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�آراء

درو�س من تدمر
} حميدي العبدالله

ق �ب��ل م � ��رور ع��ش��رة أش��ه��ر على
اح� �ت�ل�ال ت �ن �ظ �ي��م «داع� � ��ش» لمدينة
تدمر وارتكاب مجازر مروعة بحق
س �ك��ان �ه��ا ،أع� ��اد ال �ج �ي��ش ال �س��وري
السيطرة على المدينة ،وق�ب��ل ذلك
استعاد مناطق واسعة سيطر عليها
التنظيم اإلرهابي بين صدد ومدينة
تدمر.
فما ال��ذي تغيّر كي يحقق الجيش
ال �س��وري ب �ه��ذه ال�س��رع��ة القياسية
م��ا ل��م يستطع تحقيقه ع�ن��دم��ا ش ّن
«داع� ��ش» ه�ج��وم��ه ال��واس��ع بتواطؤ
وصمت من التحالف الدولي بقيادة
ال��والي��ات المتحدة ال ��ذي ل��م يح ّرك
س��اك�ن�ا ً ض�� ّد «داع� ��ش» ع�ن��دم��ا كانت
قوات هذا التنظيم اإلرهابي تستهدف
الجيش السوري.
ال شك في أنّ هناك ثالثة عوامل
أساسية هي التي قلبت الوضع رأسا ً
على عقب ،وم ّكنت الجيش السوري
من تحقيق هذه االنتصارات الكبيرة
على التنظيم اإلرهابي.
ال �ع��ام��ل األول ،ح �ص��ول الجيش
ال� �س���وري ع �ل��ى م� �ع ��دات عسكرية
م� �ت� �ط� � ّورة ،س � ��واء ك� ��ان ذل� ��ك قطع
ال �م��دف �ع �ي��ة أو ال ��دب ��اب ��ات ،أو غرف
التحكم واالت �ص��ال ،وه��ذه المعدات
ال� �م� �ت� �ط� � ّورة ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك تجهيز
الطائرات وتحديثها هي التي لعبت
دورا ً في تطوير القدرات الهجومية
للجيش السوري وتمكينه من تحقيق
ت �ق �دّم ع�ل��ى ح �س��اب «داع � ��ش» ،رغم
انسحاب القوة الرئيسية من القوات
الجوفضائية الروسية .بمعنى آخر
لو كانت لدى الجيش السوري هذه
ال �م �ع��دات ال �م �ت �ط � ّورة ال� ��ذي كشفت
األركان الروسية عن تزويد سورية
بها م��ؤخ��راً ،لما تمكن «داع ��ش» في
السابق م��ن إس�ق��اط ت��دم��ر والجبال
والمناطق الواسعة الممتدّة من صدد
حتى حدود محافظة دير الزور.
العامل الثاني ،الضربات الكبيرة
ال �ت��ي وج �ه �ه��ا س�ل�اح الجوفضائي
ال��روس��ي قبل ق��رار وق��ف العمليات
ال �ع �س �ك��ري��ة وال��ت��ي م � ّك �ن��ت الجيش
ال� �س ��وري م��ن ت�ح�ق�ي��ق ان �ت �ص��ارات
واسعة ،وال سيما على جبهات حلب
وال�ل�اذق��ي��ة ودرع � ��ا وري� ��ف دمشق
وان �ح �س��ار ق��وة اإلره��اب �ي �ي��ن ،سواء
كانوا من «داع��ش» أو من التنظيمات
األخرى.
ال�ع��ام��ل ال�ث��ال��ث ال�ه��دن��ة أو توقف
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ع�ل��ى جبهات
واسعة في أنحاء مختلفة من سورية.
وعلى الرغم من أنّ وقف العمليات لم
يت ّم التقيّد ب��ه بشكل كامل م��ن قبل
الجماعات اإلرهابية المسلحة التي
ح��اول��ت اس �ت �غ�لال وق ��ف العمليات
ل�ش� ّن هجمات معاكسة واستعادة
م��ا خ �س��رت��ه ف��ي ال �س��اب��ق ،إال أنها
فشلت في تحقيق ذل��ك ،وأدّى وقف
العمليات النسبي إل��ى سحب جزء
م��ن ق���وات ال�ن�خ�ب��ة االق�ت�ح��ام�ي��ة من
بعض الجبهات وحشدها على جبهة
ت��دم��ر ،إذ م��ن ال �م �ع��روف أنّ جبهة
تدمر جبهة واسعة وممتدّة جغرافياً،
وهي من أوس��ع الجبهات التي قاتل
ف�ي�ه��ا ال�ج�ي��ش ال� �س ��وري ،وبالتالي
يحتاج الجيش لش ّن هجوم بمستوى
الهجوم ال��ذي شنّه على جبهة تدمر
إل��ى أع��داد كبيرة لقطع الطريق على
محاوالت االلتفاف وإشغال الجيش
وتشتيت ق��وات��ه ،ول ��وال ال�ه��دن��ة لما
توفر للجيش سحب عدد من القوات
قادر على مواجهة مثل هذه التكتيكات
العسكرية.
هذه العوامل الثالثة مجتمعة هي
تفسر المكاسب واالنتصارات
التي ّ
التي تحققت على جبهة تدمر.

