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الثغرة الإعالمية الخطيرة*

اال�ستراتيجية البديلة
لف�شل الق�صف الجوي
} حميدي العبدالله
ت�ع� ّ�ج وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ال�غ��رب�ي��ة ،وال سيما
األميركية بالتقارير التي تتحدّث عن الطريق
ال�م�س��دود ال��ذي وص�ل��ت إل�ي��ه الحملة الجوية
ل �ل��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وش��رك��ائ �ه��ا ض� � ّد تنظيم
«داعش».
وب��ات��ت ب�ع��ض م��راك��ز األب �ح��اث األميركية
تتبارى في تقديم التوصيات لصانعي القرار
في الواليات المتحدة للخروج من هذا المأزق،
وإخ� ��راج الحملة ال�ج��وي��ة م��ن دائ ��رة الفشل،
بعدما ت��أك��د أنّ ال�ض��رب��ات ال�ج��وي��ة ل��م توقف
تمدّد «داعش» ال في العراق وال في سورية.
ولكن ما هي االستراتيجية البديلة المقترحة
على إدارة أوباما ليؤخذ بها؟
هناك من الناحية االفتراضية ثالثة بدائل:
البديل األول ،إرس��ال ق��وات برية من قوى
ال�ت�ح��ال��ف للقتال ض�� ّد «داع� ��ش» ف��ي سورية
والعراق ،من الواضح أنّ هذا البديل يعيد إنتاج
تجربة الغزوين البريين للعراق وأفغانستان
اللذين ك�بّ��دا ال��والي��ات المتحدة أكثر م��ن ()6
تريليون دوالر ،إضاف ًة إلى الخسائر البشرية،
ولم تحقق االنتصار الذي كانت تنشده ،ولهذا
هناك معارضة شديدة لهذا البديل ليس من
غالبية الشعب األميركي وحسب ،بل وأيضا ً
من غالبية النخبة الحاكمة ،وال سيما الشركات
األم �ي��رك �ي��ة ،ط�ب�ع�ا ً ب��اس�ت�ث�ن��اء ش��رك��ات إنتاج
المعدات الحربية ،المستفيد الرئيسي من أي
حرب جديدة تخوضها الواليات المتحدة.
وال �ب��دي��ل المتمثل ب��ال �ت��و ّرط ب �ح��رب برية
ج��دي��دة ي�ع��اك��س ال�م�س��ار ال ��ذي سلكته إدارة
بوش بعد تقرير بيكر ـ هاملتون وإدارة الرئيس
أوب��ام��ا ،كما أنّ اإلدارة الحالية حرصت منذ
مشاركتها في الحملة الجوية ض ّد ليبيا على
تأكيد رفضها التو ّرط بإرسال قوات برية إلى

} غالب قنديل

أي مكان آخر في العالم.
وق��د ش��دّد أم��س وزي��ر خ��ارج�ي��ة الواليات
المتحدة من جديد على هذا الموقف عندما قال
حرفيا ً «على العراقيين أن يحاربوا بأنفسهم
تنظيم داعش الستعادة أرضهم» وهذا يعني
بصراحة رفض واشنطن للبديل بري.
البديل الثاني ،تشكيل قوة مشتركة من دول
المنطقة ،بقيادة أميركية على أن تشارك في
هذه القوة ال��دول الخليجية واألردن وتركيا،
واض��ح أنّ مثل ه��ذا الخيار دون��ه الكثير من
العقبات ،فهذه الدول باألساس لم تشارك في
حروب الواليات المتحدة البرية السابقة في
العراق وأفغانستان عندما كانت هذه الحروب
تحظى بدعم دولي واسع ،كما أنّ هذه الدول
ليس لديها ع��دد يمكنها م��ن خ��وض حروب
طاحنة مثل ال�ح��رب ال��دائ��رة اآلن ف��ي العراق
وسورية مع «داع��ش» وغيرها من المنظمات
اإلره��اب�ي��ة ،إض��اف � ًة إل��ى ال�ص��راع��ات بين هذه
الدول على النفوذ في المنطقة ،وال سيما بين
تركيا والسعودية.
ال �ب��دي��ل ال �ث��ال��ث ،إرس� ��ال وح� ��دات خاصة
محدودة العدد للمشاركة إلى جانب مجموعات
مسلحة تد ّربها ال��والي��ات المتحدة وحلفائها
ل�ل�ع�م��ل ف��ي س��وري��ة ،وإرس� ��ال مستشارين
للعمل إلى جانب الجيش العراقي ،هذا البديل
ق��ائ��م ول �ي��س ب �ج��دي��د ،ف��ال��وح��دات الخاصة
األميركية منتشرة مع المجموعات المسلحة
ب �س��وري��ة م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ح��رب ع �ل��ى سورية،
والمستشارون األميركيون يعملون منذ فترة
طويلة في العراق إلى جانب الجيش العراقي
وقوات البيشمركة ،وت ّم تعزيز هؤالء مؤخراً،
أي تغيير.
ولكن ذلك لم يحدث ّ
هذه هي بدائل فشل الحملة الجوية ،وهي
ب��دائ��ل ال ينتظرها مصير أف�ض��ل م��ن مصير
الحملة الجوية.

