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حمليات

الزعبي ّ
مثل الأ�سد في رعاية افتتاح «الم�ؤتمر الإعالمي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري»:
التنظيمات الإرهابية ال تنمو منفردة من دون � ّأي �سند �أو غطاء �أو تمويل �أو مرجعية
فاعتمدوا على تزييف وعي المواطن العربي بما يحدث داخل البلدان
العربية األخرى لذلك كان من المهم أن ير ّد اإلعالم المقاوم والشريف
على ه��ذا اإلع�لام المأجور ال��خ��ادم للمشروع الصهيوـ أميركي
والمشروع التكفيري».
وتابع األحمد« :مكافحة اإلرهاب ال يمكن أن تكون فقط بالمواجهة
المسلحة أو العسكرية ،لكن ال ب ّد أن يكون هناك أفكار ودعم اجتماعي
واقتصادي وثقافي».

دمشق ـ البناء
برعاية الرئيس السوري بشار األسد انطلق المؤتمر اإلعالمي
الدولي لمواجهة اإلرهاب التكفيري في دار األسد للثقافة والفنون في
العاصمة السورية دمشق ،بحضور شخصيات سياسية وثقافية
وإعالمية من سورية ولبنان والمغرب وإيران ومصر وعدد من الدول
الداعمة لموقف سورية في مواجهة اإلرهاب.
ولفت وزير اإلعالم عمران الزعبي في كلمة ألقاها ،ممثالً راعي
المؤتمر ،إلى أنّ التنظيمات اإلرهابية «استخدمت بشكل مبرمج
أسلحة غربية متطورة وصواريخ ومدافع جهنم ومواد كيميائية
سامة ض ّد مناطق مأهولة بالمدنيين من دون أي رادع أو وازع».
وتساءل« :كيف عبر آالف األجانب إلى سورية لقتل شعبها وجيشها
وتدميرها ،ومن أين وصل السالح الحديث والمحرم إلى التنظيمات
اإلرهابية والمال الذي استخدم للتجنيد والتسليح والتدريب،
عدا عن أساليب بيع النفط وتهريب اآلثار؟ ولصالح من حصل ك ّل
ذلك»؟
ورأى «أنّ تنظيمات إرهابية بهذا الحجم والقدرة ال تنمو منفردة
من دون أي سند أو غطاء أو تمويل أو مرجعية».

المعلم

وف��ي الجلسة األول���ى ،أك��د وزي��ر الخارجية ال��س��وري وليد
المعلم «أنّ الحاجة إلى إقامة تحالف إقليمي ض ّد اإلرهاب كبيرة،
وخصوصا ً فى ظ ّل فشل التحالف الذى أنشأته الواليات المتحدة
األميركية لمحاربة تنظيم داعش اإلرهابي» ،الفتا ً إلى «أنّ دول
الجوار لم تنفذ قرارات مجلس األمن فى مكافحة اإلرهاب ،لذلك فإنّ
أي جهد لمكافحة هذه الظاهرة سيبقى غير فاعل فى حال عدم تنفيذ
تلك الدول القرارات الدولية».

جنتي

وأك��د وزي��ر الثقافة واإلرش��اد اإلسالمي اإليراني الدكتور علي
أحمد جنتي ،ب��دوره« ،أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقفت
ّ
الحق والعدل
وستقف إلى جانب الشعب السوري ألنها إلى جانب
والمظلومين» .وقال جنتي« :إنّ هذا المؤتمر يشكل فرصة للتفكير
والتعلم وم ّد الجسور مع أصحاب الرأي ولالطالع على تجاربهم
القيمة بهدف التوصل إلى مقاربات ثقافية واجتماعية والبحث
عن حلول إليقاف ظاهرة التطرف والعنف المشؤومة التي زرعتها
التيارات التكفيرية».

قاسم

واعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ
سورية تواجه عدوانا ً دوليا ً إقليميا ً يستخدم التيار التكفيري
لتغيير اتجاهها السياسي من محور المقاومة إلى المحور األميركي
ـ اإلسرائيلي».
وأضاف« :إنّ سورية ،بقيادتها وجيشها وشعبها ،أثبتت أنها
عصية فكسرت مخطط تغيير االتجاه ولم يعد باإلمكان أن تسقط
سورية أو تتجه خارج دائرة محور المقاومة» ،موضحا ً «أنّ محور
المقاومة شارك إلى جانب سورية بك ّل فخر واعتزاز ووضوح في
التصدي للمؤامرة في حين اختبأ أولئك الذين دعموا التكفيريين
وراء ما يقومون به» .وأشار قاسم إلى «أنّ االتفاق النووي بين دول
العالم الكبرى وإيران هو اعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم من
دون أن تغير طهران مواقفها المبدئية».
وختم قاسم مؤكدا ً «أنّ محور المقاومة هو من يواجه ،بثبات
وجهد ،التيار التكفيري الذي سيسقط قريباً» .وق��ال« :إنّ إعالم
المقاومة يملك رصيدا ً مه ّما ً في أنه إعالم الحقائق وتقديمها بحرفية
وسرعة ،والحقيقة قادرة على أن تكشف زيف اآلخرين».

