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نمل �أزرق ...نمل �أ�سود

ر ّد م�صر على ذبح
الم�صريين في ليبيا

} شهناز صبحي فاكوش
} حميدي العبدالله

ش ّن الطيران المصري غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» في
رحب
أنحاء متف ّرقة من ليبيا .ووجهت الغارات بردود فعل مختلفة ،البعض ّ
بهذه الهجمات بوصفها ردا ً طبيعيا ً على جريمة وحشية مثل الجريمة التي
ارتكبها «داعش» بحق  21شابا ً مصرياً .ولكن الجماعات األخرى التي تشكل
بيئة حاضنة للجماعات اإلرهابية ،وتدافع عن هذه الجماعات وتب ّرر أفعالها
نشرت ص��ورا ً لما أسمته جثث أطفال سقطوا ج��راء ال��غ��ارات التي نفذتها
الطائرات المصرية على مدينة درنة الليبية المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش»،
كما فعلت قناة «رصد» التابعة لـ«اإلخوان المسلمين» في مصر.
لكن يظ ّل السؤال هل الغارات تشكل ر ّدا ً فعاالً ينهي وجود هذا التنظيم
اإلرهابي؟ بك ّل تأكيد الجواب بالنفي في ضوء تجارب سابقة لدول عديدة
اكتفت بمحاربة ه��ذا التنظيم اإلره��اب��ي وتنظيمات «القاعدة» األخ��رى ،عبر
الغارات الجوية.
وإذا كانت الغارات الجوية ال تشكل ر ّدا ً ف ّعاالً ،فهل قيام الجيش المصري
بعملية برية يشكل حالً وقضا ًء على هذه المجموعات اإلرهابية؟
واض��ح أنّ ه��ذا الخيار ال ّ
تفضله مصر ألسباب عديدة ،بل إنّ هناك من
يراه فخا ً الستنزافها ،واألرجح أنّ مثل هذا الخيار لن يبصر النور .هناك من
يدعو إلى بديل عن القيام بعملية عسكرية برية بتقديم دعم منسق مصري
 تونسي – جزائري ،وربما سوداني للقوات والجماعات الليبية المناهضةل��ـ«داع��ش» ،لكن مثل ه��ذا الدعم موجود قبل جريمة «داع���ش» ض�� ّد الرعايا
المصريين ،وثمة دعم غربي يفوق دعم هذه الدول جرى تقديمه إلى حفتر
توسع «داعش» وتنظيمات
والقوى المساندة له ،ولكن ك ّل ذلك لم يحل دون ّ
«القاعدة» األخرى في فرض سيطرتها في أنحاء جديدة من ليبيا ،كان آخرها
بعض الحقول النفطية ومدينة سرت.
الر ّد الف ّعال على «داعش» وتنظيمات «القاعدة» األخرى ،سواء في ليبيا أو
أي بلد آخر تتواجد على أرضه هذه التنظيمات هو اتخاذ
العراق أو سورية أو ّ
أي دولة تقدّم لهذه التنظيمات الدعم والغطاء
وردع
منها،
موقف دولي حاسم
ّ
تحت أي مب ّر ٍر كان ،فمن المعروف أنّ دوالً مثل قطر وتركيا وحتى السعودية
ال ت��زال تب ّرر الكثير من نشاط هذه التنظيمات اإلرهابية وتقدّم لها الدعم،
فبذريعة مواجهة تقدّم الحوثيين تقدّم السعودية الدعم لتنظيم «القاعدة» في
اليمن وتب ّرر األعمال التي يقوم بها ،وفي ذريعة مواجهة التهميش في العراق
والتصدّي للهيمنة اإليرانية تقدّم تركيا وقطر والسعودية الدعم لـ«داعش»
وال��ق��وى الحاضنة لها ،وينطبق األم��ر ذات��ه بقوة على م��واق��ف ه��ذه الدول
من التنظيمات اإلرهابية في سورية .وتجاهر قطر بدعمها للتحالف الذي
يسيطر على أج��زاء واسعة من ليبيا ،ويجمع «اإلخ��وان المسلمين» وتنظيم
«القاعدة» ،وهذا الدعم الذي تقدّمه هذه الدول تحت هذه الذرائع للتنظيمات
اإلرهابية سرعان ما يصل إلى الفروع األخرى في شتى أنحاء العالم ،مما
يمكن هذه الفروع من القيام بأعمالها اإلجرامية ،وميوعة الموقف الدولي من
هذه التنظيمات اإلرهابية ومن بعض الدول الراعية والداعمة لها ،هو الذي
يساعد هذه التنظيمات على النمو وامتالك قدرات إضافية ،وتنفيذ المزيد من
الهجمات اإلجرامية اإلرهابية في مناطق جديدة ،سواء في ليبيا أو السعودية،
أو في بعض الدول األوروبية.

