12

درا�سات

السنة السابعة  /األربعاء  29 /متوز  / 2015العــدد 1843
Seventh year / Wednesday / 29 July 2015 / Issue No. 1843

كتاب الدكتور سمير ص��ارم ح��ول «اإلع�لام الصهيوني ...واإلع�لام المتصهين» تقديم
األس�ت��اذ ناصر قنديل يأتي في وق��ت أخ��ذ فيه اإلع�لام المتصهين دوره األب��رز في عملية
ال�ع��دوان خ�لال ما سمي بالربيع العربي ،وخصوصا ً في المشهد السوري منه .اإلعالم
ال��ذي لعب وما زال دورا ً متصهينا ً ألحق األذى العميق بالمصالح القومية ،دافعا ً باتجاه
عملية التفتيت القومي واالجتماعي التي ت�ح��اول اليهودية العالمية فرضها على العالم
العربي.

يعرض الدكتور صارم موضوع الدعاية واإلعالم على مستويات عدّة .وفي الفصل األول
يلقي الضوء على موضوع الدعاية واإلعالم في الفكر الصهيوني ،معددا ً مصادر هذا الفكر
التي تغذي اإلعالم وترشده.
أما في الفصل الثاني فيشير إلى الدعاية واإلع�لام في االستراتيجية الصهيونية حيث
الوسائل على أنواعها إضاف ًة إلى المنظمات المنشأة بغية خدمة أهداف هذا اإلع�لام .وفي
الفصل الثالث يتكلم المؤلف عن الصحافة كوسيلة تاريخية أتقن اليهود استعمالها ،إضاف ًة

«الإعالم ال�صهيوني ...والإعالم المت�صهين» ...للدكتور �سمير �صارم

1

الإعالم� ...سالح �أتقنه ال�صهاينة وعجز عنه العرب
في هذا العدد سنعرض مقدمة الكتاب بقلم األستاذ
ناصر قنديل التي أشار فيها إلى أهمية دور اإلعالم
في االستراتيجية الصهيونية ،وكيف أن «الدولة
العبرية» حرصت على إنشاء المؤسسات اإلعالمية
في اللغة العربية بغية وصولها إلى العقل والنفس
لدى شعبنا بغية التأثير عليهما.
في الفصل األول سنعرض الدعاية واإلعالم بالفكر
ال�ص�ه�ي��ون��ي وك �ي��ف ق ��ادت «إس��رائ �ي��ل» سياستها
الدعائية حيث ك��ان التضليل مبدأ عاما ً من مبادئ
اإلع�ل�ام الصهيوني .إض��اف��ة إل��ى كشف المؤلف
للمزاعم القائلة بديمقراطية اإلع�لام الصهيوني،
وكذلك مصادر هذا اإلعالم وفي طليعتها التوراة.
قدم اإلع�لام خدمات كبيرة للغاية للمشروع الصهيوني
وهدفه في إقامة كيان «إسرائيل» ،حيث شكل حجر الزاوية في
االستراتيجية الصهيونية منذ قيام الحركة الصهيونية على
يد الصحافي اليهودي ‘’تيودور هرتزل’’ الذي استطاع عقد
المؤتمر الصهيوني األول في  1897في مدينة بال بسويسرا،
وكان من نتائج المؤتمر إصدار مجلة أسبوعية وصدر العدد
األول منها في الثالث من حزيران عام  1897وحملت أسم «دي
وولت».
وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت واإلع��ل�ام يشكل ح��ج��ر ال���زاوي���ة في
االستراتيجية الصهيونية التي أخ��ذت بعدا ً آخر بعد قيام
الكيان الصهيوني عام  ،1948حينما اندمج اإلع�لام بشكل
كامل ومطلق بالسياسة الخارجية اإلسرائيلية..
لقد حرصت الدولة العبرية على إنشاء المؤسسات
