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المطلوب بعد �إ�سقاط م�شروع ال�سلطة

�سيا�سة �أردوغان ّ
تهدد وحدة تركيا
} حميدي العبدالله
ل��م يعد خطر السياسة المعتمدة التي يتبعها
رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان
وح����زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ع��ل��ى أن���م���وذج تركيا
الديمقراطي ،وه��و ال��ذي ك��ان يركز عليه الغرب
في دعايته منذ وصول هذا الحزب إلى الحكم في
أول دول��ة إسالمية يصل فيها إل��ى الحكم حزب
إس�لام��ي ع��ب��ر االن��ت��خ��اب��ات ،ف��ال��س��ي��اس��ة القائمة
على التز ّمت الديني ،وعلى المذهبية ،والقومية
ال��ش��وف��ي��ن��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ج��ن��وح ال��واض��ح
إل��ى ال��ت��ف�� ّرد وال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ،وق��م��ع المعارضين
والدفاع عن الفاسدين وتوفير الحماية لهم ،باتت
تحمل مجموعة من األخطار ،أبرزها عزلة تركيا
العربية واإلقليمية وال��دول��ي��ة ف��ي ض��وء تدخلها
في ال��ش��ؤون الداخلية للدول العربية ،وال سيما
ف��ي م��ص��ر وس���وري���ة وال���ع���راق ول��ي��ب��ي��ا وتونس،
األمر الذي وضع حكومات هذه الدول وشعوبها
في موقع مناهض لسياسة أردوغ���ان ،أو العزلة
ال��دول��ي��ة ف��ي ض��وء خ���روج أردوغ����ان ع��ن معايير
االت��ح��اد األوروب���ي التي كانت وراء ال��دع��م الذي
ح��ص��ل عليه وم�� ّك��ن��ه م��ن ال��وص��ول إل��ى السلطة،
وترويض معارضة العلمانيين والجيش ،إذ لوال
الدعم الغربي لما تمكن حزب العدالة والتنمية من
الوصول إلى السلطة واالحتفاظ بها طيلة الفترة
السابقة.
لكن الخطر األكبر والذي يهدّد وحدة تركيا يكمن
في سياسة التشدّد الديني والمذهبي والقومي،
ف��ال��ت��ش��دّد ال��دي��ن��ي يبعد العلمانيين األت����راك عن
هذا الحزب ،ويدفعهم إلى خوض معارك ضدّه،
فمثلما أنّ العلمانية المتشدّدة استنفرت الموروث
الديني ودفعت شرائح واسعة من المجتمع لدعم
ك ّل معارضة تدعو إلى احترام حرية االعتقاد ،فإنّ

التشدّد الديني يدفع بك ّل الذين ال يعتمدون هذا
التشدّد ،بمعزل عن مذهبهم أو دينهم أو عرقهم،
للوقوف في وجه حزب العدالة والتنمية ،وهؤالء
يمثلون أكثر من ثلث المجتمع التركي.
كما أنّ سياسة التمييز وال��م��ح��اب��اة المذهبية
تدفع فئات من المجتمع التركي تقدّر بحوالى ثلث
ه��ذا المجتمع إل��ى الوقوف في ص ّ
��ف المعارضة
ردا ً على هذه السياسة ،وال سيما اعتماد أساليب
قمعية ف��ي ف��رض��ه��ا ،وح���رم���ان أت��ب��اع المذاهب
األخ�����رى م���ن ح��ق��وق��ه��ا وح��ري��ت��ه��ا ف���ي ممارسة
أي قسر
حقوقها وواجباتها المذهبية بعيدا ً عن ّ
أو اضطهاد أو محاباة .كما أنّ سياسة التمييز
العرقي تضع مك ّونا ً هاما ً من الشعب التركي في
مواجهة هذه السياسة ،والمقصود بذلك المك ّون
الكردي.
إذا إص��� ّر أردوغ����ان ع��ل��ى االس��ت��م��رار ف��ي هذه
ال��س��ي��اس��ة ،وإذا ل���م ي��ح��دث ت��غ��ي��ي��ر س��ل��م��ي عبر
االنتخابات المقبلة يضع ح��دا ً لهذه السياسة أو
يح ّد من تأثيراتها السلبية ،أو إذا لم يقم الجيش
بانقالب عسكري على غرار االنقالب الذي أطاح
ب��ع��دن��ان م��ن��دري��س ف��ي مطلع عقد الستينات من
ال��ق��رن ال��م��اض��ي وال���ذي ت���رأس حكومة إسالمية
واع��ت��م��د س��ي��اس��ة م��م��اث��ل��ة ل��س��ي��اس��ة رج���ب طيب
أردوغ�����ان ال���ذي يعتبر م��ن��دري��س م��ث��ل��ه األعلى،
ف��إن��ه م��ن غير المستبعد أن ي���ؤدّي اع��ت��راض ك ّل
ه��ذه الفئات على سياسة أردوغ���ان وال��دف��اع عن
مصالحها وتطلعاتها إلى ح��دوث فوضى عارمة
وح���ال م��ن ع��دم االس��ت��ق��رار ،ق��د ت��ق��ود إل��ى تحلل
الدولة التركية وتقسيم تركيا إلى دول وكيانات
على أسس عرقية ومذهبية ،ال سيما أنه في بعض
مناطق تركيا ثمة وج���ود ل��ف��رز دي��م��غ��راف��ي على
أس��س عرقية ،في ض��وء غلبة الكرد في المناطق
الشرقية من تركيا.