�إعدام  21قبطي ًا
لإبعاد م�صر عن رو�سيا
} روزانا رمال
تبقى واشنطن القائد العام للعمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف الدولي
لمكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط مهما تعدّدت الدول المشاركة وتن ّوعت فيها
ضمناً ،بمعنى آخر فإنّ ك ّل من يشارك في هذه األعمال العسكرية يعتبر تلقائيا ً من
أي قرار او متغيّر ترتأي
الحلفاء الجديين لألميركيين في االنضمام او االنضواء تحت ّ
الواليات المتحدة أنه األفضل للمرحلة.
تعرف واشنطن جيدا ً أنّ ارتهان الدول لها عسكريا ً هو من أه ّم أشكال التبعية لها
أسست في هذا اإلطار مجموعة دول ترتهن وتأتمر
من خالل تكتل الدول حولها ،وقد ّ
عسكريا ً بأوامر واشنطن منذ عقود وبينهم من دعمته بالسالح والعتاد ،ومنهم َمن
و ّرطته في حروبها جزافا ً لضمان اللحاق بها بعد التو ّرط.
أتت العمليات العسكرية الجوية التي نفذها طيران الحلف االميركي غير متكافئة إنْ
لناحية الضربات او لناحية الدول المشاركة والمواقف الواضحة وخشية واشنطن
ان يكون بعض من رفض او تردّد في الدخول في هذا الحلف يبادر الى إعالن غير
مباشر على الخروج من العباءة األميركية أو بداية تح ّول في سياساته.
تركيا واألردن ومصر أبرز الدول اإلقليمية الوازنة التي تردّدت في دخول
التحالف ،فما كان إال وتع ّرضت العتداءات مباشرة طاولت عسكريين او مدنيين
منها ،والمقصود األردن وإحراق الطيار األردني معاذ الكساسبة ،وهو ما دفع
باألردن إلى تكثيف عملياته في التحالف ،بعدما تردّد بداية ،ليتبعه اليوم إعدام 21
عامالً قبطيا ً مصريا ً كانوا قد اختطفوا سابقا ً في شهر ايلول في ليبيا.
لم تستطع مصر كما األردن النجاح في مفاوضات إطالق سراحهم على الرغم من
اتصاالت عديدة ومساع قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اإلطار.
الواضح أنّ المطلوب مما جرى وليس مصادفة هو إدخال مصر في التحالف
الدولي الذي كانت قد رفضته ،وبالتالي إعالن تبعية أمنية عسكرية مصرية كاملة
لواشنطن بعد ما جرى من التباس في عالقات السيسي الجديدة مع خصوم أميركا.
ال شك أنّ للعملية أهدافا ً متعدّدة ،وقد تحقق أهدافا ً غير مقصودة ايضاً ،منها تهجير
المسيحيين من الشرق كما حصل في العراق من أجل التخلص منهم كعائق وعامل
إرباك عند الغرب في حال وقوع فتن مذهبية (سنية ـ شيعية) في المنطقة ،ومن جهة
أخرى تصويب على فشل السيسي او سياساته في عين خصومه واستغالل ما يجري
لحشد الناس ضدّه ،والمقصود «اإلخوان المسلمين» ،اال أنّ التركيز على إدخال مصر
التحالف الدولي إلبعادها عن روسيا يبقى الهدف المبتغى.
الر ّد على زيارة بوتين الكبرى الى مصر جاء سريعاً ،فقد شعرت الواليات المتحدة
بخطورة تموضع مصر الجديد وذهابها نحو أكبر خصوم الواليات المتحدة في
العالم ،وهي روسيا التي عبّرت عن كامل استعدادها للوقوف إلى جانب مصر في
كافة المجاالت والقدرات ،ما استفز الواليات المتحدة سريعا ً على ما يبدو فبرمجت
توقيت اإلعدام بدقة بعد الزيارة ،وبعدما تبيّن أنّ السيسي ذاهب نحو عالقة جيدة
جدا ً مع روسيا.
توريط مصر التي بدأت تنفيذ ضربات جوية على مواقع لـ«داعش» ،في التحالف
أي عمل عسكري في ليبيا تحت هذا العنوان ،هو في
الدولي أو حتى توريطها في ّ
العين األميركية ضمانة الرتهان مصر للتحالف الغربي المناهض لروسيا.
واشنطن ردّت سريعا ً على زيارة بوتين إلى مصر ،فهل تنجح في إبعاد مصر عن
روسيا بتوريطها عسكرياً؟

