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الإعالم وال�سيا�سة ( ...تتمة �ص)1
الترويج لتوجهاتها والوصول إلى الفئات المستهدفة في دولنا وخارجها .وفي
الغرب ،كما في أجزاء أخرى من العالم ،ثمة مطبوعات وأجهزة إعالم متخصصة
قد ال توزع أو ال تصل إلى الفئات العادية في المجتمع بل إلى مستويات معينة
من آليات صنع القرار في مختلف المجاالت .أما استخدام اإلعالم لصنع توجهات
الرأي العام وإعداده لمسائل ستطرح عليه خالل ما هو آت من الزمن فلم يعد
الحديث حوله مسألة مفاجئة.
ما يجب اإلقرار به هو أن الدول والمؤسسات الغربية أدركت أهمية اإلعالم
منذ أوقات باكرة تاريخ ّياً ،في حين تجاهلت الدول النامية أو معظمها ،أهمية
اإلعالم في توجيه الرأي العام وكسبه لمصلحة قضاياها ،أو فشلت في القيام
بذلك .وجعل ذلك من شعوب الدول النامية التي ننتمي إليها نهبا ً لألفكار التي
تطرحها أجهزة اإلعالم الغربية.
للوصول إلى عقل الجمهور وقلبه ،غلفت أجهزة اإلعالم الغربية طرحها
المواضيع التي تهتم بإيصالها إلى الرأي العام في منطقتنا ،ومناطق العالم
األخرى ،بأشكال لم َ
تبق غريبة على المتابع العادي ،بدءا ً من ادعاء الموضوعية
والدراسة العلمية العميقة لحاجات مجتمعاتنا وتوجهاتها ،وتقديم تحليالت
يشرف عليها بعض االختصاصيين الذين يطلقون عليهم تسميات مضخمة.
كما يوجه اإلع�لام الغربي نفسه بلغات مختلف الشعوب للتأثير المباشر
في الرأي السياسي للمواطن العادي .ويذكر الجميع تلك المحطات اإلذاعية
والتلفزيونية التي وجهتها الدول الغربية ،وال حاجة بالطبع إلى ذكر أسمائها،
خاص ًة أثناء الحرب الباردة إلى ال��دول المستهدفة .وسمعنا الكثير خالل
احتكاكنا مع شعوب تلك ال��دول من أن مواطنيها كانوا يستمعون إلى تلك
المحطات الغربية لمعرفة ما يدور في بلدانهم!
نتيجة لإلعالم وتوجهاته وتركيزه على قضايا معينة دون سواها ،لن يفاجأ
القارئ إذا قلنا له إن الغربيين ربحوا معارك في الصراعات اإلقليمية والدولية
نتيجة استخدامهم المدروس لإلعالم ،وكانتْ سورية من االستثناءات القليلة
التي فشل اإلعالم الغربي في تحقيق حمالته اإلعالمية المضلّلة فيها .ومن
خالل متابعتنا المباشرة لما حدث في بعض دول أوروبا الشرقية في مرحلة
التحوالت السياسية قبل نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن
الفائت ،سقطت بلدان وانتقلت إلى المعسكر اآلخر نتيجة خبر ب ّثته وكاالت
اإلعالم التي نعرفها جميعاً .ولن نذهب بالقارئ بعيداً ،فما حدث في العراق
أثناء حرب الكويت وأثناء الغزو األميركي للعراق عام  2003أكبر دليل على
صحة ما نقول.
ال أُعيد «اكتشاف الدوالب من جديد» لدى تأكيدي على أهمية اإلعالم في
عالم اليوم ،لكنني لن أحاول الوصول أيضا ً إلى استنتاجات عاجلة ومكررة
ومطروقة كثيرا ً في عالم اليوم.
م ّما أثار اهتمام الكثير من المتابعين اإلعالميين والسياسيين هو لجوء
الدول الغربية في السنوات القريبة الفائتة أيضا ً إلى استحداث فروع لبعض
أجهزتها اإلعالمية في عدد من الدول العربية ،بغية مضاعفة ضخها اإلعالمي
المباشر وبرامجها الموجهة المنطقة ولكي تكون على صلة قريبة م ّما يحدث،
وليكون التركيز على مشاكل المنطقة أش ّد تأثيراً .وهنالك اآلن أكثر من عمالق
عالمي إعالمي يستخدم األرض العربية لتحقيق هذا الهدف .وثمة ُبعد مه ّم في
اإلعالم الموجه أيضا ً هو الدفع بأخباره وتحليله ما يحصل ،معتمدا ً في طبيعة
الحال على إعالميين ومحللين عرب يتبنون وجهة النظر الغربية ويتطابقون
مع الغرب ،يا للمصادفة ،في تحليله ما يحصل أو ما يجب أن يحصل على
الساحة الفلسطينية وبعض الدول العربية ،وهذا ما رأيناه خالل تغطية هذه
األجهزة ما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والعراق وأخيرا ً في
قطاع غزّة .وأقحمت هذه األجهزة اإلعالمية بإقحام تعبير «الربيع العربي» في
سائر برامجها وفرض هذا المفهوم على المشاهد والقارئ والمتلقي رغم جميع
التساؤالت التي طرحها هذا المواطن حول مضمون هذا التعبير وصدقيته
وغيره الكثير من المفاهيم التي حاول الغرب ،خاص ًة الصهيونية العالمية،
حقنها في ذهن المواطن العربي.