اإلعالمية باللغة العربية لتحقيق األهداف اآلتية:
تسويق مواقف الحكومة اإلسرائيلية في أوساط فلسطينيي
ع��ام  ،1948الذين كانوا يعيشون تحت الحكم العسكري
المباشر.
المساهمة ف��ي ال��ح��رب النفسية الموجهة ض��د الشعب
الفلسطيني واأل ّم��ة العربية ،عبر ّ
بث اإلشاعات واألراجيف
من أجل إشاعة أجواء من عدم االستقرار في المنطقة العربية
والنيل من معنويات العرب والمسلمين .ولعل أه��م آلية
استخدمتها وسائل اإلعالم باللغة العربية هي تيئيس المتل ّقي
العربي من إمكانية تحقيق أي طائل من المواجهة مع الكيان
العبري ،واإلثبات أنه ال يمكن للعرب إال أن يخسروا في حال
أصروا على مواصلة التمسك بخيار القوة في المواجهة.
ممارسة الضغوط على أنظمة الحكم العربي ،سواء المو ّقعة
على اتفاقيات سالم أو التي هي في حالة حرب ،وذلك عبر
ّ
بث إشاعات وحقائق ،حول األنظمة العربية من أجل ممارسة
الضغط في لحظة ترى أجهزة المخابرات اإلسرائيلية أن ذلك
يخدم المصلحة اإلسرائيلية ،وهناك صور كثيرة ومتعددة
لممارسة هذه الضغوط ،مثل الحديث عن األوضاع الصحية
للزعماء العرب ،والعالقات في الدوائر الضيقة التي تحيط بهم،
وكشف كل ما يمكن أن يسبب إحراجا ً لهم ،فضالً عن التطرق لما
قد يوصف أنه فضائح.
وك��ان بن غ��وري��ون أح��د رؤس��اء الحكومات اإلسرائيلية
السابقين ي��رى أن وظيفة اإلع�لام اإلسرائيلي ،ال��دف��اع عن
ال��م��ش��روع الصهيوني؛ وأس���س عند إع�ل�ان ق��ي��ام الكيان
اإلسرائيلي ،ما يسمى بـ»هيئة رؤساء تحرير الصحف» التي
ضمت جميع رؤساء الصحف المستقلة والحزبية ،آنذاك ،وقد
اعتبرت من إحدى أذرع الموساد اإلسرائيلي ،حيث قامت بمهام
الرقابة المحكمة على اإلعالم اإلسرائيلي؛ وتعمل أجهزة وأدوات
اإلع�لام اإلسرائيلي الداخلية والخارجية في تنسيق يكاد
يكون كامالَ .ومن أبرز وسائل اإلعالم اإلسرائيلي الصحافة،
حيث تحتل الصحافة اإلسرائيلية مركز الصدارة بين وسائل
اإلعالم والدعاية في إسرائيل .فقد أدركت الصهيونية خطورة
هذه الوسيلة ودورها في تكوين وتوجيه الرأي العام فعمدت
إلى استغاللها والسيطرة عليها في أماكن كثيرة من العالم
وتوجيهها الوجهة التي تخدم مصالحها.
وقد استطاعت الصهيونية عن طريق الصحافة التغلغل
والتسلل إل��ى الحكومات الغربية إضافة إل��ى تغلغلها في
المنظمات والتشكيالت السياسية واالجتماعية ومراكز النفوذ
والقوى الضاغطة .وتشير اإلحصاءات إلى أن الصهيونية
تمتلك ما يقرب من  1035صحيفة ومجلة على مستوى العالم
منها  254في أميركا وحدها و 158في أوروبا و 32في أفريقيا،
وتعتبر الصحافة اليهودية أوسع شبكة صحافية تصدرها
مجموعة بشرية في العالم هذا إضافة إلى سيطرة اليهود
على أكثر وك��االت األنباء العالمية ،كما يتغلغل اليهود في
جميع وك��االت األنباء الوطنية في أميركا وال��دول األوروبية