قوات دولية في الجوالن بميثاق دولي بعد حرب  ،1973امت ّد وجودها سنوات،
لكنه لم يمنع السوريين من اإلصرار على أنّ األرض التي يقفون عليها؛ وما بعد
السياج الشائك هي أرض سورية ،وأنه ال ب ّد من استعادتها.
ما كان طول الزمن عليها إال السعي الستعادتها بالحلول السلمية ،حقنا ً لدماء
أبنائنا الغالية ـ إنْ جنحوا إلى السلم فاجنح ـ ل ّما أبدى الكيان رغبة في السالم
سرنا إلى السالم ،ولكن بما يكفل كرامتنا وعزتنا .ما قال عنه القائد حافظ األسد
سالم الشجعان.
وديعة رابين كانت تسير نحو سالم يعيد األرض ويحفظ دماء الشباب ،لكن
صهاينة التطرف اغتالوا رابين ،وسعى بيريز جاهدا ً إلى تحقيقه ع ّل التاريخ
يذكره ،لكن غدر صهيون اغتال يحيى عياش .وجاءت مجزرة قانا لتنسف أي
سالم.
أصحاب القبعات الزرق ...يدعوهم عامة الشعب بالنمل األزرق ،لم يوفرهم
المسلحون .طالهم الخطف والقتل من الجماعات المسلحة ،ما اضطر دول
مجموعاتهم إلى سحبهم من حدود الجوالن واستعادتهم .حرصا ً على أرواحهم.
لم تكترث حكومة الكيان الصهيوني لذلك ،ألنّ من ح ّل محلهم أقرب إلى بني
صهيون من جلدتهم .ويحقق مطامعهم بنار أشعلوها ،وقودها األغبياء األُجراء
لديهم.
انتشر النمل األس��ود على طول الشريط الحدودي« .جبهة النصرة» ،سود
الرايات والوجوه ،يحققون للعدو الصهيوني ،ما لم يستطع تحقيقه في حربه
النظامية مع سورية عام  1973وال حتى في حرب االستنزاف الطويلة.
حرص الصهاينة على دعم المجموعات اإلرهابية المسلحة .د ّربوهم وسهّلوا
تسلّلهم إلى سورية تحقيقا ً لمآربهم .ظنا ً أنّ ذلك يم ّكنهم بالضغط مع عمالئهم في
الداخل من استبدال ما دعوه بالنظام ،بنظام يهديهم الجوالن ،كما ص ّرح بعض
خونة الوطن م ّمن دعوا أنفسه «معارضة» ،معتزين بصداقة بني صهيون.
نتنياهو يقدم الرعاية الشخصية للمصابين من النمل األسود ،يستضيفهم في
مشافيه يشرف على طبابتهم ،وتدريبهم ،ورفع قدراتهم اإلجرامية التخريبية.
يريدهم لحديون باستبدال االسم باللبوانيين ـ بئس االسم الفسوق ـ أين أصبح
جيش لحد؟ ليس بأفضل منه مصير النمل األسود .هذا في أحسن االحتماالت.
غامر الكيان واستهدف مجموعة من المقاومين في القنيطرة .فكان الغراب الذي
استعجل خراب عشه ،ودنا من حتفه...
ٌ
وحد جغرافيا جبهة المقاومة بين سورية ولبنان ،وفتح الطريق للجيش
حدث ّ
أرض سورية ،امتدّت لها
العربي السوري لضرب المسلحين واإلرهابيين .على
ٍ
ذراع اإلرهاب؛ فكان ال ب ّد من قطعها.

�شبابنا ...والثقافة
ما عاد من صوتٍ يعلو على صوت المعركة ...وصلت الدبابات السورية لتدخل
مح ّررة أرضا ً دخلها وكيل صهيون ،بديالً عن نمل أزرق .فقضى البواسل على النمل
األسود ،وسيكمل مهما تعدّدت ألوانه...
ما يحدث على أرض الجوالن اليوم ،هو في العلوم العسكرية أكبر من عملية؛
وأق ّل من حرب ،هذا حقيقي .لكنه جزء من حالة استعادة األرض والقضاء على
اإلرهاب من جهة .والثانية تلقين العدو درسا ً أن من استخدمهم عمالء لصالحه،
ليسوا سوى أوراق ذرتها الريح باتجاههم ،ألنّ أوراق الشجر الصفراء تنتهي في
مكب القمامة.
ّ
سورية ولبنان في جبهة ،تعلمنا أنها واحدة في المسار والمصير ...موحدة
قوتها ،على األرض الجيش العربي السوري والمقاومة ،وفي الفضاء طائرة
استطالع تحلق عشرين دقيقة ،لتسجل طلعة جديدة في اختراق األجواء فوق
فلسطين المحتلة.
العدو يستنفر قواته على طول الحدود السورية ،يضرب أخماسه بأسداسه،
يدور حول نفسه ،دخل في متاهة لن يخرج منها إال مدحورا ً مخذوالً ،إنْ لم تكن
القاضية.
تغيّرت قواعد االشتباك ،أرض الجوالن مفتوحة إلى أقصى مدى ،لم يعد من
سبيل غير استئصال المتآمر األصيل الذي أسفر عن وجهه بصفاقته المعهودة،
والذي دعم اإلرهاب بشكل واضح ،ومع األسف تسانده أنظمة عربية ،متنكرة
ألصلها.
مزقت األمة ك ّل ممزق ،وأصبح الفكر العربي أكثر تشتتا ً وضياعاً ،إلى درجة
أصبحنا نشك بأنّ ما تربّينا عليه من عنفوان وإبا ٍء ومفردات بال نهاية ما هي إال
وهم وسراب.
ك ّل مرتزق مأجور يأتي من أطراف األرض ،يُأَمِّر نفسه ويشكل أمارة يستخدم
فيها أبناء األرض لخدمته وحراسته ،ويقود له بنات جلدته إما ًء وملك اليمين.
شلت يمينكم أيها الخونة المتخاذلون ألم يبق ذرة مما دعوناها يوما ً نخوة،
ّ
تشظت مثل ك ّل شيء.
لن يبق الحال إال كما ترسمه المقاومة والجيش العربي السوري ،والقضاء على
اإلرهاب أولوية كما تحرير الجوالن ،سعينا إلى السالم خشية على من دم أبنائنا،
اليوم شهداؤنا باآلالف ،ما ع ّمرناه بعرقنا ودمائنا وأموالنا طاله اإلرهاب وطيران
التحالف.
الحرب مفتوحة اليوم مع العدو الصهيوني ووكالئه وعمالئه ،داخل أرضنا
وعلى الحدود ،ظنوا أنهم أخافوا الشباب عندما أحرقوا معاذ األردن ،نسوا أنه ابن
األرض
سيجنون ما جنت على نفسها براقش ،ك ّل أبناء الوطن اليوم تحت السالح فإما
النصر أو النصر كما قال الرئيس بشار األسد .فال ثالث مهما عظمت التضحيات.

