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مبعوثو الأمم المتحدة �إلى المنطقة
} حميدي العبدالله
ي��وج��د اآلن أرب��ع��ة مندوبين ل�لأم��م المتحدة ف��ي المنطقة ،مهمتهم
الرسمية العمل على ح�� ّل األزم���ات ال��ت��ي تعيشها ه��ذه المنطقة .أقدم
هؤالء المبعوثين تيري رود الرسن مبعوث األمم المتحدة إلى لبنان،
أو ما بات يعرف بناظر القرار  ،1559ويليه من حيث المدة طوني بلير
مبعوث األمم المتحدة إلى فلسطين ،ثم مبعوث األمم المتحدة في سورية
ستيفان دي ميستورا ،وأخيرا ً مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل
ولد الشيخ أحمد.
��أي عمل نافع،
لكن م��ن ال��واض��ح أنّ ه��ؤالء المبعوثين ال يقومون ب ّ
ويكلفون خزانة األمم المتحدة هم وحاشيتهم مئات ماليين الدوالرات،
أي عمل يقومون به .فالقرار  1559رفضه
أي تقدم في ّ
ولكن لم يحصل ّ
لبنان ،أو على األق ّل رفضته الجهات اللبنانية المعنية به ،وتحديدا ً حزب
الله ،والصراع العربي الصهيوني ال يزال على أشدّه ،واألزمات القائمة
في سورية واليمن كذلك.
فما ال��ذي يقود إلى فشل ه��ؤالء المبعوثين ،ويحيل بجهودهم هبا ًء
منثوراً ،ويبدّد األم��وال التي تصرف على رواتبهم ورحالتهم وأماكن
إقامتهم في أفخم الفنادق ،إلى أجور حمايتهم األمنية؟
ثمة من يعتقد أنّ سبب فشل ه��ؤالء المبعوثين هو مستوى التعقيد
الذي ترزح تحت نيره المشكالت التي انتدبوا إلى حلها .وقد يكون هذا
االعتقاد صحيحا ً جزئياً ،بمعنى أنّ هذه المشكالت تنطوي فعالً على
تعقيدات تجعل من الصعب إيجاد حلول لها.
لكن العامل الحاسم واألس��اس��ي ال��ذي ق��اد وي��ق��ود إل��ى فشل هؤالء
المبعوثين في مهامهم ،أنّ ه��ؤالء يأتون كممثلين ل��دول نافذة تسيطر
على المؤسسات الدولية ،وتحديدا ً األمم المتحدة ،والمقصود هنا يأتون
كممثلين للواليات المتحدة األميركية التي قامت هي بترشيحهم وتأمين
وصولهم إلى هذا المنصب ،وبالتالي يكونون ملزمين بر ّد الجميل لها،
ور ّد الجميل يعني ع��دم مخالفة تعليماتها بشأن كيفية ح�� ّل األزمات
القائمة ،وهذا يقود إلى تبنّي مقاربات غير واقعية ،وهذه المقاربات هي
التي تؤدّي إلى فشل هؤالء المبعوثين.
مثالً ،فشل األخضر اإلبراهيمي في سورية ،معروف أنّ األخضر
اإلبراهيمي عندما انتدب لح ّل األزمة في سورية لم يمارس مهامه على
أساس وجود طرفين ،األول الدولة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار
األسد ،والطرف الثاني المجموعات المسلحة ومن ورائها ،وعلى رأسها
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول المنطقة ،وبالتالي إذا كان ثمة
إمكانية ،ولو من الناحية االفتراضية ،لح ّل األزمة القائمة في سورية ،فإنّ
المقاربة الواقعية تقوم عبر رعاية حوار بين الدولة السورية ،والجهات
التي أعلنت الحرب عليها ،وبالتالي مشاركة جميع األطراف الفاعلة في
أي على األرض عند لحظة
سورية بحجم ما تمثله هذه األطراف واقعياًّ ،
بدء اإلبراهيمي ممارسة مهمته كمندوب لألمم المتحدة في سورية،
ال��ذي حصل فعالً ليس ذل��ك ،بل إنّ األخضر اإلبراهيمي تبنّى المقولة
الغربية التي تقول بانتقال السلطة إلى المعارضة ،وبأن ال دور للرئيس
األس��د في الح ّل السياسي لألزمة ،وي��درك اإلبراهيمي أنّ هذا انحياز
لطرف ض ّد الطرف اآلخر ،وبالتالي لم يعد ح َكما ً للوصول إلى تسوية،
بل طرفا ً في صراع ،وبديهي أن يقود ذلك إلى فشل مهمته ،وهذا ينطبق
على مبعوثي األمم المتحدة األربعة العاملين اآلن في لبنان وفلسطين
وسورية واليمن.