ال �أحد يغ�ضب عند �سيد المقاومة!
يبدو انّ النوايا السعودية بالتشويش على المبادرة
الروسية للحوار المزمع عقده في موسكو من أجل
الح ّل في سورية سياسيا ً باتت أكيدة ،وقد ظهرت من
خالل وسائل إعالمها وتحديدا ً في أسطر صحيفة
«الوطن» السعودية ،وهي صحيفة معتبرة في
المملكة.
تنقل الصحيفة من دون حرج معلومات ال يقدر
القارئ على االقتناع بها للوهلة األولى ،وهي
غير منطقية بربطها بمواقف الجهة المعنية فيها
أو المذكورة بالمقارنة مع سلوكها طوال األزمة
السورية ،وفي هذا تأكيد على انّ ما ُذكر ليس سوى
رسالة تعطيل وتشويش.
اما ما ُذكر فهو كالم عن مصادر الصحيفة
«الخاصة» عن أنّ بوغدانوف خرج غاضبا ً من عند
أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لدى
زيارته بيروت في جولته األخيرة ،فتقول« :موسكو
بدأت باالقتناع بأنّ أولى مراحل الح ّل السياسي في
سورية تقضي بذهاب النظام الحالي ،وإنشاء حكومة
تؤسس النتخابات حرة وشفافة» ،الفت ًة إلى
انتقالية ّ
أنّ «الموقف الروسي الجديد تبلور مع زيارة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين األخيرة إلى تركيا أواخر
كانون األول الماضي» ،وتضيف« :انّ «نائب وزير
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ،ألمح إلى
احتمال البحث عن رئيس جديد للنظام لقيادة الحكومة
االنتقالية خالل لقائه األخير مع السيد نصرالله ،إال أنّ
األخير ر ّد عليه بشكل قاطع بأنّ األسد «خط أحمر»،
تنحيه ،وزاد بالقول« :إنّ
وال مجال للحديث عن ّ
الحديث عن هذا األمر يعني نهاية الحوار» ،مما دفع
بوغدانوف إلى الخروج غاضبا ً من اللقاء مردّدا ً «أنّ
الحديث عن األزمة السورية ينبغي أن يكون فقط مع
رؤساء الدول»...
نتوقف هنا لنقول إنّ بوغدانوف ال يغضب...
أو إنّ أحدا ً ال يغضب عند سيد المقاومة من دون
كثرة شرح ...ومن دون تقليل من شأن هذا لتعظيم
شأن ذاك ،وبوغدانوف ال يحتاج لمعرفة من يزور
وحجمه وامتداد نفوذه من لبنان حتى العراق ،ثم
ان بوغدانوف لم يزر السيد نصرالله من اجل إمالء
الشروط عليه ،عدا عن أنّ الزائر ليس بوغدانوف بل
بوتين ،فبوغدانوف ليس سوى المبعوث الرئاسي
الروسي الى السيد نصرالله ،وزيارة بوغدانوف
له كانت ألنّ حزب الله ودوره في المنطقة يضاهي
رؤساء الدول التي حاولت «الوطن» ذكرها من أجل
التقليل من الهالة التي يتمتع بها حزب الله بشخص
أمينه العام.
مهنياً ،كيف يمكن لصحيفة ان تقتنع برواية ال
تمت إلى السياسة وإلى تسلسل االحداث والسلوك
ّ
السياسي بصلة؟ والمقصود سلوك روسيا في
األزمة السورية.
تبدو الصحيفة كأنها تغ ّرد خارج سرب األحداث،
وكأنها أيضا ً تعكس موقف السعودية فقط ،والتي
يبدو أنها ال تزال حتى الساعة تغ ّرد في غير سرب أو
ربما تريد التشويش من أجل مطلب ما ...أو تحاول
اإليحاء انّ هذا الكالم يقنع المعارضة السورية
بالمشاركة في الحوار في موسكو ببصيص امل...
أي حال من األحوال سوى
لكن الرواية ال توضع في ّ
تحت إطار التشويش ...ظنا ً منها انه يمكن ضرب أكثر
من عصفور بحجر...
اكثر ما يلفت االنتباه انّ روسيا حسب الرواية
تطلب الرضا التركي ،كأنّ روسيا ليست تلك الدولة