الغربية.
لقد اكتشفت الحركة الصهيونية أهمية اإلعالم وتأثيره على
الفلسطينيين أصحاب األرض األصليين عبر توظيف وسائل
إعالم باللغة العربية .وأفردت عصابات «الهاغاناه» ،الذراع
العسكرية للحركة الصهيونية قبل قيام الكيان اإلسرائيلي
البث باللغة العربية عبر إذاعتها التي كانت ّ
وقتا ً من ّ
تبث منذ
أوائل األربعينات من القرن الماضي ،حيث كانت تنقل رسائل
لدب الذعر في نفوس الفلسطينيين من أجل إجبارهم على ترك
ّ
ديارهم ،وكانت توظف فنون الحرب النفسية في هذه الرسائل،
في حين نجد أن المنظمات اإلرهابية اليهودية التي كانت قائمة
قبل الكيان مثل «ليحي» و»اتسل» كانت لها إذاعاتها الخاصة،
ّ
وتبث أيضا ً لبعض الوقت باللغة العربية ،وكان المذيعون
يعددون الجرائم التي قام بها أعضاء المنظمتين ضد العرب
دب الفزع في نفوس البقية الباقية من المواطنين
من أجل ّ
الفلسطينيين وإجبارهم على الهرب والفرار ،إلى جانب ذلك
فقد اعتادت المؤسسات الصهيونية توزيع المنشورات باللغة
العربية التي تدعو الفلسطينيين للرحيل فوراً.
إل��ى جانب اإلذاع��ة ومنذ أوائ��ل الخمسينات من القرن
الماضي ،عكفت الحكومات اإلسرائيلية ونقابة العمال العامة
«الهستدروت» ،على إص��دار صحف باللغة العربية ،فتم
إصدار صحف «اليوم» و«األنباء» و»الخبر» إلى جانب بعض
المطبوعات الدورية وغير الدورية .وكان يقوم على تحرير هذه
الصحف والمطبوعات عدد من المثقفين اليهود الذين قدِموا
من ال��دول العربية ،إلى جانب عدد من الفلسطينيين الذين
استطاعت مؤسسة الحكم في الدولة العبرية إغواءهم لكي
يكونوا بوقا ً للتغرير بأبناء وطنهم.
وتعد الصحافة من أبرز وسائل اإلعالم اإلسرائيلي وهو ما
أكده الحاخام اليهودي  Rerichornrفي اجتماع سري أقامه
اليهود في مدينة براغ سنة  1869بقوله :
 « إذا كان الذهب هو القوة األولى فإن الصحافة هي القوةالثانية ،ولكن الثانية ال تعمل من غير األولى ،وعلينا بواسطة
الذهب أن نستولي على الصحافة ،وحينما نستولي عليها
نسعى جاهدين لتحطيم الحياة العائلية واألخ�لاق والدين
والفضائل» .وتشير اإلحصاءات إلى أن الحركة الصهيونية
تمتلك ما يقرب من  1035صحيفة ومجلة على مستوى
العالم منها  254في أميركا وحدها و 158في أوروب��ا و32
في أفريقيا.
هذا باإلضافة إلى سيطرة اليهود على أكثر وكاالت األنباء
العالمية ،كما يتغلغلون في وكاالت األنباء الوطنية في أميركا
والدول األوربية الغربية.
كما تتدخل ال��دول��ة العبرية ف��ي شكل مباشر بمعظم
النشاطات اإلعالمية ،ويعتبر قانون المطبوعات لعام 1933
مرجعية تنظيم العالقة بين المؤسسة السياسية والصحافة
المكتوبة الذي يعطي الدولة حق منع إصدار وإغالق الصحف،
وقانون سلطة البث لعام  ،1965وقانون السلطة الثانية
لعام  ،1990وقانون خدمة االتصال السريعة ،كل ذلك جعل
هذا الكيان يراقب كل ما يكتب أو يقال ،كما أوجدت ناطقا ً لكل
مؤسسة حكومية كنوع من الرقابة اإلضافية ،األخيرة في كل
ما ينشر عن ذلك ،فكان هناك استسالم إرادي لإلعالم تجاه
المؤسسة السياسية.
ورغم ضخامة المجهود اإلعالمي اإلسرائيلي فإن إسرائيل
هي من الدول القليلة في العالم التي ال توجد فيها وزارة إعالم،
ولكن عدم وجود وزارة إعالم إسرائيلية ال يعني بأن األمور
تجري بشكل عشوائي فهناك (بيت اغرون) وهي دائرة إعالم
حكومية ،وكذلك (رابطة الصحافيين) وهى إح��دى حلقات
تنظيم العالقة بين الصحف والسلطة ،كما أن لكل وزارة ودائرة
ناطقا ً رسميا ً له أوصافه ومهامه ،وله عدة مساعدين لصياغة
ردود الفعل.
وإلى جانب هذا اإلعالم اإلسرائيلي الصهيوني هناك إعالم
آخر عربي متصهين – لألسف  -تموله دول عربية خليجية
كقناة «الجزيرة» وقناة «العربية» وصحف عربية  -لألسف -
أيضا ً كالحياة والشرق األوسط والسياسة الكويتية وغيرها.
ودائما ً كانت الجبهة اإلعالمية في إسرائيل جبهة ال تقل عن أي
جبهة أخرى كالجبهات العسكرية والسياسية واالقتصادية...
وهي تدار من أعلى المستويات الصهيونية.
بالمقابل ...وبشكل مؤلم ومحبط ،نجد واقعا ً إعالميا ً
وسياسيا ً عربيا ً تفوح منه روائ��ح غير مسبوقة ،ولم نعتد
عليها ،سواء في السكوت المريب على اعتداءات إسرائيل،
أو الشماتة في ما جرى على أرض غزة ،وقبله على الجنوب
اللبناني ،وربما ألول مرة في عالمنا العربي ،رأينا وسمعنا من
ينتصر إلسرائيل ويجد مبررا ً لها في ارتكاب هذه الجرائم.
ويبدو ـ من المؤسف ـ أنه في المعركة اإلعالمية المرافقة
دائما ً للعدوان على غزة أو الجنوب اللبناني يتم تجنيد المئات

