ا ي�ت�ص��ن��ع ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة
ال�ل�ك�ن��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ف��ي اإلن�ك�ل�ي��زي��ة وبطريقة
م �ض �ح �ك��ة) وال �ظ �ه��ور ب�م�ظ�ه��ر ال �ح��اك��م ال�ل�ب��ق
ّ
وال��دم��ث ،فيما كانت تعلق أجساد املناضلني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين ف ��ي أق �ب �ي��ة اس �ت �خ �ب��ارات��ه مثل
�ج ك��ي ي�س�ه��ل ت�ع��ذي�ب�ه��ا .امل �ل��ك حسني
ال �ف��راري� ّ
ّ
دوري� � � ��ًا ع ��ن أخ � �ب ��ار ل� �ق ��اءات ��ه م��ع
ك � ��ان ي � �ك ��ذب
اإلس ��رائ� �ي� �ل � ّ�ي�ي�ن وال �ص �ه��اي �ن��ة ع �ب��ر ال �س �ن��وات

وال �ع �ق��ود ،فيما ك��ان ينتظر ت��وق�ي��ع ّأول دول��ة
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي كي يهرول بعدها
عربية مع
(ل��م ي�ج��رؤ على فعل السبق خ��وف��ًا على تاجه
ّ
الذي رزح رأسه تحته مهتزًا على قوله هو في
ُ
ُ
ّ
باإلنكليزية _ ك�ت��ب ل��ه _ مستشهدًا
ك�ت��اب ل��ه
ّ
بشكسبير) .كان امللك حسني يستدعي املؤرخ
البريطاني اإلسرائيلي ،آفي شاليم ،من جامعة
ّ
ليدون ذكرياته عن لقاءاته الكثيرة
أكسفورد
ّ
اإلسرائيليني عبر السنوات .وشاليم ،الذي
مع
يعتبره (غ �ي��ري) ي�س� ّ
�اري��ًا ُم�ع��ارض��ًا إلس��رائ�ي��ل
(م��ع أن��ه ك��ان ف��ي ح��رس ال �ح��دود ال��ذي��ن ك��ان��وا
الفلسطيني
ي�ص�ط��ادون امل��دن� ّ�ي�ين م��ن الشعب
ّ
ّ
العائدين (غير املتسللني) إلى فلسطني لتفقد
ب�ي��ارات�ه��م وم�ن��ازل�ه��م م�ث��ل ص�ي��د ال�ب�ج��ع) نشر
كتابًا كبيرًا عن امللك حسني جعل منه غضنفر
عصره.
أما امللك الجديد ،عبد الله ،فقصته قصة أخرى
(وه� ��و م �ل��ك ال �ص��دف��ة ،إذ إن امل �ل �ك��ة إل �ي��زاب �ي��ت
ّ
ّ
عائلية
غيرت مسار الساللة الحاكمة في نزوة
لم نعرف بعد تفاصيلها .املهم أن زوج��ة ّ
ولي
العهد السابق التي كانت تقيس ال�ن��واف��ذ من
أج ��ل ح�ي��اك��ة س�ت��ائ��ر ج��دي��دة _ ع�ل��ى م��ا ي�ق��ول
ّ
مثل أجنبي _ ل��م يتسن لها ولزوجها الحكم
رب �م��ا ب�س�ب��ب اس�ت�ع�ج��ال ال ��وراث ��ة) .وص��ل ت��اج
ال�ح�ك��م إل��ى االب��ن ال�ب�ك��ر ال�ش�غ��وف ب��ال�س� ّ�ي��ارات
وال � ��دراج � ��ات ال� �ن � ّ
�اري ��ة وأل � �ع� ��اب ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر
ّ
وال�ف�ي��دي��و (ي��ذك��رن��ا ب��ول��د آخ��ر غير نجيب من
آل ال� �ح ��ري ��ري) .اإلع �ل ��ام ال �غ��رب��ي ال � ��ذي ي �غ��رم
ّ
وينصبهم
بكل أص��دق��اء إس��رائ�ي��ل م��ن ال�ع��رب
ّ
حكماء وخبراء في شأن «العقل العربي» روج
إل ��ى آخ ��ر رم �ق��ه ل�ل�م�ل��ك ح �س�ي�ن .وع �ن��دم��ا وق��ع
االخ�ت�ي��ار العائلي على عبد ال�ل��ه ل��م يشر إلى
ّ
الجمهوريني _
أن أب��اه _ على طريقة الطغاة
خاصًا لولده ّ
ّ
ونصبه قائدًا عليه.