مما يثير االستغراب قيام بعض الدول العربية الخليجية ،بنا ًء على أوامر
غربية ،بافتتاح إمبراطورياتها «اإلعالمية» التي تم ّول بسخاء ال نظير له
واستخدامها في اتجاهين ،أولهما نشر ما ُيس ّمى الفكر الديمقراطي ومبادئ
الح ّرية رغم وقوع هؤالء العربان مغمى عليهم لدى سماعهم كلمة الديمقراطية،
والثاني التزامهم باستضافة المسؤولين «اإلسرائيليين» أو من يشجعهم من
الغربيين أو العربان الذين لم يبق فيهم من معاني العروبة سوى أنهم يتكلمون
العربية و/أو»ال���ردح» باللغة العربية .ويكفي هؤالء «الديمقراطيين» من
العرب أنهم يتحدثون باسم سيدهم الذي ال يفهم معنى الديمقراطية في قصور
آل سعود وغيرهم ،وهم الذين توغلوا ،من خالل إعالمهم ومواقفهم السياسية
المشينة في الدم الفلسطيني في غزة ،هم وإعالمهم الذي عمل على تدمير
«الوطن العربي» ،خاص ًة في تونس وليبيا ومصر واليمن .إالّ أننا لم نسمع
منهم كلمة واحدة حول حقيقة ما يحصل في مملكة الرمال وشقيقاتها «األكثر
ديمقراطية وانفتاحا ً وشفافية مالية وأخالقية» من تلك األقطار التي وصل إليها
«الربيع العربي» ورفع فوق عواصمها ومدنها وقراها الرايات السوداء ،رايات
الدمار والتخلف.
لن نقدم إلى القارئ المتابع صورة واضحة إذا أبقيناه في هذه الحالة
السوداوية ،فعلى الضفة األخرى من شارع اإلعالم العربي والدولي ،يقف ،لكن

بصورة أقل لمعاناً ،الجهد العظيم إلعالم تم ّيز حقا ً بنقله الصورة الصحيحة
وبطريقة ذكية لما يجري .وتح ّمل هذا اإلعالم أخالقيا ً ومهنيا ً مسؤولية عكس
الحقيقة وطرح البديل الصحيح .والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو:
هل كل اإلعالم الذي ال يدار من اإلمبراطوريات اإلعالمية الغربية هو إعالم غير
كفء وغير قادر على إيصال رسالته الموضوعية حول ما يشهده عالم اليوم؟
وقبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد لنا من القول إنّ األطراف والقوى التي تخشى
االستخدام الصحيح من ِق َبل شعوبنا لإلعالم ،خاص ًة في دوائر االستخبارات
األميركية والغربية ،بما في ذلك األطراف الصهيونية أو المتصهينة ،اشترت
خالل فترات متعاقبة أسماء كبيرة لصحافيين ولصحف في بعض الدول
وح ّول ّتها لخدمة أهدافها .هذا النوع من اإلعالم الذي اشتري هو كما نعرف
موجود في دول تدافع حكوماتها سواء الوطنية منها أو التقدمية عن مبادئ
الحرية والعدالة والديمقراطية ،إالّ أن اإلعالم فيها ال يتبنى سوى وجهة النظر
الغربية ،وهو نتيجة لذلك ال يختلف عن اإلعالم الغربي.
في كثير من أدوات اإلعالم المرئية أو المكتوبة أو المسموعة في بلدان نامية،
ال نرى غير ترجمة حرفية لما يرد في أجهزة اإلعالم الغربية عما يحدث في
أنحاء كثيرة من العالم ،خاص ًة إذا تعلق ذلك بالقضية الفلسطينية والصراع
العربي – «اإلسرائيلي» واألهم األوضاع في سورية .واألخطر في هذا المجال
أن تلك المحطات والمراكز اإلعالمية تعتقد أن اعتماد األساليب الغربية في
إعداد الخبر وتقديمه سيجعلها أقرب من الجماهير وأكثر توازنا ً في تغطياتها
اإلعالمية .وتحدثت كثيرا ً مع ممثلي أجهزة إعالم صديقة وقلت لهم إن ذلك
يفقدهم الكثير من جمهورهم وصدقيتهم من ناحية ويجعلهم أدوات جديدة
في يد الطرف اآلخر .ألم يهاجم وزير الخارجية األميركي اإلعالم الروسي عندما
تبنى وجهة نظر الشعب الروسي لما حصل في أوكرانيا وللمواقف الروسية
حيال قضايا العالم العادلة؟
بدأت وسائل اإلعالم التي تنقل وجهات نظر الشعوب حيال القضايا الساخنة
في العالم العربي وفي آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية تكسب سبق الوصول
إلى قلوب المشاهدين والمتلقين وعقولهم من خالل إبداع القائمين عليها ومن
خالل المهنية اإلعالمية التي يتمتع بها العاملون في هذه الوسائل .انظروا
تتوسع حولها دوائ��ر مهمة تستحق م ّنا كل
حولكم وستجدون بشائر ذلك
ّ
التقدير واالحترام .وال أبالغ عندما أقول إن اإلعالم العربي السوري الذي تقف
خلفه قلوب السوريين والعرب الشرفاء وعقولهم ،قد حقق خالل فترة قصيرة
نسبيا ً إنجازات هائلة .أُضيف أن ذلك ينطبق على اإلع�لام العربي النبيل
والعاملين فيه من نساء ورجال أبوا إال َّ أن يكونوا مع أشقائهم السوريين دفاعا ً
عن الحقيقة والشرف ،فاستحقوا م ّنا ك ّل معاني الوفاء واالمتنان والتقدير.
أما األه��م من كل ذلك فهو الجرأة التي يتمتع بها اإلعالميون القوميون
والتقدميون على الطرح المقنع والذي يقدم إلى الملتقى الموضوع المطروح
بطريقة ذكية تكسب ثقته .ولذلك فإن االعتراف بهذا التح ّول الذي تم من
خالل استخدام أساليب العمل وتقنياته الحديثة واالعتماد على الشرفاء من
اإلعالميين لتقديم الحقائق غ ّير موازين اللعبة اإلعالمية في المنطقة والعالم.