العظمى صاحبة الفيتو ض ّد قرارات مجلس األمن،
وشريكة الواليات المتحدة بالتفاوض حول ملفات
المنطقة والعالم ،وليست روسيا التي كسرت
األحادية القطبية في العالم...
ثم هل يعقل انّ ميخائيل بوغدانوف زار السيد
نصرالله وهو ال يعرف سلفا ً موقفه أو موقف حزب
الله من الرئيس األسد؟ وهو الخط األحمر طوال
السنوات األربع التي مضت لكي تنشر الصحيفة ما ال
يخطر على بال متابع؟
أي توقع آخر؟ او مثالً
هل كان لدى بوغدانوف ّ
أنّ السيد نصرالله سيقتنع «على يديه» كما ُيقال
بالعامية؟
ثم ما هو الجديد في الخبر؟ موقف السيد نصرالله
القديم؟ ام غضب بوغدانوف المزعوم؟
هل يمكن لبوغدانوف ان يعتبر نفسه قادرا ً على
أن يقنع السيد نصرالله بساعة بتغيير موقفه تجاه
االسد؟ أم أنّ هناك من هو مست َف ّز أصالً لمجرد اعتبار
حزب الله العبا ً أساسيا ً في الح ّل في هذا اإلطار كونه
أه ّم الالعبين العسكريين هناك؟
كيف يمكن لهذه الصحيفة ان تبني على ما ال يحمل
اي جديد؟ وكيف يمكن للصحيفة بناء موقف نابع من
الرهان على مواقف بوغدانوف السابقة التي جعلت
فسرتها
من جسمه لبّيسا ً لتلفيق القصص ،والتي ّ
السياسة الروسية بالمزيد من التمسك بالرئيس
األسد طيلة تلك الفترة؟
حاولت الصحيفة السعودية التذاكي بلفلفة األمور
وإبعاد التهمة في هذا التشويش عن السعودية،
فاعتبرت أنّ سبب التغيّر في الموقف الروسي برأيها
هو تركيا ...وتركيا هي خصم السعودية اللدود
اليوم في المنطقة وفي األمم المتحدة وفي ك ّل تسوية
سياسية إقليمية ابتداء من «االخوان المسلمين»
وصوالً الى داخل تركيا وفتح الله غولن!
ثم اذا كان بوتين قد اقتنع عند أردوغان في ساعات
أيضا ً بأنه بات يجب التخلص من األسد ،كيف يمكن
لروسيا ان تناقض سياسة اربع سنوات من تسليح
ودعم للجيش السوري؟ ولماذا لم تتوقف عن تسليح
سورية وتوفر على نفسها عناء التمترس في محور
واصطفاف حا ّد ومضنٍ لحماية موقعها في المنطقة.
حسب رواية «الوطن» أق ّل ما ُيقال في سياسة
روسيا بعد اربع سنوات أنها هشة او ساذجة ،وأنها
من الممكن ان تقتنع بمج ّرد «زيارة» فتغيّر وتبدّل
ويع ّمم بوتين على ك ّل طاقمه بلمح البصر التعليمات
الجديدة ...ليبقى العتب على بوتين فيسأل« :لماذا لم
تزر اردوغان من قبل لكانت انحلت العقدة»؟
لم توفق صحيفة «الوطن» السعودية وسعوديتها
في الرهان على جسم بوغدانوف اللبّيس بعد
تصريحات تكتيتكية سابقة له ،ما لبثت أن أجابت
عليها السياسة الروسية المستمرة في دعم األسد
استراتيجياً ،للتشويش على المبادرة الروسية في
محاولة تذاكٍ من خالل التشويش من داخل البيت
الروسي...
ال احد يغضب عند سيد المقاومة!
وفي اللقاء كان بوغدانوف مستمعا ً أكثر منه متكلما ً
امام السيد نصرالله ،مؤكدا ً أنّ حزب الله بات يشكل
أحد الصنّاع الكبار على مستوى الوضع اإلقليمي،
وهو ما يضع الحزب في دائرة االهتمام الكبير على
المستوى الدولي.
اعانك الله بوغدانوف...
اطال الله في عمرك محمد حسنين هيكل...

«توب نيوز»

وحدة الم�شاعر �أقوى التحالفات
كثيرا ً ما تقوم تحالفات تعجز
عن التح ّول إلى تناغم بين الكتل
الشعبية المؤيدة ألطراف التحالف.
ت��ح��ال��ف ح��ك��وم��ات ال��ع��رب مع
أميركا لم يغيّر نظرة العرب إلى
أميركا وال نظرة األميركيين إلى
العرب.
تحالف حزب الله والتيار الوطني
ال��ح� ّر خلق وح��دة مشاعر فيفرح
جمهور ك � ّل منهما بإنجاز يحققه
اآلخر ويحزن لخسارة تصيبه.
ع���ن���دم���ا ي��س��م��ع ال���س���وري���ون
واإليرانيون بما يجري في أوكرانيا

يتفاعلون بمشاعر روسية وهذا أه ّم
من أيّ تحالف.
رغم المرارة من موقف حماس
ب��ق��ي ال��س��وري��ون واللبنانيون
واإليرانيون المناصرون للمقاومة
يفرحون بك ّل إنجاز لحماس في
حرب غزة ويحزنون لك ّل خسارة
لها.
عندما يفرح أشرف ريفي بالغارة
«اإلسرائيلية» على جمرايا قرب
دمشق ،وبسقوط شهداء لحزب الله
على يد «النصرة» فهو يعلن شيئا ً
خطيراً.

أسوأ ما في موقف بعض خصوم
ح��زب الله وس��وري��ة أنهم اقتربوا
بمشاعرهم إلى تقبّل النظر بعيون
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» وص���ار قلبهم مع
«القاعدة».
الخطير أنه لو ت ّمت المصالحات
ف����إنّ ج��م��ه��ورا ً ل��ب��ن��ان��ي �ا ً ص���ارت
مشاعره تتقبّل الفرح لـ«إسرائيل»
و«القاعدة» بمتف ّرعاتها.
وح����دة ال��م��ش��اع��ر ف���ي ال��وط��ن
أص��ي��ب��ت إص��اب��ة ب��ال��غ��ة ال يكفي
الحوار لتخطيها.
التعليق السياسي