ال ُوجوم من �سورية �إلى اليمن
} أحمد أشقر
ال��ح��االت النفسيّة واالجتماعيّة
التي يم ّر بها الفرد/األفراد ،هي نفس
ال��ح��االت ال��ت��ي ت��م�� ّر بها الجماعات
المختلفة ألنّ األفراد هم الذين يُشكلون
هذه الجماعات ،وعليه يمكن اعتبار
الحاالت واحدة .وكما يصيب الضعف
وال���وه���ن ال��ف��رد وال��ج��م��اع��ات ف��إنّ
الوجوم يصيبهم أيضاً .هذا ما يدركه
المعنيين بسلوك الفرد والجماعات،
ل���ذا يعملون ع��ل��ى دف���ع ال��ف��رد إل��ى
االن��خ��راط في جماعات ذات صفات
جامعة يوحدها نهم لالستهالك و/أو
اإلحباط؛ وفي المقابل يعملون على
تفكيك جماعات أخرى إلى أفراد حين
ت��راه��م يتنظمون م��ن أج��ل مصلحة
تعنيهم كجماعات النقابات واألحزاب
على سبيل المثال.
الواجم هو الساكت .والوجوم هو
السكوت واإلمساك عن الكالم ،سواء
من الكآبة أو الحزن أو العجز أو عدم
اإلدراك وما إلى ذلك من مشاعر سلبيّة
أو غير سارة.
تتسارع األح��داث بوتائر سريعة
في األي��ام األخيرة في سوراقيا على
ال��ح��دود األردن��ي��ة و«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
واللبنانية مع سورية .تتغيّر الوقائع
على األرض ونشعر ونرى البصمات
«اإلسرائيلية» واألميركية واألردنية

وال��ت��رك��ي��ة وال��س��ع��ودي��ة والقطرية
ومرتزقتها متصارعة مع قوى سورية
ذات بصمات لبنانية وإيرانية .لكن
الغائب األكبر في ه��ذا االشتباك هو
أص���وات وأق�ل�ام وق���وى المعارضة
السورية الوطنية العلمانية .أولئك
واجمون ،التزموا الصمت ،يشاهدون-
كما الجميع -ما يحدث في الجوالن
ويراقبون األمور التي تتجه بعكس ما
اشتهى الحلف األميركوصهيوني ومن
يدور في فلكه كالمَغمى عليه.
ي��ت��س��اءل ال��م��واط��ن ال��ع��رب��ي من
المحيط إل��ى الخليج من هو حامل
ال��م��ش��روع ال��ع��رب��ي؟ وم��ن المعني
بتصويب بوصلة المعارك العبثيّة
ال��ت��دم��ي��ريّ��ة ال ُم َتمعطفة بعباءات
م��ذه��ب��ي��ة «م��ه��ن��دس��ة ج��ي��ن��ي��اً» إل��ى
معركة قومية واح��دة تتصارع فيها
وم��ن أجلها ق��وى القوميين في بالد
الشام وإقليمها الجنوبي ،فلسطين؟
يتساءل المواطن العربي :أين هؤالء
مما يحصل اآلن؟ ال أحد يطالبهم بأكثر
من طاقتهم الفعلية ،ولكن المشكلة
أنهم غائبون عن هذا المشهد الذي هو
الحدث األبرز ومن المنتظر أن يضع
الصراع على مساره الطبيعي.
هذا لم يأتِ أبدا ً بمبادرة من النظام
السوري ،لكنه التقط تداعياته وأدرك
ق��وة األط��راف الداعية ل��ه؛ من حزب
الله إلى إيران إلى روسيا (والصين