«داع�ش» و«الن�صرة»
جغرافيا الحدود ال ديمغرافيا الطوائف
} حسام عيسى
بعد أربع سنوات على بدء حروب المنطقة
وتبدّل مظاهرها وواجهاتها وعناوينها ،تثبت
حقائق من نوع ،أنّ إسقاط حسني مبارك وزين
العابدين بن علي وعلي عبدالله صالح ومعمر
القذافي لم يكن هدفا ً بذاته ،إال لفتح الطريق لتغيير
كبير ،والطريق لم يكن مطلوبا أن ُيفتح حصرا ً
لـ«اإلخوان المسلمين» كما بدا من النسخة األولى
من الربيع العربي ،إال بمقدار أهليتهم لمواصلة
المشوار في سورية ،كما يبدو أنّ تدمير الجيوش
وإضعافها واستنزافها ،خصوصا ً في مصر
وسورية والعراق تشكل هدفا ً مستمرا ً مع تغيّر
المراحل ،وأنّ وحدة الكيانات الوطنية للدول،
ومركزية مؤسساتها على الجغرافيا المتعارف
عليها وحدودها صارت موضع ش ّك كبير ،وأنّ
انفالت العصبيات المناطقية والعرقية والطائفية
والمذهبية سالح دمار شامل ال يتوقف عن التنقل
من خراب إلى خراب.
يبدو في المقابل أنّ الثابت الرئيسي هو أنّ
«إسرائيل» التي تشكل القوة الرئيسية الخاسرة
خالل السنوات العشر األولى من القرن الواحد
والعشرين ال تملك مق ّومات التح ّول إلى رابح،
بدليل الفشل في استعادة قوة الردع كما أظهرت
حرب غزة األخيرة ،لكنها تمكنت من الربح
بتوازن الخسائر واإلنهاك في معسكر خصومها
ودفعهم لإلنشغال عنها.
سادت مع هذه الحروب وتبدّالت عناوينها
ومرجعياتها ،فرضيات عدة ،كان أوزنها وأبرزها
أنّ واشنطن التي تشكل مرجعية الحلف الذي
يتولى إدارة هذه الحروب وهندستها وتغيير
عناوينها ،ستعمل ما لم تنجح في السيطرة
على صناعة القرارات الكبرى في المنطقة عبر
االستيالء على مركز صناعة القرار في الدول
المستقلة عنها ،وخصوصا ً سورية ،ستعمد إلى
تقسميها وتفتيت المنطقة إلى كيانات طائفية
وعرقية ومذهبية تمنح «شرعية اجتماعية وثقافية
وتاريخية إلسرائيل كدولة يهودية يجب أن
تبقى قوية بين غابة من الوحوش» ،وتس ّهل على
واشنطن إدارة حروب هذه الكيانات المتناحرة في
المنطقة ،واستنزاف ثرواتها بالتسلّح وشعوبها
بالدماء ونخبها بالتخلف والعصبيات.
يثبت لدى وضع هذه الفرضية على المحك أنّ
التوسع
التقسيم الذي يملك من العراق فرصة
ّ
بفوالقه نحو سائر كيانات المنطقة ،وهي الفرصة
التي أطلت مع ظهور إمارة «داعش» ،سيؤدّي
وفقا ً إلى هوية الكيانات واتصال الجغرافيا
المباشرة إلى نشوء كيان شيعي في السعودية

تختزن فيه قيمتا السعودية االستراتيجيتان وهما
ساحل الخليج والنفط ،كما سيؤدّي إلى والدة
كيان كردي في تركيا تنتهي معه الدولة التركية
القوية كعضو في األطلسي ،بينما سينتج عن
تقسيم تركيا وسورية وواقع لبنان نشوء كيانات
يتقاسمها الشيعة والعلويون تمسك بساحل
البحر المتوسط من الناقورة إلى حدود اليونان،
وفي المقابل سيكون بمقدور «داعش» وشبيهاتها
التمدّد لإلمساك بمناطق السنة خصوصا ً في
السعودية ،لكن بال نفط ومال ،ومعلوم أنّ جمع
التطرف والفقر والدة اإلرهاب الخارج عن
السيطرة.
ت ّم فحص هذا الخيار مليا ً في قمة حلف
األطلسي في فرانكفورت عام  2012بعد عرضه
من صاحبه المؤ ّرخ األميركي برنارد لويس،
العضو وقتها في لجنة الحكماء التي شكلها
الحلف قبل عام برئاسة مادلين أولبرايت،
وبسبب ما يترتب من خسائر عليه بجعل إيران
تمسك بدويالت تابعة لها طائفيا ً على ساحلي
الخليج والمتوسط تمسك بمقدرات المنطقة،
صرف النظر عن الخريطة التي قدمها تحت
عنوان «استقرار الشرق األوسط يبدأ باعتماد
حدود الديمغرافيا ال خريطة سايكس بيكو لدول
المنطقة» والمقصود بالديمغرافيا حدود الطوائف
واألعراق والقوميات والمذاهب.
الواضح اليوم ومع تقدم مشروع «داعش»
والرعاية المزدوجة التي يدير الغرب وتركيا
عالقتهما به ،من حرب لها وظائف منع التمدّد،
وإمداد له وظيفة منع الموت ،أنّ بديالً غير العودة
للتفاوض مع حلف المقاومة لالنخراط معه في
صياغة نظام إقليمي جديد يضمن االستقرار ،هو
الذي جرى اعتماده بدور تركي بارز ،والخيار
يقوم على نصف تفتيت ،وهو تفكيك الكيانات
لحساب جزر تزرع في المناطق الحدودية التي
تشكل مفاصل الوصل والقطع بينها باالعتماد
على الجغرافيا الطبيعية ،كحال انتشار «داعش»
بين حدود سورية والعراق وحدودهما مع تركيا
فتصير دويلة المثلث الحدودي ،ومثلها على
الحدود األردنية السورية الفلسطينية وحدود
سورية مع فلسطين المحتلة ودويلة «النصرة»،
ومثلهما دويلة جرود عرسال والقلمون وسلسلة
الجبال الشرقية بين لبنان وسورية.
لعبة جغرافيا ال الديمغرافيا وحدها تمنع
تقسيم السعودية وتركيا وتسمح بتقطيع أوصال
قوى حلف المقاومة وهي لعبة ال تسقطها إال
الحرب.
«توب نيوز»