شعبان

وفي الجلسة الثانية ،أكدت المستشارة السياسية واإلعالمية في
رئاسة الجمهورية السورية الدكتورة بثينة شعبان «أنّ ما فعلته
العصابات الصهيونية في فلسطين منذ ستين عاما ً إلى اليوم يكاد
يكون نسخة طبق األصل لما تقوم به العصابات التكفيرية وما يقوم
به داعش والنصرة وأخواتهما في عالمنا العربي» ،مشيرة إلى «أنّ
هدف الهجمة الشرسة التي تتناول سورية هو تغيير جذري لهذه
المنطقة».
وجدّدت شعبان تأكيد «استعداد سورية للتعاون والتنسيق
والتحالف لهزيمة اإلرهاب وبناء األوطان ،بالطريقة التي تناسب
قيمنا وأخالقنا وديننا وحضارتنا العريقة التي نعتز بها كي نكون
أبناء لهذه األرض».

مرتضى

ورأى مدير مكتب قناة العالم في دمشق اإلعالمي حسين
مرتضى أنّ «مجرد االجتماع بهذا المستوى الرفيع من التمثيل
ال��س��وري والمقاوم ،هو دليل على طبيعة التعاون لمكافحة
اإلرهاب» .وقال لـ «البناء»« :خالل جلسة خاصة مع نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال لي إنّ المطلوب ليس أن
نتحدث في اإلعالم عن هذا التعاون وطبيعته وإن كنا نأتي إلى
سورية دائما ً أو زيارات ،وأوكد أنّ التعاون جار من ك ّل النواحي
وبك ّل التفاصيل ،لكن يتطلب األمر أحيانا ً من الناحية العسكرية
واألمنية والتخطيط ،أن يكون اللقاء بعيدا ً عن اإلع�لام ،ومجرد
الصمود يعني تكاتفا ً وتعاوناً ،فال يمكن ألي دول��ة الصمود
بمفردها ،ال إيران يمكنها أن تصمد من دون محور المقاومة ،وال
سورية ،وفي المقابل ال يمكن للمقاومة في لبنان أن تصمد من دون
دعم إيران وسورية».

الزعبي متحدثا ً في المؤتمر

جانب من الحضور

المعلم :ال فاعلية لجهود مكافحة الإرهاب من دون تنفيذ قرارات مجل�س الأمن
جنتي :ال بدّ من التو�صل �إلى مقاربات ثقافية واجتماعية
لإيقاف ظاهرة التطرف والعنف الم�ش�ؤومة التي زرعتها التيارات التكفيرية

لطف

قا�سم :ر�صيد �إعالم المقاومة �أنه �إعالم الحقائق ...والحقيقة تك�شف زيف الآخرين
�شعبان :ما تفعله الع�صابات التكفيرية اليوم ن�سخة طبق الأ�صل عن ارتكابات الع�صابات ال�صهيونية
وفد «القومي»

وقد شارك في أعمال المؤتمر وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي ض ّم وكيل عميد القضاء بسام نجيب وعضو المكتب
السياسي طارق األحمد ،وقدم الوفد مجموعة من المقترحات من
بينها ورق��ة عمل قدّمها األحمد بعنوان“ :التسليف والمرجعية
اإلعالمية” في الجلسة الثانية التي ناقشت “دور اإلعالم الصديق
أثناء الحرب” ،وسوف تنشر “البناء” نصها الكامل مطلع األسبوع
المقبل.

سعادة

وكانت لـ«البناء» لقاءات خالل المؤتمر مع عدد من الشخصيات
السياسية واإلعالمية المشاركة ،وفي هذا اإلطار ،رأت عضو مجلس
الشعب السوري الدكتورة ماريا سعادة «أنّ العمل السياسي ال
يمكن إال أن يستند على حاجات المجتمع السوري» .وقالت« :من
هنا دعونا الشهر الماضي إلى ورشة عمل لالستماع إلى صوت
مجتمع ُغيّب عن طاوالت المشاورات الدولية لوضع رؤيته والحلول
وإليصال صوته ،وما نتج عن هذه الورشة كان مدهشا ً بالنسبة إلي
ألنّ المجتمع السوري قادر على إيجاد الحلول ،فهو الذي يعاني
ويحتمل أعباء الحرب ونحن في مؤتمر دولي لإلعالم ،واإلعالم دوره
ليس إيصال صوت األنظمة السياسية ،إنما صوت المجتمعات
بمصداقية تامة ،فكما اإلعالم سالح في الفكر وسالح في الكلمة هو
وسيلة لنقل صوت المجتمع .كما أنّ البرلمان هو صلة المجتمع
بمؤسسات الدولة ،لذا نعول كثيرا ً على إعالمنا وبرلماننا للوصول
إلى إعادة الهيكلة المجتمعية».
وتابعت سعادة« :هذا المؤتمر يجمع أشخاصا ً من كافة أنحاء
العالم على منصة واحدة لذا نأمل أن تخرج كلمة صادقة وفاعلة
في الوقت نفسه ،وال أعتقد أن تبقى الدول التي دعمت اإلرهاب في
سورية ،وهي دول أعضاء في األمم المتحدة ،منتهجة نفس الطريق
المعادي لسورية ،وخصوصا ً بعد توقيع إيران اتفاقا ً نوويا ً مع
الغرب ،والذي سينتج عنه ميزان جديد للمنطقة».