} رامز مصطفى
سقط أو أسقط مشروع السلطة .ال أسف على سقوطه فهو جاء
ليشكل األداة الوظيفية في تبديد المزيد من حقوق شعبنا ،بعد أن
تساهلت السلطة وفريقها السياسي في إدخال المشروع األصلي
في بازار التعديالت ،أمالً في الحصول على رضا أميركي ،من شأنه
أن يُسهّل عملية تمريره من خالل التصويت عليه من دون عقبات.
ولكن ما أفضت إليه المناقشات داخل قاعة مجلس األمن ،ومن ثم
التصويت على المشروع بأنه سقط من دون الحاجة األميركية إلى
استخدام حق النقض الفيتو .في خطوة إيحاء أنها بريئة من دفع
وتحريض من يلزم من الدول األعضاء في المجلس على الرفض
أو االمتناع عن التصويت .وبذلك أصبح المشروع من المنسيات،
إالّ بقدرة األميركي على تفعيله من جديد ،ولكن بعد أن يضع
بنفسه عناوين المشروع الجديد القديم بمسماه «الفلسطيني –
العربي» ،بالنسخة والنكهة األميركية « -اإلسرائيلية» .بمعنى
أنّ المشروع قد يُطرح من جديد ،ولكن بعد إعادة صياغته وبما
يتوافق والمعايير األميركية – «اإلسرائيلية» ،وبعد انتخابات
«الكنيست» وتشكيل الحكومة «اإلسرائيلية» الجديدة ،أي بعد
تسعة أو عشرة أشهر من اآلن.
وقبل الخوض في الخطوة الواجب اتخاذها من قبل السلطة
بعد الصفعة التي وجهها إليها ال��راع��ي األميركي الحصري
للمفاوضات والعملية السياسية بين السلطة و«اإلسرائيليين».
ال ب ّد من القول إنّ السلطة التي تردّدت وتل ّكأت كثيرا ً في اإلقدام
على هذه الخطوة ،ألم يكن في مقدورها أن تستم ّر في هذا التردّد
والتلكؤ حتى بدايات العام 2015؟ حيث ستنض ّم دول جديدة إلى
عضوية المجلس ،هي مؤيدة للقضية الفلسطينية .نعم كان في
مقدورها فعل ذلك ،ولكن اإلصرار على تقديمه بهذه الطريقة يترك
عالمات استفهام على ذلك .وقد يقول قائل :احترنا مع اآلخرين
من الفصائل كيف نتعامل .إذا تأخرنا تقوم الدنيا وال تقعد علينا،
وفوق ذلك ُنتهم .وإذا ما توجهنا وسلّمنا المشروع أيضا ً متهمين
بشبهة التوقيت .كالم في الشكل فيه شيء من الصحة ،ولكن
في المضمون ال شيء من الصحة على اإلطالق .على اعتبار أنّ
السلطة وباعتراف الفصائل الشريكة في منظمة التحرير ،تشكو
على الدوام التف ّرد الذي يمارسه رئيس السلطة ،والشواهد كثيرة،
خصوصا ً في القرارات أو التوجهات أو الخطوات ذات الحساسية
السياسية ،والتي تحتاج إلى قرارات جماعية ومن قبلها نقاشات
مع ّمقة.
تسلك السلطة ورئيسها سياسة التف ّرد وضرب رأي الشركاء
في مؤسسة اللجنة التنفيذية بعرض الحائط .وما أعلنه عضو
اللجنة المركزية للجبهة الشعبية الدكتور ذو الفقار عن مشاورات
تجريها جبهته لعقد مؤتمر للفصائل في قطاع غزة بهدف مواجهة
تف ّرد محمود عباس رئيس السلطة بالقرار السياسي الفلسطيني
إال تأكيد على حالة عدم القبول الفلسطيني للتف ّرد الذي يمارسه
أبو مازن .وقد يسأل آخر :ما الفائدة من التأخير ما دامت النتيجة
واضحة سلفا ً أن المندوب األميركي حينها سيستخدم حق
النقض الفيتو .قد يبدو أيضا ً ذلك صحيحاً ،ولكن الفارق بين

