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لغة �أميركية مزدوجة
�إزاء رو�سيا في �سورية
} حميدي العبدالله
دأب المسؤولون األميركيون على اإلشارة إلى أنّ التدخل الروسي
في سورية للقتال إلى جانب الجيش السوري في محاربة اإلرهاب
أي تأثير على الوضع الميداني وعلى المعادالت القائمة
لن يكون له ّ
في سورية ،وجعل المسؤولون األميركيون هذه المواقف الزمة
تتك ّرر دائما ً في تصريحاتهم منذ أن بدأت الطائرات الروسية في
قصف مواقع الجماعات اإلرهابية .لكن من الواضح أنّ تصريحات
المسؤولين األميركيين التي تقلّل من القيمة االستراتيجية لإلسهام
العسكري الروسي في سورية موجهة إلى الرأي العام في المنطقة
العربية ،ومحاولة لرفع معنويات المسلحين وحكومات المنطقة
التي تشكل جزءا ً ال يتجزأ من النفوذ األميركي ،وليست موجهة إلى
الرأي العام األميركي ،بل على العكس من ذلك فإنّ اإلعالم األميركي
له تقدير آخر لنتائج اإلسهام الروسي في الحرب على اإلرهاب في
س��وري��ة .مثالً صحيفة «ل��وس أنجلوس تايمز» تؤكد أنّ «الرئيس
الروسي جريء وقد حقق اآلن نجاحا ً في تغيير األحداث في الحرب
األهلية في سورية لمصلحته ،وإعادة روسيا كقوة إقليمية ،وربما
إح��راج ال��والي��ات المتحدة» .وتعترف الصحيفة« :يبدو أنّ اإلدارة
كانت تفتقر إلى معلومات استخبارية حول النوايا الروسية» ،وحول
آفاق المستقبل تؤكد الصحيفة األميركية أنّ «الحقيقة المحزنة تكمن
في عدم وج��ود الكثير بالنسبة ألوباما للقيام به لمنع روسيا من
التدخل» في سورية ،وأنّ «خيارات الواليات المتحدة محدودة على
هذا الصعيد».
ال ش��ك أنّ ه��ذا ال�ك�لام ال�ص��ري��ح وال��واض��ح يناقض ب�ق��وة كالم
المسؤولين األميركيين الذين قللوا من أهمية التدخل الروسي،
بل تحدّثوا عن الفشل ،فإذا كان التقدير األميركي هو أنّ اإلسهام
الروسي سيقود إل��ى فشل روسيا ،كما فشلت ال��والي��ات المتحدة
بحملتها ض ّد «داع��ش» ،فلماذا تستنتج الصحيفة ب��أنّ هذا التدخل
«يحرج الواليات المتحدة» إذا لم يكن هناك قلق وخوف من نجاح
الحملة الروسية وفشل الحملة األميركية ،األمر الذي يؤكد تواطؤ
الواليات المتحدة مع الجماعات اإلرهابية ،أو على األق ّل عدم جديتها
في محاربة هذه التنظيمات.
ال شك أنّ ما يؤثر على السياسات وال �ق��رارات األميركية ،إزاء
سورية ليس ما يوجه إلى الرأي العام العربي ،بل ما يوجه إلى الرأي
العام األميركي ،ال��ذي ستكون له الكلمة النهائية في التأثير على
صانعي القرار في واشنطن .وإذا كانت نتائج ازدواجية لغة الخطاب
قد تقود إل��ى تعزيز وحتى تحقيق نجاحات تكتيكية أميركية ،إال
أنها تفاقم مأزقها االستراتيجي ،سواء لجهة معارضة الرأي العام
األميركي لمزيد من ال�ت��و ّرط والمغامرات ،أو لجهة رف��ع مستوى
االلتزام في مواجهة الدخول الروسي إلى سورية.