حاطوم

واعتبر المسؤول اإلعالمي المركزي في حركة أمل مدير عام
إذاع��ة الرسالة الدكتور ط�لال حاطوم «أنّ اإلع�لام هو الوجه

اآلخر للمعركة» ،الفتا ً إلى «أهمية التكامل بين الميدان العسكري
واإلعالمي ،لشرح وتوضيح الحقائق التي يحاول اإلعالم المعادي
طمسها ّ
وبث سمومه في عقول المواطنين والرأي العام» .وأضاف:
«علينا أن نتكامل وأن نجد رؤية استراتيجية واضحة إلعالم قادر
على أن يكون رديفا ً في المعركة وسندا ً ألبطال الجيش السوري،
وللشعب السوري بأكمله ،لمواجهة عدوين خطرين هما العدو
اإلسرائيلي والعدو اإلرهابي التكفيري اللذان يشكالن وجهان لعملة
واحدة».
ورأى حاطوم أنّ «سورية اليوم قادرة في هذه اللحظة السياسية
الصعبة التي يم ّر بها الوطن العربي والعالم اإلسالمي على إثبات
قدراتها ،عبر هكذا فعاليات وهكذا حراك إعالمي ،وهذا دليل قوة
ودليل على أنّ سورية تخطو في طريق النصر ،ويبرهن المؤتمر
أنه ال يوجد إعالم حيادي وال موضوعي ،فاإلعالم إعالم قضايا
وسورية لديها قضية محقة وعلى اإلعالم أن ينشر هذه القضية
للرأي العام».

برهان

وتحدث نقيب أشراف ريف دمشق الشيخ فادي برهان لـ«البناء»
عن استغالل رسالة الدين اإلسالمي السامية وتشويه تعاليمه،
وقال« :كان ال ب ّد من حماية هذه الرسالة وتوضيح النهج اإلسالمي
المعتدل في سورية عبر مشاركة شيوخ الدين اإلسالمي وإيصال
صوت اإلسالم الحقيقي».
وأضاف« :سورية أجدر الدول إلطالق هكذا مؤتمر ألننا منذ بداية
الحرب ونحن ننادي بأنّ ما يصل هو إرهاب وليس ثورة للمطالبة
بالحرية والديمقراطية ،وبعد خمس سنوات من هذه الحرب استفاق
العالم وأكد فكرتنا واقتنع بأنّ هذا إرهاب وليس ديناً ،وإن كانوا
صادقين فعليهم أن يمدّوا يدهم لسورية لمواجهته وأن يتحالفوا
معها للوقوف وقفة واح��دة لردعه وص��ده ،لقد استغل الدين في
سبيل اإلرهاب وك ّل شيء في العالم له وجه إيجابي ووجه سلبي
وليس الدين فقط ،لذلك فإنّ واجب رجال الدين أن يكون دورهم
توعوي أكثر من ذلك وأن ينتقلوا من قضية الوعظ األخالقي إلى ما
هو أبعد من ذلك ،وهو الدفاع عن صورة الدين اإلسالمي السامية
والمح ّبة ،ونحن لم نقف مكتوفي األيدي خالل هذه السنوات الخمس
ُ
الماضية ،فقد أصدرت وزارة األوقاف «فقه األزمة مقابل فقه الفتنة»،
وأقامت عددا ً من المشاريع التوعوية التي كان لها دور بارز على

مستوى العالم اإلسالمي فلم يدع أحد قبلها في العالم اإلسالمي إلى
تغيير وتطوير الخطاب الديني وهذا امتياز مشهود للوزارة ،فحتى
منظمة العمل اإلسالمي لم تتجرأ على إطالق هكذا مشروع».