إلى اإلذاعة والتلفزيون ،وكل ذلك بحسب المؤلف يندرج تحت سيطرة المخابرات.
أم��ا الفصل ال��راب��ع ،ف �ي��ورد فيه ال�م��ؤل��ف ج ��زءا ً واس �ع �ا ً م��ن دراس ��ة اإلع�ل�ام المتصهين
وخصوصا ً «الجزيرة» و«العربية» ودوره�م��ا في خدمة أه��داف الصهيونية .وف��ي الفصل
الخامس يعرض دور اإلعالم المتصهين في حرب غزة وفي الحرب الكونية على سورية.
يخصص المؤلف الفصل السادس لوضع تص ّور عن كيفية مواجهة اإلعالم
وفي الختام
ّ
الصهيوني واإلعالم المتصهين.

تسيبي ليفني وزيرة خارجية العدو

وزير خارجية العدو األسبق ابا ايبان

من اإلعالميين الصهاينة واألجانب ومنهم العرب ،وهذا ما
عكسه التشابه في الخطاب اإلعالمي الصهيوني وبعض
وسائل اإلع�لام العربية في التغطية لما ج��رى في غ��زة أو
الجنوب اللبناني وبعضها دعمت رؤية إسرائيل بشكل كبير،
بل رأينا من يشمت فيما كان يحدث ،واألخطر من كل هذا أن
كلمة «عدوان» غابت عن معظم وسائل اإلعالم ليتم استبدالها
بكلمة العنف ،في تسويق لمفهوم يوازي بين القاتل والمقتول.
إضافة إلى كل ذلك نجد كما ً هائالً من النعيق والمهاترات
التي صدحت من إعالميين وسياسيين ومدونين من المفترض
أنهم عرب ومسلمون نسوا أو تناسوا أن «إسرائيل» هي في
النهاية «عدونا التاريخي» ونسوا جرائمها المفتوحة ضد
الفلسطينيين والعرب ...وذهبت هذه األصوات لتبرر العدوان.
وبالتالي تظهر كم األحقاد التي باتت تصدح علنا ً دونما حاجة
لتفسير.
إن ما جرى ويجري من تصهين بعض اإلعالم العربي يفرض
علينا تساؤالت ج ّمة عن طبيعة وسائل اإلعالم العربي ...هذا
اإلعالم الذي يعيش على جميع الموائد الدسمة.
وال يخلو خطاب التصهين من حديث عن الدمار الذي
تحدثه اآللة العسكرية اإلسرائيلية إال أن اللوم يُلقي مرة إثر
مرة على الضحايا ،ودائما ً يسعى الخطاب المتصهين إلى
تشويه صورة المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية ،من
خالل استراتيجيات دعائية ملفقة ،تتخذ من التضليل واإلغراق
وسائل إلنتاجها وترويجها.
لكن الرهان يظل على وع��ي الجماهير بعدمية الخطاب
التصهين ،وافتقاره إل��ى أي منطق ،إال إل��ى الدعاية الفجة
للعدو.

الدعاية واإلعالم في الفكر الصهيوني

يقوم اإلعالم الصهيوني بمختلف مؤسساته بتلبيس الحق
بالباطل وتصوير الضحية جالدا ً والقتيل قاتالً لتضليل الرأي
العام وقلب الحقائق وطمسها ،ويؤدي اإلعالم اإلسرائيلي من
خالل الصحافة واإلذاع��ة والدعاية والمؤثرات الدينية دورا ً
متقنا ً في تشويه صورة العربي وإظهار «اإلسرائيلي» بصورة
مثالية .فالدعاية الصهيونية تتميز بإيجابية شديدة عندما
يتعلق األم��ر بالكيان الصهيوني ،فتبرز «إسرائيل» بدور
إيجابي ب ّناء ،وبالمقابل تؤكد على سلبية الموقف العربي،
فهي تكرر دائما ً أن «إسرائيل» «تريد السالم» ،وترغب في
«إقامة عالقات طبية» مع جيرانها.

سياسة «إسرائيل» الدعائية

يحتل الجانب الدعائي حيزا ً هاما ً في النشاط الصهيوني
اإلعالمي الموجه من خالل أجهزة ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية،
أكد الحاخام يريتسورن في اجتماع سري نظمه اليهود في
عام 1869م في سويسرا على أنه «إذا كان الذهب هو القوة
األولى في العالم فإن الصحافة هي القوة الثانية وعلى اليهود
االستيالء على الصحافة بواسطة الذهب لتحطيم الحياة
العائلية واألخالقية والدين والفضائل الموجودة لدى البشرية
عامة» ،ولهذا تجهد الماكينة الصهيونية لبث روح الدعاية
وإحيائها في المجتمع اإلسرائيلي أو التوجه إلى الخارج من
خالل امتالك أكبر عدد ممكن من المؤسسات اإلعالمية ووكاالت
األنباء الوطنية والعالمية.

مناحيم بيغن

وتستخدم «إسرائيل» البث الموجه بالعربي على الموجة
الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي «العربي» وأثير اإلذاع��ة
العربية اإلسرائيلية الرسمية على الموجة الطويلة وتتحكم
بهما أجهزة المخابرات العبرية في بث اإلشاعات وفبركة
األخبار ،ناهيك عن الدوريات والنشرات اليومية والصحافة
المكتوبة والمدونات على االنترنت لتشويه صورة الفلسطيني
والعربي بكافة اإلمكانيات والمجاالت المتاحة لهذا اإلعالم من
استخدامها.