البنتاغون يعلن ا�ستحالة �إن�شاء
قوة ع�سكرية معار�ضة في �سورية
األزمة السورية التي تدخل عامها الخامس لم تكن أزمة تع ّرض لها
الرئيس السوري بشار األسد ونظامه فحسب ،بل كانت أزمة بك ّل المقاييس
على المعارضة التي تدحرجت نحو العسكرة وصوالً الى اإلرهاب والتكفير.
والمفارقة أنها لم تتمكن من النجاح في تنظيم قوة عسكرية حقيقية وموحدة
قادرة على مواجهة الجيش السوري على أبعد تقدير تنفيذا ً لما كانت تنتظر
على الرغم من انّ الدعم السياسي والمعنوي االميركي كان مسخرا ً بكافة
طاقاته من دول داعمة ومؤتمرات ودعم إعالمي عالمي هائل للمعارضة.
تطورت الخطط الغربية وأهدافها من إنشاء القوة التي من المفترض ان
اي مرة إنشاء قوة حقيقية قادرة
تقاتل األسد وجيشه ،لكنها لم تستطع في ّ
على اعتبارها حيثية عسكرية تجلب مكاسب سياسية للمعارضة ال عسكرية
بسبب انقسامها وتناحرها في ما بينها وانضوائها تحت ألوية إرهابية
تكفيرية فاق عددها اآلالف.
المحاوالت االميركية إلنشاء قوة عسكرية بإشراف تركي لم تنجح
في بلورة «صورة اعتدال» ،ولذلك اصبحت غير «جبهة النصرة» واجهة
«االعتدال» بالنسبة إلى بعض القوى اإلقليمية الدولية مع محاوالت
شرعنتها في الكونغرس األميركي ،إضافة الى حسن العالقة التي تربطها
باالستخبارات التركية ،ك ّل هذا عجز واضح عن إنشاء قوة تحارب األسد،
وتكون موحدة في األهداف واألمرة.
استم ّرت المحاوالت مؤخرا ً حتى أعلنت وزارة الدفاع االميركية الحاجة
الى إنشاء قوة تقاتل «داعش» هذه المرة وليس النظام السوري ،الى أن أعلن
المتحدث ِباسم وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ستيف وارن أنّ الواليات
المتحدة لم تحقق حتى اآلن الهدف المعلن من برنامج تدريب وتجهيز
مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة تنظيم «داعش» ،وقال إنّ
الهدف المعلن هو تدريب خمسة آالف سوري سنوياً ،لكن ما بين مئة ومئتي
سوري فقط بدأوا هذا التدريب وانّ َمن بدأوا فعليا ً في الموقعين اللذين أقيما
لهذا الغرض في األردن وتركيا.
وأكد وارن أنّ البرنامج عملية يصعب تنفيذها إلى ح ّد كبير ،مشيرا ً إلى
ضرورة اختيار سوريين يريدون المشاركة فيها والتحقق من خبراتهم
السابقة.
كل هذا الكالم هو تأكيد صريح على العجز الذي بات امام الواليات
المتحدة التصرف امامه بشيء من إبراء الذمة من خالل إعالن البنتاغون،
والذي يبدو أنّ خسارة اردوغان األغلبية النيابية أحد اه ّم االنتكاسات أمام
المقاتلين الذين لم يعد بمقدروهم اعتبار انّ الوضع العسكري في األيام
المقبلة مشجع ،وانّ االنهيارات مقبلة بشكل متتال عسكريا ً وسياسياً،
انْ كان لجهة الحركات المتطرفة او حتى المعارضة السياسية القابعة في
اسطنبول.
«توب نيوز»

ح�ضر ومطار الثعلة
دب
 آخر الخرطوش «اإلسرائيلي» خرطوشة وليد جنبالط في السويداء بعد ّالرعب من مجازر «جبهة النصرة» لتسويق الحياد.
 شرط الفوز بالرهان أن يخاف أهل جبل العرب ،وأن ينهزم الجيش السوري فيخطوط القتال دفاعا ً عنهم.
 تابع المشروع حركته بمواقف «إسرائيلية» وخطاب جنبالطي ،وجاء رئيساألركان األميركي يعرض تسليح ميليشيا محلية في السويداء لتأمين الحياد.
 وضعت خطة إلسقاط مطار الثعلة المجاور للسويداء إلعطاء اإلشارة بالضوءاألحمر وإعالن الخطر.
 خاض الجيش ومقاومو الحزب القومي معركة دف��اع بطولية في المطار،ونهضت السويداء بشيبها وشبابها تقف مع جيشها ،وانتصرت معادلة الشعب
والجيش والمقاومة.