ي ّمين

وع��ن األف��ق السياسي للمشاركين في المؤتمر وتوقعاتهم
للوصول إل��ى حلول للوقوف في وج��ه اإلره���اب التكفيري عبر
المؤتمرات ،قالت عضو المكتب السياسي في تيار المرده فيرا ي ّمين:
«أنا حاضرة بشكل دائم في سورية لكنني أشعر اليوم باكتفاء أكثر
و بفرح أكبر ألنّ ك ّل ما س ّوقنا له بالمعنى اإليجابي خالل السنوات
الماضية أعتقد أنّ المجتمعات العربية واإلقليمية وحتى الدولية
باتت مقتنعة بنظرتنا المالمسة للمصداقية ولم تخرج أب��دا ً عن
الموضوعية .سورية اليوم في أزمتها هي الملتقى بينما دول أخرى
كانت تعتقد نفسها أنها الملتقى هي اليوم مأزومة .العمل اإلعالمي،
في رأيي ،ال يق ّل أهمية عن العمل الميداني والعسكري ،فما تقوم
به البندقية يكمله الفكر والحبر والقلم ومن ّ
حق البندقية علينا أن
نرتقي إلى مستواها وأن نذهب لنترجم اإلنجازات العسكرية لرجال
الجيش السوري ولرجال المقاومة إعالميا ً وثقافيا ً وفكرياً ،وورشة
تؤسس لمرحلة مقبلة عسانا نلتقي على أهمية تطوير هذا
اليوم ِّ
الفكر ألنه إذا استطعنا تطهير األرض ،ونستطيع ذلك كما نلمس ،إذا ً
فلنطهر الفكر كما نطهر األرض».

األحمد

ورأى عضو المكتب السياسي للحزب الناصري المصري الدكتور
محمد السيد األحمد ،من جهته« ،أنّ التنظيمات التكفيرية هي إحدى
آليات المشروع الصهيوـ أميركي لتفتيت المجتمعات العربية
وضرب سورية وتقسيمها من الداخل» .وقال لـ«البناء»« :حين يرى
هذا المشروع مقاومة حقيقية ،وخصوصا ً من الجيوش العربية
الرئيسية كالجيش السوري والمصري ،هنا تبدأ محاوالتهم الفاشلة
في إرسال رسائل ّ
تدل على أنهم قادرون على زعزعة أمن واستقرار
المجتمعات من الداخل ،فتزداد العمليات اإلرهابية والتكفيرية
برعاية الراعي األول لإلرهاب في العالم أي الواليات المتحدة
األميركية».
وأضاف« :اآللية التي يعتمدها هذا المشروع هي الجنرال إعالم
وهو ذو دور هام جداً ،وقد ت ّم استخدامه في عدد من الدول العربية

وأكد اإلعالمي رفيق لطف «أنّ المعركة السورية في بدايتها
تختلف عن معركة اليوم ،ألنها كانت عبارة عن بروباغندا إعالمية
وأك��اذي��ب يستطيعون من خاللها خ��داع الناس وال��وص��ول إلى
عقولهم بإعطائهم صورة مح ّرفة ،أما اليوم فقد اختلف الوضع كلياً،
فأغلب الذين اتبعوا سابقا ً سياسة ض ّد سياسة الدولة أصبحوا
اليوم حياديين ،لن نقول مع الحكومة .ومن كان حياديا ً أصبح
يدعم الحكومة السورية ألنه رأى بأم العين وتيقن أنها بروباغندا،
لذلك فالمعركة اليوم باعتقادي هي نقل صورة أداء الجيش السوري
من أرض الواقع بشكل صحيح ،والحرب النفسية اليوم هي أكثر
استخداماً ،ومن واجبنا ،كإعالميين ،االرتقاء إلى مستوى ما يقدمه
الجيش السوري على األرض ،من ناحية المونتاج واإلخ��راج
والتصوير والتغطيات اإلعالمية».
وبالنسبة إلى األساليب واألدوات التي يجب استخدامها من
أجل االنتصار على اإلره��اب ،قال لطف« :الحرب علينا اليوم من
جهة تتكلم باسم الدين اإلسالمي وتجعله سالحا ً تقتل به الناس،
لذلك اعتبر أنّ جزءا ً أساسيا ً من االنتصار هو تحريض علماء الدين
على الر ّد القاسي عليهم ،فإذا تجمع هؤالء العلماء من كافة المذاهب
واألديان وأنكروا هذا التنظيم وهذا الفكر واالعتقادات ،ال شك في أنّ
ذلك سيكون له وقعه على أرض الواقع».