التضليل مبدأ عام

وتعتمد الدعاية الصهيونية /اإلسرائيلية على مبدأ
التضليل بصفة عامة ،وال يتم هذا من خالل الكذب المباشر
وإنما من خالل االختصار واالختزال واالعتماد على اإلبهام
والغموض .كما يلجأ الصهاينة أحيانا ً للغش المصقول.
وقد بين أبا إيبان ،وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق ،أن
الدبلوماسية اإلسرائيلية عادة ما تختار حالً للصراع العربي
ـ اإلسرائيلي وهي تعلم مسبقا ً أن العرب ال يمكن أن يقبلوه،
ثم تبدأ آلة اإلعالم الصهيونية في التهليل له ،وحينما يرفض
العرب مثل هذا االقتراح يتوجه الصهاينة للعالم متظاهرين
بأن األلم يعتصرهم لرفض العرب اقتراحهم السلمي.
ولما كانت األه��داف المتعددة تقتضي أساليب متعددة
وأصواتا ً متعددة ،فإن الدعاية اإلسرائيلية توظف األدوات
بحيث يمكنها إص��دار ع��دة أص��وات مختلفة .فهناك صوت
يساري معتدل ،وآخر يميني متطرف ،وثالث صوت وسط يقف
بين االثنين ،ثم يسمح لكل األصوات بأن تظهر في ما يشبه
ّ
متلق الصوت الذي يحبه (ولذا يطلق
الجوقة على أن يصل لكل
على هذه اآللية دبلوماسية الجوقة).
وقد تمكنت الدعاية الصهيونية من ربط تصرفات العرب
بما كان يفعله النازيون ،وهذا التزاوج في الصورة يكفي وحده
إلثارة النفور ضد العرب لدى الماليين من أهل الغرب الذين لن
ينسوا ما أوقعه النازيون من خراب في اإلنسان واإلنسانية،
وقد ساعدهم في ذلك عدم وج��ود دعاية عربية دفاعية أو
مضادة ألن الوضع العربي الراهن يفتقر إلى استراتيجية
موحدة.
وتصف الدعاية الصهيونية النظم السياسية العربية
بالديكتاتورية والتسلطية .كما تتهم الدول العربية بالعنصرية
في التفرقة الدينية ،وتعطي مثالً على وضع األقباط في مصر
حيث تصفهم بأنهم مواطنون درج��ة ثانية ،بالمقابل تبرز
الدعاية الصهيونية الشعب اإلسرائيلي بصورة مثالية،
فالمواطن اإلسرائيلي هو دائما ذكي ـ شجاع ،محب للسالم ذو
أخالق عالية وأن «إسرائيل» هي واحة الديمقراطية في منطقة
الشرق األوسط.
وتوجد في معظم ال���وزارات اإلسرائيلية دوائ��ر إعالمية
تسعى جميعها لتحقيق ذات أهداف العدو الصهيوني ،إضافة
لمحطات التلفزة واإلذاعة والصحافة واإلعالم االلكتروني.
وهكذا تسعى «إسرائيل» دائما ً لتحقيق النصر في المعركة
اإلعالمية على المستوى المحلي والعالمي ضد الفلسطينيين
وضد كل ما هو عربي باعتمادها على كل ما هو متاح من وسائل
الحرب النفسية وأدواتها اإلعالمية باإلضافة إلى االستخدام
الماكر للمعارض والمتاحف والسينما والمسرحيات والندوات
واالجتماعات والملصقات والمنشورات وكذلك عبر التبادل
الثقافي والعلمي مع اآلخرين.

وعلى هذا يتحدد هدف الدعاية الصهيونية على النحو
التالي :
إسكات كل صوت مضاد بين المجموعة الثانية.
التغلغل بطريقة مباشرة في صفوف المجموعة الثالثة.
تحديد اإلطار الفكري ومناخ الرأي العام الذي تتنفس فيه
المجموعة األولى.
تتميز ال��دع��اي��ة الصهيونية ،م��ن ه��ذه الناحية بثالث
خصائص:
اإليجابية ،بمعنى التبني الدائم لموقف المبادرة والهجوم.
واع لعنصر التوقيت ،بمعنى فهم واض��ح
اس��ت��خ��دام
ٍ
للمرحلية ،وما تتطلبه كل مرحلة تاريخية.
استغالل التباين في عالقات القوى السياسية في داخل
المجتمع المستهدف.
كما تعمد الدعاية الصهيونية سياسة خلط األوراق،
وإسدال غشاوة على العيون ،وصم اآلذان حتى ال يعود المتلقي
قادرا ً على التمييز بين القاتل والضحية وترتكز على التالي:
 1ـ تخطيط دعائي منظم من جانب وزارة الخارجية
اإلسرائيلية.
 2ـ استغالل األقلية التي تربطه بالمجتمع اليهودي
«التقاليد التاريخية».
 3ـ وجود خلفية تاريخية ،في المواقف المتميزة ضد البالد
العربية؛ وع��دم وج��ود دعاية عربية مضادة أو «عكسية»،
وإذا وجدت فهي ليست على المستوى المطلوب للمواجهة،
ألن الوضع العربي الراهن يفتقر إلى إستراتيجية موحدة من
«التماسك» اإلعالمي والسياسي.