�أردوغان والعدّ التنازلي
نحو الأحد االنتخابي
الحدث يبقى تركيا ً من اليوم حتى يوم األحد المقبل ،حيث االنتخابات التركية
البرلمانية تحجز المشهد األول في المنطقة ،ويبدأ الع ّد التنازلي لحكم حزب
العدالة والتنمية وسط تشاؤم استطالعات الرأي حول مستقبله السياسي.
فقد كشف االستطالع الذي أجرته مؤسسة «جازيجي» التركية الستطالعات
ال��رأي عن تراجع الحزب الحاكم  1.6نقطة عن االنتخابات التي جرت في
حزيران الماضي إلى  ، 39.3فيما أظهر استطالع ال��رأي ال��ذي شمل خمسة
آالف شخص في الفترة بين  13 12-من الشهر الحالي ،تقدّما ً لحزب الشعب
الجمهوري المعارض الرئيسي بحصوله على  28.1مقابل  25في انتخابات
حزيران.
بينما كشف االستطالع الذي أجرته مؤسسة «متروبول» أنّ حزب العدالة
والتنمية ،الذي ينتمي إليه أردوغان ،سيحصل على  41.7بالمئة من أصوات
الناخبين ،أما حزب الشعب الجمهوري فسيحصل على  25.5بالمئة منها ،مقابل
 15.7بالمئة لحزب الحركة القومية ،و 14.7لحزب الشعوب الديمقراطي.
وحسب استطالع «ماك» ،فإنّ حزب العدالة والتنمية ،سيحصل على 44.7
من األصوات ،إذا أجريت انتخابات مبكرة على الفور ،بزيادة تبلغ نحو أربع
نقاط مئوية عن نسبة  40.9التي حصل عليها في انتخابات حزيران الماضي،
فيما سيحافظ ك ّل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية على
نسبة ك ّل منهما دون تغيير ،بينما سيتراجع تأييد حزب الشعوب الديمقراطي
الكردي.
الحصيلة التي تقولها ك ّل استطالعات الرأي بما فيها مَن يتوقع تقدّما ً لحزب
أردوغان – أوغلو ،أنّ الحصول على األغلبية الالزمة لتشكيل حكومة مستحيل،
خصوصا ً مع اإلجماع على الموقع الذي تحتله األزمة السورية في تشكيل الرأي
العام الناخب.
فقد جدّد رئيس حزب الشعب الجمهوري ،أكبر أحزاب المعارضة في تركيا،
كمال كليجدار أوغلو ،وعده بإعادة الالجئين السوريين المقيمين في تركيا
إلى سورية ،وعدم التدخل في شؤون الشرق األوسط ،في حال فوز حزبه في
االنتخابات البرلمانية .وقال كليجدار أوغلو ،في خطاب جماهيري ،ألقاه األحد
الفائت ،في محافظة ساكاريا التركية« :تركيا لديها هموم ومشكالت بحجم
الكون ،وفوق ذلك جاءها مليونان ومئتا ألف س��وري .ماذا سيح ّل بهؤالء؟
أبناؤنا أصبحوا عاطلين عن العمل .وها هم اآلن في الحكومة يحاولون إيجاد
وسيلة إليجاد وظائف لهم .الجمهورية التركية تعاني اليوم أكبر األزمات في
تاريخها» .وأضاف كليجدار أوغلو« :هذا وعد قطعناه على أنفسنا ،سوف نجلب
السالم إلى الشرق األوسط ،ولن نتدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة».
وتبدو حكومة داود أوغلو مضطرة لمراعاة هذا التح ّول ،فمنذ صدور قرار
ّ
مؤخراً ،بمنع تنقل السوريين بين الواليات التركية إال بإذن
السلطات التركية
مسبق من دائرة الهجرة ،و«بشكل مؤقت» ،تحت شعار ضبط األمن خالل فترة
االنتخابات النيابية المقبلة ،أُثير جدل بين المعارضين السوريين والحقوقيين
وبين السياسيين المختصين في الشأن التركي ،حول انتهاء ربيع السوريين
في تركيا ،وهل هذه القرارات ستح ّد من تواجد السوريين فيها ،وهل هي بداية
إلص��دار ق��رارات أخ��رى تنهي ربيع السوريين في تركيا؟! فكتب المعارض
السوري بسام شحادات تدوينة له على موقع التواصل االجتماعي «فيس
بوك» بعد إصدار القرار ،قائالً« :ال أبالغ إنْ قلت إنّ ربيع السوريين في تركيا
قد انتهى».
ويضيف باحث سياسي في الشأن التركي ،أنّ تعاطي الحكومة مع القضية
السورية بات عبئا ً عليها بخاصة ملف الالجئين السوريين ،إضافة لما جلبه
ذلك من تصاعد المواجهات مع «داعش» وتهديدات التنظيم للحكومة التركية.
ويتابع ،كما أنّ نتائج الحزب في االنتخابات األخيرة أشارت إلى تنامي مشاعر
الرفض لسياسة الحكومة تجاه الالجئين السوريين وجاء مع تنامي مشاعر
قومية وتراجع اقتصادي واضح ظهر في تراجع الليرة التركية والتصنيفات
االئتمانية الدولية».

«توب نيوز»

�أمراء المخدّ رات
 يخجل أيّ مسؤول سياسي أو إعالمي أن يضع نفسه في موقع الدفاععن مه ّرب مخدّرات ،خصوصا ً إذا كان السبب الوحيد هو الوالء المدفوع األجر
لصاحب النعمة كبير العائلة التي ينتمي إليها المه ّرب.
 لكن من ال يستحي يفعل ما يشاء خصوصا ً عندما يصير إحساسه بأنهصنع لتلبسه أقدام اآلخرين.
حذاء ُ
 بعض اإلعالميين متط ّوعون لتأليف قصص ومقاالت وفقرات تلفزيونيةمحورها النيل من ك ّل تناول لحكاية األمير المه ّرب ،وهم يعلمون أنه لو حدث
وضبط من يوزاي األمير رتبة في العائلة الحاكمة في أيّ مؤسسة قيادية لجهة
منافسة أو على طرف خصومة ألقاموا الدنيا وما أقعدوها طالما العائلة هي
المؤسسة الحاكمة في السعودية.
 «وقع األمير وما حدا س ّما عليه». ال فرص للفلفة اآلن وك ّل فضيحة لتبرئته تعادل فضيحة التهريب. الطريق الوحيد لإلفراج عن األمير صار بمفاوضات سياسية مع األطرافاللبنانية الفاعلة للوصول إلى تسوية تنتهي بتسليم األمير تحت شعار تفاهم
تبادل قضائي.
 على السعودية أن تتح ّمل اإلهانة وتستع ّد لدفع ثمن سياسي يجعلاألطراف السياسية ترضى المقايضة.
 -سيطلع المرتزقة بسواد الوجه.

التعليق السياسي

المعار�ضات الخارجية �أدوات م�أجورة
ال مكان لها في �سورية الم�ستقبل...

االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية
ودور الف�صائل ُ
والنخب
} رامز مصطفى

} محمد ح .الحاج
قناعة شبه كاملة ب��أنّ قطار الح ّل
ال��س��ي��اس��ي ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��س��وري��ة
سينطلق في القريب ،جهات ع�دّة على
رأسها روسيا هيّأت سكة االنطالق –
القطار لم يوضع عليها بعد  -وجاء
ذلك على محورين ،األول تغيير الواقع
ال��ع��س��ك��ري وت��رج��ي��ح ك��ف��ة الجيش
السوري في مواجهة اإلره��اب ،المحور
ال��ث��ان��ي م��ح��ادث��ات دول��ي��ة م��ع أط��راف
ودول منخرطة في الحرب على سورية
وم��ع فصائل ال��م��ع��ارض��ات الداخلية
والخارجية لبلورة الح ّل.
رحبت المعارضة الداخلية،
في حين ّ
وب��ع��ض الشخصيات المستقلة في
الخارج بالتوجه نحو الح ّل السياسي
ووق���ف ن��زي��ف ال���دم���اء ،وبعضها في
األساس لم يراهن على الح ّل العسكري،
ترفض المعارضات الخارجية أيّ ح ّل
سياسي ،والسبب أنها ليست صاحبة
قرار وليست موحدة التابعية واألهداف،
الذين يقومون بدور األدوات لتركيا وقطر
والسعودية ما زالوا يتمسكون بمواقفهم
مطالبين بإسقاط النظام الذي يختزلونه
في شخص ،والحقيقة أنهم يستهدفون
بنية وم��س��ار دول���ة بكاملها ،وألنهم
ّ
المشغلة
ي��ع� ّب��رون ع��ن رأي األط���راف
والمم ّولة وارتباطهم بها جذري وليس
عن حقيقة موقف الشعب السوري كما
يدّعون.
الالفت في ما يت ّم تداوله هو موقف
«الجيش الحر» الذي أبدى أطراف منه
أو ناطقون باسمه تناقضا ً في ال��ردود،
بعضهم رف��ض ال��ع��رض ال��روس��ي في
التنسيق لمحاربة «داعش» ،وجاء ذلك
على خلفية الرفض األميركي لتحديد
م��واق��ع الجيش ال��م��ذك��ور حتى ال يت ّم
ض��رب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ال����روس ،وبعضهم
أب��دى بعض المرونة شاكيا ً ومبالغا ً
في تقدير حجم الخسائر التي تع ّرض
لها هذا الجيش مضيفا ً لها أعداد مبالغ
بها من خسائر المدنيين دون أيّ دليل،
وحقيقة األمر أنّ «الجيش الح ّر» ومنذ
بداياته كان معلوما ً لك ّل األطراف أنه أداة
«اإلخوان المسلمين» وتنظيمهم المسلح،
وأنّ أه�� ّم كتائبه كانت تحت ُمس ّمى
الفاروق ،والتي انفرط عقدها والتحق
أغلبها بتنظيمات أخرى بعد أن هوجمت
تشكيالتها من قبل هؤالء ،الغالبية من
عناصر هذا الجيش التحقت بـ«النصرة»
وهي فرع قاعدة الجهاد في بالد الشام،
وقليل منه بايعوا أمير «داعش» والبقية
الباقية منهم فشكلوا ح��االت متجدّدة
بعد أن انض ّمت لهم تنظيمات ومس ّميات
ج��ه��ادي��ة أخ����رى ج���ذوره���ا السلفية
اإلسالمية – منها« :جيش الفتح ،جيش
اإلسالم ،وأحرار الشام إلخ »...ولم يبق
لمن يحملون اسم «الجيش الح ّر» مواقع
معروفة أو يمكن االشارة إليها في واقع
األمر ،لهذا لم تر ّد اإلدارة األميركية على
الطلب الروسي ،وينطبق األمر ذاته على
من بقي من عناصر «الح ّر» في نقاط أو
تجمعات صغيرة بعيدة عن متناول
«داعش» و«النصرة» ،وإذا كانت «كتائب
الفاروق» هي األبرز على ساحة المنطقة
الوسطى (حمص – الرستن – تلبيسة
– الحولة) قبل أن تتوزع شماال ً وشرقاً،
فهي لم يعد لها وجود في هذه المناطق
وسقطت كلها بين أي���دي «ال��ن��ص��رة»
و«داعش».
ال ب ّد إلنجاز أية تسوية سياسية من
توقف األعمال العسكرية ،وال ب ّد ألطراف
التسوية من امتالك القدرة على فرض