الحالتين هو المزيد من انكشاف زيف هذا الراعي الغير نزيه،
والمنحاز على ال��دوام للرؤى والمواقف «اإلسرائيلية» ،على
حساب الحقوق الفلسطينية ،وشرعة األمم المتحدة .وبالتالي
هذا الكالم يقودنا إلى القول :ما دامت السلطة ورئيسها كانوا
متيقنين من حقيقة الموقف األميركي المعادي لقضيتنا ،وهذا
ما أكده رئيس السلطة في احتفاالت انطالقة حركة فتح ،وكذلك
فعل صائب عريقات ونبيل شعث وبيان خارجية السلطة ،الذين
اتهموا اإلدارة األميركية باالنحياز والعداء للقضية والشعب
الفلسطيني.
ولكنه «شيك من دون رصيد» ،بمعنى :أين سيصرف هذا الكالم
فيما ال يزال الرهان قائما ً على الرعاية األميركية .وما الفائدة من
التوجه لمجلس األمن وطرح ما ُس ّمي المشروع «الفلسطيني
– العربي»؟ وما الرسالة التي تلقاها الشعب الفلسطيني من
وراء سقوط المشروع العتيد ،سوى المزيد من اإلحباط؟ وأيضا ً
وأيضاً ،ما دام السيد أبو مازن رئيس السلطة قد وقع أخيرا ً على
وثيقة روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية في خطوة ر ّد
فعل على رفض اإلدارة األميركية تمرير المشروع «الفلسطيني
– العربي» في مجلس األمن .لماذا لم يوقعه منذ زمن؟ أو أقله
منذ أن انفرط عقد المفاوضات ،عندما رفض نتنياهو اإلفراج عن
الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين أواخر آذار من العام
الماضي .يومها أيضا ً رئيس السلطة وفي خطوة ر ّد فعل على
ذلك ،وقع على عدد من االتفاقات أو البروتوكوالت التي تخ ّول
السلطة الدخول والمشاركة في عدد من الهيئات والمنظمات
الدولية.
أثبتت التجربة الراهنة وم��ا سبقها ،والسياق السياسي
للسلطة وطبقتها السياسية ،عقم الرهانات التي تتبناها ،وعلى
ما يبدو أنها ليست آخر المطاف في مسيرة هذه الرهانات أقله
حتى اللحظة ،على أمل أن يشكل إسقاط المشروع «الفلسطيني
– العربي» بالنقاط وليس بالضربة القاضية «الفيتو األميركي «،
نقطة التح ّول في التوقف عن االستمرار في سلوك طريق الرهانات
على اآلخرين وتحديدا ً اإلدارة األميركية التي تجاهر علنا ً بالتزامها
وتبنيها المطلق للسياسات والرؤى والمواقف «اإلسرائيلية».ألن
البكاء واالستجداء على موائد اللئام من أصحاب النفوذ الدولي لن
يجدي نفعا ً أو مكسبا ً أو نتيجة .وإذا هناك من إمكانية للتعلم من
التجربة المريرة ،التي جاءت في مجموعها على حساب حقوقنا
وتطلعاتنا وأمانينا ،فإنّ الخطوات الواجب اتخاذها في البناء
على خطوة التوقيع على وثيقة روما الخاصة بمحكمة الجنايات
الدولية وسواها م ّمن يؤ ّمن حقوقنا المشروعة ،ويُج ّرم االحتالل
وق��ادة الكيان «اإلسرائيلي» ويسوقهم إل��ى المحاكم الدولية
كمجرمي حرب ،مما استدعى ردا ً محموما ً من قبل اإلدارة األميركية
التي اعتبرت التوقيع تصعيدا ً خطيرا ً من قبل الفلسطينيين،
فيما توعد نتنياهو السلطة والفلسطينيين بمزيد من التدابير
العقابية.
والخطوات المطلوب السير بها دونما إبطاء أو تردّد ،والتي من
شأنها أن تعيد للقضية حضورها:
 1ـ قبل ك ّل شيء إسقاط وهم استمرار الرهان على اإلدارة
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األميركية كوسيط وراع نزيه ومحايد ،واالنفتاح على قوى دولية
ناهضة مثل روسيا والصين ودول «بريكس» وغيرها ،والتي بدأ
تأثيرها يظهر في أكثر من مكان في العالم ،وهناك إمكانية لالعتماد
عليها وفي مجموعها دول تؤيد الحقوق الفلسطينية وأثبتت ذلك
عملياً ،وليس آخرها تأييد المشروع «الفلسطيني – العربي».
 2ـ بالتالي إسقاط وهم المفاوضات التي أثبتت التجارب ومنذ
العام  1993عقمها وعبثيتها ،والتي كانت في مجملها لصالح
الكيان «اإلسرائيلي» ،الذي وظفها في فرض وقائعه الميدانية في
التهويد واالستيطان .والتوقف عن إعطاء الفرص والمهل لإلدارة
األميركية في استئناف المفاوضات من جديد تحت أي مس ّوغ أو
مب ّرر.
 3ـ الخطوة التي تشكل قصما ً لظهر االحتالل هي وقف التنسيق
يصب في
األمني معه .وال��ت��ذ ّرع ب��أنّ استمرار ه��ذا التنسيق
ّ
المصلحة الوطنية الفلسطينية كالم ساذج ،ألنّ االحتالل هو من
يفيد من هذا التنسيق وليس الفلسطينيين في مطلق األحوال.
 4ـ وقف سياسة التف ّرد التي تنتهجها السلطة ورئيسها من
خالل دعوة اإلطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية
إل��ى االنعقاد من أج��ل ص��وغ رؤي��ة سياسية وطنية من أجل
مواجهة التحديات «اإلسرائيلية» المتعاظمة في وجه القضية
وعناوينها.
وكذلك التوقف عن الخلط بين صالحيات المنظمة والسلطة
التي تح ّولت إل��ى المرجعية لك ّل ش��يء ،فيما المنظمة حطام
وعنوان من دون مضمون ،بعد أن أفرغ رئيس السلطة وعن عمد
المنظمة ولجنتها التنفيذية من أيّ مضمون حقيقي.
 5ـ العمل الفوري على رأب الصدع واالنقسام في الساحة
الفلسطينية ،وتطبيق متطلبات المصالحة بك ّل عناوينها
ومندرجاتها ،بما ي��ؤ ّم��ن وق��ف�ا ً مستداما ً للسجال السياسي
واإلعالمي في الساحة الفلسطينية ،حتى يت ّم التفرغ لمتابعة
األزمات المتفاقمة في قطاع غزة وفي مقدمتها رفع الحصار والبدء
في إعادة ما دمره العدوان «اإلسرائيلي».
 6ـ إنّ إعادة االعتبار للمشروع الوطني مهمة مستعجلة في
ظ ّل ما تواجه القضية وعناوينها من تحديات ،ليس أقلها فرض
االعتراف بـ«يهودية الدولة» ،وما سينتج عنه من طرد جماعي
ألبناء شعبنا في مناطق الـ 48من فلسطين المغتصبة ،وتهويد
لألرض والمقدسات واللغة والتاريخ والثقافة.
 7ـ بالتالي فإنّ ما حفظته شرعة األمم المتحدة في حق الشعوب
مقاومة محتليها ومغتصبي أرضها ،يمثل المس ّوغ القانوني
واألخالقي أمامنا في إعادة التأكيد على خيار شعبنا في التمسك
بمنهج المقاومة وبك ّل األشكال المتاحة وفي مقدمتها الكفاح
المسلح ،القادر وحده على فرض إرادة شعبنا الفلسطيني.
من دون ذلك فإنّ القضية الفلسطينية وعناوينها إلى مزيد
من التبديد والتراجع .وبالتالي استمرار حالة تشظي الساحة
الفلسطينية سيُكسب االحتالل الوقت الكافي من أجل استكمال
برنامجه وف��رض وقائعه على األرض .خصوصا ً أنّ الظروف
اإلقليمية في ظ ّل ما تشهده المنطقة غير مهيأة ألن تكون القضية
الفلسطينية في أولويات االهتمام العربي.