قالت تدمر...
ـ مدينة تدمر مفصل ثالثي بين نصفي
س���وري ال��ش��رق��ي وال��غ��رب��ي ونصفيها
الشمالي والجنوبي ،فربط القملون بدير
ال��زور واألن��ب��ار يتم عبر تدمر بالنسبة
لـ»داعش» ،وبالنتيجة فصل دمشق عن
حمص وحماة وحلب والساحل.
ـ استرداد تدمر يضيف ثالثة أضعاف
مساحة لبنان من الجغرافيا السورية
للجيش السوري ويوثق الربط الجغرافي
بين منطاق سيطرة الجيش.
ـ ع��ب��ر ت���دم���ر ي��ص��ي��ر ح��س��م معبر
التنف وإن��ه��اء أك��ذوب��ة ق��وات «سورية
الديمقراطية» التي فشلت في استرداده
بدعم أميركي.
ـ عبر تدمر يالقي الجيش السوري
الحدود مع األردن بعدما تقدمت قواته في
منطقة درعا نحو الحدود.
ـ التقدم في تدمر يمنح محادثات جنيف
قيمة تأكيد أنّ التقدم ف��ي الميدان لن
يتعطل بانتظار نتائج المسار السياسي
بل المسار السياسي سيتسارع بضغط
الميدان.
ـ روسيا حليف موثوق واالنسحاب
خطوة تكتيكية سياسية لم تغير نوعية
وحجم الدعم الروسي لسورية.
ـ معادلة الهدنة كانت في محلها فقد
وف���رت للجيش ف��رص��ة تحشيد قواته
ليكون هو القوة الضاربة في العمليات
التي حققت هذا النصر.
ـ تدمر تقول لمن يريد حربا ً على اإلرهاب
إنه بدون الجيش السوري ال نصر في هذه
الحرب.
«التعليق السياسي»

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

نظرة على قدرات «�إ�سرائيل» في الحرب االلكترونية
استيقظ األم��ي��رك��ي��ون صبيحة ي��وم  23من
الشهر الحالي على خبر فريد شديد االقتضاب،
نقلته شبكة «ب��ي ب��ي س��ي» البريطانية ،وغير
مسبوق يفيد بتراجع مكتب التحقيقات الفيدرالي
ووزارة العدل األميركية ،عن دعواهما القضائية
ض ّد شركة «آبل» العمالقة ،بعد مقاومتها تيسير
دخول األجهزة األمنية الرسمية لبرامجها الخاصة
بالهواتف الذكية.
الشق األول في الخبر« :صباح يوم االثنين،
 21آذار الحالي ،أرجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي
(اف بي آي) متابعته القضية القانونية المرفوعة
قائالً :ربما تمكن «طرف ثالث غير حكومي» من
التوصل لطريقة تخترق جهاز الهاتف دون الحاجة
لمساعدة شركة آبل».
ونقلت الشبكة عن مكتب «أف بي آي» قوله
«يتعيّن علينا اختبار تلك الطريقة ..ولهذا تقدّمنا
بتوسل إلتاحة فرصة زمنية أطول
من المحكمة
ّ
َ
لط ْرق هذا الخيار» .وأضافت انّ «الطرف الثالث
ع��رض تجربته ي��وم االح���د 20 ،آذار ...وعلينا
االنتظار».
الشق الثاني واأله ّم« :شركة اسرائيلية للهواتف
النقالة (سيليبرايت) توفر الدعم لمكتب التحقيقات
الفيدرالي لفك شيفرة جهاز الهاتف العائد لسيد
رضوان فاروق ،الذي أطلق النار برفقة زوجته على
موظفين مدنيين في سان بيرنادينو كاليفورنيا».
وعليه ،لن تحتاج وزارة العدل وأجهزتها األخرى
ت��ع��اون ش��رك��ة «آب���ل» الخ��ت��راق شيفرة الجهاز
المذكور «في حال نجاح شركة سيليبرايت».
واض���اف���ت شبكة (ب���ي ب��ي س���ي) انّ شركة
«سيليببرايت ابرمت عقدا ً مع أف بي آي عام 2013
لتحليل قضايا حاسوبية ..وعقدا ً جديدا ً آخر عقب
رف��ض شركة آب��ل االمتثال لطلب الجهاز العمل
على برنامج خ��اص لنظام تشغيلها من شأنه
إعاقة جهود إلغاء محتويات الجهاز ان تع ّرض
لمحاوالت متتالية الستخراج كلمة السر».
واردف��ت ان «سليبرايت وفرت خدمات مماثلة
ألجهزة األمن البريطانية ،مما أتاح لها إلقاء القبض
على شخص مطلوب عام  2012بعد استرجاع
الرسائل النصية الملغاة من جهاز آي فون».