 خاضت قناة «العربية» لثالثة أيام حربا ً نفسية رافقها اإلعالن الكاذب عنسقوط المطار بيد «النصرة» ،وجنت الخيبة والخذالن.
 عادت «النصرة» بدعم «إسرائيلي» من جهة بلدة حضر وحصدت فشالً يالحقالفشل.
 جبل العرب ال يعرف الخوف ،ومسلة جنبالط ال تنجح بالخياطة فيه. الجيش والمقاومة يحققان االنتصارات ،و«النصرة» تتلقى الهزائم. خرطوشة «إسرائيل» األخيرة باءت بالفشل. -خرطوش جنبالط السوري لم ولن يشتغل ،ألنه فيشنغ...

التعليق السياسي

كتاب دولي ووثائقي خطير يك�شف الدور الخفي لـ«الجزيرة» وقطر في خدمة اال�ستخبارات الأميركية
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نهاية ع�صر «الجزيرة» :كيف �أ�صبحت القناة القطرية �أداة �أميركية لتفكيك المنطقة؟

قراءة وتقديم :د .رفعت س ّيد أحمد
هذا كتاب مهم ...لم يلق حظه من االهتمام اإلعالمي العربي ،حاصرته قوى
تسبّح بحمد قطر وأموال الخليج أكثر مما تسبح بحمد الله ،إنه كتاب كاشف
لعورات «الجزيرة» ودورها في خدمة المخططات األميركية و«اإلسرائيلية»
في تفكيك المنطقة أكثر من كونها وسيلة إعالمية مستقلة تبغي تنوير الرأي
العام وخدمة أشواق التغيير في المنطقة ،ورغم أنّ الكتاب يغطي مرحلة ما
قبل في األغلب (وأحيانا ً ما بعد) ما ُس ّمي خطأ بـ(الثورات العربية) ،والتي
كلها باستثناء ثورة  25كانون الثاني في مصر وثورة تونس ،ليسوا سوى
يفسر إلى ح ّد
مؤامرات لزرع الفوضى وجني ثمار النفط في المنطقة؛ إال أنه ّ
كبير الوظيفة التي من أجلها خلقت «الجزيرة» ،وأننا وباختصار أمام أداة
استعمارية إعالمية ،وليس أداة إعالمية محترمة ومحايدة.
إنه كتاب د .حمد العيسى الكاتب والمترجم المتألق المولود في السعودية
والذي يعيش في المغرب ،والكتاب يحمل عنوان «نهاية عصر الجزيرة»
وصادر عن دار نشر «م��دارك» ـ  ،2014وهو مترجم عن دراسات لك ّل من:
رون ساسكايند ،أندرو تيريل ،محمد أوحمو ،ألكسندر كوهن ،كريستوف
رويتر ،غريغور شميتز ،كليف كينكيد ،أيمن شرف ،ديفيد كيرباتريك ،ويليام
أسانج وعبدالله شاليفر.
والصديق الدكتور حمد عيسى ولد في مدينة الدمام المطلة على الخليج
العربي ،بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،
عمل مهندس تخطيط في «أرامكو» السعودية من  1984إلى  2004حيث
تقاعد مبكرا ً وتف ّرغ للكتابة والترجمة ،حاصل على الدكتوراه في الترجمة
العامة انجليزي – عربي ،وصدرت له مجموعة قصصية وأكثر من  20كتابا ً
مترجما ً.
الكتاب الذي بين أيدينا يقع في  16فصالً مطوال ً وبه عشرة مالحق وثائقية
مهمة تتض ّمن تأثيرات معلومات مهمة عن قضية يسري فودة والتسريبات

الخبراء اال�ستراتيجيون الأميركيون
ي�ؤكدون � ّأن وجود �أكبر قاعدتين
ع�سكريتين لوا�شنطن في قطر (العديد)
و(ال�سيلية) ،جعلها دولة مكروهة في
المنطقة� ،إال � ّأن «الجزيرة» �أمّنت لحكام
قطر حماية معنوية ّ
�ضد هذا االتهام
خا�صة قبل «ثورات الربيع العربي»!
التي أدّت من خالل استغالله إللقاء القبض على قادة تنظيم «القاعدة من
منفذي  11أيلول ،فضالً عن فضيحة «ويكيليكس» على «الجزيرة» وكيف
أدّت إلى استقالة وضاح خنفر ،ومع األسباب الحقيقية الستقاالت اإلعالميين
المصريين من «الجزيرة» مباشر ،واستقالة ك ّل من :لينا زهر الدين ومنى
سلمان وحافظ الميرازي وغيرهم من «الجزيرة».