وال أخفي على القارئ المهتم أنني عندما كنت أستمع إلى عدد من المحللين
الغربيين الذين يقدمهم معدو البرامج على أنهم خبراء عصرهم في هذا المجال
السياسي ـ الجغرافي أو ذاك ،كنت أفاجأ بأنهم يقعون في مغالطات جغرافية
ووثائقية وتاريخية مفضوحة ال تدل على خبرتهم ،بل تفضح جهلهم معلومات
بسيطة في الموضوع الذي يتحدثون حوله ،فيما يبدع الكثير من الكتاب
المغمورين في تقديم معلومات دقيقة وذكية حول قضايا سياسية واقتصادية
واجتماعية معقدة نواجهها في المنطقة والعالم .صحيح أن المشوار ما زال
طويالً أمام هؤالء اإلعالميين والمؤسسات التي يعملون فيها للوصول إلى عدد
أكبر من المتابعين ،إ ّنما يكفيهم شرفا ً أنهم بدأوا بخطوة مشوار األلف ميل ،وأن
الكثير يتعلم منهم ويسير على هدي ضوء شموعهم للوصول إلى عالم أكثر
عدال ً وشفافية والتزاما ً في المجال اإلعالمي.
طرحت الشعوب في السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم مسألة
إيجاد نظام إعالمي عالمي جديد يخدم الحقيقة وحقوق الشعوب ويحترم
القانون الدولي وال يضلل الشعوب ويتعامل مع حقوق شعوب الدول النامية
بطريقة تحترم عاداتها وتقاليدها وحاجاتها الحقيقية واستقاللها وسيادتها،
ويشرح للشعوب أسباب التخلف ويدين االستعمار والحروب ويضع حدا ً
للنهب الذي تمارسه الدول المتقدمة بثروات الشعوب ،وينهي الدعوة إلى
التمييز بين البشر على أساس العرق واللون والدين ،وال يشجع على الحروب
وانتهاك القانون الدولي وحق الشعوب في العيش بحرية وكرامة وسالم ،إالّ أن
الدول الغربية اعترضت على هذا المفهوم قبل أن يولد بذريعة واهية ال تصمد
أمام المنطق وهي أنه يؤ ّثر في ح ّرية اإلعالم وتد ّفق المعلومات الحر .وتشهد
سجالت األمم المتحدة ومحاضر اجتماعاتها على ما قامت به الدول الغربية،
بخاصة ،ضد مفهوم النظام اإلعالمي العالمي الجديد.
خالفا ً لك ّل ما يدعيه المسيطرون على اإلع�لام العالمي وإمبراطورياته
حول ح ّرية اإلعالم والتدفق الحر للمعلومات والسماح بالرأي والرأي اآلخر،
فإن الوقائع ثبتت أن ما يدعيه هؤالء حول تمسكهم بهذه المعايير بما في
ذلك استقالل اإلعالم ما هو إال َّ مجرد أكاذيب ورغبات تسقط عند أول مواجهة
مع الحقيقة .وفي هذا اإلطار تجيء تلك الممارسات الغربية التي قادت إلى
إغالق عدد من الصحف وإخ��راس أي صوت مختلف ومنع استخدام األقمار

لكي تكون فل�سطين ( ...تتمة �ص)1
األمن القومي واستحقاقاته ،بل أن يجروا مقايضة بين
فلسطين وأهداف األمة األخرى.
أجل النضال الفلسطيني لتحقيق الوحدة
البعض مثالً ّ
العربية ،فلم يحقق الوحدة ولم يح ّرر فلسطين ،والبعض
ظن أنه بعد تحقيق العدالة االجتماعية يمكنه تحقيق
العدل في فلسطين ،فإذ به يبتعد عن تحقيق العدل
الفلسطيني وال يقترب من تحقيق العدالة االجتماعية في
بالده .والمقايضة ذاتها تنطبق على أفكار من نوع تأجيل
النضال ألجل فلسطين كي نحقق التنمية واالستقالل
الوطني والقومي ،فلم نربح التنمية واالستقالل ولم
نقترب بوصة واحدة في اتجاه فلسطين.
ومع ما يسمى بـ»الربيع العربي» خرجت أصوات
وتنظيرات في أوس��اط عديدة ،بعضها عقائدي تقع
القدس في صلب عقيدته ،وتقول لنحقق اآلن الحرية
وسنصل إل��ى فلسطين غ��دا ً أو بعد غ�� ٍد .تس ّربت هذه
التنظيرات – لسوء الحظ  -حتى إلى أوساط حركات
مقاومة ،وحركات جهادية فأغرقتها في ُل ّجة احتراب
أهلي وانقسام داخلي وحروب طوائف ومذاهب ،وغاب
لجة كرنفاالت التدمير
شعار التحرير األساسي في ّ
الذاتي المتنقلة من قطر عربي إلى آخر.
انحرف بعض السالح عن وجهته األساسية ،وابتعد
بعض النضال عن غاياته الكبرى ،ووجدنا تيارات
رئيسية في األمة ،وفي مراحل تاريخية متالحقة ،تحيد
عن الطريق األساسي الذي «بوصلته فلسطين» ...وبدا
لكثيرين أن فلسطين لم تبق القضية ،وأنها تراجعت في
اهتمامات األمة وانشغاالتها الكثيرة إلى مرتبة متأخرة
جداً ،لوال أن قلة من المجاهدين والمؤمنين والملتزمين
بقوا قابضين على جمر فلسطين يواجهون العدوان تلو
العدوان ،واالتهام تلو االتهام والشيطنة» دائما ً وأبداً...
في الحرب العدوانية اإلرهابية األخيرة على غزة
وعموم فلسطين عادت الحقيقة الفلسطينية ساطعة
سطوع الشمس ،وانهارت التحليالت والتنظيرات التي
تستهوي المتعبين ،مثل المنحرفين ،بل عادت فلسطين
بدماء أطفالها ونسائها وشيوخها ،وببطوالت مقاوميها،
خاصة في غزة إلى الصدارة مج ّدداً ،وبدا كأن قضيتها لم
تبق القضية المركزية لألمة فحسب ،بل باتت كذلك مركز
قضايا اإلنسانية قاطبة ،حتى ظن كثيرون أن جغرافيا
العالم تبدلت ،وسكانها تغ ّيروا ،وأن العرب «فتحوا»
بدماء شهدائهم وبطوالت أبنائهم قارات الدنيا الخمس
من دون قتال ،بل بقوة الحق الذي عنه يدافعون .