الت�ضليل الإعالمي الغربي
} زياد حافظ*
م��ن ي��ق��رأ الصحافة الغربية وخاصة
األميركية أو البريطانية أو الفرنسية ،أو
من يستمع إلى وسائل اإلع�لام المرئية في
تلك ال��دول يخرج بانطباع أنّ الغرب قد
انتصر بالضربة القاضية على روسيا،
وأنّ حكم الرئيس الروسي فالديمير بوتين
أصبحت «أيامه معدودة» ،تماما ً كما كانت
التوقعات والتنبّؤات بالنسبة إلى الرئيس
ال��س��وري بشار األس��د! ويسترسل اإلع�لام
الغربي عبر أق�لام ُتعتبر مرموقة المقام
والعلم والفهم ف��ي إع��ط��اء ال��م��ؤش��رات بل
الدالئل القطعية على انهيار روسيا بسبب
تدهور أسعار النفط وبسبب التراجع الكبير
للروبل الروسي وبسبب طبعا ً العقوبات
االقتصادية المفروضة والحظر وتجميد
أم��وال المق ّربين من الرئيس الروسي لع ّل
وعسى أن ينقلبوا في المستقبل القريب
على الرئيس بوتين .هذا باختصار جوهر
ومتن الخطاب السياسي الغربي الذي يت ّم
ترويجه بشكل منهجي وعلى إيقاع رغبات
البيت األبيض.
في المقابل لما يمكن تسميته باإلعالم
المهيمن أو المركزي في دول الغرب هناك
اإلع�لام البديل في تلك البالد ال��ذي يعطي
صورة مختلفة عن تلك التي يعطيها اإلعالم
المهيمن .ولكن أه ّم من كل ذلك هو اإلعالم
اآلسيوي والروسي وإعالم دول «بريكس»
األخ����رى ال����ذي ي��ن��ق��ل ب��ش��ك��ل ّ
أدق واق��ع
التط ّورات السياسية بما فيه من إيجابيات
وسلبيات لسياسات تلك ال��دول وخاصة
لروسيا والصين.
آن األوان للنخب العربية أن تقرأ وتسمع
وتنظر إل��ى م��ص��ادر أخ��رى غير المصادر
الغربية ال��ت��ي أصبحت مصداقيتها في
الحضيض.
فعلى سبيل المثال نقلت وسائل اإلعالم
األميركية م��ن صحافة وتلفزيون وقائع
ونتائج مؤتمر دول المحيط الهادي الذي
عقد ف��ي بكين ف��ي منتصف شهر تشرين
الثاني ،ومن بعده قمة دول العشرين في
بريسبان في استراليا ،بأنها ك ّرست عزل
الرئيس الروسي وانتصار الرئيس األميركي
باراك أوباما على الرئيس الروسي! نالحظ
هنا أنّ في بكين ،كان اإلنجاز الوحيد للرئيس
األميركي االتفاق البيئوي مع الصين ،وكأنه
اختراق كبير ،بينما ت ّم السكوت عن إخفاق
الرئيس األميركي ف��ي الترويج لمعاهدة
إنشاء سوق تجاري عابر المحيط ويض ّم 12
دولة فقط مستثنيا ً ك ّل من الصين وروسيا.
في المقابل استطاعت الصين وروسيا
ترويج مشروع السوق اآلسيوي الذي يض ّم
 22دولة بما فيها الدول المتحالفة تقليديا ً
مع الواليات المتحدة .ونذ ّكر باتفاقي الغاز
العمالقين بين روسيا والصين واللذين
قاربا ما يوازي  700مليار دوالر ما يجعلهما
أضخم اتفاقين في العالم! أما في بريسبان
فكان اجتماع دول «بريكس» على هامش
اجتماع دول العشرين هو الحدث لما ت ّم
إنجازه من اتفاقيات حول المصرف المزمع
إنشاؤه برأسمال مائة مليار دوالر ،واأله ّم
من ذلك كله صندوق نقد دولي يمهّد لنظام
مدفوعات دولية مستق ّل عن النظام الذي
تسيطر عليه الواليات المتحدة عبر صندوق
النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
ال��ق��ارئ العربي يعرف من هو توماس
ف��ري��دم��ان أو داف��ي��د اغ��ن��اس��ي��وس أو ب��ول
ك��روغ��م��ان أو ش��ارل كروثهامر أو ج��ورج
وي��ل وه��م من كبار المعلّقين في الصحف
والوسائل اإلعالمية في الواليات المتحدة.
ولكن في المقابل ال يعرف من هم المعلّقون
ال��روس أو الهنود أو الصينيين أو من دول
أميركا الالتينية .من يقرأ بيبي اسكوبار أو
م.ك .بهدراكومار أو ديمتري كالينيشنكو

أو نيكوالي ستاريكوف؟ هل يعلم القارئ
العربي من هو ألكسندر دوغين وما هو دوره
في صنع القرار في روسيا؟ أي بمعنى آخر
نعرف من هو في الغرب ومن يقول ماذا،
بينما نجهل بشكل واضح من هم الالعبون
في األروق��ة السياسية في روسيا ومن هم
المعلّقون حول ما يحصل .وينج ّر أيضا ً
الحديث ع��ن ك��ب��ار المعلّقين اآلسيويين
كسفير الهند السابق لطهران وأنقرة والذي
خدم أيضا ً في السفارة الهندية في روسيا،
أي م.ك .بهدراكومار .من يقرأ صحيفة «آسيا
تايمز» وهي من أرقى الصحف اإللكترونية
اآلس��ي��وي��ة وال��ت��ي تستقطب ال��ع��دي��د من
المعلّقين الجيوسياسيين اآلسيويين
واألوروبيين ومن أميركا الالتينية كبيبي
اس��ك��وب��ار ي��ج��د ال��ع��دي��د م��ن المعلومات
المغيّبة في اإلعالم الغربي ،ومن التحليالت
الموضوعية للواقع اإلقليمي وال��دول��ي.
فالقارئ العربي الذي يقرأ ويتابع مقاالت
وتعليقات من ذكرناهم وهم فقط على سبيل
المثال وليس الحصر ،يخرج برؤية مختلفة
عن مسار األم��ور ويصبح المشهد الدولي
مختلفا ً كلّيا ً عما يرسمه اإلع�لام الغربي.
ونضيف أيضا ً محطات كـ»روسيا اليوم»
و«صوت روسيا» اللتين كانتا وما زالتا أكثر
دقة من محطات الـ«سي ان ان» أو الـ«بي بي
سي» او «فرنسا « 24على سبيل المثال.
فالمعلومات ال��ت��ي تنقلها المحطات
الروسية ال تنقلها المحطات الغربية ،خاصة
وقائع المعارك في أوكرانيا .كما أنها ال تنقل
وقائع المحادثات والمؤتمرات التي تأتي
بقرارات ليست لمصلحة الدول الغربية كما