نصار
ّ

وقالت الباحثة المصرية في اإلنفوبولوجي الثقافية دعاء صالح
ابراهيم نصار لـ«البناء»« :أعتقد أنّ ك ّل الشعب المصري كان
يطمح إلى خطوات تقاربية رسمية بين مصر وسورية من بعد 30
يونيو ،واحساسنا وإيماننا العظيم بأ ّنه لوال الشعب السوري ولوال
مواجهته لإلرهاب لما صمدت سورية».
وأضافت« :هذه حرب لم يسبق لها مثيل في العالم تواجهها
سورية لمدة خمس سنوات وننتمى أن تكون الخطوات أكثر سرعة
باتجاه سورية ،وأعتقد أنه ال يوجد أي قيادة سياسية في أي دولة
قادره على أن تناوئ شعبها ،ونحن نرى ما يحدث في اليمن وهذا
مشهد يجعل أي قيادة تراجع مواقفها من االنحياز الكامل تجاه رأي
مجموعة الخليج العربي التي كنا نطلق عيها منذ زمن جمال عبد
الناصر مجموعة الرجعية العربية وأعتقد أنّ القيادة السياسية ال
ب ّد لها أن تنتقي هذه اللحظة واعتقد أنّ الرئيس السيسي يقول أنا
مع ما يقوله الشعب السوري والشعب أراد الرئيس بشار األسد
قائدا ً له بنسبة  90في المئة من الكتلة االنتخابية».
وطالب الكاتب في صحيفة األهرام المصرية إبراهيم سنجاب،
بدوره« ،بتنسيق إعالمي بين مصر وسورية وإعالم المقاومة بشكل
يتمسك بالهوية العربية
عام في المنطقة كك ّل .هذا اإلعالم الذي
ّ
والقومية ويحافظ على الشعوب من التشرذم».

تغطية :سعد الله الخليل ،رانيا مشوح،
نيرمين فرح وهيا عبدالله

قدّ م ورقة عمل متكاملة �إلى الم�ؤتمر ودعا لت�شكيل «الجبهة ال�شعبية الإعالمية لمواجهة الإرهاب» لكي تمثل الإطار ال�شعبي للمقاومة الإعالمية

حردان :الإعالم �سالح خطير ي�ستخدمه الأعداء للت�أثير �سلب ًا على �شعبنا
وال ّ
بد من ا�ستراتيجية م�ضا ّدة ت�سهم في تعزيز قدرة مجتمعنا على المواجهة

أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان أهمية الدور الذي يضطلع به اإلعالم في المعركة القومية
التي تخوضها بالدنا المستهدفة بإنسانها وأرضها وحضارتها
وحاضرها ومستقبلها ،مشدّدا ً على ضرورة وضع استراتيجية
إعالمية مضادّة قادرة على المواجهة ،خصوصا ً أنّ الجماعات
اإلرهابية وداعميها يمتلكون األدوات واإلمكانيات التي تجعل
إعالمهم سالحا ً خطيرا ً يوجهون من خالله رسائل لها تأثير سلبي
مباشر على األفراد والمجتمع.
وفي ورقة عمل قدّمها إلى «المؤتمر اإلعالمي الدولي لمواجهة
اإلره��اب التكفيري» المنعقد في دمشق بتاريخ  24ـ  25تموز
 ،2015دعا ح��ردان إلى بناء إع�لام ق��ويّ ومؤثر يساند الدولة
السورية في حربها على اإلرهاب ،مشيرا ً إلى أنّ انتصار المقاومة
اإلعالمية يتطلب تطويرا ً داخليا ً للماكينة اإلعالمية الحالية لتكون
قادرة على تفكيك الماكينة المضادّة ،واإلسهام في إعداد مجتمع
ق��ادر على مواجهة اإلره��اب ،كما يتطلب جهدا ً على المستوى
الخارجي يهدف بشكل أساسي إلى تكوين رأي عام عربي وعالمي،
مطلع على حقيقة ما تتع ّرض له سورية ومتضامن معها ومساند
لها في حربها على اإلرهاب.
واقترح حردان تشكيل «الجبهة الشعبية اإلعالمية لمواجهة
اإلره��اب» لكي تمثل اإلطار الشعبي للمقاومة اإلعالمية القادرة
على التأثير واالنتصار ،وتثبيت الوحدة االجتماعية ،ويكون
دورها األساسي مساندا ً للمؤسسات اإلعالمية الخاصة والعامة،
والتنسيق ما بين اإلع�لام السوري ووسائل اإلع�لام الصديقة،
بهدف توحيد الخطاب اإلعالمي في هذه المعركة ،على أن تتألف
مختصين وتقنيّين عاملين في الشأن اإلعالمي
هذه الجبهة من
ّ
داخل سورية وخارجها .ومن المفيد أن يكون لهذه الجبهة غرفة
عمليات مركزية من أجل دراس��ة توجهات ال��رأي العام العربي
والدولي وصوال ً إلى رسم استراتيجية إعالمية طموحة تتوافق مع
متطلبات المرحلة.
وفي ما يلي النص الكامل لورقة العمل التي قدّمها حردان إلى
المؤتمر:
نحو إعالم قوي ومؤثر قادر على مواجهة اإلرهاب
نوجه تحية شكر وتقدير لسيادة الرئيس
يعنينا ،بداي ًة ،أن ّ
بشار األسد ،ممثالً بوزير اإلعالم السيد عمران الزعبي ،على رعايته
لهذا الحدث اإلعالمي الذي نثق بتح ّوله إلى تظاهرة إعالمية ـ
تصب في خدمة الحقائق الموضوعية التي حاول
ثقافية كبرى
ّ
اإلعالم المأجور طمسها طويالً ...كما نحيّي الدور الفاعل الذي
اضطلعت به وزارة اإلعالم في سورية وعلى رأسها السيد الوزير.
ـ أوالً :اإلرهاب سالح ميداني للحرب على سورية
إنّ االستراتيجية األميركية والغربية تجاه أمتنا تنطلق من
مخطط قديم يقضي بتقسيم المنطقة إلى دويالت إثنية ودينية
مختلفة ،ومنع أيّ شكل من أشكال الترابط والتساند الذي قد