إذا كان رفع شعار «فلسطين هي البوصلة» ضروريا ً
في السنوات الثالث األخيرة ألجل تصحيح المسار بعد
الكثير من االعوجاج الذي أصابه ،فإن الترجمة الفعلية
لهذا الشعار ،وخاصة بعد كل ما تكبدته األمة من خسائر
جسيمة على كل صعيد ،هو «إن فلسطين تجمعنا» ،في
دعوة جامعة ُنخضع معها جميع صراعاتنا وخالفاتنا
وتبايناتنا لمصلحة ال��ص��راع الرئيسي والتناقض
المركزي مع العدو الصهيوني وحلفائه االستعماريين.
ما يعزز من سالمة ه��ذا الشعار – ال��دع��وة هو أن
استعراضا ً سريعا ً لتاريخنا الحديث ،مثل القديم ،يثبت
بما ال يدع مجاال ً للشك في أن ما من مرة انزلقت األمة
إلى صراعات بين مك ّوناتها وتياراتها وقواها إال ّ ووقعت
في مهاوي الهزيمة وأتون التخلف والجهل وثالثهما
التعصب ورابعهما الضعف والهوان.
شهدت العقود الستة الماضية ،تحديداً ،مختلف أنواع
الصراعات بين تيارات ،وداخل كل تيار ،وبين أحزاب،

االصطناعية من نقل بث أجهزة إعالمية مارست األخالق اإلعالمية ودافعت عن
حقوق الشعوب في المعرفة واالطالع ،مثلما حدث مع أجهزة اإلعالم السورية
وقناة «المنار» وقناة «العالم» وقنوات إعالمية مهنية أخرى تحت ذرائع
ال يمكن ألي عاقل أن يقبلها .وهنا تتحول الحقيقة إلى ضحية أساسية ،لكن
تبقى القنوات الهابطة التي ال رسالة لها سوى نشر الدعاية الرخيصة والال
أخالقية وزرع الفتنة بين الشعوب والمواطنين وتشجيع اإلره��اب وتقوية
مشاعر معاداة العرب والمسلمين ،هي التي يدعمها الغرب وأدواته ويحافظ
عليها ،ال لسبب سوى أنها تعزز حمايتها لـ»إسرائيل» واحتاللها األراضي
العربية وتبعد الجماهير عن التحديات التي ينبغي مواجهتها ،ولتخلق من
العدو صديقا ً وتص ّور الظلم على أنه أساس العدل ،ولقلب المفاهيم وتشويه
الحقائق ألغراض ال تتعلق ال من قريب أو بعيد بنشر مفاهيم حقوق اإلنسان أو
إرساء عالقات ودية بين الدول والشعوب والتدفق الحر للمعلومات .ولوصف
الوضع المزري لبعض أنواع اإلعالم العربي ،لم أجد أفضل من الوصف الذي
أطلقه د .محمد صالح الهرماسي في كتابه الجديد الذي صدر حديثا ً عنوانه
«الواقع العربي والتحديات الكبرى» إذ قال« :لم يكن كل هذا الوضع السيئ
في الوطن العربي سوى الوجه اآلخر لإلعالم العربي الفاسد الذي أحدث
وتحت عنوان االنفتاح قطيعة جذرية مع اإلعالم التعبوي الملتزم ،وأنهى لغة
االستنهاض الوطني والقومي التي اعتبرت لغة خشبية ،وركّز على تسفيهها
وإقصاء رموزها لتصبح مرادفة للتخلف والتعصب ومعاداة الوحدة والتق ّدم».
ويتابع د .الهرماسي قائالً« :وفي المقابل عمل اإلع�لام العربي على تلميع
لغة االنهزام واالستسالم واستخدم شعارات الواقعية واالعتدال والسالم
«المشرف» في تبرير التفريط والتنازل والتخاذل ،وتم قلب المفاهيم وتغيير
القيم حتى أصبح التطبيع مع العدو سلوكا ً حضارياً ،وأصبحت الخيانة رأيا ً
أو وجهة نظر (»)...
في معركة الغرب للحفاظ على مصالحه االستعمارية وحماية «إسرائيل»
ونفوذه في سائر دول العالم النامية ،ح ّول اإلعالم إلى واحدة من أسلحة الدمار
الشامل .وإذا لم تكن الدول النامية قادرة على استخدام هذا السالح على النحو
المطلوب فإنها لن تكون قادرة على كسب معاركها العادلة .وكما ذكرنا في
مقدمة هذا المقال ،إن بعض الحروب بدأت وانتهت قبل أن تصل الدول الغربية
إلى استخدام الجيوش والقوة العسكرية .وإذا صدق البعض المقولة التي يروج
لها المستسلمون للمنطق الغربي حول حرية اإلعالم واستقالله فهم واهمون.