دعائم الدعاية الصهيونية

يمكن القول إن استراتيجية الدعاية الصهيونية ،تقوم على
دعامتين :فئوية الدعاية من ناحية ،واإللحاح على قضايا
أساسية معينة ،بقصد ترسيخها في الذهن األميركي العام من
ناحية أخرى.
فهي دعاية فئوية متعددة األبعاد ،بمعنى أنها تخاطب كل
فئة بطريقة معينة ،وتثير معها القضايا المشتركة في ما بينها،
بحيث تكسب تأييدها .تخاطب اليهود األرثوذكس المتدينين
بلغة ،وتدعو الليبراليين بلغة ثانية ،وتحاول أن تجتذب
الماركسيين واليساريين بلغة ثالثة ،وتخاطب األفريقيين
واآلسيويين بلغة رابعة .فهي توجه لغة للتخاطب وللحوار
مع كل الفئات ،وتستخدم مع كل منها كل الحجج واآلراء التي
تؤثر فيها ،وتنتهج كل األساليب ،لنقل وجهة نظرها .فمع
المتدينين تصبح التوراة هي «المرجع األساسي التاريخي»
للصهيونية ولـ«إسرائيل» ،ومع الليبراليين تؤكد على أن
«إسرائيل» هي «واح��ة الديمقراطية في الشرق األوس��ط»،
وتشير إلى استقرار الحكم النيابي واالنتخابي في البالد .ومع
اليساريين ،تبرز الطابع «اليساري» لـ«إسرائيل» ،باعتبار أن
«الكيبوتس» هو تجربة اشتراكية رائدة في مجاالت الزراعة
والحياة الجماعية.
والدعامة الثانية الستراتيجية هذه الدعاية ،هي اإللحاح
المستمر والمتواصل على قضايا معينة ،من شأنها تحديد
اإلطار الفكري لمناخ الرأي العام الذي يعيش فيه المواطن
المستهدف .من ذلك الخلط المتعمد بين انتقاد السياسة
اإلسرائيلية ،ومعاداة السامية.

مجموعة البريك�س و�شنغهاي وت�صادم م�شروعين ...وبدائل متعددة لهيمنة القطب الأحادي على العالم

تتجه دول الـ«بريكس» وشنغهاي لتوحيد موقفها من بؤر الصراع الملتهبة
على اختالفها ،والناتجة جميعها من تصادم مشروعين عالميين :أحدهما يطمح
إلى بناء عالم جديد متعدد األقطاب ،يتيح فرصة التنمية المستقلة عن مراكز
النظام العالمي المتهالك والمتقادم ،واآلخر يشن حربا ً شعواء ،في محاولة
إلنقاذ هيمنته العالمية المتداعية.
إال أن المجتمعين في مدينة أوفا الروسية ،تجمعهم الرغبة بالتعاون لتحقيق
األمن المشترك والتنمية المستقلة .وإعالن والدة عالم جديد ال يهيمن عليه
الغرب.
ومجموعة «بريكس» تختلف بشكل كبير عن بقية أشكال التجمعات
والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل ،حيث ال يوجد
رابط معين مشترك بين الدول الخمس ،سواء سياسيا ً أو اقتصاديا ً أو ثقافيا ً
أو غيره ،كما أنه ال يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي ،بل تأتي من أربع قارات
مختلفة ،كما أن هناك تباينا ً واضحا ً في درجات نموها االقتصادي ومستوياتها
اإلنتاجية ،وحتى المواقف السياسية بينها متباينة بشكل نسبي ،فهي مجموعة
لكنها غير محايدة تماما ً بالنسبة إلى التوازنات السياسية العالمية ،ألنها تضم
دوال ً مختلفة إلى حد كبير في التوجهات السياسية واألنظمة االقتصادية وتمثل
توجهات عالمية متعددة ،كما أن اهتمام المجموعة يتركز في األساس على
النواحي االقتصادية والمالية العالمية ،ويتعرض لقضايا سياسية إال إذا كانت
مرتبطة بالشأن االقتصادي العالمي من قبيل مقترحات مثل طرح عملة دولية
جديدة أو إصالح صندوق النقد والبنك الدوليين.