تركيا و«�إ�سرائيل»
 منذ أربع سنوات والمنطقة في حالة حرب شاملة متغيّرة. أدت هذه الحرب إلى تحسين ظروف الغرب في مفاوضة إيران على ملفها النووي. سورية تخوض حرب وجود. حزب الله يخوض حروبا ً متعدّدة في وجه مخاطر التفتيت والفتن. المقاومة في فلسطين أصيبت بتموضع فصيلها األه ّم حماس خارج حلف المقاومة. روسيا تخوض معركة أوكرانيا ،وها هي الصين تستع ّد لمعركة هونغ كونغ. أميركا في المقابل لم تربح ،فصمود حلف المقاومة حال دون تحقيق أرباح ،وهي في قلب حلقة مفرغة. قطر ته ّمشت بنتائج فشلها في إدارة «الربيع العربي» ،والسعودية صارت بوجود خطر «داعش» رغمتاريخ رعايتها للقاعدة خارجا ً مهدّدة من الداخل.
 «إسرائيل» المهزومة عسكرياً ،والعاجزة عن فواتير السلم والحرب تشتري بوليصة تأمين لسنوات استمرارعناصر األزمة التي ال تبدو قصيرة.
 تركيا الحالمة بالسلطنة تجد في «داعش» موطئ قدم وتقود حروبا ً متعدّدة ومناورات متبدّلة ،وال تزالخارج دائرة الخاسرين والمهدّدين.
المشغل الرئيسي لهذه الحروب مستثمرا ً
ّ
 المنطق يقول إنّ حلفا ً تركيا ً ـ «إسرائيلياً» نشأ بصورة مبكرة وشكلالمال السعودي والقطري والنفوذ «اإلسرائيلي» في الغرب.
التعليق السياسي

ينشغل الرأي العام اللبناني بكمية كبيرة
من الهواجس والمخاوف المثيرة منذ ظهور
الجماعات التكفيرية اإلرهابية مجدّدا ً كخطر
داه���م على األم���ن واالس��ت��ق��رار على ال��ح��دود
اللبنانية ـ ال��س��وري��ة ،وكخطر محتمل في
القطاع الشرقي م��ن الجبهة اللبنانية مع
الكيان الصهيوني ،وما يتناهى من المعلومات
والتقارير عن «خاليا إرهابية نائمة» في العديد
من المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطينية.
أوالً :من البديهيات المتعارف عليها في
القوانين اللبنانية ان تتعامل وسائل اإلعالم
تمس
بحزم في قضايا السالمة الوطنية التي
ّ
االستقرار العام للبالد وه��ي اليوم وجودية
ومصيرية مع تمادي العدوان اإلرهابي على
س��ي��ادة ال��دول��ة وق��وات��ه��ا المسلحة ،وه��و ما
شكل عنوان إجماع في مجلس ال��وزراء الذي
يض ّم ممثلين للتيارات والكتل الرئيسية في
البالد ،واستدعى توصل المؤسسات المرئية
إلى ميثاق تعهّدت فيه بفرض حصار إعالمي
على الجماعات اإلرهابية وعلى المح ّرضين
الداعمين لها ،لكن سرعان ما تفكك التعهّد تحت
وط��أة االستغراق في لعبة السبق اإلعالمي
لتفسح مساحات سخية من الهواء السياسي
لإلرهابيّين وقادتهم وتنظيماتهم وداعميهم،
بل وبصورة ترويجية يخشى بعض الخبراء
اإلعالميين أن تكون مدفوعة الثمن.
أشرطة بر ّمتها توزعها «داعش» و«النصرة»
على يوتيوب تتح ّول إلى مواد تبث على الهواء
وتحت ّل مساحة من نشرات األخبار وهي تتض ّمن
ومسا ً بهيبته
تحريضا ً ض ّد الجيش اللبناني،
ّ
وتماسكه ،وتحريضا ً على تمزيقه ،وأكثر من
ذلك سعت بعض القنوات اللبنانية بكاميراتها
ومراسليها إلى أوكار إرهابية تستنطق أفرادها
وزعماءها المطلوبين للعدالة والذين يقودون
حملة اعتداءات على الجيش اللبناني ،بينما
يُستضاف في برامج ال��ح��وار السياسي من
يب ّررون جميع األفعال العدوانية ،ويقدّمون لها
الذرائع في حفالت تحريض طائفي ومذهبي
تسبغ مشروعية على ج��رائ��م اإلرهابيين،
وتلتمس لهم العذر فتخفض من درجة الرفض
الشعبي لهذه التشكيالت ،وتص ّور بعضهم
أبطاال ً ملهمين لشباب وفتيان مستهدفين في
خطط التجنيد التي تنفذها جماعات التكفير
اإلرهابية بدال ً من تحصينهم ضدّها ،وبالطبع