فاإلعالم الذي يفضح جرائم «إسرائيل» عندما تقتل مئات األطفال الفلسطينيين
ليس ح ّرا ً وليس مستقالً بمفهوم هؤالء ويجب إسكاته .وعندما وقف المئات من
المحتجين حديثا ً ليع ّبروا عن اعتراضهم على تغطية إحدى اإلمبراطوريات
اإلعالمية الحوادث في غزة إذ كانت تقول إن على الجانب الفلسطيني أن يمارس
ضبط النفس في مواجهة العدوان «اإلسرائيلي» أي كما يقول ممولوها حرفيا ً
أن الجانب الفلسطيني هو الذي يتحمل المسؤولية ،كان الرد بتهديد هؤالء
المتظاهرين بالسجن واإلج��راءات القسرية .وعندما «تخطئ» إحدى وسائل
اإلعالم الغربية واألميركية وتنقل مصادفة كلمة موضوعية حول حق الشعب
الفلسطيني في إنهاء االحتالل واستعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب
الفلسطيني ،تثور ثائرة الكونغرس األميركي ،وبخاص ًة عدد من المعتوهين
من أعضائه مثل داعم اإلرهاب جون ماكين ،ويعملون على فرض عقوبات على
هذه األجهزة اإلعالمية ويتهمونها بمعاداة السامية ويهددون بإغالقها أو وقف
تمويلها أو تشويه صورتها.
في الحرب التي أعلنها الغرب وعمالؤه وأدوات��ه على سورية ،استخدم
أعداء سورية اإلعالم الغربي والعربي المد ّمر فشوهوا الحقائق وقلبوها .ورغم
تذاكيهم ،إالّ أنهم فشلوا في االختبار مثلما فشلوا في الوصول إلى النتائج التي
أرادوا تحقيقها .فالشعب السوري العظيم كشف أبعاد المؤامرة اإلعالمية التي
كانت تديرها أكبر البيوتات معرفة باإلعالم وتأثيره في الرأي العام في المنطقة
والعالم .ودفعت الدوائر االستخباراية المرتبطة بأعداء سورية اإلعالم لتشويه
الحقائق وزودته بالمعلومات المضللة لضرب ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته،
إالّ أن ذلك كله سقط تحت أقدام البواسل من أبناء الجيش العربي السوري الذين
صمدوا وقاوموا وانتصروا.
طالب الغرب سورية بالسماح بدخول الصحافيين األجانب إلى سورية
بذريعة نقل ما يجري فيها ،إالّ أن الكثير من هؤالء كانوا في الحقيقة يأتون إلى
سورية بتقارير ومعلومات معدة مسبقا ً قبل وصولهم إلى األراضي السورية،
قدمتها إليهما االستخبارات المعروفة وعمالئها في الداخل ،وكان يحتاجون
فحسب إلى القول إنهم يرسلونها من داخل سورية ،وكان اهتمام هؤالء ينصب
في تغطيتهم لما يحصل على عامل اإلثارة والتهويل وتزييف الحقائق وقلبها.
عندما ح��اول بعض الصحافيين التالعب ب��اإلج��راءات التي تتخذها جميع
الدول التي تشهد وضعا ً أمنيا ً صعباً ،حاول أحد الصحافيين الذي توسطت
له حكومته لدخول سورية التخفي ليالً والذهاب إلى منطقة غير آمنة فيها
مجموعات مسلّحة فقبض عليه المسلحون وكان قاب قوسين أو أكثر من الموت
قتالً على يد هؤالء ،الذين لم يعرفوا أن هذا الصحافي إنما أتى لمساعدتهم ،لوال
عناية إلهية أنقذته في اللحظات األخيرة ،على ما ذكر هو نفسه .وعندما أجرى
هؤالء المراسلين مئات اللقاءات مع المسؤولين السوريين ،فإن أجهزة اإلعالم
الغربية أو التابعة لها في بعض البلدان لم تنشر حرفا ً واحدا ً منها ،وبدال ً من
ذلك ح ّرف بعضهم الكالم واستخدمه لمصلحة اإلرهابيين والمسلحين والقتلة،
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ولإلساءة إلى سورية ومواقفها .وأرجو أالّ يفهم أحد كالمي على أنه تعميم
شامل ،كال ،فهنالك بعض الصحافيين الغربيين في أميركا وفرنسا وبريطانيا
ودول أخرى كشفوا بجرأة تامة حقيقة ما يحصل وحذروا من مغبة اإلرهاب على
سورية وعلى المنطقة والعالم ،قبل أن «يكتشف» قادة كبار مسؤولي هذه الدول
الحقيقة الم ّرة.
اآلن ،يشكو المسؤولون في الدول الغربية بخاصة ويصرخون من ظاهرة
عودة اإلرهابيين إلى بلدانهم للقيام بأعمال قتل وإجرام .وهنا ال بد من وضع
اإلصبع على مكمن الخطأ ،إذ أن مجيء ألوف إرهابيي ال��دول الغربية ،بما
في ذلك من الواليات المتحدة إلى سورية ،ومحطات «الجهاد» األخ��رى ،ما
كان ليتم لوال تسامح القيادات الغربية وتغاضيها عن التحركات المكشوفة
لإلرهابيين وجهة سفرهم ،بل وف��ي كثير من األحيان دعمها ه��ؤالء القادة
وإعالمهم «الديمقراطي والح ّر جداً» لتحقيق توجهات السياسيين الغربيين
السخيفة بل اإلرهابية المدمرة في باريس ولندن وأمستردام وواشنطن وأوتاوا
وسواها .هذا من ناحية ،أما من ناحية أخرى ،فمن هي الجهات التي صنعت
من هؤالء المراهقين والقتلة والمتطرفين والتكفيريين في بالدنا أبطاال ً ألجل
الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان؟ أال يتحمل اإلعالم الغربي مسؤولية ذلك
عندما جعل هذا اإلعالم تحديدا ً من هؤالء اإلرهابيين القتلة والمتطرفين رموزا ً
للشجاعة والبطولة واإلقدام؟
إن شعب سورية يح ّمل جميع هذه األط��راف ،بما في ذلك اإلع�لام الغربي
وغيره من الذين جعلوا من اإلرهابيين أبطاال ً مسؤولية ،التو ّرط في سفك الدم
السوري عبر تعبئة الشباب «للجهاد» في سورية وغيرها ،وامتداحه غزو
ليبيا على اعتبار ذلك «مهمة إنسانية» .إنه يحملهم المسؤولية التامة حيال
هذه الجريمة التي أدت إلى قيام اإلرهابيين «الذين يدافعون عن الديمقراطية
وحقوق اإلنسان»باستباحة دم السوريين وتقطيع رؤوسهم وأكل قلوبهم
وأكبادهم من قبل هؤالء الوحوش .من هو الذي شجع اآلالف من األوروبيين
وسكت على التحاق هؤالء «المجاهدين» بتلك التنظيمات اإلرهابية التي كشفت
سورية هويتها وأهدافها منذ بدء األزمة فيها ،بينما وصفها القادة األوروبيون
بالمناضلين ألجل الحرية «والمجاهدين» الذين أمنت لهم تركيا والسعودية
و»إسرائيل» وال تزال تؤمن السالح والتمويل والمأوى والتدريب والطعام
وأجهزة االتصاالت ووسائل النقل؟ التقت أجهزة اإلعالم الغربية والعربية
العميلة لها أولئك القتلة عندما دخلت على نحو غير مشروع بعض أنحاء
سورية وغطت ما يسمى بـ»فتوحات المسلمين» ض ّد ما أسموه النظام السوري.