العالم .وهي تنظر إلى إعادة تشكيل المنظومة المالية التي يهيمن عليها الغرب.
لذا و ّقع زعماء دول «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب
أفريقيا)  6وثائق تشمل خطة عمل للمرحلة المقبلة ،واستراتيجية الشراكة
االقتصادية ،واتفاقا ً للتعاون الثقافي ،ومذكرة نيات حول التعاون مع «بنك
التنمية الجديد» الذي أنشأته المجموعة ،ومذكرة تفاهم إلنشاء موقع إلكتروني
خاص بالمجموعة.
ويعتبر اجتماع زعماء مجموع َتي دول «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون،
في حدث هو األول من نوعه .وك��ان على ج��دول أعماله ،النظر في الطلبين
الرسميين اللذين تقدمت بهما باكستان والهند لالنضمام إلى منظمة شانغهاي،
علما ً بأن إيران كانت قد تقدمت أيضا ً بطلب انضمام هو قيد الدرس حالياً ،لكن
ب ّته رهن برفع عقوبات مجلس األمن عنها .وشهدت القمة أيضا ً اإلعالن الرسمي
عن إنشاء «بنك التنمية الجديد» ،برأسمال قدره  100مليار دوالر ،فضالً عن
إطالق صندوق االحتياطات النقدية ،برأسمال يبلغ أيضا ً  100مليار دوالر.
قد يكون الحدث األبرز في قمة أوفا هو مباشرة الهند وباكستان ،المتناحرتين
والمسلحتين نووياً ،بعملية االنضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون ،التكتل
األمني الذي تقوده الصين وروسيا ،ويضم الجمهوريات السوفياتية السابقة،
طاجيكستان وأوزبكستان وقازاخستان وقرغيزستان ،إل��ى جانب الهند
وباكستان وإيران وأفغانستان ومنغوليا كمراقبات.
وكانت روسيا قد اقترحت إنشاء آلية الستبدال العمالت الوطنية في ما بين
المصارف المركزية لدول الـ«بريكس» ،وذلك «لتسهيل تمويل التجارة ،مع
تجاوز الدوالر كلياً ...وفي الوقت نفسه استبدال صندوق النقد الدولي ،كأمر
واقع ،وذلك بالسماح للدول األعضاء (بريكس) بتوجيه الموارد لتمويل الدول
األضعف».
كما أن المصرف المركزي الروسي «اقترح إنشاء (آلية) موازية لشبكة
 SWIFTالعالمية لتحويل البيانات المالية ،والتي تعالج وتنقل مراسالت
يومية بقيمة  6تريليونات دوالر يومياً» ،وأن « البنك المركزي» الروسي يسعى
بذلك إلى تقليص مخاطر عرقلة أو منع روسيا من استخدام القنوات المالية التي
يهيمن عليها الغرب.
وهناك من يعتقد أنه ليس ثمة بديل من شبكة  SWIFTفي العالم حالياً؛
لكن الموضوع الوحيد الذي قد يحظى باهتمام جميع دول البريكس هو مناقشة
إمكان إنشاء نظام (مواز) بين هذه الدول.

تشكيل المنظومة المالية العالمية

إطالق بنك التنمية وصندوق االحتياطات

يعرض الباحث ف��ي ال �ش��ؤون االستراتيجية كمال مساعد أبعاد
قيام تكتل دولي من مجموعتي بريكس وشنغهاي وتداعيات ذلك
على سياسة واقتصادات العالم ،خصوصا ً على المستوى المالي.
كما يعرض المؤسسات الحديثة التي أنشأتها المجموعتان ،كبنك
التنمية وصندوق االحتياطات ،والعمل بنا ًء عليه الستبدال البنك
ال��دول��ي بمؤسسات مالية تعود لهاتين المجموعتين إض��اف� ًة إلى
إنشاء صندوق مشترك الحتياطات النقد األجنبي لدول المجموعتين
المذكورتين.