هذا الوقف ،فالتسوية تقتضي من ك ّل
األط���راف القبول بالحوار ال��س��وري –
السوري مدخالً للح ّل ،والقبول أيضا ً
بالعودة إلى الشعب السوري كصاحب
الحق األول والوحيد ف��ي اختيار من
يريد وال��ن��ظ��ام ال��ذي ي��رت��أي��ه ،بعد أن
ت��ط��رح مختلف األط����راف مشاريعها
حول مستقبل سورية ،بعد االتفاق على
تحديث القوانين المتعلقة باالنتخابات،
القانون المدني ،الحريات ،بما في ذلك
قوانين الصحافة واألح���زاب وغيرها،
وربما تعديل الدستور.
المعارضات الخارجية غير الموحدة
المرجعية على تعدّد ارتباطاتها ال تجمع
على أمر غير إزاحة رأس النظام ،وهذا أمر
غير منطقي ،فالنظام ليس شخصاً ،إنما
سلسلة متكاملة من القوانين واألنظمة
وال��م��ؤس��س��ات وس��ل��ط��ت��ان تشريعية
وتنفيذية وأغلبية شعبية ،مطالبة
روسيا من قبل المعارضات بالتخلي عن
الرئيس األسد وتنحيته يحمل في طياته
إق��رارا ً يتناقض مع القول إنّ مطالبهم
تعبّر عن رأي الشعب السوري ،روسيا
تؤكد على المرجعية الشعبية ،فمن هو
الممثل الحقيقي للشعب السوري؟ تركيا
أم السعودية أم قطر أو فرنسا ،في الوقت
الذي يق ّرر هؤالء أنّ على روسيا أن تبادر
بالنيابة عن الشعب ال��س��وري فتقوم
بتنحية الرئيس األس��د ألنهم عجزوا
ط��وال س��ن��وات ع��ن وق��ف دع��م غالبية
الشعب له في موقفه بوجه اإلره��اب
والحفاظ على بنية الدولة من السقوط
بين أي��دي عصابات دولية تعمل على
إلحاق سورية بمشاريع تخدم الغرب
والصهيونية العالمية.
ال��رئ��ي��س األس���د وم��ن منطلق الثقة
بشعبه أب���دى م��واف��ق��ة مبدئية على
إج���راء ان��ت��خ��اب��ات ،وف��ي ال��وق��ت ال��ذي
يمثل الرئيس األميركي حوالي 51%
من الشعب األميركي ،ومثله الرئيس
ال��ف��رن��س��ي وغ��ي��ره��م ،ف��ق��د ح���از األس��د
على ثقة ت��ج��اوزت  80%م��ن مجموع
الشعب السوري ،وأما التشكيك بنزاهة
االنتخابات فالمجال مفتوح لمراقبين
دوليين م��ن دول محايدة م��ع مراقبة
التدخل المالي لالحتكارات الطامعة
بثروات سورية ،وعندها سيظهر جليا ً
للعيان م���دى ك���ذب االدّع�����اء بتمثيل
الشعب ال��س��وري ،س��واء من قبل دول
مثل تركيا وقطر والسعودية أو حتى من
المعارضات التي ال يمكن أليّ منها الفوز
بنسبة قد ال تتجاوز  2%بعد انكشاف
ارتباط شخصياتها بمشاريع يم ّولها
الدوالر والريال بفئاته.

ق��ي��ل الكثير ف��ي ارت��ه��ان وارت��ب��اط
شخصيات ال��م��ع��ارض��ات الخارجية
بمشاريع الع ّم سام الممثل الشخصي
للصهيونية العالمية ،وتف ّرعاته الناتوية
وال��وه��اب��ي��ة واإلخ��ون��ج��ي��ة والقاعدية
والداعشية ،وكلها أدوات لزرع الفوضى
في ما أطلقوا أو اصطلحوا على تسميته
«ال��ش��رق األوس��ط الجديد أو الكبير»،
ورأينا شخصيات المعارضات تطالب
الدول الكبرى بالتدخل إلطاحة النظام
مب ّررين لهذه الدول أنهم يحملون الهوية
السورية وأنهم يمثلون الشعب السوري،
بينما يدقق السوريون في خلفيات هؤالء
وتاريخ ك ّل منهم ليتبيّن أنّ بعضهم ال
يعرف وطنه إال على الخريطة إنْ كان
يحسن قراءتها ،وأنهم يحملون هوية
وجنسيات دول مختلفة – أميركية،
وفرنسية ،وتركية ،وسعودية ،وربما
ألمانية وكندية وأسترالية – معارضات
م��ت��ع��دّدي ال��ج��ن��س��ي��ات ع��ل��ى شاكلة
الشركات االحتكارية متعدّدة الجنسيات،
أما من حيث الجذور واالمتداد الشعبي
فليس لهم في أماكن والدتهم أو إقامة
عائالتهم (طبعا ً للبعض المولودين على
أرض الوطن) أيّ قبول ال على مستوى
العائالت وال األفراد إال ما ندر ،وأغلبهم
مالحق بجرائم جنائية منها سرقة أموال
الشعب والنصب واالحتيال أو التواصل
مع جهات خارجية معادية ،وبعضهم
لم يكتم ارتباطه باالستخبارت المركزية
أو اتصاله بالعدو الصهيوني ومطالبته
على المأل بالتدخل وضرب سورية ،وفي
ذلك خيانة وطنية عظمى.
ال��م��ع��ارض��ات ال��خ��ارج��ي��ة (مجلس
اسطنبول ،وائ��ت�لاف ال��دوح��ة) ترفض
الح ّل السياسي بناء على أوامر مم ّوليها،
وق��د تأكد لك ّل السوريين أنّ َم��ن فيها