إلى ح ّد ما) ،فتب ّناه ألنه في الجانب
الصحيح ب��ي��ن ال��م��ت��ص��ارع��ي��ن .في
حين أنّ هذا الدور هو دور المعارضة
الوطنية الحقيقية بك ّل ما تحمله من
رؤى ومشاريع علمانية وتنويرية
وديمقراطية .ولكنها مشغولة تتلهّى
بنقاشات سياسية ليست في صالحها
وهي أصالً الطرف األضعف فيها.
يتشك ّل اآلن في اليمن واقع جديد ال
يروق أبدا ً ألميركا التي سارع موظفو
سفارتها إلى إتالف وثائقها ورحلوا
عنها ظاهريا ً علّهم يجدون تكتيكات
أفضل لتنحر هذا التح ّول .وال تزال
ع��ائ�لات التخلف الخليجية تسطو
على ثرواتنا ووعينا ،وقد انزعجت
ب��ش��دّة بعد م��ا تكسرت عكاكيزها
وهُ زمت قواها الضاربة المحلية في
اليمن الذي يص ّر على أنّ يصبح ح ّرا ً
رغم سطوتهم؛ لذا ما انفكوا يحاولون
ضرب أيّ تح ّول إيجابي فيه.
ولم تتخلّف «القاعدة» ،صاحبة
أكبر أث��ر تدميري ذات��ي في التاريخ
المعاصر ل�لأم��ة ،ع��ن رك��ب رافضي
التح ّوالت.
نفهم غضب هؤالء جميعا ً ومعهم
ك ّل اإلقطاعيين المحليين وسماسرة
الرجعية واالستعمار بما يملكون
م��ن ن��ف��وذ م��ال��ي وس��ي��اس��ي ودي��ن��ي
واجتماعي وإعالمي .ولكن كيف لنا أن
نتفهّم عزوف القوى التي لها مصلحة

حقيقية في التغيير الغائبة اليوم
ع��ن المشاركة بقاطرة ال��ت��ح�� ّوالت،
ال وبل إرس��ال إش��ارات معادية لها؟
كنا نرغب أكثر منهم أن يكونوا هم
قادة التغيير لكنهم في واقع الحال
ال يملكون قوة القيادة .في الجانب
اآلخ���ر م��ن ال���ص���ورة ،ق���ادة ال��ث��ورة
اليمنية الحالية ليسوا إقصائيّين
ويمكن التعاون معهم.
ّ
يصطف
ف��ال��ح��ال إذا ً يقضي أن
المتن ّورون الثوريون مع قوى التغيير
لتطويرها قدر ال ُمستطاع .لم يطلب
أحد منهم فوق وسعهم .وللدقة :إنّ
بعضهم قد يكون من المشاركين ولكنه
ال يزال يراوح بين الشجب واإلحجام.
هذه معادلة سامة ألصحابها فقط،
ولن تؤثر في التح ّوالت بشيء سوى
أنها تحرمهم م��ن ش��رف المشاركة
لتكون تبعات ذلك مزيدا َ من العزلة
الجماهيرية.
إنّ التحديات كبيرة وقد تصدّى لها
من هو مختلف فكريا ً عنكم (وع ّنا)
محب لوطنه ومخلص لبلده
ولكنه
ّ
ي��رح��ب ب��ك��م وب��غ��ي��رك��م وال يقصي
شريفاً .انتبهوا :إنّ الروسي واإليراني
والصيني بما يملكون من قوة فاعلة
يباركون هذا التغيير.
فلماذا تتخلفون عن الركب أيها
الواجمون هل أصابكم المال السياسي
بهذا الوجوم؟

الحقوا «الأرملة ال�سوداء» فهي �أم الإرهاب الحقيقي!

«توب نيوز»

م�صر �إلى ليبيا
في هذه الزاوية وقبل شهور قلنا إن ال ح ّل لما يجري في ليبيا إال بدخول الجيش
المصري بعدما ُتركت «القاعدة» تتغلغل لتصير ليبيا النفطية جائزة مصر بالبعد عن
سورية والتزام العباءة السعودية.
كانت مصر تمانع في االنضمام إلى التحالف الدولي وتشترط ض ّم «اإلخوان المسلمين»
إلى الئحة اإلرهاب المستهدف.
تق ّربت مصر من روسيا وأنجزت معها تفاهمات عسكرية واقتصادية.
حاولت مصر بناء دور مستق ّل لها تجاه األزمة السورية بحيث تكون شريكا ً في رعاية
حوار موسكو وفقا ً لمقاربة تستبعد «اإلخوان المسلمين» ومتف ّرعات «القاعدة» وراهنت
على قبول سعودي وأميركي.
تعقدت العالقة المصرية التركية على خلفية األزمة مع «اإلخوان».
«داعش» أداة استخبارية بيد تركيا لحساب «إسرائيلي» ال تعارضه أميركا.
استخدام تركيا لـ«داعش» مع األردن أثبت جدواه بالتزامه حماية «النصرة» على
الحدود مع سورية والتخلي عن التحفظات لتدخل بَري في العراق.
العصا التركية والجزرة السعودية أدوات أميركا مع مصر الجديدة ،فـ«داعش» تقتل
لتأديب مصر والسعودية تغطي الذهاب إلى ليبيا وأميركا تبارك لالثنين.
إعدام المصريين في ليبيا بداية تدخل مصري عسكري.