***
وسنورد حقائق من أبرز مك ّونات هذا الكتاب الوثائقي المهم حيث يقول
المترجم في مقدّمة كتابه الوثائقية« :لم أكن أتص ّور مطلقا ً أنني سأع ّد
وأترجم كتابا ً يهجو محبوبتي قناة «الجزيرة» ،قناة الرأي والرأي اآلخر ،كما
توهّ منا وصدّقنا ،لبعض الوقت ،ولكن أحيانا ً ال ب ّد مما ليس منه بدّ ،خاصة
بعدما انكشف الوجه الحقيقي القبيح لـ«الجزيرة» مؤخراً؛ أي تحديدا ً
خالل «الربيع العربي» ،وثبت أنها – لألسف الشديد – ليست سوى أداة
ووسيلة ذكية لتحقيق أهداف «العك» الخارجي القطري ،و«العك» بالعامية
المصرية هو اللخبطة أو صنع الفوضى ،أيّ ما يُفترض أن يُس ّمى بالسياسة
الخارجية القطرية.
قبل سنوات ليست بعيدة كانت «الجزيرة» المحبوبة األولى ،وكان رقمها
المبرمج على الريموت كنترول هو  ،1وكنت – أحيانا ً – أعتذر عن بعض
المناسبات االجتماعية لكي أشاهد بعض برامجها ،ولكنها أصبحت اآلن
في ذيل قائمة القنوات المبرمجة لديّ  ،وبصورة ال تختلف كثيرا ً عن وصف
الزميل الصحافي أيمن شرف لها في الفصل السادس بأنها تح ّولت في مصر
من «القناة المحبوبة األولى» إلى «القناة المكروهة األولى» ،بل وأضيف
إنني أصبحت ال أعرف حتى رقمها الجديد على الريموت كنترول نفسه.
ونظرا ً ألنني مثل ماليين غيري تع ّرضنا للخداع والتضليل ،وجدت أنّ
من واجبي أوال ً كمثقف وثانيا ً كباحث/مترجم ،توضيح حقيقة هذه القناة
المشبوهة للجمهور العربي عبر ترجمة بعض أه ّم ما قرأته عنها باللغة
االنجليزية من معلومات قد تكون غير متوفرة بالعربية ،وه��ذا أضعف
اإليمان ،وهو جهد متواضع في نظري ،نظرا ً إلى حجم العبث في العقل
العربي الذي مارسته وتمارسه الجزيرة».
قسم الكتاب إلى أربعة أقسام ،القسم األول
ويذكر حمد العيسى أنه قد ّ
المختصين أهداف
بعنوان« :تفكيك قناة الجزيرة» وكشف فيه عبر تحليالت
ّ
قناة «الجزيرة» التي قد تكون غير معروفة للبعض ،والقسم الثاني بعنوان
«ويكيليكس تنهي عصر الجزيرة» وأثبت فيه بالوثائق التي ال تقبل الشك
التنسيق الحميم بين «الجزيرة» و«االستخبارات العسكرية األميركية».
والقسم الثالث بعنوان« :الجزيرة والقاعدة» وكشف فيه نقالً عن تحقيق
استقصائي أميركي م��وث��وق أي��ض��ا ً كيف تس ّربت ع��م��دا ً م��ن «الجزيرة»
معلومات كان يفترض أن تكون «سرية للغاية» – بحسب ميثاق الشرف
المهني لـ«الجزيرة» نفسها – ما ساعد الواليات المتحدة في إلقاء القبض
على مخططي هجمات  11أيلول اإلرهابية :رمزي بن الشيبة وخالد شيخ
محمد ،على التوالي .وحتى ال يحدث لبس – يقول د .حمد العيسى – أنه
يرى أنّ القبض على اإلرهابيين أمر محمود بال شك ،ولكنه ال يعتبر ُمب ّررا ً
مشروعا ً لخرق ميثاق الشرف الصحافي وخيانة األمانة وتسريب األسرار،
وهي ممارسات مرفوضة مهما كانت المب ّررات إال إذا ت ّم اإلعالن عن إمكانية
حدوث ذلك سلفا ً على شاشة القناة ،ليعلم بذلك ك ّل من يشاهدها أو يتعاون
معها! ويعلم معظم الناس فضالً عن المثقفين أنّ بعض الصحافيين
الشرفاء م ّمن يحترمون مهنتهم فضلوا دخول السجن مقابل عدم الكشف
عن مصادر معلوماتهم ،ومنهم على سبيل المثال ال الحصر الصحافية
األميركية الشهيرة جوديث ميلر من صحيفة «نيويورك تايمز» التي وجدها
قاض فيدرالي مذنبة بتهمة ازدراء المحكمة وحكم عليها بالسجن  18شهرا ً
ٍ
لرفضها الكشف عن مصدر خبر حساس ،والقسم الرابع بعنوان« :قطر:
محاولة للفهم» ويتك ّون من خمسة فصول عن األوضاع الداخلية القطرية،
وخاصة الغزو الثقافي الغربي العنيف الذي يهدّد هوية واستقرار المجتمع
القطري العربي – المسلم بسبب السياسات التغريبية للدولة ،ولكن هذا

القسم لم يكتمل – كما يقول د .حمد العيسى – بصورة ترضيني رغم أني
ترجمت جميع فصوله ،ولذلك وجدت من الضروري توسيعه ليشمل مواد
أجلته ليصدر قريبا ً
إضافية عثرت عليها مؤخراً ،ونظرا ً إلى ضيق الوقت ّ
ككتاب مستق ّل.