هوية تجارية بأهداف عسكرية

تأسست شركة «سيليبرايت» عام  1999في
ّ
فلسطين المحتلة ،ومق ّرها مستعمرة «بتاح تكفا»،
القريبة من مدينة يافا ،لتطوير جهاز الستخراج
البيانات المخزنة على أجهزة اتصال محمولة ،من
بينها الهواتف النقالة واألجهزة اللوحية ،والتوصل
الستعادة البيانات الملغاة من قبل المستخدم،
وفك التشفير وكلمات الس ّر .ولدى الشركة مكاتب
فرعية في والية نيوجيرسي والمانيا أيضاً ،يصل
طاقمها التقني الى نحو  500فرد.
تزعم الشركة انّ قدراتها تتمثل في استغالل
ال��ذاك��رة السريعة المتض ّمنة في كافة الهواتف
النقالة ،والتي تستند الى بيانات لوغاريتماتية
ترمي لتخزين بيانات الهاتف ألطول فترة ممكنة،
حتى بعد إقدام المستخدم على إلغائها.
ال تخفي «الشركة» عالقاتها الوثيقة «والعميقة
بالجيش وأجهزة االستخبارات االسرائيلية»،
للتجسس االلكتروني»
وخاصة «وح��دة 8200
ّ
التي تع ّد المصدر البشري للشركة؛ وتض ّم بين
رؤسائها ضباطا ً سابقين ،منهم عميت غروس مدير
أبحاث األجهزة النقالة ،وشاحار طال المدير العام
السابق للوسائل التقنية في الجيش .وما رشح
عن نشاطاتها االستخباراتية إق��راره��ا بامتالك
القدرة على فك رموز الرسائل النصية المرسلة عبر
تطبيق «تلغرام» ،الذي قيل انّ نشطاء «داعش»
يستخدمونه بكثرة.
اختراق الشركة لألجهزة األميركية نمى الى
مسامع النقابة األميركية للحقوق المدنية ،عام
 ،2011من قبل فرعها في والية ميتشيغان الذي
سعى للحصول على أجوبة من جهاز الشرطة
المركزي ف��ي ال��والي��ة ح��ول استخدام عناصره
«م��ع��دات تصنعها سيليبرايت لتنفيذ مهام
غير قانونية بتفتيش أجهزة الهواتف النقالة
للمواطنين».
ف��ي ع���ام  2013أص����در م��ك��ت��ب التحقيقات
الفيدرالي م��ذك��رة داخلية يعلن فيها ع��ن نيته
«شراء أجهزة تصنعها سيليبرايت ..وهي إحدى
القالئل التي تملك القدرة على استعادة سريعة
للصور وأشرطة الفيديو ،وسجل البيانات الملغاة
والرسائل النصية بدقة تصل نحو  %59لكافة
أجهزة الهواتف النقالة – تتض ّمن عدة نماذج من
اجهزة آي فون».
سعت الحكومة األميركية لتخفيف االنتقادات
المتوقعة ،حول نفوذ شركة «اجنبية» تمنحها
صالحية اختراق البيانات الخاصة ،بإعادة تركيز
األنظار على «الخطر اإليراني» في مجال الحرب
االلكترونية ،ووجهت تهما ً لسبعة أفراد «مدعومين
من إيران حاولوا تعطيل عمل س ّد للمياه في والية
نيويورك ...واختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة
ببورصة نيويورك ومؤسسات مصرفية أخرى
لنحو  40شركة أميركية» .األف��راد المتهمون ال
يزالون طلقاء ويجري البحث عن اماكن إقامتهم.
في الوقت عينه ،وبالتزامن مع توجيه التهم

