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 أين حنن وهـم؟!

 

 يف الصةف العربية العاملية يصـاب باخليبـة مـن جـراء مـا      امُلطالع

رى النلم فيها واضـًةا وجلًيـا يصـيب    حيدث وما يناق  من قضايا ُي

ر دفـة السياسـة العامليـة بعيـًدا عـن      سـي  املسلمني يف كـل مكـان, ويُ  

العدل واملساواة وأقرب إىل التةيز الناهر والنلم الفاضح, ولكن 

ملبًســا بعبـــاءة األمـــم املتةـــدة ومعمًمــا مـــن قـــوى الغـــرب السياســـية   

لع ة الع سرك الدول الك ى واا بالقوى اخلفّيواإلعالمية ومبطًن

)احُلقرى( يف وضعها, والع يـدخل  تلعب برصابعها بالدول الصغرى 

عاملنا العربي واإلسالمي فيهـا حيـث يتالعـب بـه وعقيدتـه, ولكـن       

سم الننام العاملي وهي ة األمم املتةدة, وغـري ذلـك   إبوسم القانون إب

قـرب مثـال علـى ذلـك أن األمـم      أو ات احلضارية الالمعـة, من املسمّي
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ــا    ــا ومـــن يف جيـــوب أمريكـ ــا أمريكـ ــا وخلفهـ املتةـــدة ومـــن أمامهـ

سـم  إيتةرك على الطرق وسسـب عليـه خطواتـه بالدقيقـة والثانيـة ب     

الننــام الــدولي, )مــع أن العــراق هــو الــذي جنــى علــى نفســه وعلــى     

غريه( لتةطيم ما لديه من قوة وما نكـن وحيتمـل أن يصـبح قـوة,     

 س الوقت نراها تسكت متاًما عن ما جيري يف إسرائيل. ويف نف

وهكذا نراهم اخندعوا مبا وضـع هلـم ليلتهـون بـه كاألطفـال,      

ــاروخية      ــة والصـ ــتويات النوويـ ــة املسـ ــى كافـ ــلح علـ ــرائيل تسـ يف إسـ

ــام       ــالف للننـ ــكل ,ـ ــالح بشـ ــدر السـ ــنع وتصـ ــل وتصـ ــا, بـ وغريهـ

أو الــدولي, الــذي يزعمــون ومــع ذلــك ال جنــد مــن يــتكلم عــن ذلــك  

يتةدث عنه على اإلطالق, مع أنهـا تقـوم بالضـرب والغـزو يف لبنـان      

بل ويف تونس أحياًنا واألغرب من هـذا أن اإلعـالم العربـي إن كـان     

قضـايا تصـدير إسـرائيل    يسمى إعالًمـا خيـر  ويصـمت متاًمـا عـن      

نفسـر ذلـك    افبمـاذ  للسالح ومساهمتها يف اإلخالل بـاألمن العـاملي,  

الغربــي بيــد اليهــود فبيــد مــن يكــون اإلعــالم   إذا علمنــا إن اإلعــالم

 .؟ الذي ال يولي هذا اجلانب اهتماًما خاًصاالعربي

م نسمع كلمـة واحـدة مـن     ,مباحثات السالم تدور اآلن ومع أن

ســاد الســوفيع م املهــاجرين اليهــود مــن اإلاملســؤولني عنهــا عــن آال

ــاتهم أو عقــوهلم يف قضــية ب    ــة, وضــاعت أوق ــاء إىل فلســطني احملتل ن

ــة هلــا, وكــرن هــذه هــي        املســتوطنات و,صصــات أمريكــا املالي
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ا مهـاجرين إىل  القضية ونسـوا الرجـال والنسـاء الـذين يقـدمون يوميًـ      

  .فلسطني وهم أخطر من البناء نفسه

لكبـار الـذين نسـمع مـنهم     وأين مثقفو العام العربـي اجلهابـذة ا  

اسـتالم   اغوا( والـذين شـغلتهم قضـية   )همنغواي( و)نيكاردائًما عن 

أليسـت منطقـتهم    ,)أميل حبي ( جلائزة الدولة اإلسـرائيلية واألدب 

وقضيتهم تستةش منهم بعـا السـطور واملقـاالت الـع يـتعني علـيهم       

 .؟القيام بها

نا اجلهابذة الـذين م يرتكـوا يوًمـا واحـًدا دون أن     وأين صةافيو

نعرم آخر صيةات املوضة وآخر أفالم احلب وأفـالم الرعـب وآخـر    

صــائيات توزيــع أشــرطة مايكــل جاكســون وغــريه مــن مهرجــي    إح

الغرب أليسوا قـد وجـدوا مسـاحات يف صـةفهم للكتابـة حتـى عـن        

القطــط والكــالب بــل وحتــى عــن الف ــران أحياًنــا أال تســتةش أمتنــا  

 .؟تلك املساحات

حنـن  كرر مرة أخـرى أيـن   أو ,أجيبوني باهلل عليكم فإني حائر

 وهم.

 

 

 