ال يهتمون بمصالح الشعب وال أمنه
وس�لام��ة أراض��ي��ه ،ب��ل ه ّمهم استمرار
دفق التمويل والفنادق الفخمة والظهور
اإلع�لام��ي ،وي��درك��ون أن��ه��م بالنهاية
ال دور لهم ف��ي مستقبل س��وري��ة التي
عملوا جاهدين على تخريبها ونهب
ثرواتها وإفقار شعبها ،هذا األمر الذي
ي��درك��ه سادتهم الرافضين للتسوية
قبل الحصول على مغانم ومكاسب
سياسية واقتصادية على حساب شعب
تآمروا لذبحه ويستم ّرون في تشغيلهم
واستثمار مواقفهم وأبواقهم.
م��ا ورد ب��دي��ه��ي��ات ي��درك��ه��ا ال��غ��رب
واإلدارة األميركية ،كما يدركها قادة
األع���راب المتو ّرطون ف��ي ك � ّل الخراب
العربي ،قبل ذلك أدرك أبعادها ومراميها
وأدوات��ه��ا ال��س��وري��ون ومعهم ال��روس
واإليرانيون وباقي الدول التي ال تدور في
الفلك األميركي ،وال تشارك في مشاريعه،
س��وري��ة ليست وح��ي��دة ،وال��س��وري��ون
م��ؤم��ن��ون بالنصر ،ايمانهم ب���أنّ من
يحملون الهوية المزيّفة ال دور لهم مطلقا ً
في صياغة المستقبل ،ترفضهم األرض
قبل الشعب ...سكان سورية  24مليون
نسمة ،فأين المشكلة في سقوط بضع
مئات من ه��ذه الهوية الوطنية طالما
ارتضوا العمالة وخانوا الوطن؟
***
مفارقة :تباكى أحد أعضاء مجلس
اسطنبول على «ظالمة أه��ل السنة»،
وم��ا يلحق بهم م��ن حيف ،ف��ي الوقت
الذي يعتبره هؤالء مجرد ذمي (مشرك)
ال مح ّل له من اإلع���راب ،وظهر تباكيه
وظيفة مأجورة إعالمياً ،مثله كمثل ندابة
يستأجرها البعض للبكاء على الموتى.

تو�ضيح
في مقال نشرته لي «البناء» بتاريخ  14تشرين األول  2015بعنوان «اإلخوان
الماسو – مسلمين وسقوط آخر أوراق التوت» ،استشهدت بكالم لرئيس مركز الحوار
العربي األميركي األستاذ صبحي غندور ،ثم علّقت على الكالم ،ف ُفهم أنّ التعليق هو
من ضمن ما قاله األستاذ غندور .وحرصا ً على الدقة في االقتباس فإنّ ما قاله األستاذ
غندور هو التالي :أستغرب سيل األص��وات التي بدأت تعلو في المنطقة مشايخ
ومفتين و ...ماذا يعلم هؤالء ،ماذا يتعلّمون ويعلّمون؟ أما التعليق الذي أضفته فهو
التالي :المضحك أنهم يطالبون أوباما بغضبة من أجل الله ،ربما صدّقوا أنّ اوباما هو
أبو حسين فعالً وتناسوا أنّ أمه وعائلتها يهودية ،وأنه تربّى في كنفهم وتحت إشراف
المحفل ،وأنّ ع ّم زوجته معروف بالحاخام األس��ود… بلى ،يعلمون ذلك ،لكنهم
يمارسون التضليل والتالعب بعقول المؤمنين البسطاء ،وهكذا يدعون إلى الجهاد
ويستنفرون مسلمي العالم ض ّد روسيا وكأنهم لم يفعلوا حتى الساعة…!

كي الوعي
الأمن الفكري مقابل ّ
*

} علي إبراهيم مطر

منذ بداية ما يُس ّمى «الربيع العربي» وتنامي ظاهرة
التطرف والتكفير واإلرهاب في المنطقة العربية ،تنتشر
مصطلحات وأفكارا ً تكفيرية تعمل على تشويه المفاهيم
واألفكار لدى عامة الناس ،ال سيما فئة الشباب ،حيث
يت ّم إيصالها بسهولة وفق خطة منهجية من أجل «كي
وعي» هؤالء بطريقة ممنهجة.
ه��ذه الظاهرة هي بمثابة ح��رب ناعمة تستخدم
بطريقة محترفة ،وبالتالي ،فإنّ هناك من يتقبّل هذه
األفكار ويسير وفق مبتغاها ،لكن في الوقت نفسه ،هناك
من يرفضها كلياً ،ومع ذلك يبقى الخوف قائماً .واليوم ال
يمكننا إخفاء حقيقة األفكار المش ّوهة التي تجتاح بقوة
عقول الكثيرين في العالم العربي.
إنّ الهدف من اإلره��اب الذي يضرب منطقتنا ،ليس
القتل فقط ،بل نشر الفوضى مقدّمة للسيطرة على
مقدّرات األمة ،وذلك من خالل كي عقول الناس عبر نشر
أفكار التكفير من قبل تنظيم «داع��ش» .هذا األسلوب
يعتبر أحد أخطر نماذج القوة الناعمة ()Soft Power
التي ع ّرفها األميركي جوزيف ن��اي ،بأنها القدرة في
الحصول على ما نريد من خالل الجذب ،بدال ً من القسر
أو الدفع .فالقوة الناعمة ليست دعاية سياسية ،بل هي
سجال عقلي وقيمي يهدف إلى التأثير في الرأي العام
في داخ��ل المنظومة االجتماعية .وم��ن أج��ل تحقيق
أهدافها ،تستفيد القوة الناعمة من ك ّل المؤثرات والرموز
البصرية واإلعالمية ،وهذا ما يت ّم استخدامه حالياً،
باإلضافة إلى المدارس التي تستخدم لنشر هذه األفكار،
وقد اعتمدت هذه الطريقة في أفغانستان وباكستان كما
يعتمدها «داعش» اآلن في سورية والعراق.