وعندما أطلق القتلة قنابل إرهابهم على الصحافي الفرنسي جيل جاكيه في
حمص فأردوه قتيالً ،لم نسمع كلمة احتجاج من الحكومة الفرنسية ألن القتلة
كانوا أدواتها وأحبتها ،ولو كان الجانب السوري هو الذي اقترف هذه الجريمة
لقام الغرب ولم يقعد دفاعا ً عن حياة الصحافيين كما تدعي الحكومات الغربية
وتنظيماتها غير الحكومية.إذا لم ينتبه هذا اإلعالم ومن يرعاه إلى الكارثة التي
كان سببا ً في حدوثها ،فإنه ،على ما ُتظهر التطورات واعترافات المسؤولين
واإلعالميين الغربيين ،سيقود هذا الخطر الداهم الذي وصل إلى شوارع أوروبا
وأماكن العبادة فيها ،إلى مزيد من الدمار المادي واألخالقي.
حذرت سورية ،العصية على الغزاة والمستعمرين ،من أخطار استمرار
التورط الغربي سياسيا ً وإعالميا ً بما يحصل في المنطقة ،فيما اإلرهاب يحصد
حياة ألوف األبرياء في سورية والمنطقة أكان في العراق ولبنان أو أن الدول
األخرى اآلتية على الطريق .وأوضحت سورية أن ال حدود لممارسات هذا اإلرهاب
اإلجرامية ،وأن من يدعم اإلرهابيين اآلن من «داعش» و»النصرة» أو ما تبقى من
«جيش حر» سرا ً أو علنا ً لن يكون في منأى عن آثار اإلرهاب وجرائمه .ال مجال
اآلن على اإلطالق لالستمرار في الكذبة التي أطلقها مسؤولون في باريس ولندن
وواشنطن حول دعمهم إصالح الشرق األوسط ،فما كانوا يقومون به منذ البداية
كان دعما ً لإلرهاب .إن شعوب المنطقة نضجت وباتت تعي العدو من الصديق،
وليست في حاجة إلى مستشارين غربيين هم في الحقيقة جواسيس ،فلديها من
العلماء والمفكرين والسياسيين واالقتصاديين الكثير .أما النكتة السمجة التي
يطلقها اإلعالم الغربي والقادة الغرب ّيون حول محاربة عمالئهم الذين أسموهم
«معارضة مسلحة معتدلة» لـ»داعش» و»جبهة النصرة» والكتائب اإلرهابية
األخرى المتربطة بتنظيم «القاعدة» ،فهي سخيفة وال تستحق التعليق عليها
ألنها أقوال ساقطة مثل أصحابها.
َق َد َرنا في سورية أنْ نصمد في وجه هذا السيل اإلرهابي الجارف نياب ًة عن
ٌ
شرف لنا ،ولن توقف سورية حربها على اإلرهاب مهما كلف ذلك
البشرية ،وهذا
من ثمن.
إن الحرب على اإلره��اب هي حرب الجميع فاإلرهاب لن يستثني أح��داً،
خاص ًة الذين استخدموه ضد سورية لتدميرها وقتل شعبها بجميع مك ّوناته
بال استثناء .وال خيار آخر أمام الواهمين في النيل من سورية وإضعافها سوى
االنضمام إليها في معركتها المش ّرفة ضد اإلرهاب .وفي الحرب على اإلرهاب ،ال
بد من أن ُيمارس اإلعالم بأشكاله كافة السلوك األخالقي والمهني الذي ينص
عليه القانون الدولي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وميثاق األمم المتحدة،
وأن يكون أداؤه في مكافحة اإلرهاب والتحذير من أخطاره على راهن العالم
ومستقبله منسجما ً مع القيم واألخالق والمبادئ التي توافقت البشرية عليها.

د .فيصل المقداد

فقدان االت�صال بم�صور �صحافي رو�سي في �شرق �أوكرانيا

وداخل كل حزب ،وبين مكّونات ،وداخل كل مكّون ،فماذا
حصد الجميع؟ بل ماذا حصدت األمة كلّها من جراء هذه
الصراعات سوى النكبات والنكسات وبحار الدم والدمار
تمأل بالدنا الواسعة؟
لم يكن في صراعات الداخل وحروبه رابح أبداً ،إال ّ إذا
اعتبر البعض أن إمساكه بتالبيب «بعض» سلطة هنا أو
هناك لبعض الوقت ،وبكثير من المساومات والتنازالت،
هو رب��ح ،لكن في ه��ذه الصراعات كانت األم��ة دوم��ا ً
خاسرة ،وكذلك كياناتها الوطنية ،ناهيك عن القوى
ذاتها التي خسر مناضلوها حرياتهم في أحيان كثيرة،
وحياتهم في بعض األحيان ،كما خسرت تلك القوى من
سمعتها الكثير الكثير ،ال س ّيما لدى من اعتبرت نفسها
أنها قامت ألجلهم وللدفاع عن وجودهم ومصالحهم
وهويتهم.
