
 نعم، دفاعاً عن مصر

> 

 // 04/01/09 -     الحياة     هاني نسيره >

، عبارة لم تقلها مصر، ولم يتفوه بها مسؤول مصري، وليس واردا أن يتفوه بها »لن تتراجع حركتنا حتى لو أبادوا غزة«

إن من رهن الوطن والمواطن في غزة . لكن قالتها حماس ممثلة في رئيس حكومتها المقال إسماعيل هنيه. أي مصري

وصنع استراتيجيا مأساته هو حماس وحكومتها وليس مصر، فالحركة لم ترحم جرح الوطن كما لم ترحم جراح الضحايا حين 

منعتهم من العبور نحو العالج عبر معبر رفح إال بشروطها الحركية واأليديولوجية المستعلية التي ال ترى الواقع الذي وقعت 

هكذا خرجت شتيمة مصر سابقا من الفم األيديولوجي لمهدي عاكف، مرشد اإلخوان، كما تخرج شتيمة . فيه وأوقعت الوطن

  .من فم إسماعيل هنيه اليوم

وهكذا كانت معركة غزة الحالية، التي أدى , إن هزائم العرب التاريخية لم تكن إال اعوجاجا في الفهم االستراتيجي لألحداث

فهي لم تتوقع ما هي فيه، ودأبت فقط على إلقاء المالمة على . إليها جمود حماس وعطبها األيديولوجي واالستراتيجي

فهم اآلن شركاء الوطن . اآلخرين، ولكن اآلخرين هنا لم يعودوا، كما كان معتادا في التفكير التآمري العربي، الغرب فقط

 !القريبون والبعيدون، فلسطينيين كانوا أم عربا، طالما أنهم ال تلفهم عباءة حماس، ولم يستوعبهم جمودها

منطق ذم الوطن لصالح جموده  -وال يزال ينفذ  -الذي سبق أن نفذ » حزب اهللا«ومن تالقى جموده وجمودها شأن 

األيديولوجي، وإصراره على التسلح تطاوال بالقوة على طوائف الوطن وجماعاته، كما حدث، فمن الطبيعي أن يلوم مصر وأن 

فقد حمل الحزب كل المسؤولية لمصر في ما يحدث في غزه، دون أن يلقي بكلمة لوم أو عتب . يلقي بكل المالمة عليها

فاأليديولوجيون ال يخطئون، هم دائما خارج دائرة الخطأ، هم مقدسون شأن . بسيطة على رفقائه األيديولوجيين في حماس

 !شعاراتهم، والمرونة تكون فقط مطلوبة من اآلخرين، كما الدماء

لقد بادرت مصر كما بادرت السعودية واألردن، وسائر األقطار العربية، الى تقديم المساعدة والمبادرة، الكل سعى لوقف 

المجزرة، بادروا باألحاديث والضغوط، أوقفت حكومة فتح محادثات السالم تعاطفا مع غزة، تحركت منظمات المجتمع المدني 

كل ذلك من أجل غزة، كيال تبيد غزة كما ... لتقديم المساعدات، تحركت الطائرات واألطباء والمستشفيات ومؤن اإلغاثات

 .أرادت إسرائيل وكما أعلن استعداده لذلك زعيم حماس

إن جـــزءا من الحول األيديولوجي الذي أرجــــو أال يكون عمــــى، أنه ال ينظــــر الى غير مصالحه، ال 

ينــــظر الــــى غير أهدافه، دون نظر الى مصالح اآلخرين أو اتفاقاتهم أو مشاكلهم األولية، والذين يلومون مصر 

ال يفقهون كلمة عما يسمى األمن القومي المصري، الذي يريدونه أمنا مستباحا وليس أمنا حراما، كما هي حرمة دماء 

فبدال من أن تكون حرما تكون ساحة مفتوحة لصراعات حماس األيديولوجية التي ال تمثل سوى نفسها، وليس . المصريين

 !نزيف دماء الجرحى، فضال عن خطر إبادة غزة

حسن نصر اهللا يتبدى ويتجلى موقفه وتصوره للدولة، فكما يريد حزب اهللا في لبنان، » حزب اهللا«في حديث األمين العام لـ 

كيانا موازيا للدولة، منفردا بما يخصها باألساس، يريد للشعبوية في مصر أن تمتد فتدمر حدود التوافق، يريد للشــعبوية 

 .والفوضى أن تزحف على الدولة

بينما ضحى هنيه بالمجتمع والجرحى دون أن يضحي بلقبه أو حكومته التي لم تتراجع ولو قليالً، سبق أن ضحى نصر اهللا 

فلتضع الدولة في مصر إذاً ولتعم الفوضى المجتمع، هكذا تقول اللغة الخشبية . 2006) يوليو(بالدولة في أزمة تموز 

 .واأليديولوجية لحماس ولحزب اهللا
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يجب ان نعلن للعالم اننا موجودون هنا وال «أنه ) ديسمبر(كانون األول  29أعلن نصر اهللا في حديثه الى جماهير حماس في 

إنه اإلعالن األيديولوجي عن التوافق بين مواقف ورؤى كل من حزب اهللا وحماس، . »يمكن ان يخضعنا ال قتل وال ترهيب

 !وليس قدرة حقيقية أو ناجعة على وقف المأساة، وهذا ال يكون إال بمزيد من استباحة حرم الدولة والمجتمع في البلدين

كانون األول، أال تفتح حدودها لغير الحاالت اإلنسانية، فهي ال تحارب حرب  30فمن حق مصر، كما أعلن الرئيس مبارك في 

إنها حرب أوقعت حماس فيها غزة، وليتها تتيح لآلخرين . حماس، وليس أوجب على مصر وال على غيرها أكثر من ذلك

، بدال من أن تتجمد 2006فرصة استنقاذها منها، حتى لو بتراجعات جزئية كتلك التي سبق إليها نصر اهللا في حرب تموز 

 .وتتكلس على جثث الموتى بالمئات، أو تعوم على دماء الجرحى

ليس ما أقوله استسالماً، على ما قد يحلو لبعض المستسلمين لنزواتهم األيديولوجية، بل أزعم أنه من قبيل العقالنية التي 

توفر وحدها المخرج من المأزق، وااللتزام بمشروعية الدولة وقداسة السالم وتستبعد دموية الحرب، على ما نشهد ويشهد 

 !كل ذي عينين

فالهدف المقدس، . وهو ما يشك في أن يعني شيئاً لمن ال يمانعون في أن تباد غزة. إن ما نقوله رحمة باألطفال والمدنيين

 .تبعاً لهذا المنطق، أال تتراجع الحركة، ألن االنتصار قادم على جثث بعض االنتحاريين

فمصر المسؤولة حكومة وشعبا، والمتزنة . لكنه دفاع عن مصر التي استباحتها حماس ورفقاؤها  نعم، هذا ليس استسالماً،

 .سياسة وفكرا، ما كان لها أن تعمى وما كان لها إال أن تضبط مواقفها بميزان يجمع بين العقل والعاطفة

Page 2 sur 2Print Article

12/01/2009http://www.daralhayat.net/actions/print.php