يشكل ثقالً استراتيجيا ً واقتصاديا ً وعسكرياً ،حتى يسهل التحكم
بها وبمقدراتها من نفط وغاز .إنّ هذه االستراتيجية الناعمة التي
تعتمد على مشروع التفتيت ظهرت بشكل علني وواض��ح عام
 2006تحت عنوان «الشرق األوسط الجديد» ،وقد تكون نجحت
جزئيا ً من خالل تقسيم السودان ،وإقامة كيان ذاتي في العراق
هو إقليم كردستان العراق ،وزرع بذور الفتنة الطائفية في العالم
العربي لتبديل أولويات الصراع.
إنّ الهدف األس��اس لهذه الخطة هو حماية أمن كيان العدو
الصهيوني وجعله مستقرا ً في ظ ّل محيط متناحر ومف ّتت ال يملك
أدنى مقومات المواجهة .وألنّ سورية لم ترضخ لمشيئة الغرب
وأدواته اإلقليمية بل عملت على تكريس استقاللها وسيادتها وعلى
تحرير أرضها المحتلة ،كما دعمت المقاومة في لبنان والعراق
وفلسطين ،كانت في صميم استهدافات هذا المشروع التفتيتي،
َف ُشنَّ عليهاهذاالعدوانغيرالمسبوقإلسقاطهاوتفتيتهاوتحويلها
إلى دويالت عرقية ومذهبية .إنّ ما تواجهه سورية للعام الخامس
توسل مشروعا ً متعدّد األوجه ،أُريد له أن
على التوالي هو عدوان ّ
يُن ّفذ ليستهدف موقع سورية ودورها المحوري المعتمد على نهج
االستقالل السياسي واالقتصادي ،والذي عملت على ترسيخه في
المنطقة ،والرافض لقيام دولة االستيطان اليهودي.
وبعد أن فشل الغرب والكيان الصهيوني في التطويع السياسي
لسورية التي تمثل آخر جبهة عربية تواجه «إسرائيل» ،ونتيجة
لعدم قدرة العدو «اإلسرائيلي» على االستخدام المباشر للقوة
العسكرية بعد هزيمته في عدوان تموز  2006وفي حربه على
غزة عام  2008وبعد أن ذاقت الواليات المتحدة األميركية مرارة
الفشل في العراق وأفغانستان ،عمل الغرب بمشاركة بعض الدول
العربية واإلقليمية على إذكاء الفتنة المذهبية في سورية وعلى
استخدام اإلرهاب كسالح ميداني لتفتيتها .إنّ مهام الجماعات
اإلرهابية تتمثل في تفعيل الصراع لرسم الحدود الجديدة المتوافقة
مع مشروع التفتيت ،وضرب الهوية القومية الجامعة.
ـ ثانياً :دور اإلعالم المعادي في الحرب على سورية
تحقيقا ً لهذه المهام ،فقد ت ّم دعم وتمويل وتسليح الجماعات
اإلرهابية وكذلك تسهيل مرورها إلى سورية ،ك ّل ذلك مترافقا ً
مع جعل إع�لام بعض الفضائيات العربية واألجنبية سالحا ً
استراتيجيا ً مساندا ً لها .فأق ّل ما يمكن قوله ،إنّ بروباغندا إعالمية
تهويلية استهدفت سورية وال تزال بشكل محكم وممنهج ،حيث
تقوم بعض القنوات الفضائية ،بالتنسيق في ما بينها بهجوم
إعالمي منظم على مؤسسات الدولة ،وال سيما مؤسسة الجيش،
بهدف ضرب هيبتها وكسر وحدتها ،وهي اعتمدت في ذلك أساليب
متعدّدة وأشكاال ً مختلفة وفقا ً للظرف السياسي القائم.
ففي بداية األزمة تمثل دور اإلعالم بشحن األجواء باستمرار،
حيث تصدّرت الدعوة إلى الخروج بتظاهرات يوم الجمعة في
سورية عناوين قنوات إخبارية معروفة .كذلك ،ت ّم «ابتداع»