فإنّ مثل هذه المظاهر اإلعالمية تشمل الصحف
لكن المشهد في اإلعالم المقروء يبدو أق ّل اختالال ً
وأضعف تأثيرا ً أم��ام جماهيرية التلفزيون
المسلّم بها.
إنّ
ثانياً :لنقل بصراحة جميع المحاوالت
والمتابعات الرسمية التي جرت تحت عنوان
تحصين األداء اإلعالمي قد تكون حدّت موقتا ً
ونسبيا ً وموضعيا ً من تمادي ه��ذا السلوك،
لكنها لم تنجح في الح ّد من أسلوب اإلث��ارة
والتحريض الذي تتو ّرط فيه بعض القنوات
ولم تفلح في تعليق أجندات إخبارية وحوارية
فيها ،ما يخدم اإلرهابيين ويضعف المناعة
الوطنية وي��ن��ال م��ن هيبة الجيش الوطني
وحصانته ،وهي أفعال تقع تحت طائلة قانون
العقوبات قبل أن تكون مشمولة بأحكام قانوني
اإلعالم والمطبوعات.
من مصادر الخلل حالة االنقسام السياسي في
البالد وداخل الحكومة نفسها ومنطق الحماية
السياسية الذي يسود في التعامل مع وسائل
اإلع�لام منذ وقوع التقاسم الذي ت ّم به توزيع
التراخيص اإلعالمية المرئية والمسموعة وحيث
ج��رى تنظيم التفلّت من القانون وتطبيقاته
وش ّل آلياته ،ففي لبنان مجلس وطني لإلعالم
استشاريّ ال��رأي والقرار بالنسبة إلى مجلس
ال���وزراء ،وغير م��ز ّود بالح ّد األدن��ى من آليات
نص عليها القانون ،ووعد
متابعة األداء التي ّ
وزراء اإلع�ل�ام المتعاقبون منذ ع��ام 1996
بتمكينه منها دون طائل ،وهو حاليا ً مضطر حين
يريد إصدار أيّ تقرير عن األداء إلى التعاقد مع
شركات خاصة من موازنته المحاصرة والمتآكلة
ب��االق��ت��ط��اع��ات ...وه��ك��ذا وف��ي مرحلة حرجة
تتوسع الثغرة اإلعالمية
مشحونة بالمخاطر
ّ
خالفا ً للمصلحة الوطنية المفترضة وتستم ّر
بالتوسع بفضل نظام الحماية السياسية
للخلل اإلعالمي وعبر ما يظنّ البعض بأنه ثمرة
تمويل خارجي يربط بعض اإلع�لام اللبناني
بالحكومات المتو ّرطة في دعم اإلرهاب او بمكتب
االتصال األميركي في دبي.
ث��ال��ث��اً :ال ل���زوم الس��ت��رج��اع التعريفات
والخالصات النظرية عن دور اإلعالم الحديث
في الحروب ،ولكن تجاوزات مهنية جسيمة
يجسدها بعض
تكشف الثغرة الخطيرة التي
ّ
األداء اإلعالمي ال��ذي يخرق بديهيات مهنية
متعارف عليها وعلى سبيل المثال ال الحصر:
 - 1تص ّر بعض وسائل اإلعالم اللبنانية
على تسمية الجماعات التكفيرية اإلرهابية التي

7

توقيت ت�سديد الح�ساب*
تعتدي على لبنان بخليطها متعدد الجنسيات،
بمن فيهم لبنانيّوها المطلوبين للعدالة ،وهي
تحت ّل بلدة لبنانية وف��ق تصريحات وزي��ر
الداخلية وتنذر بغزو بلدات أخرى بـ«مسلحي
المعارضة السورية» أو «الثوار السوريين»،
وف��ي ذل��ك تضليل بشع ومفبرك يهدف إلى
اإلبقاء على هوامش من التعاطف اللبناني
يضج العالم بأسماء
مع هذه الجماعات التي
ّ
تنظيماتها،وقد ص ّنفت على لوائح اإلره��اب،
ول��م يعد من تنازع ج��دّي في نعتها بالصفة
القانونية حسب لوائح مجلس األمن ،ناهيك عن
التوصيف اللبناني الطبيعي لها كعدو إرهابي
يعتدي ويخطف جنودا ً وعسكريين ويعمل على
تخريب األم��ن اللبناني ،وقد ارتكب ع��ددا ً من
الجرائم التي ه ّزت البلد.
 - 2التعامل مع الجنود الفارين من الجيش
اللبناني كمنشقين وهو أمر يخالف التوصيف
المهني والقانوني للحاالت المعنية ،حتى لو
التحق مرتكبوها بالجماعات اإلرهابية ،ألنّ
توصيف االنشقاق ينطبق على التم ّرد الجماعي
وهو ما لم يحصل ،ناهيك عن واج��ب اإلعالم
الوطني ف��ي تحصين المؤسسة العسكرية
ووحدتها لمنع حصول التم ّرد ولعدم مؤازرة
سعي الجماعات اإلرهابية المعادية إلى تفكيك
المؤسسة العسكرية جهارا ً بدال ً من التو ّرط في
لعبة التحريض على ذلك باستعمال تعبيرات
خاطئة الداللة والتو ّرط اإلعالمي في ترويج
التحريض المذهبي والطائفي داخ��ل صفوف
العسكريين.
 - 3التعامل بأحادية سياسية مع تعبيرات
االختالف السياسي من خالل بعض البرامج
والمس بالخصوم أو
المك ّرسة للقدح وال��ذم
ّ
التركيز على عناوين االختالف بنقاش تناحري
على الشاشات بنتيجة اختيار المتحدثين األش ّد
خندقي الصراع السياسي في
عدائية وتوترا ً من
ْ
البلد ،وقيادة الحلقات الحوارية بصورة تجعل
االستديوهات حلبات مصارعة تسودها الشتائم
ولغة التحريض التناحري ،ب��دال ً من تطوير
مساحات ال��ح��وار الجدي بين المتصارعين
والمختلفين أمام األخطار الداهمة ،وبالتالي
يتعزز تعميم المفردات الطائفية والمذهبية
التي تفاقم االنقسام الداخلي ،ويصعّ د مستوى
الشحن في الشارع وتعطى تغطية مجانية
لمصدر الخطر المتربّص بالجميع.