كمال مساعد

وتمثل «بريكس» خمس الناتج االقتصادي العالمي و 40في المئة من سكان

كما أن «ب��ن��ك التنمية الجديد ،»NDBال���ذي أطلقته مجموعة دول

الـ«بريكس» خالل المؤتمر ،سيعزز األمن االقتصادي للدول تلك ،وبالتالي
استقرارها .وفيما يمثل إطالق البنك المذكور ،بعد إطالق «البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنى التحتية»  ،AIIBتحوال ً استراتيجيا ً أكيدا ً على صعيد
التحرر من الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية العالمية ،فهو أيضا ً يهدد
هيمنة الدوالر على التجارة العالمية.
وك��ان الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين قد ص��ادق على اتفاق إنشاء
صندوق مشترك الحتياطات النقد األجنبي لدول مجموعة الـ«بريكس» وكان
رؤساء الدول الخمس قد وقعوا مذكرة تفاهم بشأنه .وبحسب مذكرة التفاهم،
ستبلغ قيمة هذا الصندوق  100مليار دوالر ،تساهم الصين بـ 41مليارا ً منها،
فيما تساهم روسيا والهند والبرازيل بـ 18مليارا ً لكل منها ،وتساهم جنوب
أفريقيا بـ 5مليارات دوالر .وبحسب ما أعلنت الدول هذه في قمة فورتاليزا،
فإن الصندوق سيجنبها «ضغوط السيولة على المدى القصير» ،وسيدفع
باتجاه «تشجيع المزيد من التعاون» في ما بينها .وتجدر اإلشارة إلى أن
دول الـ«بريكس» تملك حاليا ً أكبر احتياطي من العمالت األجنبية في العالم،
وبالتالي يمثل صندوق النقد الجديد فرصة مهمة الستثمار االحتياطات
الضخمة هذه في المشاريع التنموية.
وبالتالي سيمنح الصندوق الجديد قروضا ً تصل قيمتها إلى  30في المئة
من مساهمة الدولة المقترضة فيه ،بنا ًء على أكثرية بسيطة من األصوات،
فيما يحتاج إقراض مبالغ أكبر إلى توافق جميع الدول األعضاء .أما الهدف
األس��اس من إنشاء صندوق النقد الجديد ،فهو تأمين البديل من اإلقراض
الطارئ الذي يوفره «صندوق النقد الدولي» ،المؤسسة التي تهيمن عليها
الواليات المتحدة خصوصا ً وحلفاؤها األوروبيون منذ إنشائها غداة الحرب
العالمية الثانية.
وفي هذا السياق ،يكشف يوري موسيكين ،نائب عميد معهد االقتصاد
واألعمال العالمية في موسكو أن «البريكس تجذب رؤوس األموال «الساخنة»
من المناطق األخ��رى ،حيث ال تستطيع تلك الموارد المالية إيجاد موطئ
لالستثمار ،وتعتبر أس��واق البريكس أكثر جذبا ً للشركات بسبب تمتعها
بقوة عمالة أرخ��ص» .كما أن «األح���داث» األخيرة تظهر أن نمو البريكس
يؤثر في االقتصادات الغربية على نحو أكثر مباشرة ،وب��ات يهدد وحدة
االتحاد األوروب���ي «األزم��ة اليونانية» ،وتعمل البريكس هناك من خالل
اتفاقات صندوق النقد الدولي ،عبر زيادة حصص البريكس في الصندوق».
ووفقا ً لتقارير عالمية ،حول آف��اق االستثمار التي عقدت في كانون األول
 ،2010قد تصبح البريكس بحجم مجموعة الدول السبع الواليات المتحدة
واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا بحلول عام .2027

وتظهر التوقعات طويلة األجل أن البريكس ستسهم بقرابة  50في المئة من
أسواق األسهم العالمية بحلول  ،2050وسيتجاوز ناتجها اإلجمالي المحلي
المجمع مثيله في الواليات المتحدة بحلول عام  ،2020وفقا ً لألرقام الصادرة
عن القمة األخيرة لهذه الدول ،فإن مجموعة البريكس ،اتخذت إضافة إلى
تعزيز التعاون االقتصادي في ما بينها ،خطوات لدعم التنسيق السياسي
الداخلي ،لزيادة أرباحها وتأثيرها في الساحة الدولية.
هذا يعني أن سلطة الدوالر األميركي واليورو األوروب��ي وما يرتبط بهما
من عمالت ستنحسر  60في المئة من السوق الدولية ،وأن البنك وصندوق
النقد اللذين جرى تأسيسهما من قبل مجموعة البريكس باتا مرشحين إلزاحة
البنك وصندوق النقد الدوليين عن موقعهما الذي سمح منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية ،بتدمير اقتصادات بلدان العالم الثالث وإغراق هذه البلدان
بمديونيات ضخمة تسد أمامها آفاق التنمية الحقيقية.
في سياق آخ��ر ،أعلن وزي��ر الخارجية الروسي سرغي الف��روف أن دول
«بريكس» اتفقت على عدم توسيع المجموعة في المرحلة الحالية ،مشيرا ً
إلى ضرورة تنفيذ المجموعة لكل االتفاقات في اإلطار الخماسي القائم أوالً.
وذ ّكر الفروف أن «بريكس» تكتل غير رسمي ،حيث لم توقع الدول األعضاء
أي وثائق تتعلق بالعضوية وشروطها .أما عن انضمام الهند وباكستان إلى
منظمة شنغهاي للتعاون ،فقد أكد نائب وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
ريابكوف ،أنه «كلما ازدادت أشكال التعاون والتحاور (بين البلدين) ،ازدادت
فرص البلدين الجارين بتجاوز الخالفات القائمة بينهما.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية ،أعلن الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتين ،أن بالده طرحت على مجموعة «بريكس» جملة مبادرات تندرج في
إطار خريطة طريق لتنمية التعاون االستثماري بين دول المجموعة .وأهم
تلك المبادرات تأسيس اتحاد للطاقة في إطار المجموعة ،وإنشاء مركز أبحاث
دولي في مجال الطاقة ،باإلضافة إلى إنشاء اتحاد للصناعات المعدنية،
واعتماد خطط تعاون تكنولوجي بين دول المجموعة في حقل إنتاج اآلت
طبية حديثة وأجهزة إلكترونية وبرامج كمبيوتر متطورة .وكشف الرئيس
الروسي بوتين أن عدد المبادرات والمشاريع التي يطرحها الجانب الروسي
يصل إلى  50مشروعاً ،داعيا ً زعماء دول المجموعة وخبراءها المختصين
إلى تبادل اآلراء حول هذه المقترحات الختيار ما يمكن تطبيقه في المستقبل
المنظور ،والمستقبل آت.

 باحث في الشؤون االستراتيجية

