
2/19/2014 Section

http://today.almasryalyoum.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=414409 1/2

١٨/٢/٢٠١٤ صفحة ١٥

المعرفة الموثقة القادمة من لیبیا

   بقلم  د. إبراھیم البحراوى 

أسمح لنفسى أن أدير عینى عن مخاطر البوابة الشرقیة لمصر حیث إسرائیل وحماس إلى البوابة الغربیة حیث المخاطر
القادمة من لیبیا، ذلك أننى أعتقد أن الحوار الذى أدلى به محمود جبريل لصحیفة الحیاة يمثل معرفة نزيھة أكیدة وموثقة،

محمود جبريل ھو أحد مھندسى الثورة اللیبیة ضد ديكتاتورية القذافى، وصاحب الفضل فى تدارك قصور الثورة المصرية
ممثل فى غیاب عنوان يتجه إلیه العالم وقیادة تدير الثورة وبالتالى تتسلم الحكم عند نجاحھا. ھو صاحب فكرة إقامة

تحالف القوى الوطنیة المعارضة للقذافى، وبالتالى أول رئیس وزراء خارج إرادة القذافى، حیث ترأس وزارة األزمة التى أدارت
.الثورة وتواصلت مع زعماء العالم باسمھا عندما كانت الثورة جنینًا فى منطقة بنغازى

الرجل من التیار المدنى اللیبرالى، وھو وجه معتدل مستنیر، ولذا كان عنوانًا مقنعًا وجذابًا للثورة، وأيضًا فحديثه ومعرفته
.الیوم بالواقع اللیبى معرفة وثیقة موضوعیة

إننى من الباحثین الجامعیین الذين يمیزون تمییزًا قاطعًا فاصالً بین المعارف اإلنسانیة القائمة على األقوال المرسلة
.واألخبار الشعبیة المتداولة وبین المعرفة الموثقة المستندة إلى المعرفة الدقیقة وإدراك خبايا األمور

إن النوع الثانى من المعرفة ھو النوع الذى يجب االعتداد به واتخاذ المواقف والقرارات على أساسه، ولیس النوع األول
الذى تختلط فیه الحقیقة عادة بالخیاالت والمبالغات واألھواء. دعونا نفحص عناوين المعرفة أو الرسائل التى يقدمھا محمود

.جبريل لمن يھمه األمر

أوًال: ھو يطلق تحذيرًا يجب التعامل معه فى مصر بجدية كاملة عندما قال إن ھناك من يخطط الستعادة مصر عن طريق
.لیبیا بواسطة المال والسالح والرجال

إن ھذا عنوان جدير بالتأمل فى ضوء المعلومات التى أدلى بھا جبريل عن عدد المنظمات المسلحة المنتمیة لإلخوان
.خاصة، وللتیار اإلسالمى السیاسى عامة، وعن مخازن السالح التى فتحت لھذه المنظمات بعد الثورة

العنوان الثانى الجدير بالتأمل ھو قول جبريل إنه لمس أن موقف روسیا منذ اللحظة األولى للثورة ھو معارضة االستراتیجیة
األمريكیة المذكورة، خشیة من وصول مد الحكم اإلسالمى إلى الجمھوريات المسلمة المجاورة لروسیا، وھو ما يجعل خطر
اإلرھاب فى أحضان روسیا. إن ھذا العنوان يجب فھمه فى إطار موقف روسیا من الثورة السورية التى تشھد تصاعد نشاط

القوى اإلسالمیة المختلفة ضد حكم بشار األسد وإقامة دولة داعش، أى الدولة اإلسالمیة فى العراق والشام. أعتقد أنه
من الضرورى فى إطار ھذا العنوان أن نقیم زيارة المشیر عبدالفتاح السیسى إلى موسكو، وأن نفھم دوافع الترحاب

الروسى به على كل األصعدة، خصوصًا من جانب الرئیس بوتین. إن استجابة روسیا للجھود التى قادھا األمیر السعودى
بندر بن سلطان، بعد اندالع ثورة ٣٠ يونیو لتزويد مصر بالسالح الروسى المتقدم، ھى استجابة نابعة أساسًا من المصالح