أنشأ جيشًا
ّ
(ن�ن�س��ى أن ال�ط�غ��اة ال�ع��رب م��ن امل�ل��وك ي�ق��ل��دون
ّ
الجمهوريني ،مثلما
في أشياء كثيرة الطغاة
ّ
ّ
ّ
الجمهوريون الطغاة امللكيني في
يقلد الطغاة
ّ
ّ
أشياء كثيرة)« .القوات الخاصة» األردنية ما
هي إال جهاز قمعي أميركي تستخدمه أميركا
ّ
وإس��رائ �ي��ل ف��ي ح��روب�ه�م��ا .ظ��ن امل�ل��ك الصغير

أن خبر وج��ود ّ
ّ
الخاصة في أفغانستان
قواته
سيبقى ّ
طي الكتمان.
ّ
والصحافية
وت��وال��ت امل�ق��اب�لات ال�ت�ل�ف��زي��ون� ّ�ي��ة
مع امللك الجديدُ .
ويفاجأ القارئ (أو القارئة)
ّ
في العالم العربي بكيفية إظهار امللك األردني
لنفسه في اإلعالم الغربي .فهذا امللك ،وال دور
ّ
سياسيًا ل��ه ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي إذ إن��ه يكتفي
بتنفيذ أوامر إسرائيل وأميركا بصمت كبير،
ي�ت�ب� ّ�ج��ح ب��اإلن �ك �ل �ي� ّ
�زي��ة .وه ��و ب��ال ّ�ك��اد ي�ت�ح� ّ�دث
ل�لإع�لام ال �ع��رب��ي ،ع�ل��ى ح�س��ن ت�ل��ق�ي��ه ل�ل��دروس
ّ
ّ
العربية ،مقارنة بتلك
الخصوصية في اللغة
ال� ��دروس ال�ت��ي ل��م ي�ع�ل��ق م�ن�ه��ا ش��يء ف��ي ذه��ن
ً
س�ع��د ال �ح��ري��ري ،م �ث�لا .ال أح ��د ف��ي اإلع �ل�ام أو
ّ
امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي ي �ت �ح��دث ع��ن امل �ل��ك األردن� ��ي.

يصدق الملك الصورة التي
ّ
يصنعها له الصهاينة:
زعيم الشباب العربي ورمز
الديموقراطيّة
ً
خجوال
ف��ي ّمقابالته ال�ع��رب� ّ�ي��ة القليلة ،يظهر
ّ
متحفظًا غ�ي��ر واث ��ق م��ن ن�ف�س��ه لعلمه ب�ت��دن��ي
موقعه السياسي ب�ين ال �ع��رب .ال ي�ت�ح� ّ�دث ،بل
ي �ع� ّ�د م�ك�ت�ب��ه ال�ص�ح��اف��ي إج��اب��ات م�ك�ت��وب��ة عن
أسئلة مكتوبة كي ال يبدو على حقيقته .كان
لوالده حضور أكيد (وض� ّ
�ار ومشبوه ومتآمر
_ تطربني الكلمة األخيرة لعلمي بما تحدثه
ّ
ليبراليي آل سعود وآل
من إزع��اج في أسماع
ّ
العربية على م� ّ�ر العقود.
ثاني) في السياسة
لكن ه��ذا امللك ال يظهر إال بأمر ،وه��و يحتفي
منتديات «داف��وس»
بنفسه عندما ُيدعى إل��ى
ُ
ع �ن��دم��ا ي� �ق ��ول ل �ل��رج��ل األب� �ي ��ض امل �ن �ب �ه��ر :أن��ا
أت �ح� ّ�دث اإلن�ك�ل�ي� ّ
�زي��ة ب�ط�لاق��ة وزوج �ت��ي ت��رت��دي
آخ��ر صيحات املوضة في ال�غ��رب .أم��ا جمهور
ال� ��رج� ��ل األب � �ي� ��ض ف� ��ي ال � �غ� ��رب ف � �ي� � ّ
�رد ال �ت �ح� ّ�ي��ة

بأحسن منها ويهتف بصوت واح��دّ :أواه ،ثم
ّأواه .وه��و يحاول إدخ��ال مصطلحات جديدة
(ت��أت��ي م��ن ع �ق��ول م�س�ت�ش��اري��ه ال �غ��رب� ّ�ي�ين) من
أجل أن يحظى باهتمام إعالم الغرب .وقد ُس ّر
بمصطلح «ال�ه�لال الشيعي» فاستحدث _ أو
ُ
استحدث له _ أخيرًا مصطلح «هالل اإلخوان».