ليست العملية األخيرة في جبل الشيخ ض ّد قوات
االح��ت�لال «االس��رائ��ي��ل��ي» ح��دث��ا ً ع��اب��راً ،او بالمعنى
الصراعي ،مج ّرد عملية تذكيرية ،ال سيما أنها تزامنت
مع االحتدام الكبير في القتال ض ّد القوى اإلرهابية في
السلسلة الشرقية لجبال لبنان ،وكذلك بُع ْيد الخطابات
االستعراضية لقادة االحتالل ،وال سيما رئيس االركان
الذي هدّد وتوعّ د ،وكذلك مالزمة قوى لبنانية تدور في
الفلك األميركي ،وتأكل من المعلف السعودي ،خطابها
الممجوج بدعوة حزب الله للعودة من سورية ،وفي
اعتبارها انّ ذلك سيؤدّي الى انهيار سورية ،وبالتالي
تحقيق الحلم األميركي  -الخليجي« -اإلسرائيلي» -
وأذناب المشروع المذكور والمسترزقين منه مثل 14
اذار وما يُس ّمى بالمعارضات السورية على اختالفاتها
الموهومة.
انّ لتلك العملية مجموعة رسائل  -أهداف عميقة
المعنى ،ال سيما تزامنها مع التسهيالت التي قدمها
االحتالل للمسلحين من «نصرة» وغيرهم للتوغل نحو
شبعا تحت حراسته ،وأولى هذه الرسائل ،أننا لسنا
في غفلة عين حتى عما يجري ،واننا نراقب التعاضد
بينكما «يا أعداء الله».
انّ العملية الجريئة من حيث المكان وال��زم��ان،
تشكل صفعة أمنية قبل النتائج العسكرية ،ال سيما
انّ المنطقة تحت رقابة مستديمة ومتطورة ،وأتت
بعد تهديد رئيس األرك��ان الصهيوني بإعادة لبنان
 80سنة الى ال��وراء ،وكأنها تقول ...ج ّرب إنْ كنت
واثقاً! وبالتالي ظهر انه لن يج ّرب ،ألنّ من ينفذ مثل
هذا العمل الجريء قد أع ّد حسابات دقيقة.
انّ العملية ر ّد على ت�� ّره��ات داخلية ب��أنّ القتال
ض ّد التكفيريين  -وطبعا ً أولئك يسمون التكفيريين
بالشعب السوري  -أضعفت جهوزية وأمن المقاومة
ولم يعد بمقدورها مواجهة الجبروت الصهيوني،
ولذك وبعد النتائج عادوا الى لغة تبرير أيّ عدوان
باعتبار انّ العملية تقدم ذريعة ،علما ً انّ أولئك لم
ينبسوا بكلمة بعد استهداف دورية للجيش اللبناني
قرب المكان نفسه من قوة معادية ال سلبا ً وال إيجابا ً
وكأنهم يوافقون على ذلك ،وهو اليقين.
انّ العملية ،ورغم االعتراف ببعض اإلصابات من
جانب العدو ،فإنه ر ّد على الخروق «االسرائيلية»
شبه اليومية من توغالت وعمليات خطف الرعاة،
وزرع أجهزة التنصت الملصقة بعبوات ،وبالتالي فإنّ
لك ّل عمل جردة حساب تعرف المقاومة متى واين يجب
تسديده ،ولو طال الزمن او قصر ...ولن يم ّر أمر ،أكان
داخليا ً او خارجيا ً بال حساب ،وغدا ً لناظره قريب.

* التحليل االخباري لمركز الشرق الجديد

* التحليل اإلخباري للتج ّمع
العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة

ال�صهيونية العالمية �أعلنت الحرب على العالم
} د .حسام الدين خالصي
بات معروفا ً وبدون مقدمات وتفصيالت أنّ ما
يجري في المنطقة والعالم مرشح لالنفجار في
ك ّل بلد تنتابه نزعات طائفية أو عرقية أو اثنية أو
عشائرية أو قبلية ،ك ّل ينتفض حسب نوع الضغط
الممارس عليه من الداخل أو الخارج ،ولكي أوضح
هذه العبارة لنأخذ من منطقتنا العربية مثاال ً على
ذلك:
كانت النزاعات بين االستعمار وقوى التح ّرر
المقسمة
الوطنية قد آتت ثمارها وحصلت الدول
ّ
على استقاللها بناء على إرادة بريطانية وفرنسية
وصهيونية ،فكان هذا االستقالل المنقوص محدودا ً
بخرائط جغرافية لتوزع النفوذ الغربي ،ولما كان
العرب يحبّون دائما ً العودة إلى الخلف فتطور
الشعور الوطني في دول ثالث (العراق سورية
مصر) ليصبح شعورا ً قوميا ً يندفع نحو الوحدة
العربية ك ّل بطريقته خوفا ً من تكتالت استعمارية
جديدة الح��ت في أف��ق سايكس  -بيكو وكانت
واض��ح��ة للمفكرين وال��ق��ادة ال��ع��رب م��ن شرفاء
والمنصبين على عروشهم
األمة فقط ،أما البقية
ّ
وممالكهم فلقد انصبّوا كتلة واح��دة ليحاربوا
الشعور القومي الذي في محصلته يشكل خطرا ً
كبيرا ً على الصهيونية التي وعت خطورته منذ
بداية تأسيسه ،لذلك سارعت الصهيونية الختراق
مؤسسة الفعل القومي بجواسيس وبعناصر
هدامة ام��ت��دّت ووصلت إل��ى العديد من أجهزة
استخبارات تلك الدول الرائدة في المجال القومي،
وبدأت عملية تمزيق هذه الدول وشق الصف بينها
فف ّرقت بين مصر وسورية ومن ث ّم بين العراق
وسورية وصار ك ّل يحكي عن العروبة والقومية
بطريقة مختلفة.
المهم في الموضوع لقد أكلت اسرائيل ثمار
(ف ّرق تسد) على المستوى القومي بعزل الدول عن
بعضها وبخيانات مستترة ومكشوفة ،و«كامب
دايفيد» خير مثال على مثال مكشوف ،واتفاقيات
اوسلو المستورة منذ بدايتها ث ّم أعلنت بال خجل.
ك ّل ذلك عبر جامعة عربية مهشمة وهشة منذ
نشأتها ،وج�� ّرت على العرب ال��وي�لات ،وكانت
غايتها أن تسلّم األمور إلى أصحاب رأس المال
األكبر والمم ّول للتيارات االنشقاقية وشراء الذمم
ورعاية الرجعية الدينية ،أال وهم حكام الخليج
الذين وطنتهم بريطانيا ،وأغلبهم ذو نسب يهودي
ال يمانع في خدمة دولته األ ّم والجزء اآلخر مرتهن
للنهب والشفط لخيرات الخليج وتعزيز النفوذ
في المنطقة .وم ّر ك ّل ذلك وأصحاب الفكر القومي
يديرون البوصلة نحو العدو الصهيوني وحليفته
أميركا ،ولكن كان هذا عبث في عبث ،فلقد استفحل
سني اإلح��ب��اط العربي ف��ي الشارع
ال��ش�� ّر عبر
ّ
العربي جراء عدم التوافق العربي بين الحكام
والزعماء ،فانصرف الشارع العربي نحو المفهوم
الوطني المحلي تحت شعار صهيوني آخر وهو
(وطني أوالً) وسرى الشعار كالنار في الهشيم منذ
بداية عام  2000وقبل ذلك بقليل.
في هذه األثناء كانت الصهيونية تع ّد العدة
لمشروعها الشيطاني في المنطقة والعالم ،فأكثر
ال��دول هشاشة هي ال��دول العربية والبقية من
االتحاد السوفياتي وخاصة تلك التي يستوطن
اإلس�ل�ام فيها وأفريقيا ال��ج��اه��زة لـ«الفوضى
الخالقة» التي مركزها «الشرق األوسط الجديد».
ومنذ مشروع تمثيلية دفاع حلف «الناتو» عن
مسلمي البوسنة ،وال��ذي هلل له مسلمو األرض
واستغربوه ،إذ كيف يقصف المسيحي اخوته
المسيحيين دفاعا ً عن المسلمين (هنا نفى حلف
«الناتو» تهمة الصليبية الصهيونية عن ذاته كي
ال يتهمه أحد الحقا ً في ما عقد العزم عليه خدمة
للمشروع الصهيوني) ،منذ ذلك الحين توطدت
العالقة بين عرب االعتدال وبين أميركا بالتحديد،
وص��ار للملوك الصهاينة حجة أم��ام شعوبهم
لوصف ال��والي��ات المتحدة األميركية بالمنقذ
ال��ع��ادل ،وت��راف��ق ذل��ك م��ع انتصار الشوفينية
االسالمية على االتحاد السوفياتي «الكافر والمحت ّل
لبالد المسلمين» ،ومن وقتها ظهر مفهوم الجهاد
الذي ستحتاجه الصهيونية الحقا ً في «الربيع
العربي» ،وبما أنّ الجهاد في افغانستان قد ش ّذ

عن هدفه واستدار  180درجة بطريقة مدروسة
ومحسوبة من قبل مشغليه الصهاينة ليواجه
ال��والي��ات المتحدة ذاتها عبر أح��داث  11ايلول
المفبركة والمص ّنعة بإتقان ،فبرز لدينا اسالمان:
معتدل تمثله الممالك وآخر إرهابي تمثله عصابة
«القاعدة» الصهيونية ،في ه��ذه األث��ن��اء كانت
الصهيونية السعودية تعيث فسادا ً في شرق
العالم وغربه ،في آسيا القريبة من روسا وإيران
وفي المغرب العربي م��رورا ً بك ّل دول المتوسط
وخاصة سورية ،وتنشر فكرها الوهابي بأساليب
شتى مباشرة وغير مباشرة (إع�لام  +إغ��راءات
مالية  +فضائح استخبارتية) ،وكان ذلك يم ّر عبر
وجه ليّن وناعم للحكومة الوهابية والخليج ،مثل
قطر ،عبر مساعدات وتصريحات ومشاريع تنمو
في الهواء وفي دوائر الفساد للدول المستهدفة،
وكانت أميركا آنذاك تصنع من العربية السعودية
مملكة وسطية وذات نفوذ بربط القرارات العربية
بجاهها وكلمتها (لبنان  +مثلث مصر – سورية
والسعودية  +الحرب على العراق).
ولم يبرز دور الوهابية السعودية وتقديمها
كقوة خليجية عربية يرتبط بموافقتها أي قرار
حربي الخليج األولى والثانية ،إذ
عربي إال عبر
ْ
أفتى علماؤها آنذاك بوجوب الحرب على العراق
واالستجارة بالغريب لص ّد ال��ع��دوان ،ويومها
كانت عمالة صدام حسين وتو ّرطه مع المخابرات
األلمانية والبريطانية غير قادرة على ردعه عن
افتعال تمثيلية احتالل الكويت وتلويحه بضرب
«إسرائيل».
ك ّل ذلك كان قدر العراق والمدخل إلضعافه وزرع
أميركا لقواعد جديدة وأصول جديدة في المنطقة
دفاعا ً عن النفط لسرقته ودفاعا ً عن الحليف الدائم
«إسرائيل» ،وإقناع العرب بأنّ العربي أش ّد خطرا ً
على العرب من «إسرائيل» ذاتها كمرحلة أولى،
وخصوصا ً عندما نعرف الدور االستخباري الهام
الذي لعبته «إسرائيل» أمام حكام الخليج ومصر
في دف��ع ص��دام من الكويت ،وتاليا ً في احتالل
العراق وإبعاد شبح صدام حسين عن الخليج،
إلى أن وصل األمر في لحظة تع ّفن أممي أن نطق
كولن باول وزير الخارجية األميركي السابق أمام
مجلس األمن بأننا ذاهبون للدفاع عن العالم من
ش ّر صدام حسين ،خاصة أنه مرتبط بـ«القاعدة»
والسالح الكيماوي ،يومها بلعت الكرة األرضية
الطعم وكانت الخطوة األولى لتحقيق الخط األزرق
األول من خطوط علم «إسرائيل» الصهيونية (من
الفرات)........
وب��ق��ي أم���ام ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األميركية
و«إسرائيل» دولة واحدة في المنطقة هي سورية
التي كانت ممتدّة في لبنان آن��ذاك ومتواصلة
مع المقاومة التي التي صنعت تحرير الجنوب
ببطولة كبيرة ،ناسفة بذلك خطوات سريعة كانت
لتنجز لوال وجود المقاومة التي أ ّرخ لها ودعمها
الرئيس الراحل حافظ األس��د ،فصنعت أساسا ً
جديدا ً وعنصر رفض للمشروع الذي توضح مع
زيارة كولن باول إلى دمشق آنذاك ،ومع خطاب
الرئيس بشار األس��د في القمة العربية عندما