وفي نهاية الكتاب عشرة مالحق انتقاها المترجم بعناية من الصحافة
العربية لتعزز ما طرحه في ستة عشر فصالً هي مجموع فصول الكتاب في
أقسامه الثالثة.
***

تفكيك الجزيرة ووظيفتها السرية!

في الفصل المعنون بـ«تفكيك قناة الجزيرة ...كيف تستفيد أميركا من قناة
المتخصص
الجزيرة» يترجم المؤلف نقالً عن البروفيسور أندرو تيريل الباحث
ّ
في شؤون الشرق األوسط في معهد الدراسات االستراتيجية التابع لكلية
الحرب للجيش األميركي قوله إنّ الكثير من األميركان يعتقدون أنّ قناة
«الجزيرة» هي زعيمة األوغاد المعادين للسياسة األميركية المعاصرة ،وقد
ا ُّتهمت هذه المحطة في أوقات مختلفة بكونها بوقا ً البن الدن ،ومؤيدة لصدام
حسين ،وغير مبالية بخسائر الواليات المتحدة (في الحروب) ،ومستعدّة
للعثور على دوافع سيئة في ك ّل شيء تفعله الواليات المتحدة تقريبا ً في
المنطقة ،العديد من التهم ض ّد قناة «الجزيرة» مبالغ فيها.
وفي الواقع هناك جانب إيجابي ومفيد جدا ً للواليات المتحدة – يقول
المؤلف األميركي -فمن خالل السماح لقناة «الجزيرة» بالعمل بحرية غير
مسبوقة ،فإنّ دولة قطر الصغيرة يمكن أن تتخلص (ظاهرياً) من تهمة
كونها حليفة للواليات المتحدة في المنطقة العربية ،لقد استخدم القطريون
هذه «الحيلة الماكرة» ليصبحوا حليفا ً جديرا ً بثقة الواليات المتحدة في
الشرق األوسط ،وهذا أمر مه ّم للغاية ،ألنّ اثنتين من القواعد العسكرية
األه�� ّم لدينا في المنطقة تقعان على األراض��ي القطرية :قاعدة «العديد»
الجوية ،ومعسكر «السيليه» الذي يعتبر بمثابة مق ّر متقدّم للقيادة المركزية
األميركية الوسطى ( ،)CENTCOMالسماح لمثل هذه القواعد العسكرية
الحساسة بالعمل خالل الحربين األفغانية والعراقية كان مكروها ً بشدة
في العالم العربي ،ولكن القطريين نجحوا في مواجهة الضغوط الخارجية
ومساعدة الواليات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية بفضل حماية قناة
«الجزيرة» المعنوية والسيكولوجية وما توفره ألمير قطر من شهادة بحسن
السير والسلوك أمام الجماهير العربية المتطلعة للحرية التي تقدمها قناة
«الجزيرة» ،وباإلضافة إلى ذلك ،أصبح على نقاد دور قطر الجديد الموالي
لحروب أميركا ،وهم من خصوم الواليات المتحدة أن يفهموا حقيقة أنهم
سيعارضون دولة يمكن أن تدافع عن نفسها سياسيا ً بقوة وعنف عبر قناة
«الجزيرة» التي تصل إلى أكثر من  50مليون نسمة.