ّ
ي �ج �ه��د ك ��ي ي� �ب ��دو ك �م �ف��ك��ر اس �ت ��رات �ي �ج��ي .م��ن
ي��دري؟ قد يطلع علينا قريبًا بمصطلح هالل
البطاطا.
أم� ��ا ف ��ي اإلع �ل ��ام ال� �غ ��رب ��ي ،ف �ص��اح �ب �ك��م ي��أخ��ذ
ّ
ويتحول إل��ى صنديد .في
راحته في الحديث
مقابلة أول��ى له بعد ّ
تبوئه العرش ،استفاض
ّ
ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع م�ج��ل��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» عن
بطوالته في «الجيش األردن��ي» .وق��ال في تلك
املقابلة إن هناك «جهات» في الجيش األردني
لم ترتح لوجوده ،وحاولت ّأن تمتحن رجولته.
وق ��ال ع�ب��د ال �ل��ه ه ��ذا ،امل �ت��أث��ر دون ش��ك ب��أف�لام
ّ
يتحمل املضايقات ،فما كان
«األكشن» ،إنه لم
ّ
مسدسه الحربي (م��ا ال�ف��ارق
منه إال أن شهر
ّ
ّ
واملسدس غير الحربي؟
املسدس الحربي
بني
ً
ّ
وهل هناك مسدس سلمي ،مثال) بوجه أعدائه
ف��ي داخ ��ل ال �ج �ي��ش ،أي ج�ي��ش ال �ب��اب��ا ح�س�ين.
ّ
تصدق أن عبد الله ّ
تعرض ملضايقات
عليك أن
ّ
واستفزازات في جيش البابا الذي يشكل عماد
النظام الطاغي.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،سمح عبد الله للصحافي
األم �ي��رك��ي _ اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ج�ي�ف��ري غ��ول��دب��رغ،
ب��ال �ت �ج��ول م �ع��ه ف ��ي األردن ل �ك �ت��اب��ة م��وض��وع
ص�ح��اف��ي .وغ��ول��دب��رغ ه��ذا أم�ي��رك��ي ت�ط� ّ�وع في
جيش ال�ع� ّ
�دو اإلسرائيلي وخ��دم ف��ي األراض��ي
ّ
ّ
ال � �ت� ��ي اح � �ت� ��ل� ��ت ع � � ��ام  .1967وال� �ه ��اش� �م ��ي ��ون
ي �ض �ع �ف��ون ،ع �ل��ى ط��ري �ق��ة م � ّ
�ؤس ��س س�لال�ت�ه��م
الحاكمة في األردن ،أمام أي مندوب إسرائيلي.
ّ
نتصور أن عبد الله ك��ان يمكن أن
ال يمكن أن
ي�س�م��ح ل�ص�ح��اف��ي أردن ��ي ب��االق �ت��راب م�ن��ه كما
ُ
(كنت قد أطلقت عليه قبل
سمح لغولدبرغ هذا
سنوات صفة «أسوأ صحافي يكتب عن الشرق
األوس � ��ط» ،م��ا اس�ت��دع��ى ّ
ردًا م�ن��ه ودخ�ل �ن��ا في
سجال ّأيامًا) .ولكن يبدو أن امللك أخذ راحته
أكثر من اللزوم.

األخ األكبر واغتيال األوطان
زهير أندراوس*
ّ
(أن��ا ال أواف��ق ّعلى ما تقول ،لكني سأقف حتى املوت
مدافعًا عن حقك في ْأن تقول ما تريد .تشي غيفارا)
ّ
ّ
الطبيعية في زمن ال��ذل والهوان
من املفارقات
ّ
ال � �ع ��رب � �ي �ي�ن ،أن دوي� � �ل � ��ة م� �ث ��ل ق � �ط� ��ر ،ت �م �ك �ن��ت
ب�ف�ض��ل امل ��ال م��ن م �ص��ادرة ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة،
واالس �ت �ح��واذ ع�ل��ى ق��رارات �ه��ا وت�ح��وي�ل�ه��ا إل��ى
ج��ام �ع��ة ال �ت��آم��ر ع �ل��ى ّأم� ��ة ال �ن��اط �ق�ين ب��ال �ض��اد،
ً
ّ
ف� �ض�ل�ا ع ��ن أن ه� ��ذه امل �ش �ي �خ��ة ب ��ات ��ت م�ح�م�ي��ة
أميركية ،ت��رق��ص على موسيقى ال�ن�ش��از التي
ُ
يعزفها البيت األبيض ،وتقيم عالقات وطيدة
مع دول��ة االحتالل الصهيونية ،فبعدما كانت
ُ
إسرائيل تنعت بالكيان الغاصب ،باتت دولة
مرغوب فيها جدًا في العديد من الدول العربية.