خاطب أنصاف الرجال ،فت ّم الضغط على سورية
بذريعة اغتيال الحريري للخروج من لبنان بدون
شكر على الصنيع الكبير ال��ذي قدمته سورية
للبنان واألمة في درء خطر االحتالل الصهيوني،
وسهّلت ه��ذه المهمة ممارسات خاطئة لقادة
سياسيين موظفين ثبتت خياناتهم تاليا ً لسورية
عاثوا فسادا ً في لبنان ارتكز إليه أعضاء  14آذار
في تشويه الدور السوري والبدء بهدم السمعة
الطيبة للقائد بشار األسد عبر انتفاضتهم الهزلية
في  14أذار.
وبعد خروج سورية من لبنان ج ّربت «إسرائيل»
لجس نبض
حظها في العدوان على لبنان 2006
ّ
المقاومة والتأكد تماما ً بأنّ الحلول العسكرية
المباشرة لن تجدي ،وال ب ّد من اللجوء إلى مشروع
«الربيع العربي» ،أي القتال بسالح الغير ،وبهذا
أثبتت دوائر االستخبارات الصهيو ـ أميركية لمركز
القرار في السياسة العالمية وألرب��اب االقتصاد
الصهيوني جدوى القوة الناعمة كح ّل نهائي لقيام
دولة صهيون الكبرى.
ّ
يتبق لـ«إسرائيل» إال ان تلعب ال��دور
ول��م
التالي ،في إظهار أبطال جدد على حساب القضية
الفلسطينية كالعادة فأتت حرب غزة ،والتي أظهر
فيها العرب (عدا سورية كالعادة) تخاذال ً كبيرا ً
فظهر النمر التركي أردوغان والذي ال يجمعنا فيه
نظريا ً إال الدين اإلسالمي ،وت ّم الترويج لفكرة أنّ
فلسطين هي «ملك إسالمي» وليست ملكا ً عربياً،
واقتنع الفلسطنيون أنفسهم بأنّ الرئيس التركي
«المسلم» والذي زأر في دافوس بتمثيلية كبرى
وبحادثة لسفينة مرمرة الشهيرة ،والتي بحث
فيها الجنود الصهاينة عن أتراك فقط ليقتلوهم
ليطالب بعدها أردوغ��ان باعتذار ق��دّم له على
طبق من ذهب ليظهر كرجل صاحب قرار ونفوذ،
وهنا كانت تركيا تعيث فسادا ً في دول عربية
أه ّمها سورية ،وتطعمنا العسل وفي وسطه نقطة
السم ،فك ّرست الفكر اإلخواني وتصاعدت أسهم
الحركات االسالمية السنية تحديدا ً (األخ��وان
المسلمون – حماس) وحققوا نجاحات عسكرية
مظهرية فقط وش��ق ال��ص��ف الفلسطيني بين
متأسلم ويساري ومسالم.
وف��ي غفلة ح��رب غ��زة األول��ى استق ّل جنوب
ال��س��ودان بضمانات ب��ق��اء البشير على رأس
السلطة ،وهكذا امتلكت «إسرائيل» الشريط األزرق
الثاني في علمها ( ........إلى النيل) وغرست
أوتادها في دولة ال يربطها ال بالعالم اإلسالمي وال
العربي شيء هي دولة ج جنوب السودان.
هنا كان ال ب ّد بعد السيطرة على النهرين ظاهريا ً
أن تعلن «إسرائيل» العدوان وتحويل النظر عن
ع��داء العرب لها األول إلى مصلحة جعل إيران
العدو ،وما صاحب ذلك من اتهامات العدو األول
للمجتمع السني الوهابي واإلخواني ،وت ّم ذلك عبر
فوضى خالقة تتبّعت أثر حزب الله أوال ً وإعالم
مناهض للمصالحة السنية ـ الشيعية ،وأيقظت
األحقاد تمهيدا ً للدخول في دوامة «الديمقراطية
والفوضى الخالقة» (الربيع العربي).
هذا الربيع الذي بدأ في تونس بسهولة ويسر