ويقول أندرو تيريل :باإلضافة إلى استعدادها لتحقيق مصالح الواليات
المتحدة ،فإنّ قطر أصبحت أيضا ً دولة رئيسة في الصراع «اإلسرائيلي»
– الفلسطيني ،وتسعى إلى ح ّل معتدل وهو دور كان سيكون صعبا ً دون
الحماية المعنوية والسيكولوجية التي توفرها قناة «الجزيرة» لساسة قطر
كما ذكرنا آنفاً ،وقد بدأت قطر بعالقات تجارية مع «إسرائيل» منذ عام ،1996
تأسست فيها القناة ،وقاومت قطر الحقا ً بنجاح
وهي السنة نفسها التي ّ
طوال سنوات ضغوط قوية لقطع تلك العالقات بفضل قناة «الجزيرة»،
ولذلك ساند «اإلسرائيليون» ترشيح دولة قطر لتصبح عضوا ً غير دائم في
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة استجابة لطلب علني للدعم وجهته قطر
لـ«إسرائيل» ،كما أثنى القطريون كثيرا ً على قرار «إسرائيل» سحب قواتها
من قطاع غزة ،وأعلنوا أنّ الوقت أصبح مناسبا ً لتحسين العالقات العربية
– «اإلسرائيلية» ،وصرح وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم
آل ثاني في مقابلة مع قناة «الجزيرة» ،أنّ الحكومات العربية بحاجة إلى
التحدث «وجها ً لوجه» مع «اإلسرائيليين» والسمو على مقولة إنّ «إسرائيل
هي العدو» ،وأكد «أنّ قطر تقوم بذلك مع إسرائيل»!
***

َمن سرب المعلومات عن «القاعدة» للـ C.I.A؟

وتحت عنوان «سري للغاية ...من س ّرب معلومات يسري فودة إلى «سي
أي آي» وفي عدة فصول ومالحق وثائقية بالكتاب جاء نقالً عن كتاب رون
ساسكايند «مبدأ الواحد في المئة» ،سايمون آند شوستر للنشر،2006 ،
ص 139-138أنّ قادة قطر هم من س ّربوا المعلومات التي كانت في حوزة
يسري فودة ،الذي كان يعمل في «الجزيرة» وقتذاك ،أي عام  ،2002وهي
عن قادة «القاعدة» في باكستان ،وأدّت إلى القبض عليهم وتحديدا ً خالد
شيخ محمد ورم��زي بن الشيبة ،والتي رواه��ا الصحافي رون ساسكايند
بتفصيل دقيق وخطير ،كاشفا ً عن دور قديم جديد لمن يحركون «الجزيرة»،
وهو استخدام المعلومات التي لدى اإلعالميين العاملين فيها (مثل يسري
فودة وقتذاك صاحب برنامج «سري للغاية») في إلقاء القبض على قادة
«القاعدة» الذين ائتمنوا فودة على أسرارهم وعلى أماكن وجودهم وهي
األماكن التي علم بها أمراء قطر في لقاء سري مع فودة ،ثم نقلوها بدورهم
نص تقرير س ّري للصحافي األميركي عن
إلى «سي أي آي» ،وهنا ننقل ّ
رئيس المخابرات األميركية وفقا ً للكتاب الذي بين أيدينا يقول :وصل جورج
تينيت إلى اجتماع الخامسة مساء اليومي في مق ّر «سي أي آي» ،ودخل
القاعة بحماس واندفاع .وقال تينيت بينما كان كبار موظفي «سي أي آي»
يدخلون القاعة ويجلسون على مقاعدهم« :سأتكلم أنا أوال ً اليوم» ،وهكذا ت ّم
تغيير البروتوكول المعتاد لالجتماع اليومي ،ليتحدّث تينيت أوال ً قبل مدير
مركز مكافحة اإلرهاب في «سي أي آي» ،وأضاف تينيت بثقة« :ما لدي اليوم
سيكون البند األه ّم الذي سنناقشه».
كان االجتماع في منتصف حزيران  ،2002وبعد أن تأكد تينيت من وصول
الجميع وجلوسهم في كراسيهم ،قال« :كما تعلمون ،لقد كانت لدينا خالفاتنا
مع صديقي األمير» ،ثم أضاف« :ولكنه اليوم قدّم لنا هدية مدهشة» ،وهنا
يورد د .حمد العيسى مترجم كتاب «نهاية عصر الجزيرة» توضيحا ً هامشيا ً
تمس قادة قطر (وكما ورد سلفا ً (ص )238أخبر يسري
لهذه الفضيحة التي
ّ
فودة رئيس مجلس إدارة «الجزيرة» حمد بن ثامر آل ثاني عن الحكاية في
 15حزيران؛ أيّ أنّ معلومات يسري فودة تس ّربت ووصلت إلى «سي أي
آي» في اليوم نفسه!)