ظاهرة ما يُسمى بـ«الشهود العيان» و«الناشطين» لإليحاء
وكأنهم مصادر إعالمية موثوق فيها ،يتصدّر أشخاصها شاشات
الفضائيات .ومع تط ّور األحداث ،أصبحت الحرب اإلعالمية على
سورية حربا ًبك ّل ما تحمله الكلمة من معنى ،يُراد من خاللها تحطيم
النفوس والتشكيك بالتزام الجيش السوري بعقيدته العسكرية،
حيث ت ّم ارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين ومن ثم تسويقها
إعالميا ً على أنها جرائم قام بها الجيش ،والمثال على ذلك ،مجزرة
الغوطة الشرقية لدمشق الناتجة عن استخدام السالح الكيميائي
من قبل الجماعات اإلرهابية .ومع مرور الوقت ،بقي اإلصرار على
إبقاء خبر األحداث في سورية أوالً ،حتى لو كان هناك حدث أكثر
أهمية ،وبدأت بعض الفضائيات العربية بالبث المسبق ألخبار
تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية بهدف الترويج لهزيمة افتراضية ـ
بأوهامها وأحقادها ـ وتحويلها إلى هزيمة فعلية.
مما سبق ،نستطيع القول إنّ اإلعالم المساند لإلرهاب بأثره
الخطير على سورية ال يق ّل فتكا ً وتدميرا ً عن أسلحة الحرب
الميدانية ،فنراه يستهدف تغيير أول��وي��ات الشعب السوري
السياسية ،ويبرز ذل��ك بشكل واض��ح في العمل على تحويل
المواطن السوري عن قضيته األساسية وتحييده عن أولوية
الصراع والمواجهة مع العدو وجعله متجاهالً لفلسطين باعتبارها
بوصلة النضال والجهاد وتشتيت أنظاره عنها وجعل قسم من
الشعب يخوض معارك في مكان آخر ومع جهات أخرى رافعا ً
لشعارات الجهاد باالتجاه المعاكس لجوهر الصراع المصيري مع
العدو الصهيوني.

إنّ تغيير وتبديل تلك األولويات ليس فقط دور الفضائيات
اإلعالمية ،بل هو في صميم دور الوسائل اإلعالمية الخاصة
بالتنظيمات اإلرهابية .فقد أبدت هذه األخيرة حرفية عالية في
استخدامها لوسائل إعالمها ،ال سيما :مجلة «دابق» التي صدرت
باللغتين العربية واإلنكليزية ،استديو «أجناد» ،وقناة «الفرقان»،
تختص ببث المعارك في سورية والعراق،
وقناة «االعتصام» التي
ّ
المتخصصة في إجراء الحوارات التلفزيونية ،إلى
وقناة «الحياة»
ّ
جانب إذاعة «البيان» التي تبث في الموصل واألنبار في العراق
والرقة في سورية وعلى شبكة االنترنت .وفي إطار استعانة
التنظيمات اإلرهابية بوسائل االتصال الحديثة يشير نشاطها على
شبكات التواصل االجتماعي إلى امتالكها الستراتيجية تسويق
الكتروني على درجة عالية من التنسيق والتخطيط ووجود فرق
متخصصة.
عمل إعالم اجتماعي
ّ
ـ ثالثاً :مقترحات لتفعيل اإلعالم المقاوم في سورية
بناء على ما تقدّم ،يمكن التأكيد بأنّ اإلعالم بات يمثل سالحا ً
خطيرا ً في يد اإلرهابيين ،الذين بات بمقدورهم توجيه رسائل
لها تأثير سلبي مباشر على األفراد والمجتمع ،مما يؤكد ضرورة
وضع استراتيجية إعالمية مضادّة قادرة على المواجهة .وهنا
يبرز السؤال األه ّم :كيف نبني إعالما ً قويا ً ومؤثرا ً ومساندا ً للدولة
السورية في حربها على اإلرهاب؟
إنّ اعتماد هذا النوع من اإلعالم المقاوم ال يمكن أن يت ّم إال بعد
تحديد أمرين أساسيين ،أوالً :الدور المنوط به وهو اإلسهام في
إعداد مجتمع قادر على مواجهة اإلرهاب ،ثانياً :طبيعة خطابه
اإلعالمي الذي يجب أن يتض ّمن نقاطا ً عدة أهمها :التأكيد على
فكرة االستقالل السياسي واالقتصادي لسورية ووحدة أراضيها؛
التأكيد على أهمية فكرة الدولة المدنية الجامعة والضامنة لوحدة
المجتمع؛ التأكيد على ثقافة المقاومة ألعداء الخارج والداخل؛
وأخيرا ً التأكيد على أنه مهما اختلفت أشكال المعركة يبقى الصراع
األساسي مشدودا ً إلى فلسطين.
فإنّ
انتصار
إضافة إلى تحديد دور اإلعالم وطبيعة خطابه،
المقاومة اإلعالمية لسورية يتطلب تطويرا ً داخليا ً للماكينة
اإلعالمية الحالية لتكون قادرة على تفكيك الماكينة المضادّة .إنّ
هذا األمر يبدأ بإعادة هيكلة الكادر اإلداري لوسائل اإلعالم السورية
ورفده بطاقات إعالمية شابة ولديها خبرات وخطط جديدة ،وذلك
من خالل تغليب معايير الكفاءة المهنية على أيّ اعتبار آخر .كما
أنّ تطوير آلية المواجهة لإلعالم السوري المقاوم ال يت ّم فقط من
خالل وسائل إعالم القطاع العام ،بل يجب تسهيل إنشاء وسائل
إعالم خاصة متنوعة االختصاصات ،وهذا أمر يؤدّي حتماً ،نتيجة
المنافسة ،إلى رفع معدالت االستثمار في القطاع العام واجتذاب
الكفاءات الوطنية ،واأله ّم إغناء الساحة اإلعالمية وخلق منافسة
مشروعة تحفز اإلعالم الرسمي على التطوير والتغيير .يُضاف إلى
ذلك ،ضرورة جعل اإلعالم الحالي أكثر مصداقية ور ّد االعتبار إلى