كي الوعي
مصطلح ّ

كي الوعي مصطلحا ً جديداً ،إنما
ال يحسب مصطلح ّ
يعمل به منذ القدم ،لكن وسائله تتغيّر بحسب ك ّل حقبة
كي الوعي جزءا ً من منهج الحرب
زمنية ،ويمكن أن يكون ّ
الناعمة ،لكن يُراد به حربا ً ناعمة من خالل استخدام
فكي الوعي هو طريقة من طرائق غسل
القوة الصلبةّ .
الدماغ التي من خاللها تتغيّر أفكار اإلنسان ومعتقداته،
من منظور الجهة التي تشنّ الحرب على هذا العقل.
وبالتالي نكون أمام تشكيل قناعات جديدة منحرفة كليا ً
عن االتجاه الصحيح أو الهدف األسمى ،مثل (أن يعتبر
الفر ُد تحري َر القدس هدفه ،ويعتبر الكيان «اإلسرائيلي»

محتالً لها ،فيغيّر هدفه ويخطئ معتقده ،أو على
األق � ّل يتبع منهجا ً ال يتعارض مع أه��داف العدو .في
حالتنا هذه يمكن أن يت ّم تغيير عقل الفرد من مناهض
لإلرهاب والتطرف والتكفير ،ورافض لممارسات تنظيم
«داعش»؛ إلى متقبّل لهذه األفكار واألعمال أو على األق ّل
معارض لها ،وهذا ما حصل في العراق تحديدا ً عند
غير
ٍ
ظهور «داعش» وتمكنها).
ويعتبر انتشار الجماعات اإلره��اب��ي��ة ف��ي البالد
العربية ،وعلى رأسها تنظيم «داعش» ،وقيامها بأبشع
الجرائم واألعمال اإلرهابية وسفك دماء شعوب هذه
البالد ،مقدّمة لنشر األفكار المغلوطة ،وغسل عقول
كي وعيهم نتيجة الخوف
الناس عبر الرعب ،ومن ثم ّ
ال��ذي ينتابهم ،واإليحاء لهم بضرورة اتباع تعاليم
وأفكار ومعتقدات التكفيريين.

األمن الثقافي
أساس المواجهة

كي الوعي
أمام ما تقدّم ،أصبحنا بحاجة إلى مقاومة ّ
ومواجهة هذه السياسة التي تتبع ض ّد مجتمعاتنا ،عبر
الحربين الصلبة والناعمة ،وعبر تأمين أمن البلدان التي
نعيش بين ظهرانيها ،وتلك التي تعاني من هذه األفكار.
في مقابل األمن العسكري والسياسي واالقتصادي ،نحن
بحاجة إلى تحقيق األمن الفكري والثقافي للمجتمع،
وذلك لتأمين فئاته وحمايتها ،وال سيما الشباب من
الفكر المتطرف ،عبر رعاية هؤالء اجتماعياً ،ثقافياً،
سياسيا ً وعلمياً ،فهناك مثالً ما يقارب  20مليون عاطل
عن العمل في الدول العربية ،وعلى سبيل المثال ،جاء
في آخر تقارير صندوق النقد العربي أنّ نسبة البطالة
لدى الشباب الموريتاني ،تحت سنّ الرابعة والعشرين،
من المتوقع أن تتجاوز  40في المئة .كما أنّ نسبة األمية
لدى الذكور في العالم العربي تصل إلى  39.42في
المئة ،وهناك أكثر من  6ماليين طفل في العالم العربي
م ّمن ه��م ف��ي س��نّ ال��دراس��ة غير منخرطين ف��ي سلك
التعليم ،علما ً أنّ نسبة الشباب إلى حدود  25سنة تزداد
عن ذلك ،فمن المتوقع أن تنخرط نسبة كبيرة من هؤالء
في تنظيمات إرهابية ترى فيها تطلعاتها أو مالذا ً لها،
لذلك ال ب ّد من معالجة هذه المشكلة من ضمن سياسات
المواجهة مع اإلرهاب.
فإلى جانب الحرب العسكرية ،ال ب ّد من معالجة
األسباب المؤدّية إلي شيوع التطرف وأفكار التكفير
وتجفيف منابعه والحيلولة دون ان��ت��ش��اره ،ذلك