ثم يواصل رون ساسكانيد نقالً عن رئيس المخابرات األميركية أنه سرد
الحكاية الطويلة والحلوة ،وهو يستمتع بتالوتها .إنها حكاية اجتماع
يسري فودة مع كبار قيادات «الجزيرة» ،عن لقائه مع خالد ورمزي ،مع
ك ّل التفاصيل المهمة – بما في ذلك معلومات رئيسة كالموقع التقريبي
للمبنى ومن كان هناك ،وطبيعة المعلومات التي كشف عنها خالد شيخ
محمد ورمزي بن الشيبة ،بما فيها الخطة الملغاة لضرب منشآت نووية
في الواليات المتحدة ،وكانت لدى فودة فكرة جيدة عن موقع الشقة في
كراتشي ،ورقم الطابق الذي توجد فيه ،واختتم تينيت الحكاية بتعبيره
األثير« :وبعبارة أخرى ،لقد عثرنا على ابن الـ.»....
ونوقشت في محادثة األمير مع تينيت شروط األمير حول كيفية تعامل
«سي أي آي» مع المعلومات ،حتى ال تتهم «الجزيرة» بتسريبها ،كما قال لي

شخص كان في االجتماع.
وبسرعة ساد جو احتفالي في قاعدة االجتماع ،وكما قال لي – والقول
للصحافي األميركي رون ساسكانيد – مسؤول في «سي أي آي» حضر ذلك
االجتماع« :لقد كانت تلك حكاية جورج ورواها بطريقته الخاصة ،وكان
يحب أن يوصلها لنا بأسلوب مضخم ،وكلنا أحببنا أن يكون ق��ادرا ً على
القيام بذلك ،وكانت تلك أفضل معلومات استخبارية ( )INTELتصلنا عن
القاعدة حتى تلك اللحظة».
***
تينيت – وفقا ً للصحافي األميركي  -على أية حال ،لم يكن من كوادر
التجسس واالستجواب وأساليب
«سي أي آي» القديمة ،ولم يتد ّرب في
ّ
جمع المعلومات االستخبارية ،لقد كان سياسيا ً ورئيسا ً لموظفي أحد كبار
أعضاء الكونغرس ،وصعد إلى األعلى في اللحظة المناسبة بعدما أعجب به
بيل كلينتون وأوصله إلى القمة.
ُ
وطرحت بعض األسئلة خالل االجتماع :هل كان األمير يفعل هذا ليغيظ
جيرانه السعوديين الذين زعم أنهم حاولوا اغتياله قبل عدة سنوات ،ولم
يكونوا يتعاونون جيدا ً مع العديد من مطالب الواليات المتحدة؟ وهل كان
يحاول كسب و ّد أميركا بالرغم من حقيقة تدميرها مكتب محطته في كابول،
أو بسبب تدميرها؟ وهل أدّى استعمال القوة ،في هذه الحالة ،للنتيجة
المرجوة؟ أولئك الذين يؤمنون بأهمية القوة قالوا :نعم.
ثم عاد بروتوكول االجتماع المعتاد وتحدث مدير مكافحة اإلرهاب في
«سي أي آي» عن تقرير التهديد ( ،)Threat Reportوتاله هانك الذي قدّم
موجزا ً عن الوضع في أفغانستان ومن ث ّم رولف عن مبادرات أسلحة الدمار
الشامل ،ثم فيل العصبي عن المصفوفة العالمية (،)Global Matrix
ثم بدأوا يناقشون بحماس المهام الحساسة القادمة على أساس (هدية
األمير) وستبدأ على الفور وكالة األمن القومي ( )NASAالمختصة بجمع
المعلومات المرسلة عن طريق أنظمة االتصاالت المختلفة وتحليلها ،في

�أميركا و«�إ�سرائيل»
كما ي�ؤكد الخبراء «الإ�سرائيليون»
هما �أكبر الم�ستفيدين
من «الجزيرة» ونقدها لهم �أحيان ًا
هدفه اكت�ساب الم�صداقية
لدى العرب!