موقفه بل ساعده اإلع�لام األميركي باتهام
كوريا الشمالية باستئجار خدمات مرتزقين
من الخارج! حتى بيانات مكتب التحقيق
االت��ح��ادي ل��م تستطع أن تلصق االت��ه��ام
بكوريا الشمالية لغياب أيّ دليل على ذلك
بينما اإلع�لام األميركي ،وخاصة شبكات
تلفزيونية مثل «فوكس نيوز» أو «سي ان
ان» استفاضت في التركيز على مسؤولية
كوريا الشمالية.
نشير هنا إلى موقع هفينغتون بوست،
وهو من أه ّم المواقع اإللكترونية اإلعالمية
في الواليات المتحدة ،أجرى عدّة تحقيقات
حول عدم الدّقة في اإلعالم األميركي سواء
كانت المواضيع تابعة للسياسة الخارجية
أو لقضايا داخلية أميركية .ففي  14شهر
تشرين الثاني م��ن ال��ع��ام الماضي نشر
الموقع سلسلة تحقيقات حول ارتباطات
مذيعي شبكة «سي ان ان» بالبيت األبيض
وبالتالي ال��ت��روي��ج المبطن أو الصريح
لسياسات اإلدارة األميركية .وم��ن ضمن
التحقيقات المنشورة تحقيق حول تجاهل
برامج ال��ح��وارات السياسية (ت��وك شوز)
للمعلومات المغلوطة ح��ول الحرب على
ال��ع��راق كما ف��ي م��ا بعد االدّع����اءات حول
السالح الكيميائي في سورية والدعوة إلى
الحرب عليها .من جهة أخرى أشارت تقارير
حول الميل اليميني لضيوف تلك البرامج
مما جعل المشاهد يتع ّرف إلى وجهة نظر
واحدة فقط.
في هذا السياق نذ ّكر أنّ  90بالمائة من
وسائل اإلعالم األميركية من صحف ومجالّت
ّ
ومحطات راديو وتلفزيون وشبكات إعالمية

الإعالم الآ�سيوي والرو�سي و�إعالم دول
«بريك�س» الأخرى الذي ينقل ب�شكل � ّ
أدق
التطورات ال�سيا�سية بما فيه من
واقع
ّ
�إيجابيات و�سلبيات ل�سيا�سات تلك الدول
وخا�صة لرو�سيا وال�صين
ذكرنا أعاله في شأن مؤتمر بكين وبريسبان.
كما نشير إلى طريقة تعاطي اإلعالم الغربي
بحادثة إسقاط الطائرة المقاتلة األردنية في
العراق حيث ر ّوج��ت ،بناء على توجيهات
اإلدارة األميركية ،أنّ سقوط الطائرة يعود
إل���ى «ع��ط��ل» ف��ي ال��م��ح�� ّرك .ف��ي المقابل
استطاعت محطة «روسيا اليوم» أن تنقل
وقائع ومعلومات عن إسقاط الطائرة بسالح
مضاد للطائرات المتوفر عند مقاتلي «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ،وذل��ك بناء على تصريحات
طيّار أردني زميل أبلغه الطائر المأسور أنّ
طائرته أصيبت من قبل المضادات األرضية.
ه���ذا ن��م��وذج م��ن ب��ي��ن ن��م��اذج ع��دي��دة عن
التضليل اإلعالمي الذي إما ينقل معلومات
كاذبة أو يغيّب معلومات ووقائع مخالفة
كلّيا للصورة التي ُي��راد رسمها لدى الرأي
العام الغربي.
ن��ذك��ر أي���ض���ا ً ف��ض��ي��ح��ة اخ���ت���راق آالت
الحاسوب لشركة «سوني» اليابانية من قبل
مجهولين و ّزع��وا عبر الشبكة العنكبوتية
وقائع فيلم ساخر يروي كيف يت ّم التخطيط
لقتل رئيس كوريا الشمالية .هذا االختراق
أدّى إلى سحب شركة «سوني» بشكل موقت
ترويج الفيلم المذكور بينما س��ارع البيت
األبيض إل��ى اتهام كوريا الشمالية بذلك
العمل وال��دع��وة إل��ى المزيد من العقوبات
ض ّد الدولة التي «ال تحترم ح ّرية التعبير»!
(نتساءل هنا ماذا قد تكون ردّة الفعل إذا ما
تصوير اغتيال قائد صهيوني؟ فهل يكون
ذلك من «حرية التعبير»؟) وإذا تبيّن أن
من وراء االعتداء على شركة «سوني» هو
من داخل الشركة .لم يغيّر البيت األبيض

ومعظم استديوات السينما مملوكة فقط من
ست شركات ،وهي شركة كومكاست ،ووالت
دي��زن��ي ،وفياكوم ،ونيوز ك��ورب لروبرت
مردوخ ،وتايم وارنر ،و«سي بي اس» التي
تملكها شركة وستينغهاوس التي تص ّنع
المحركات للطائرات الن ّفاثة والمفعّ الت
النووية .التمركز في ملكية وسائل اإلعالم
جعل من اإلعالم سلطة فعلية تطيح بقيادات
وت��رف��ع ق��ي��ادات .وواردات ه��ذه الشركات
ت��ت��ج��اوز  275مليار دوالر ل��ع��ام 2010
بينما ع��دد المسؤولين التنفيذيين الذين
يرسمون سياسات تلك الشركات ال يتجاوز
 280شخصا ً فيصبح ك ّل مسؤول في تلك
يوجه إذا جاز الكالم حوالي 900
الشركات
ّ
أل��ف مواطن أميركي فيا يقرأه ويف ّكر به!
وبما أنّ الشركات المالكة لوسائل اإلعالم
م��ؤس��س��ات خدماتية وم��ال��ي��ة ،وبالتالي
قريبة ج��دا ً من اللوبي الصهيوني بسبب
هيمنة المسؤولين فيها من الصهاينة ،وبما
أنّ الشركات الصناعية التي تملك أو ملكت
وسيلة إعالمية كشركة «وستنغهاوس»
التي تملك «سي بي اس» أو كشركة «جنرال
الكتريك» التي كانت تملك شبكة «ان بي
سي» حتى عام  2013حيث حلّت مكانها
ش��رك��ة «ك��وم��ك��اس��ت» ،فيصبح التحالف
اإلعالمي بين المؤسسة المالية والمجمع
العسكري الصناعي واللوبي الصهيوني
هو من يق ّرر ماذا يجب أن يعرف المواطن
األميركي وبماذا يجب أن يف ّكر .لذلك من
يقرأ «واشنطن بوست» أو «وول ستريت
جورنال» أو «نيويورك تايمز» في الواليات
المتحدة أو «فايننشال تايمز» البريطانية