التعليق السياسي

} نصار إبراهيم
«من يدفع للعازف يحدّد اللحن» (قول مأثور)
المجد لشهداء مصر واألمة!
يبدو أنّ البعض يص ّر على البحث عن أسباب
ال��وي�لات وال��م��ج��ازر وال��ق��ت��ل ال���ذي ت��ت��ع�� ّرض له
الشعوب العربية منذ كارثة «الربيع العربي»
وما قبله في الوعي وفي الكتب ...مع أنّ بديهيات
التاريخ والمجتمع واالقتصاد والسياسة تقول
لنا إنّ ظهور ه��ذا الفطر السام والقاتل أسبابه
ليست في ذاته بل في الواقع الذي أنتجه ...أيّ
في العالقات االجتماعية والطبقية التي تقوم
على تأبيد القهر واالستغالل والتخلف ...وك ّل هذا
يفرخ ثقافة ووعيا ً إجرامياً ...وعليه فإنّ مواجهة
هذا اإلرهاب هي في العمل من أجل تغيير الواقع
االجتماعي السياسي ال��ذي ينتجه ...تلك هي

قوانين التاريخ والمجتمع واالق��ت��ص��اد ...وغير
ذلك سيذهب الفعل في اتجاه خاطئ ،وك��أنّ هذا
اإلره���اب اإلج��رام��ي يمكن مواجهته بالدعوات
واألمنيات والعظات ...اذهبوا لجذر اإلرهاب للقوى
االجتماعية والدولية التي تغذي عالقات الهيمنة
والسيطرة لكي تواصل االستعباد والقهر ...وعليه
فإنّ المطلوب هو مواجهة تلك القوى التي تحتضن
اإلرهاب لتجعل منه أداة قهر وإرهاب وسيطرة...
هنا جوهر المشكلة وليست في اللغة أو الخطاب...
يتوسل اإلره��اب
إن��ه يكمن ف��ي المشروع ال��ذي
ّ
طريقا ً للسيطرة سواء كان إرهاب دولة أم إرهاب
مجموعات توظفها الدولة أو أيّ تنظيم يسعى
إلى السلطة ...وغير ذلك هي مثالية ساذجة...
وهنا فقط سؤال لمن نسي أو يتناسى :من الذي
ج��اء ب��ـ«داع��ش» إل��ى ليبيا ...ومن ال��ذي خلق
تنظيم «القاعدة» ومن يحشد اإلرهاب ويدعمه في

سورية والعراق ومصر واليمن ...ومن الذي يدعم
اإلرهاب «اإلسرائيلي» في فلسطين ...ومن الدول
التي تحتضن الماكنة األيديولوجية السلفية في
العالم العربي ...ومن الذي يم ّول ويفتح الحدود
ويتاجر مع «داع���ش» وفاحش وغيرهما ...من
الذي يحتضن «جبهة النصرة» وأليّ سبب؟ إنهم
ذاتهم الذين يتباكون على الشهداء المصريين...
أولئك هم القتلة الحقيقيون ...هناك فصل الخطاب
في المواجهة ...وليس الركض الغريزي وراء
العواطف ووراء القاتل المأجور ...فما دامت األ ّم
المولدة لإلرهاب موجودة فستواصل قذف ما في
رحمها من موت وقتل ودم��ار في وجوهنا ...إنها
«األرملة السوداء» هي أ ّم اإلرهاب الحقيقي...
صفحة الكاتب:
https://www.facebook.com/pages/
Nassar-Ibrahim/267544203407374