عبر رج��ل المخابرات األميركية زي��ن العابدين
بن علي الذي رسم طريقا ً سهلة لتغيير األنظمة
تحت شعار (أخ��رج في الشارع تسقط رئيسك)
وهرب زين العابدين بغير حساب ،واختفى أثره
وبلع العرب الطعم وك ّرت السبحة وتتالت تجارب
«الربيع العربي» لك ّل بلد وفق ما رسم له ،فبالد
تترك في فوضى راقدة كالجمر تحت النار ،ويه ّم
«إسرائيل» استقرارها ودول تحتاج أميركا وأوروبا
نفطها تغوص في حرب أهلية ودمار ،ودول أخرى
يتوجب هدم بنيتها الفكرية والعقائدية (سورية)
كي ترتاح «إسرائيل» لمرة واحدة وأخيرة وتتف ّرغ
ّ
فانقضت على سورية بعد أن
لدولتها الكبرى،
ط��اب لها المقام في باقي األقطار العربية عبر
عصابات تكفيرية ظهرت بوضوح شديد بعد
فشل االنتفاضة الشعبية المزعومة في الشوارع
السورية إذ أنّ السوريين لم ينج ّروا في غالبيتهم
للمشروع الفتنوي الكبير ،وصمد الشعب مع
الجيش ومضت  3سنوات ونيّف من الصبر مع
حلف واث��ق من قدراته مع ال��روس واإليرانيين
والصين وبقية دول صديقة في البريكس.
نتيجة ه��ذا الصمود السوري مع األصدقاء،
كان يتوجب على «إسرائيل» التصعيد واستقدام
أدوات المشروع كما لو أنّ الدولة السورية قد
سقطت ،فظهرت «داعش» والتي ل ّوح بها منذ عام
 1996في الواليات المتحدة األميركية كـ»دولة
الخالفة اإلسالمية» ،ومن مظهر الخالفة ينتفض
االسالميون في ك ّل دول العالم ثأرا ً لإلسالم من
ش ّر الصليبية ،وهذا ما تناهى إلى أسماعهم وهذا
ما د ّربتهم عليه الوهابية التكفيرية عبر عشرات
السنين ،وهذا ما تس ّوقه وسائل اإلعالم الغربية
بحِ رفية عالية.
اليوم تبدأ لعبة دول تريد حق تقرير المصير،
فلقد بلع الروس الطعم في القرم ورضوا بحصتهم
اعتقادا ً بأنهم ربحوا وهذا يذكرنا (بتمثيلية قصف
«الناتو» النقاذ البوسنة المسلمة) ،وفتح الباب
لتثقيف العالم بأنّ أيّ جزء وأيّ قطعة من األرض
تريد حق تقرير المصير فلها الحق في ذلك ،وبعد
الطعم الروسي أتانا الطعم االسكتلندي ،وبعده
حق تقرير المصير لهونغ كونغ ،وتاليا ً حق تقرير
المصير ألكراد سورية في االنضمام لتوسيع كيان
دول��ة كردستان ال��ع��راق ،خاصة بعد المعاناة
الحالية ألك��راد عين العرب في سورية ،ويومها
ولحينه لن يستطيع أحد أن يحارب شعبا ً أراد أن
يق ّرر مصيره ،وسيتدخل حلف «الناتو» للحماية
ومنع التطهير العرقي ،ولن نستغرب أن يق ّرر
اليهود ذات يوم أنّ في «إسرائيل» ق ّرر اليهود أن
يعيش فقط اليهود فيها!
واليوم ومع عبثية أردوغان اإلخواني ،الذي ال
يق ّل في عمالته لسيده االسرائيلي عن محمد مرسي
أو زين العابدين بن علي ،سنشاهد مسرحا ً ملتهبا ً
للفوضى على األرض التركية بناء على األوامر
المعطاة له في تأجيج مشاعر األك��راد ومشاعر
سكان اللواء السليب الحقا ً واستنهاض اإلرهابيين
من قاعدة ونصرة وجيش حر ودواعش على أرضه
ض ّد الجيش التركي العلماني الذي يتوقع منه أن
ينهض لحماية تركية العلمانية ويحافظ على
وحدة أراضيها.
«إس��رائ��ي��ل» الصهيونية أرادت ش��ن الحرب
العالمية على العالم ،وقد ل ّوحت بسيف اإلرهاب
ض��� ّد روس��ي��ا وإي�����ران .وم���ن خ�ل�ال ال��ت��دخ�لات
والتخبّطات األميركية في منطقة الشرق األوسط
واستعداء العالم والتف ّرد بالقرار الدولي ستجد
الواليات المتحدة نفسها مهدّدة بسطوة شركات
المال واالقتصاد والنفط الصهيونية ،وستنفذ
كما عادتها أطماع «إسرائيل» في القارات القديمة
الثالث ،وستعلن «إسرائيل» نفسها دولة عظمى
ونووية على أنقاض خراب الشرق األوسط وقيام
كيانها المزعوم.
ولكن تبقى سورية ويبقى حزب الله ،ومعهما
محور المقاومة ،الواعيين الوحيدين لهذا المخطط
الشيطاني ،وإنْ كان ال ب ّد من مخرج يه ّد هذا الحلم
الصهيوني على رأس أصحابه فهو بأن يقتنع
الروس بأنّ العدو هو الكيان الصهيوني أو القيام
بحرب وج��ود مباغته على الكيان الصهيوني
لتغيير المعادلة قبل فوات األوان.