يكون من خالل توعية الشباب من المخاطر المحدقة
بمجتمعاتنا وكيفية مواجهة الوسائل التي يستخدمها
التكفيريون للوصول ال��ى عقول ه��ؤالء الشباب ،وال
سيما عبر االنترنت وم��واق��ع التواصل االجتماعي
التوحش،
والحرب النفسية التي تشنّ عبر وسائل إعالم
ّ
ف��ـ»داع��ش» هو من أكثر التنظيمات استغالال ً لشبكة
اإلنترنت بشكل ع��ام ،وم��واق��ع التواصل االجتماعي
بشكل خ���اص ،على رأس��ه��ا «ي��وت��ي��وب» و«ت��وي��ت��ر»
و«انستغرام» ،فضالً عن ابتكار طرق تقنية وتطبيقات
لمواصلة فتح حساباته الملغية على شبكات التواصل
االجتماعي ،ومعاودة نشر فيديواته المحذوفة .كما أنّ
أكثر عمليات التفاعل مع التنظيم من خالل التغريدات
الموالية له ،تأتي بشكل كبير من السعودية ،والكويت،
ودول خليجية أخرى .وتقوم الهيئة اإلعالمية للتنظيم
بترجمة اإلصدارات اإلعالمية إلى لغات أجنبية عديدة،
كاإلنكليزية والفرنسية ،واأللمانية ،واإلسبانية ،لذلك ال
ب ّد من تفعيل المواجهة لهذا التنظيم عبر هذه الوسائل.
لذلك ،هناك مسؤولية ضخمة تقع على عاتق وزارات
التعليم والثقافة والشباب واالقتصاد في الدول العربية
التي يمكن لها أن تؤدّي دورا ً كبيرا ً يساعد على توعية
فئة الشباب عبر تسجيلهم في المدارس والجامعات
وتأمين فرص العمل لهم ،باإلضافة إلى تنظيم مؤتمرات
خاصة بهم ،وإنشاء أندية خاصة لإلفادة من أوقات
الفراغ عندهم.
كما أنّ هناك مسؤولية ضخمة تقع على الكوادر
العلمية والثقافية في البالد العربية ،لذا على هذه
النخب مهمة المسارعة قبل دولها إل��ى المواجهة،
والعمل لمنع اختزال اآلخر من أيّ طائفة كان سواء في
إشراكه في السلطة والعملية السياسية أم في الحياة
االقتصادية.
نرى أيضاً ،أنه ال ب ّد أن يكون هناك دور كبير لطلبة
العلوم الدينية وعلماء الدين ،فال يقتصر دورهم على
الخطب الدينية على المنابر ،بل ال ب ّد من تطوير دورهم
في وسائل التواصل االجتماعي ،عبر إع��داد دورات
وندوات خاصة لهم حول كيفية المواجهة ونشر القيم
اإلسالمية التي ترفض التشدّد وتكفير اآلخر ،فغالبية
فئة الشباب اليوم أصبحت تستخدم هذه التقنية ،لذلك
ال ب ّد من التواصل معها عبر اإلنترنت والحديث معها
باللغة نفسها.
*باحث لبناني