7

} د .سلوى خليل األمين
الممارسة السياسية في لبنان ليست علما ً يدرس ويتبع،
بل هي حالة وراثية متشابكة الفصول واألبعاد عند البعض،
وعند البعض اآلخر فرصة حظ ،عمادها امتالك المال الوفير
أو التبعية للزعيم أو االنتماء إلى حزب سياسي ،أما الشباب
المستق ّل الذين يؤمنون بأنّ الوطن مساحة لحراكهم وتطبيق
أفكارهم ،فال مكان لهم تحت شمس الوطن ،فاحتكار المواقع
السياسية كما غيرها ،ه��ي ح��ال��ة م��ص��ادرة ووراث���ة وتبعية.
لهذا تتمادى هجرة الشباب والشابات صعداً ،خصوصا ً عند
أولئك الذين يرفضون تقديم فروض الطاعة لمن يملك الرقاب
والعقول ونمط التفكير أي��ض��اً .لهذا ال ب�� ّد من إع��ادة االهتمام
بدور الفكر والمعرفة في عملية بناء الوعي الوطني ،الذي هو
فعل التنوير في المجتمعات الطامحة إلى التط ّور واالرتقاء،
حيث اكتمال األم��ر ال يمكن أن يس ّوى إال بالعودة إلى تسليط
الضوء على ال��دور المه ّم ألهل الفكر والمعرفة ،المشهود لهم
عبر العصور سياسيا ً وإعالميا ً واجتماعيا ً وتربويا ً وثقافيا ً
بوساعة رؤاه��م ورجحان فكرهم ،لهذا ال يمنع من تكريمهم
عبر منح وزارة الثقافة وكوادرها للمتف ّوقين والمبدعين منهم،
فمصر في ما مضى منحت وزارة التعليم العالي لألديب الكبير
طه حسين ،وس��وري��ة أرسلت الشاعرين عبد المطلب األمين
ون��زار قباني سفراء إلى الخارج ،ولبنان عيّن األدي��ب توفيق
يوسف عواد سفيرا ً أيضاً ،لهذا ال يجوز تهميش دور المثقفين،
خصوصا ً عبر وسائل اإلعالم أيضاً ،من باب المساواة مع أهل
السياسة ،الذين تفرد لهم الصحف اليومية صفحاتها المتعددة
وكذلك وسائل اإلعالم المرئي والمسموع ،في الوقت الذي ال
تأخذ الثقافة ،بمختلف أبوابها وتن ّوعاتها ،من أدب وشعر وف ّن
أصيل ورس��م وموسيقى سوى صفحة واح��دة من الصحيفة
اليومية وال الحيّز المطلوب من البرامج التلفزيونية ،علما ً أنّ
العديد من الصحف اللبنانية الصادرة يومياً ،قد أوكل ناشرها
أمر تحرير الصفحة الثقافية فيها ،إلى شاعر أو أديب يحتكر
أبوابها وشخصياتها ومواضيعها حسب مزاجيته الصالحة
ّ
بغض
والمتصالحة مع البعض ،والغاضبة من البعض اآلخر،
النظر عن أهمية الفائدة المرجوة من االطالع على ما يصدر في
تلك الصفحة الفريدة ،التي ال تفي بالمطلوب ،وال تعطي الحق
ألصحابه ،وهنا تقع المسؤولية على رئيس التحرير الذي عليه
أن يكون ملما ً بك ّل ما هو ثقافي فاعل ومتفاعل على الساحة
اللبنانية .مع العلم أنّ الك ّم الهائل من النتاج الثقافي المتعدّد
والمتن ّوع ،الذي يتماهى على الساحة الوطنية بكثرة وبحيوية
فاعلة ونشيطة ،ال يحظى بما ه��و متوجب ن��ش��ره إعالمياً،
بالرغم من تعدد وتن ّوع الندوات األدبية والفكرية ،واألمسيات
الشعرية ،ومعارض الرسم والنحت ،والحفالت الموسيقية
الكالسيكية والشبابية الحديثة ،ومعارض الكتب مع ما يتخللها
من تواقيع الكتاب والشعراء لك ّل نتاج جديد ،مع ك ّل ما تتض ّمنه
من إغناء للعقل وترشيد للمتلقي أو القارئ لاللتقاء على دروب
الحضارات السالفة والحاضرة ،خصوصا ً تلك التي يمكن لنا
أن نصنعها من جديد ،عبر إيصالها ألكبر شريحة من الشباب،
الذين هم ركيزة الزمن اآلت��ي ،بالرغم من حالة الضياع التي
سبّبتها العولمة على عقولهم ومساراتهم ،بك ّل ما فيها من
مشاكل ومآخذ ،وأه ّمها طمس لغتنا وتاريخنا وخصوصيات
مجتمعنا الشرقي والعربي.
ل��ه��ذا م��ن ال��واج��ب ب��ل ال��م��ف��روض ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���د الوطن
ب��إرث ثقافي جديد ومتمكن ،ال يمكن محوه بسهولة ،نثبت
م��ن خ�لال��ه ،عبر العصور اآلت��ي��ة ،أن��ن��ا ف��ي ه��ذا ال��وط��ن صناع
حضارات تتوارثها األجيال ،ال تقاس ،حتماً ،بمحاضرات بيت
«بو سياسة» التي تف ّرق وال تجمع ،ألنّ ما يتركه أهل المعرفة
من نتاج وإرث ثقافي ،يغني العالم بحضارات قيمة ،ال تطمسها
أالعيب العولمة والسياسات الخاطئة المتخمة بصراع البقاء،
وال��ح��روب ال��م��دس��وس��ة ،واألف��ك��ار ال��ه��دام��ة ،والفتن الطائفية