ثقة المواطن به ،وذلك عن طريق نقل األحداث كما هي وبطريقة
مهنية ذكية ال تؤثر على معنويات الجيش والمواطن .األمر األخير
الذي ال ب ّد منه لرفع منسوب أداء اإلعالم السوري يتمثل في جعله
أكثر تعبيرا ً عن هموم الموطن وحاجاته االقتصادية واالجتماعية
اليومية.
وكما يتطلب انتصار المقاومة اإلعالمية لسورية تطويرا ً على
المستوى الداخلي ،يتطلب أيضا ً جهدا ً على المستوى الخارجي.
إنّ هذا الجهد الخارجي يهدف بشكل أساسي إلى تكوين رأي
عام عربي وعالمي ،مطلع على حقيقة ما تتع ّرض له سورية
ومتضامن معها ومساند لها في حربها على اإلرهاب .إنّ هذا األمر
يترسخ ويتسع أفقه عبر التفاعل مع اإلعالم الصديق المتواجد في
ّ
بعض الدول العربية ،كذلك من خالل إنشاء فضائية ناطقة باللغة
اإلنكليزية قادرة على مخاطبة الضمير العالمي وجعله أكثر فهما ً
وتعاطفا ً مع المسألة السورية ،أخيرا ً واأله�� ّم من خالل إنشاء
«جبهة شعبية إعالمية لمكافحة اإلره��اب» ،يكون نطاق عملها
الوطن والمغتربات.
إنّ «الجبهة الشعبية اإلعالمية لمواجهة اإلره��اب» المقترح
إنشاؤها تمثل اإلطار الشعبي للمقاومة اإلعالمية القادرة على
التأثير واالنتصار ،وتثبيت الوحدة االجتماعية ،ويكون دورها
األس��اس��ي مساندا ً للمؤسسات اإلعالمية الخاصة والعامة،
والتنسيق ما بين اإلعالم السوري ووسائل اإلعالم الصديقة ،بهدف
توحيد الخطاب اإلعالمي في هذه المعركة .وتتألف هذه الجبهة
مختصين وتقنيّين عاملين في الشأن اإلعالمي داخل سورية
من
ّ
وخارجها .ومن المفيد أن يكون لهذه الجبهة غرفة عمليات مركزية
من أجل دراسة توجهات الرأي العام العربي والدولي وصوال ً إلى
رسم استراتيجية إعالمية طموحة تتوافق مع متطلبات المرحلة.

خالصة

إننا ،إذ نأمل من القيّمين على المؤتمر تطوير هذه الفكرة ،يه ّمنا
هنا أن ال يعتبر ما تقدّم من مقترحات تقليالً من أهمية اإلعالم
خصص
السوري الذي لعب دورا ً بارزا ً على مستويات عدة ،حيث ّ
مساحات إعالمية كبيرة لتقديم تطورات ما تشهده البالد من
حوادث إرهابية ،وأبر َز تضحيات الجيش وسائر القوى التي تقاتل
إلى جانبه في مواجهة العمليات اإلرهابية ،وكشف زيف بعض
وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية ،التي ح ّرفت الحقائق ،وقدّمت
معالجة غير مهنية ألبعاد المعركة في سورية ،وأب��رز طبيعة
التحالفات اإلقليمية والدولية التي استهدفت استقرار سورية
وأمنها ،وعكست وسائل اإلعالم السورية استنكار الرأي العام
ألعمال اإلرهاب التي استهدفت المجتمع ومقدراته.
ختاماً ،نأمل لهذا المؤتمر النجاح في وضع النقاط على حروف
عرقل األعداء على بعض مواطنينا قراءتها بوعي ووضوح .كما
نأمل للتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر أن يُصار إلى متابعتها
وتنفيذها عبر آلية علمية وعملية.