منذ ان��دالع «ه�بّ��ة االنتفاضة الشعبية» ،وح��ال��ة من
ال �ج��دل ال��واس��ع ت�ح�ت� ّل وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع�ل��ى تن ّوعها
ومس ّمياتها ،وجميعها تتمحور ح��ول دور الفصائل
ف��ي م��ا ت�ش�ه��ده األراض � ��ي الفلسطينية ال�م�ح�ت�ل��ة من
م��واج�ه��ات وم�ص��ادم��ات م��ع ق��وات االح �ت�لال وقطعان
المستوطنين في الكيان الصهيوني الغاصب ،وبأنّ
الشارع الفلسطيني بشبانه المنتفضين في الميادين
قد تجاوزوا الحالة الفصائلية ،ووصل الجدل في بعض
األحيان ح ّد التشهير واالتهام.
صحيح أنّ «ه �بّ��ة االن�ت�ف��اض��ة ال�ث��ال�ث��ة» ق��د ب��دأت من
أي من الفصائل ،ال منفردة
دون توجهات أو قرار من ّ
وال مجتمعة .وأنّ الشباب الفلسطيني له من المآخذ
وال �م�لاح �ظ��ات ال �ش��يء ال �ك�ث�ي��ر ،وه ��و ال� ��ذي يتع ّرض
للتهميش بشكل أو ب��آخ��ر .وأنّ الفصائل فشلت في
إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ،ألسباب
بالتأكيد ال يتح ّملها الشعب الفلسطيني ،إنما تتح ّملها
الفصائل واألطراف الفاعلة فيها .وليس من باب الدفاع
عن الفصائل ،ولكن إنصافا ً لها ،أنه على الرغم ما يشوب
أوضاعها من ترهّالت ،إالّ أنها حاضرة في الميدان من
خالل الشباب الفلسطيني المنتفض ،فهؤالء في جزء
كبير منهم منضوون في أطر فصائلية ومنظمات وكتل
بأي شكل من األشكال
شبابية وجامعية .وهذا ال يعني ّ
أنه يشفع للفصائل والسلطة أنها وبعد مرور ما ُيقارب
الشهر على «هبة االنتفاضة الثالثة» ،لم تجتمع وتلتقي
أقله إذا كان من المتعذر تحقيق المصالحة الوطنية ،أن
تلتقي حول عنوان هذه الهبة االنتفاضة.
وف��ي المقابل م��ن ال�م��ؤك��د أنّ النقد والتأشير على
مواضع الخلل في أداء الفصائل وحضورها ودورها،
م��ن ح��ق الجميع أن ي �م��ارس��ه ،ول �ك��ن أن ي �ت � ّم تحويل
الفصائل إلى أباليس وشياطين يتوجب رجمها وشتمها
في هذا التوقيت ،أمر فيه من الظلم ومجافاة للحقيقة
الشيء الكثير ،إنْ لم نقل الشبهة.
وما يطبع مشهد «هبة االنتفاضة الثالثة» المتصاعدة
إلى اآلن قد أسهم في ما أسلفت بشكل أو آخر:
 1ـ الفصائل حتى اآلن لم تتفق على وجهة عمل
موحدة لِ َم تريده من الهبة فيما لو تصاعدت واتسعت
رقعتها ،نحو انتفاضة ثالثة ،حتى منظمة التحرير
بفصائلها لم ُتحدّد رؤية موحدة في هذا الخصوص.
 2ـ إل��ى اآلن ل��م تتبلور ،ول��و ف��ي ال �ح��دود الدنيا
هيئات ولجان محلية في المدن والبلدات والقرى ،تأخذ
على عاتقها تنظيم أعمال الهبّة الشعبية .على الرغم من
بعض ما نقرأه عن أسماء للجان ،لم يثبت إلى اآلن صحة
تواجدها وتشكلها.
 3ـ تردّد قطاع واسع من شعبنا في االنخراط حتى
اآلن ،أوالً بسبب عدم تبلور موقف فلسطيني موحد،
وثانيا ً ما ُينسب من تسريبات لرئيس السلطة األخ أبو
مازن ،أنه قد أعطى تعليماته لألجهزة األمنية أن تعمل
على التهدئة من خالل الح ّد من حراكات الهبّة الشعبية.
أي اتجاه،
وثالثا ً التوظيف السياسي لها ،وتثميرها في ّ
والخشية أن تكون الوجهة معاودة المفاوضات.
األم��ر ال��ذي ُيحتّم على الفصائل وف��ي ظ � ّل انسداد
أفق المصالحة وإنهاء االنقسام ،أن تشكل هذه «الهبّة
االنتفاضة» العنوان الوطني الجامع الذي نلتقي عنده
وح��ول��ه وألج �ل��ه ،م��ن دون أي��ة ش��روط أو اشتراطات
أي فصيل م��ن ال�ف�ص��ائ��ل .خ�ص��وص�ا ً أنّ
مسبقة م��ن ّ
مشجعة تقع في سياق دعوات الجميع
مؤشرات
هناك
ّ
للتالقي حول االنتفاضة وضرورة رعايتها واإلحاطة
بها ودعمها وحمايتها.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ن�ج��د أنّ م��ا ت�ح��دث��ت ب��ه (حركة
حماس) على لسان د .اسماعيل رضوان في قوله «إذا
ما توافرت عوامل النجاح تستم ّر هذه الهبّة وستكون
بأشكال مختلفة ،ربما تكون أش � ّد م��ن االنتفاضتين
السابقيتن ،ومن عوامل نجاحها الوحدة الوطنية على
أس��اس الثوابت وخ �ي��ارات المقاومة وإزال ��ة االنقسام
الفلسطيني» .وه��ذا يتطابق مع ما ص ّرحت به (حركة
فتح) على لسان ناطقها د .فايز أبو عيطة في قوله «إنّ
التحديات االسرائيلية وحجم الجرائم التي تقوم بها
إسرائيل ،تستوجب الوحدة والتكامل في األهداف على
المستوى السياسي ،وهذا يتطلب برنامج عمل موحد
ينظم عمل الفصائل في المرحلة المقبلة ويوحد صفوف
الشعب في مواجهة العدوان».
فالمطلوب من قبل الفصائل اإلس��راع في العمل من
أجل:
 تحديد رؤية موحدة من خالل الدعوة إلى تشكيلقيادة موحدة لالنتفاضة من الفصائل والنخب الشبابية
البعيدة عن المحاصصة ،من أجل تحديد األه��داف في
س�ي��اق تثميرها ،بالمعنى ال��وط�ن��ي والسياسي الذي
يصون دم��اء وتضحيات أب�ن��اء شعبنا وف��ي مقدمتهم
الشباب الفلسطيني .وفي هذا السياق وعلى صفحته
حدّد الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد
اإلسالمي عدد من األه��داف التي اعتبر أنه من الممكن
تسويقها دول �ي �ا ً وإقليمياً ،وت�ك��ون محرجة لحكومة
نتنياهو .وتلخصت ب �ـ«وق��ف االستيطان ومصادرة
األراض��ي  -تفكيك المستوطنات في القدس المحتلة
والضفة الغربية».
 الخروج من حالة الجدل على توصيف ما تشهدهاألراض� ��ي الفلسطينية المحتلة م��ن أع �م��ال بطولية،
لصالح توحيد التوصيف إن ك��ان م��ا ي�ج��ري ه�بّ��ة أو
انتفاضة ،حتى ال ُيضاف هذا الجدل إلى قائمة الخالفات
وعناوينها.
 رعاية أسر الشهداء والمعتقلين وأصحاب البيوتالمهدّمة.
 تحشيد أكبر مشاركة جماهيرية في المسيراتالمناهضة لالحتالل.
 اعتماد العلم الفلسطيني الذي تتوحد تحت رايتهك ّل المسيرات.
 أالّ تت ّم عسكرة االنتفاضة بشكل ارتجالي ومنفردمن قبل أي من الفصائل ،و ُيترك األمر التفاق الفصائل
بشكل موحد ،وم��ن ضمن ما يت ّم التوافق عليه حول
أشكال ووسائل المقاومة.
نعم الفصائل مطالبة بأن تنخرط مع شعبها ،ولع ّل
ان��دالع االنتفاضة جاء ليمثل فرصة سانحة لكي ُتعيد
صياغة دورها كحركة وطنية جامعة ،من خالل التالقي
وااللتفاف حول االنتفاضة ،عبر إشراك أوسع قطعات
شعبنا ونخبه في صياغة برنامجها ،وتحديد أهدافها
الوطنية والسياسية ،واالتفاق على مشروعية وسائلها
النضالية والكفاحية.