والمذهبية التكفيرية ...فالثقافة الوطنية والمعرفية هي العنوان
القيّم والمتميّز عبر ك ّل عصر وزمان.
لهذا أي��ض��اً ،ال يمكن إه��م��ال بناء المواطن ثقافيا ً ومعرفيا ً
ووط���ن���ي���اً ،خ��ص��وص��ا ً ب��ع��د ه���ذا ال���وه���ن ال��س��ي��اس��ي واإلرب�����اك
االق��ت��ص��ادي والطائفي المتمذهب ،ال��ذي تغلغل ف��ي شرايين
الوطن وناسه السذج ،بعد تهميش دور المثقف عبر مؤامرة
مبيّتة ،هدفها القضاء على الوطن وتقسيمه فرقا ً متناحرة .لهذا
يكبر السؤال ،حين المطلوب من المثقفين عدم الوقوف موقف
المتف ّرج واألص���� ّم ،ألنّ الصامت ع��ن ال��ح��ق شيطان أخرس،
وتح ّمل المسؤولية تحتم عليهم أن يكونوا عونا ً ألهل الحكم،
عبر عدم التلكؤ عن بث مفاهيم السياسة المعرفية في أذهان
الناس الذين يتع ّرضون يوميا ً لعملية غسل األدمغة ،بأساليب
شتى تؤدّي إلى انهزام الوطن وضياعه.
المؤسف أنّ ال��دور الف ّعال للمثقفين قد ت ّمت مصادرته في
لبنان ،في اتحاد الكتاب اللبنانيين ،وهيئة التنسيق النقابية،
كما في بقية النقابات المتن ّوعة ،والمراقب ،لك ّل ما يجري على
مساحة الوطن من تدنّ في الضمائر والسلوكيات االجتماعية
والسياسية ،يلحظ انخفاض درج��ة الوعي الوطني ،ويدرك
مدى خطورة تدني الثقافة الوطنية عند الجيل الجديد ،بمختلف
مق ّوماتها المعرفية والفكرية واللغوية ،التي هي األساس المتين
لتثبيت المداميك القوية لتطوير الوطن وارتقائه.
إنّ ع��دم االه��ت��م��ام بالثقافة وأهلها والنظر إليها على أنها
حالة ثانوية ،تقع مسؤوليته أوالً على رجال الصحافة ،وثانيا ً
على الدولة والمسؤولين ،وع��دم االنتباه إلى خطورة انتشار
الوسائل التكنولوجية الحديثة ،التي أبعدت الجيل الجديد عن
الكتاب ومشتقاته ،مما أدّى إل��ى انهيار الفكر وحركة الوعي
إلى الدرك األسفل ،بعد أن طغت العولمة بروافدها وأبجديتها
الجديدة ،التي باتت على ب��اب قوسين أو أدن��ى من جعل لغة
ال��ض��اد لغة هامشية ،وم��ن جعل ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي ل���زوم م��ا ال
يلزم ،بعد أن طغت لغة «تويتر» و«فايسبوك»وغيرها من علوم
التواصل االجتماعي الحديث ،بحيث أصبح الهاتف النقال بما
يختزن من معلومات ،هو األداة الوحيدة التي يستعين بها هذا
الجيل على قضاء حوائجه المعرفية.
فالتط ّور ال يكون لغة ممجوجة مط ّعمة بالمفردات األجنبية،
وليس معنى الحديث أن يت ّم إهمال معرفة اللغات األجنية ،حين
اتباع الحديث القائل« :من عرف لغة قوم أمن شرهم» ،بشرط أال
يت ّم استبدال لغة الضاد بلغة جديدة هجينة مط ّعمة بالمفردات
اإلنكليزية والفرنسية ،وأن تصبح هذه اللغة المستجدّة هي لغة
التخاطب إعالميا ً واجتماعياً ...هذا التطاول على اللغة العربية
يعتبر مؤامرة منظورة ومقصودة ،فشبابنا اليوم ال يتقنون لغة
الضاد كتابة وقراءة وحديثاً ،وبالتالي هم جيل المستقبل اآلتي،
يعني أنّ منهم من سيكون نائبا ً عن الشعب مستقبالً ،ومنهم من
سيكون وزيرا ً يتح ّمل مسؤوليات جساماً ،ومنهم من سيكون
رئيسا ً للجمهورية أو لمجلس النواب أو لمجلس الوزراء ،ومنهم
من سيكون قائدا ً لجيش الوطن أو مديرا ً في إدارة رسمية أو
خاصة ،باختصار هم جيل الغد ...لهذا علينا االنتباه إلى كيفية
بناء الوطن على أسس سليمة؟ فكيف للمسؤول أال يتقن لغة
الضاد ،يعني اللغة الرسمية للبالد؟ وكيف لنا أن نطمئن إلى
مصير الوطن الذي تسقط فيه الهوية بإسقاط اللغة األ ّم ومن
ث�� ّم االنتماء الوطني الصحيح؟ أسئلة نطرحها ألنّ المطلوب
العمل من أجل بناء المواطنة عند الشباب ،بعيدا ً عن التطرف
الديني والمذهبي والخالفات السياسية ،والتركيز على أهمية
تحسن االنتماء للوطن وهويته ،والتي
دور النخب المثقفة ،التي ّ
في جعبها تكمن آليات التميّز الحضاري والوطني ،حيث تربية
المواطنة في األجندات هي فعل ثقافي ومعرفي متميّز ،ينتج
الوعي واإلدراك ،الذي يجب أن يت ّم االنتباه إليه خصوصا ً لدى
الجيل الجديد ،عبر التصدّي للجهل والتطرف بك ّل مشتقاته
وروافده.