�ح أق�ط��اب�ه��ا ي �ح� ّ�ج��ون إل ��ى ال��دوح��ة س�رًا
وأص �ب� ً
وع�لان� ّ�ي��ة ،مضافًا إل��ى استضافتهم في البوق
اإلعالمي التابع لألميرْ ،
ّ
أي فضائية (الجزيرة)،
ُ
ُ
ّ
التي لم ت��أل جهدًا منذ ان��دالع األزم��ة السورية

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ف��ي ت��أل�ي��ب ال� ��رأي ال �ع��ام ال �ع��رب� ّ�ي ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام
ّ
ّ
بالفضائية
السوري .وهذه املهمة التي أنيطت
ّ
القطرية سببت بتأجيج الصراع الدائر داخل
س��وري��ا ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م وب�ي�ن امل�س�ل�ح�ين
ّ
�وب بهدف تفتيت
�دب وص�
ال��واف��دي��ن م��ن ك��ل ح�
ٍ
ٍ
ال ��دول ��ة وت �م��زي��ق ال�ن�س�ي��ج االج �ت �م��اع� ّ�ي ،وب�ين
ه��ذا وذاك ،إسقاط نظام الرئيس بشار األس��د،
ه��ذا النظام ال��ذي ل��م يعترف حتى كتابة هذه
السطور بالدولة العبرية.
■■■
ف�ض��ائ�ي��ة «ال �ج��زي��رة» ب��ات��ت الع �ب��ًا م��رك��زي��ًا في
ّ
املؤامرة على سوريا ،وال نبالغ إذا جزمنا بأن
فضائية الشيخ حمدّ ،
رب�م��ا أصبحت ّ م��ن أهم
وأخ �ط��ر ال�لاع�ب�ين ف��ي امل��ؤام ��رة .ذل��ك أن �ه��ا منذ
ّ
السورية وهي تقوم بعملية غسل
اندالع األزمة
ّ
العربي ،وذل��ك على م��دار الساعة،
دم��اغ ً
للعقل ّ
مستعينة بأنها كانت في املاضي غير البعيد،
ُ
ق �ب��ل ان �ك �ش��اف أم ��ر ّه ��ا ،وس �ي �ل��ة إع �ل��ام ت��وح��ي
ّ
ّ
العادي بأنها تحمل آالم وآمال األمة
للمشاهد
ّ
العربية .فبعدما كانت إل��ى ح� ٍ�د م��ا ذخ �رًا على
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ّ
�بء ،وم��ن ثم
الناطقني
بالضاد ،تحولت إل��ى ع� ٍ
ّ
إلى خصم ،وفق كل املعايير واملقاييس املهنية
واإلعالمية والسياسية واألخالقية .وخاضت
ّ
املعركة ّ
نابض للعروبة في ظل
معقل
ضد آخر
ٍ
ّ ٍ
ّ
ع��دم ت�ك��اف��ؤ واض ��ح ف��ي ال �ق��وة ،ذل��ك أن اإلع�ل�ام
ال � �س� � ّ
�وري ع �ل��ى م�خ� ّت�ل��ف م �ش ��ارب ��ه ،ه ��و إع�ل�ام
ّ ْ
ُ
تقليدي ،إن لم يكن أقل من ذلك ،وال يزال يعاني
م ��ن م �ش��اك��ل ع ��دي ��دة ت �ج �ع��ل ت �س��وي��ق ال ��رواي ��ة
ال �س ��وري ��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة م ��ن راب � ��ع امل �س �ت �ح �ي�لات.
ّ
ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن اإلع�ل�ام العربي بسواده
ّ
األع �ظ��م ،أص�ب��ح م��أج��ورًا ملصلحة أع ��داء األم��ة.