شعار «فلسطين تجمعنا» ليس دع��وة إل��ى القفز
فوق خالفات وتباينات فكرية وسياسية قائمة بيننا
ويستحيل أن ت��ذوب ،بل هي دع��وة إلدارة االختالف
بما يغني مسار الوطن واألم��ة ومصيرهما ،ولتنظيم
التباينات بما ال يسمح بانزالقها إل��ى م��دارج الفتنة
الدموية.
شعار «فلسطين تجمعنا» هي دعوة لفتح صفحة
جديدة في العالقات بين تيارات األمة ،عروبية كانت
أو إسالمية أو يسارية أو ليبرالية وطنية ،منطلقها أن
ما من تيار واحد قادر على مواجهة التحديات كافة ،بل
ما من تيار إال وفي داخله اجتهادات وتمايزات تجعل من
بعضه مثالً أقرب إلى بعض التيار اآلخر من قربه إلى
بعض المنتمين إلى تياره.
عاشت أمتنا في العقد األول من هذا القرن أياما ً ذهبية
ازدهر فيها منطق المقاومة وخيارها وإنجازاتها في كل
ساحة عرفت احتالالً ،وتح ّرك معنا فيها جميع أحرار
العالم الذي تح ّولت شوارع عواصمه ومدنه إلى شوارع
عربية بفعل عدالة قضايانا ووحدة أبناء األمة حولها.
لن نستطيع بالتأكيد تحقيق هذا الشعار الوحدوي
الجميل «فلسطين تجمعنا» من دون حكمة في المراجعة
وشجاعة في التراجع ،ال س ّيما أن القوى المتربصة بأي
وحدة أو تقارب أو تالقٍ كبيرة ،بعضها بالتأكيد مشبوه،
لكن بعضها اآلخر مسكون بالتعصب والتخلّف وثالثهما
الجهل.
لهذا البعض ،ص��ادق النية وال��دواف��ع والموجود
في جميع التيارات ،نقول :لقد جربنا جميعا ً أسلوب
اإلقصاء واإللغاء واالجتثاث في حق بعضنا البعض،
وص ّدقنا جميعا ً في مرحلة أو أخرى أن حسما ً لمصلحتنا
قد يتحقق في أيام أو أسابيع أو حتى أشهر ،فماذا كانت
النتيجة؟! مزيدا ً من الدماء والدمار والخراب ومزيدا ً من
الهيمنة األجنبية على مقدراتنا وقراراتنا.
إن شجاعة المقاومين األبطال في غزة ،وفي كامل
فلسطين ،تحتاج منا في المقابل إلى شجاعة سياسية
وفكرية مماثلة ،شجاعة في بناء الجسور بين تيارات
األم��ة ومك ّوناتها ألج��ل تحصين المتاريس في وجه
األعداء.
حينها فقط ن��ك��ون أعطينا شعار»فلسطين هي
البوصلة» معناه الحقيقي ،فهل نجرؤ؟!

معن بشور

مو�سكو تعبر عن القلق لإعالن ت�أجيل وقف �إطالق النار في موقع كارثة «الماليزية»
وص��ف��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
بمدعاة للقلق إعالن لجنة التحقيق
األوك��ران��ي��ة ف��ي ك��ارث��ة البوينغ أن
وقف إطالق النار في منطقة الكارثة
لن يسري مفعوله قبل بدء المرحلة
الثانية للتحقيق.
وش��دد بيان الخارجية الروسية
الذي صدر يوم أمس على أن ذلك يعد
خرقا ً لقرار مجلس األمن رقم 2166
والذي طالب بالوقف العاجل لجميع
العمليات العسكرية ف��ي المنطقة
المتاخمة لموقع الكارثة.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن البعثة
الروسية الدائمة لدى األمم المتحدة
تقدمت يوم الخميس  7آب ،بمبادرة
إلصدار بيان في مجلس األمن يعرب
فيه المجلس عن قلقه الشديد لهذا
اإلع�ل�ان ،وي��دع��و كييف إل��ى تنفيذ
االلتزامات التي أسندها إليها القرار
الدولي المذكور ،إال أن هذا المقترح
رف��ض م��ن قبل ال��والي��ات المتحدة
وأستراليا وليتوانيا.
وأش���ارت الخارجية إل��ى أن هذا
الموقف ع�� ّرى م��ن جديد ري��اء هذه
المجموعة من ال��دول ،مشددة على
أن مسؤولية سفك الدماء المتواصل
في جنوب شرقي أوكرانيا تتحمله
هذه الدول ،ما دامت تواصل إرضاء
عمالئها في كييف.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أك����دت أوك��ران��ي��ا
ع��ل��ى ل��س��ان م��ج��ل��س وزرائ���ه���ا أن
التهدئة ،التي أعلنها الرئيس بيوتر
بوروشينكو في منطقة سقوط طائرة
«بوينغ» الماليزية ،ال تزال قائمة.
وجاء في بيان نشر على الموقع
الرسمي للحكومة األوك��ران��ي��ة يوم
أم��س« ،نلفت االن��ت��ب��اه إل��ى أن أمر
الرئيس األوك��ران��ي ف��ي ش��أن وقف
إطالق النار في المنطقة التي تجرى
فيها عملية البحث ال ي��زال س��اري
المفعول .العسكريون األوكرانيون
ل��ن يخوضوا ال��م��ع��ارك ف��ي منطقة
يبلغ نصف قطرها  20كيلومترا ً
ح��ول مكان الكارثة ،كما ك��ان األمر
عليه سابقاً» .تجدر اإلش��ارة إلى أن
الحكومة األوكرانية كانت قد أعلنت
في وقت سابق عن إنهاء التهدئة قبل
بدء المرحلة الثانية من عملية البحث
في مكان الحادث.