تغطية مناطق معينة من كراتشي ،ويجب على رؤس��اء محطة «سي أي
آي» فى باكستان البدء بالتخطيط الستراتيجية المعلومات البشرية،
يمكن تركيز جميع جهود عمليات مركز مكافحة اإلرهاب اآلن على كراتشي،
وينبغي إعطاء من يستجوبون أحد قادة «القاعدة» (أبوزبيدة) سالحا ً
جديداً ،وهو القدرة على مفاجأته بصورة غير متوقعة بمعلومات جديدة،
وأنهم يعرفون مكان وجود «مختار» (لقب خالد شيخ محمد) ،وابن الشيبة،
ومن ثم مالحظة ما إذا كان األسير قد يمأل لهم بدون قصد بعض الفجوات
المعلوماتية ،هذه هي الطريقة لجمع بعض أفضل المعلومات :أن يقول
األسير شيئا ً يعتقد أنّ المحققين يعرفونه بالفعل ،وأخيرا ً قال تينيت
للحضور« :ال أحد منكم سينام» ،وأضاف« :سنضيّق عليهم الخناق»( ،وهنا
يعقب د .حمد العيسى على ما ذكره الصحافي األميركي رون ساسكانيد
من فضيحة نقل المعلومات لـ«سي أي إي» عن قادة «القاعدة» وتحديدا ً
وجودهم في مدينة كراتشي اآلتي« :مجرد تحديد اسم المدينة –كراتشي -
يعتبر معلومة استخباراتية هامة للغاية ،نظرا ً إلى قدرة وكالة األمن القومي
الجبارة على رصد وتحليل جميع أنظمة االتصاالت المختلفة كالهاتف
التجسسية الهائلة
واإليميل وغيرهما من وسائل االتصال وهي القدرات
ّ
والمذهلة التي كشف عنها المحلل البطل المنشق عن وكالة األمن القومي
التجسس على
إدوارد سنودن ،ويعرف الجميع كيف تمكنت تلك الوكالة من
ّ
هواتف زعماء أوروب��ا وفي مقدّمتهم المستشارة األلمانية انجيال ميركل،
وينبغي أن نتذكر هنا ما رواه فودة بنفسه في الفصل  12من غضب خالد
شيخ محمد عندما علم أنّ يسري فودة كان ال يزال يحمل هاتفه المحمول
عندما اجتمع معه ورمزي في شقة كراتشي لمقابلة أخطر المطلوبين في
العالم ،وهذه الحادثة تطرح عالمة استفهام نظرا ً ألنّ صحافيا ً استقصائيا ً
محنكا ً كفودة يعلم – بالضرورة  -خطورة إحضار المحمول إلى الشقة
بالتجسس! (العيسى).
واحتمال اتهامه
ّ
***
وبعد الشرح الوفي والطويل والمعمق الذي يقدمه العيسى عن فضيحة
إلقاء القبض على قادة «القاعدة» بفضل تقارير «الجزيرة» وتسريب حكام قطر
للمعلومات السرية التي قدّمها لهم بحسن نية اإلعالمي المصري يسري فودة،
ينتقل إلى حقائق أخرى وفضائح أخرى عن أدوارها المشبوهة في تشويه
العمل العربي ،وفي تعميق االنفصام السياسي داخل ك ّل قطر عربي وتغذيتها
للصراع المذهبي بين السنة والشيعة ،وبين األنظمة الحاكمة والقوى
المعارضة ،مع تبنيها لخطاب «اإلخوان المسلمين» والجماعات اإلسالمية
ليس حبا ً بهم ولكن ركوبا ً لهم بالمعنى الحرفي والوظيفي للكلمة ،وكيف
استغلت «الجزيرة» األوض��اع السياسية واالقتصادية المتردّية في البالد
العربية من أجل العمل على تفكيكها وإشاعة الفوضى بها من الداخل ،ك ّل ذلك
في موازاة الدور السياسي المشبوه لقادة قطر خدمة للقاعدتين العسكريتين
األميركيتين في بالدهم (المحتلة) ،وخدمة للكيان الصهيوني.
* إنّ الخالصة التي نستطيع أن نخرج بها من الكتاب المهم ،الذي ترجمه
وعلق عليه ببراعة وقوة الصديق الكبير د .حمد العيسى ،هو أنّ «الجزيرة»
ودولتها قطر كانت قبل «الربيع العربي» المزعوم وبعده ،أداة في أيدي
واشنطن لتخريب العقل والوطن ،وإشاعة الفوضى وأنهما كانتا بمثابة
«جماعة وظيفية» تماما ً مثل الكيان الصهيوني لخدمة المخطط الغربي
و«اإلسرائيلي» في المنطقة ،والهدف :إشاعة االرتباك والفوضى والتفكيك
للدول والجيوش المتماسكة كما يحدث في سورية اليوم ،والذي يس ّميه
بعض السائرين على درب «الجزيرة» في إعالمنا ووزارة خارجيتنا التي
تستضيف بعض المرتزقة من المعارضة السورية في القاهرة هذه األيام،
تس ّميهم «ثواراً» و«ثورة»؛ تماما ً مثلما تحاول «الجزيرة» ومن خلفها قطر
وتركيا أن تفعله مع الدولة والجيش المصريين دعما ً لإلرهاب الملتحف زيفا ً
برداء الثورة واإلسالم وهو منه براء.
إنه كتاب يستحق القراءة ...فشكرا ً لمترجمه وناشره!
E – mail: yafafr @ hotmail. com