الروسیة االستراتیجیة لدعم مصر كنقطة مقاومة حصینة لالستراتیجیة األمريكیة المذكورة. يجب أال يغیب عن الذھن ھنا
القرار األمريكى بحظر تسلیم صفقات طائرات األباتشى الضرورية لمكافحة اإلرھاب، والطائرات المقاتلة، فلقد كان ھو الذى

دعا المملكة العربیة السعودية ودولة اإلمارات العربیة إلى المبادرة بتمويل صفقة السالح الروسى لمصر. العنوان الثالث
يقول فیه جبريل بصراحة إن استراتیجیة أمريكا لتسلیم المنطقة لحكم اإلخوان كانت تتم بالوكالة عبر وكیلین، أولھما قطر

.وثانیھما تركیا، وھو عنوان يعزز الفھم الشائع عن دور ھاتین الدولتین فى المنطقة كوكیلین للسیاسات األمريكیة

العنوان الرابع التنبیه إلى عبارة بدت بريئة فى قرار مجلس األمن الذى أتاح ألوروبا والواليات المتحدة التدخل العسكرى فى
.«لیبیا أثناء أحداث الثورة، وھى عبارة «حماية المدنیین بكل الوسائل

العنوان الخامس ھو َتمنُّع الواليات المتحدة وأوروبا عن إمداد لیبیا بالسالح إلنشاء جیش لیبى على وجه السرعة. إن ھذه
النقطة تستحق قراءة مدققة لما تدل علیه من نوايا، فلقد تم تدمیر الجیش اللیبى بمساعدة غربیة ويتم التسويف والتلكؤ

فى إنشاء جیش جديد يحمى الدولة وينھى فوضى الجماعات المسلحة بقرار غربى، ويفھم من كالم جبريل أن نوعًا من
الفیتو الخفى قد منع رئیس الوزراء اللیبى، على زيدان، من قبول عرض روسى بإصالح ١٤ طائرة «سوخوى» مقاتلة

.روسیة رابضة على األرض لتساھم فى حماية الحدود

العنوان السادس يقول فیه جبريل إن لیبیا الیوم بدون دولة، وھى فى حالة انفالت وعناصر كثیرة خارج السیطرة، ألن أدوات
السیطرة غیر موجودة، فلیس لدى الدولة سالح أو شرطة أو قضاء، ولیبیا بھذه الصورة خطر على نفسھا وعلى جیرانھا،

.خاصة مصر

.شكرًا لرسائل جبريل والمعرفة الموثقة

اقتصاد عرب وعالمأخبار مصر

علوم وتكنولوجیاحوادثریاضة

وسط الزحمةثقافةفنون
فعالیاتعدد الیوممحافظاترأي
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وسط الزحمةثقافةفنون

رأيتحقیقاتملفات وحوارات

تلیفزیون المصري الیوممحافظاتمنوعات

كاریكاتیرصور

About Egypt Independent عن المصري الیوم اإلعالنات التصویبات حقوق النشر سیاسة النشر اتصل بنا

انشر عندناكاریكاتیرصورفیدیو

Englishأراء القراءمدونات

جمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة  المصرى الیوم و یحظر نشر

أو توزیع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من المؤسسة.

 

http://www.almasryalyoum.com/channel/223242
http://www.almasryalyoum.com/channel/223247
http://www.almasryalyoum.com/channel/223272
http://www.almasryalyoum.com/channel/223257
http://www.almasryalyoum.com/channel/223262
http://www.almasryalyoum.com/opinion-channel
http://www.almasryalyoum.com/channel/223267
http://www.almasryalyoum.com/governorates
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/photo
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/caricature
http://www.almasryalyoum.com/contact
http://www.almasryalyoum.com/node/68
http://www.almasryalyoum.com/node/67
http://www.almasryalyoum.com/node/65
http://www.almasryalyoum.com/node/64
http://www.almasryalyoum.com/node/53
http://www.almasryalyoum.com/node/54
http://www.almasryalyoum.com/opinion-channel
http://www.almasryalyoum.com/governorates
http://www.almasryalyoum.com/archive/library
http://www.almasryalyoum.com/events
http://www.almasryalyoum.com/video
http://www.almasryalyoum.com/photo
http://www.almasryalyoum.com/caricature
http://www.almasryalyoum.com/ugc
http://www.almasryalyoum.com/blogs
http://www.almasryalyoum.com/feedback
http://www.egyptindependent.com/
mailto:info@gazayerli.net