إل��ى ذل��ك ،أف���ادت دائ���رة الصحة
لمقاطعة دونيتسك ب��أن  4مدنيين

قتلوا في قصف لمدينة دونيتسك،
بينما أك���دت كييف مقتل  15من
جنودها نتيجة القتال بشرق البالد،
حيث جاء في بيان صدر عن الدائرة
أنه« :نتيجة قصف األحياء السكنية
لدونيتسك قتل  4مدنيين أحدهم
ضمن حرم مستشفى دونيتسك رقم
.»1
م��ن جانبه أع��ل��ن مجلس األم��ن
وال��دف��اع األوك��ران��ي أن  15عسكريا ً
أوكرانيا ً قتلوا وأصيب  89آخرون في
القتال بشرق البالد ،وقال المتحدث
باسم المجلس أندريه ليسينكو يوم
أمس ،إنه من بين القتلى  8من أفراد
الحرس الحدود ،موضحا أن مجموعة
م��ن العسكريين ك��ان��وا يخوضون
ال��م��ع��رك��ة م���ن أج���ل ف���ك ال��ح��ص��ار
المفروض من قبل المسلحين ،وأدى
ذلك إلى سقوط العديد من الجرحى.
وبحسب مجلس األم��ن والدفاع
األوكراني ،فإن أكثر من  400عسكري
أوكراني قتلوا وأصيب نحو 1600
آخرين في القتال بشرق أوكرانيا
منذ بدء العملية األمنية هناك.
وف��ي السياق ،ق��ال مراقبو بعثة
المتابعة الخاصة التابعة لمنظمة

األمن والتعاون في أوروبا إن قصف
مدينة دونيتسك أسفر عن إلحاق
ض���رر ك��ب��ي��ر بمستشفى المدينة
ومبنيين سكنيين.
وجاء في تقرير صدر عن البعثة
أن طابع الدمار يتفق مع تداعيات
القصف المدفعي ،وأن المبنيين
المصابين يقعان على بعد 500
متر من مبنى هيئة األمن األوكرانية
مشيرا ً إل��ى أن ه��ذه المنطقة كانت
تعرضت للقصف المدفعي  3مرات
خالل األسابيع الثالثة األخيرة.
كما أك��د التقرير تدمير الطابق
الثاني ف��ي مستشفى المدينة بما
في ذلك الجدران واألثاث والمعدات
العسكرية وكذلك مقتل رجل واحد
م��ت��أث��را ً بإصابته بالحطام ج��راء
القصف.
وكانت األم��م المتحدة عبرت عن
م��خ��اوف��ه��ا م��ن ب���دء ن���زوح جماعي
للمدنيين في شرق أوكرانيا في حالة
انتقال المعارك ال��ى م��راك��ز المدن
الكبيرة .وقال فينسان كوشتيل رئيس
المكتب األوروب���ي إلدارة المفوض
األع��ل��ى ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون
الالجئين« :إننا متخوفون من أن

استمرار العملية العسكرية سيؤدي
إلى انتقال االشتباكات إلى المراكز
السكنية ال��ك��ب��رى ،مثل لوغانسك
ودونيتسك» ،مشيرا ً أن المعارك في
المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة
قد تؤدي إلى هجرة جماعية للسكان
وتدمير كبير للبيوت.
وأف���ادت مصادر طبية أوكرانية
بأن شخصين أصيبا بجروح نتيجة
انفجار دوى ف��ي وس��ط العاصمة
كييف ،حيث أكدت مصادر أمنية يوم
أمس وقوع انفجار قرب مبنى المركز
الوطني لألعمال والتعاون الثقافي
«الدار األوكرانية» بساحة أوروبا.
وأوضح المكتب اإلعالمي لوزارة
الداخلية األوك��ران��ي��ة أن الشرطة
احتجزت رج�ل ً
�ا ه��دد م��دي��ر المركز
المذكور وألقى قنبلة يدوية عليه قرب
مقر «الدار األوكرانية».
وف��ي ش��أن آخ��ر ق��ال��ت المديرية
ال��م��وح��دة للصور التابعة لوكالة
«روسيا سيفودنيا» الدولية لألنباء
أنها فقدت من  3أي��ام االت��ص��ال مع
مصورها الخاص أن��دري ستينين
الذي يعمل حاليا ً في شرق أوكرانيا.
وأضاف رئيس المديرية يوم أمس:

«لسوء الحظ ال توجد لدينا معلومات
عنه حتى اآلن .ح��اول��ن��ا االت��ص��ال
بممثلي ق��وات الدفاع الشعبي لكن
االتصال معهم لم يكن ممكنا ً أمس»،
مشيرا ً ال��ى وج��ود معلومات تقول
إن المصور كان قد توجه مع قوات
ال��دف��اع الشعبية ب��ات��ج��اه مدينة
شاختيورسك.
إل��ى ذل��ك ق��ال مصدر إع�لام��ي في
شرق أوكرانيا أن أجهزة األم��ن هي
التي أوقفت ستينين ونقلته بحسب
المعلومات األولية إلى مديرية جهاز
األمن األوكراني في مدينة زابوروجيه،
وأوضح أن «مقاتلي «القطاع األيمن»
ال��ت��اب��ع لكتيبة ال��ح��رس الوطني
«شاختيورسك» هم الذين قبضوا
عليه ،وبحسب معلوماتنا فهو اآلن
موجود بيد جهاز األمن األوكراني في
زابوروجيه».
هذا وباشرت السفارة الروسية في
كييف الجمعة باستيضاح ظروف
اختفائه ،إذ قال مصدر في السفارة:
إننا نتعامل مع هذا المسألة وعلى
ات��ص��ال م��ع السلطات األوك��ران��ي��ة،
في حين نفى جهاز األمن األوكراني
احتجاز المصور.