وبات ُي ّ
روج ملا ُيطلقون عليها الثورة السورية،
ّ
ّ
األمر الذي حول بعض وسائل اإلعالم العربية،
ال �ت��ي واص �ل��ت ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى م ��اء ال ��وج ��ه ،إل��ى

السوري على
اإلعالم
ّ
مختلف مشاربه هو إعالم
تقليدي ْإن لم يكن ّأقل
ّ
من ذلك
ُ
م �ج� ّ�رد ط �ي��ور ت �غ� ّ�رد خ ��ارج ال �س��رب .وف ��ي ه��ذا
السياق ال ّ
بد ،ولألسف الشديد ،من االستعانة
ّ
بوزير اإلعالم النازي جوزيف غوبلز ومقولته
«أعطني إعالمًا
ولكن ليست املأثورة:
ِ
الشهيرةُ ،
بال ضمير ،أعطك شعبًا بال وعي» .وبعيدًا عن
ّ
غوبلز ،فإن املخطط اإلمبريالي _ الصهيوني،
ّ
ال ��ذي يعكف ع�ل��ى إخ��راج��ه إل��ى ح��ي��ز التنفيذ،
ّ
العربي ،لم
وك�لاء هاتني الحركتني في الوطن
ّ
ي� ُ�ع��د يكتف باستباحة ال��وط��ن ال�ع��رب� ّ�ي ،ب��ل إن
هدفه يكمن أيضًا في احتالل العقول العربية
ّ
وكي وعيها تمامًا .وهذا ما يجعل دور اإلعالم
ّ
العربي امل�ع��ادي لسوريا م��وازي��ًا ل��دور اإلع�لام

اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وال� �غ ��رب ��ي ف ��ي ش �ي �ط �ن��ة ال �ن �ظ��ام
السوري وتحويله إلى ّ
ألد أعداء األمة العربية.
واألم ��ر أص�ب��ح أك�ث��ر خ �ط��ورة ف��ي زم��ن ال�ع��ومل��ة،
التي ح� ّ�ول��ت العالم إل��ى ق��ري��ةٍ ص�غ�ي��ر ٍة ،بحيث
ّ
إن دور اإلع�لام ّ
الهدام بات أكثر هدمًا واقترب
ّ
بخطى حثيثة إلى التدمير الكلي لكل ما ُ
يمت
ّ
ّ
البشري ،هكذا على
للعرب بصلةٍ  .ذلك أن العقل
ّ
األقل تعلمت خالل دراستي ملوضوع الصحافة
في إيطاليا ،هو مثل الزجاجة ،باستطاعتها
أن تمتلئ ،وبعد ذلك تبدأ ّ
برد املاء الذي تريد
ْ
ْ ّ
ْ
ُ
ّ
أي أن ال�ع�ق��ل ال�ب�ش��ري ال يمكنه أن
أن ت��زي��ده،
ّ
�وق ط��اق�ت��ه وق ��درات ��ه .وف��ي املحصلة
ي�ت�ح��م��ل ف� ُ
ّ
ال �ن �ه��ائ� ّ�ي��ة ،ن� �ق � ّ�ر ب � ��أن «ال� �ج ��زي ��رة» وأخ��وات �ه��ا
ّ
ت �م��ك �ن��ت م ��ن ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ع �ق��ل ال �ع��رب� ّ�ي،
مثلما سيطرت اإلم��ارة القطرية على الجامعة
العربية.
■ ّ■ ■
ب�ش�ك� ٍ�ل ْأو ب��آخ��ر ،ت�ب��ن��ت «ال �ج��زي��رة» الفلسفة
ّ
السفسطائية ،التي ظهرت في اليونان في عام
 450قبل امليالد .والسفسطة هي حب الجدل أو
الجدل ّ
ملجرد الجدل وليس لالقتناع بفكرة أو
ّ
مبدأ ،بل رغبة في التضليل .والسفسطائي هو
الشخص ال��ذي ُي�ج��ادل ُ
ويضلل ك��ل ش��يء وكل
ح�ق�ي�ق��ة ،ع �ل�اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،س�ف�س�ط��ائ� ّ�ي ك��ان��ت
ُ
َ
ستعمل في بداية األم��ر للداللة على صاحب
ت
ُ
َ
م�ه�ن��ة ال �ك�ل�ام ،ول ��م ت�ك��ن ت�س�ت�ع��م��ل بمفهومها
امل �ن �ت �ق��ص ال� ��ذي أض �ح��ى ش��ائ �ع��ًا ف ��ي م ��ا ب�ع��د،
وم��ن األه�م�ي��ة ب�م�ك��ان ال�ت�ف��ري��ق ب�ين السفسطة
ّ
واملغالطة ،ذلك أن املغالطة الإرادي��ة ،بينما في
ّ
إرادي��ة للتضليل ،وكان
السفسطة توجد رغبة
الفضل للفيلسوف س�ق��راط ال��ذي أس��س وبنى
ّ
ف�ل�س�ف��ة امل �ع��رف��ة ،ف�ق��د رأى ه ��ذا ال�ف�ي�ل�س��وف أن
أخالق عصره تنهار أمام دجل السفسطائيني
الذين أنكروا العقل ،والحق ،واليقني ،وفضائل
األخالق ،بما زعموا من ّ
رد أصول املعرفة كلها
ّ
إلى اإلحساس ،فأراد أن يرد أصول املعرفة إلى