المملوكة من مجموعة روبرت مردوخ أو «لو
فيغارو» المملوكة من مجموعة «هرسانت»
يقرأ رأيا ً واحدا ً في معظم المواضيع .والذي
يشاهد شبكات التلفزيون األميركية من
«سي ان ان» إلى «ان بي سي» يسمع رأيا ً
واحداً .وفي قضايا الوطن العربي وخاصة
القضية ال��ع��رب��ي��ة ف��ي فلسطين فبعض
الصحف العبرية أكثر دق��ة وموضوعية
مما ن��ق��رأه ف��ي «واشنطن ب��وس��ت» أو «لو
فيغارو» أو «وول ستريت ج��ورن��ال»! في
المقابل ولإلنصاف هناك بعض المؤسسات
ال��ن��اش��ط��ة ال��ت��ي ت��س��ائ��ل وس��ائ��ل االع�ل�ام
األميركية كمؤسسة «فير» ولكن مصداقيتها
مطعونة م��ن قبل النخب الحاكمة التي
تتهمها بـ«اليسار» .واليسار شتيمة قاتلة
في القاموس السياسي األميركي .ال ننسى
كيف استقبل الكونغرس األميركي إجراءات
إعادة تمويل المؤسسات المالية في مطلع
ع��ام  2009إث��ر األزم��ة المالية التي كادت
تطيح باالقتصاد والنظام المالي األميركي.
اعتبر الكونغرس األميركي ال��ذي كان وما
زال يسيطر عليه الحزب الجمهوري بأنّ تلك
اإلجراءات إجراءات اشتراكية!
الهيمنة على ال��رأي العام األميركي عبر
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام المملوكة م��ن التحالف
المذكور تطال أيضا ً القضايا الداخلية حيث
يت ّم تغييب الملفات الساخنة .لذلك نرى
غياب المعلومات والتقارير حول حالة الفقر
في الواليات المتحدة التي طالت  17بالمائة
من السكان أي فوق الخمسين مليون مواطن
أميركي! كما نعتبر أنّ فشل حركة مقاومة
هيمنة ال��واح��د في المائة من األميركيين
على ث��روات البالد فشلت بسبب التغييب
اإلعالمي .انتصرت البيوت المالية بشكل
واضح على فرض وجهة نظرها على اإلعالم
وبالتالي لم تتح ّول تلك المقاومة إلى حراك
شعبي واس���ع .طبعا ً ه��ذا ال يعني نهاية
الموضوع فتلك الحركة ما زال��ت ناشطة
إع�لام��ي�ا ً ول��ك��ن عبر الشبكة العنكبوتية
والتواصل االجتماعي.
وإذا انتقلنا إل��ى االع�ل�ام األك��ادي��م��ي أو
الشبه األكاديمي في القضايا السياسية
واالجتماعية نرى مجلاّ ت مرموقة كمجلّة
«ف���وري���ن اف���ي���رز» أو «ف���وري���ن ب��ول��س��ي»
المملوكة إم��ا من الطبقة الحاكمة كمجلّة
«فورين افيرز» التي يملكها مجلس العالقات
الخارجية المك ّون من اكاديميين ومسؤولين
سابقين ورموز المجمع العسكري الصناعي
والمالي ،أو مجلّة «فورين بولسي» التي
يملكها رج��ل األعمال األسترالي األميركي
الصهيوني الميول روبرت مردوخ ،نرى تلك
المجالّت على سبيل المثال وليس الحصر
ت��ق�دّم تحليالت وم��ق��ارب��ات تدعم مصالح
م��ح�دّدة داخ��ل اإلدارة و/أو داخ��ل الطبقة
الحاكمة في الواليات المتحدة .وينج ّر ذلك
األم��ر على بعض المد ّونات التي أصبحت
مصدرا ً للمعلومات والتحليالت عند العديد
من النخب العربية كموقع «استراتفور»
القريب من دوائ��ر االستخبارات المركزية.
فهذه الوسائل لم تكن صائبة في العديد
من المل ّفات كملف األزمة السورية أو األزمة
األوك��ران��ي��ة أو ت��ح� ّرك��ات الصين وروسيا
وإي����ران أو حتى ال��م��ق��ارب��ات ع��ن ال��ح��راك
العربي خالل السنوات الماضية .وال يغيب
عن بالنا أنّ تلك المجالّت والمواقع كانت
مسارح لحرب نفسية على النخب العربية
ّ
«مبشرة» بانهيار جبهة المقاومة والممانعة
وبعودة الردع الصهيوني .ال ننسى «الخطط
العسكرية» وال «المشاريع التقسيمية»
التي ر ّوجتها بشكل أو بآخر تحت عنوان
«الموضوعية» و«العلمية» الخ ...ولكن ،ما
زال��ت النخب العربية تقرأ تلك التحليالت
وتبني عليها وكأنها يقين الحقيقة!

* أمين عام المنتدى القومي العربي