القضائية ،أع��دّت وزارة المالية األميركية الئحة
باجراءات مقاطعة ض ّد عدة إشخاص إيرانيين
على خلفية إطالق طهران تجارب على صواريخ
باليستية ،وصفتها يومية «واشنطن تايمز»
اليمينية 24 ،آذار ،بأنها أتت لتعزيز عزم إدارة
الرئيس أوباما عدم الرضوخ إليران أمام خصومه
السياسيين.
وأضافت الصحيفة انّ الئحة االتهام للسبعة تع ّد
«المرة األولى التي تلجأ اليها األجهزة الحكومية
مالحقة مواطنين (أميركيين) متهمون بالتعامل
مع دولة أجنبية بهدف عرقلة أداء أجهزة البنية
التحيتة في الواليات المتحدة».
أوض��ح��ت نائبة رئ��ي��س لجنة االستخبارات
ف��ي مجلس الشيوخ ،داي���ان فاينستاين ،عمق
القلق في الدوائر الرسمية بالقول «انْ استطاع
القراصنة الظفر بالسدود ،وشبكة توزيع الكهرباء،
والمطارات ،ومصادر المياه او المفاعالت النووية،
فإنّ حجم الضرر الناجم عنها سيكون هائال».

البعد السعودي

لسنا هنا بصدد اإلش��ارة الى تنامي العالقات
«ال��رس��م��ي��ة» بين ال��ري��اض وت��ل اب��ي��ب ،اذ انها
ليست بحاجة لتقديم الدالئل والقرائن ،ال يما أنّ
أصحابها ال يخجلون من اإلعراب عن تالزم عالقتهم
ومصيرهم السياسي بالكيان الصهيوني.
األمر األه ّم هو الذي يتعلق بالحرب االلكترونية،
ال��ت��ي ت��ف��ت��ق��د ال��س��ع��ودي��ة أليّ م��ن م��ك�� ّون��ات��ه��ا
ومستلزماتها التقنية والبشرية ،بينما يقتصر
دوره���ا التمويلي تكملة لوظيفتها ف��ي خدمة
االستراتيجية األميركية ،واستراتيجية الكيان
الصهيوني دون مساحيق تجميلية.
هنا المسألة تتعلق بتضافر الجهود األميركية
«واالس��رائ��ي��ل��ي��ة» ف��ي اس��ت��ه��داف أج��ه��زة الطرد
المركزية في إي��ران ،ببرامج الكترونية ض��ا ّرة،
اشهرها «ستاكسنت و فاليم».
المؤ ّرخ األميركي البارز ب��اري الن��دو ،صاحب
كتاب «شبكة من التضليل :تاريخ التواطؤ الغربي
في العراق ،منذ شرشل إلى كندي وجورج دبليو
ب���وش» ،ينقل ع��ن ت��ق��ري��ر ص���ادر ع��ن «جامعة
ت��ل اب��ي��ب» مطلع ال��ع��ام الحالي يشير فيه الى
السعودية بأنها «األم��ل األخير وخط الدفاع عن
إسرائيل ...فالسعوديون يشكلون األمل النهائي
للدولة اليهودية لحماية مصالحها السياسية في
العالم العربي».
ويضيف ن��ق�لاً ع��ن «م��ص��در خ��اص رف��ي��ع في
الحكومة االسرائيلية» قوله انّ «رئيس الموساد
االسرائيلي قصد السعودية ع��دة م��رات للبحث
مع نظرائه هناك (تركي الفيصل والحقا ً بندر بن
سلطان) إبرام اتفاقية ُتقدم السعودية من خاللها
على تمويل جهود (اسرائيل) تنفيذ جملة اغتياالت
لعدد من كبار علماء الذرة في إي��ران ...تتقاضى
بموجبها مليار دوالر» .واس��ت��ط��رد بالقول انّ
مصدره الرفيع قال انّ السعوديين «اعتبروا المبلغ
رخيصا ً مقابل حجم الضرر الذي سيلحق ببرنامج
إيران النووي».
يتيسر من
ليس من العسير الذهاب بالقول انّ ما
ّ
ّ
سيسخر (او
امكانيات تقنية لدى «سيليبرايت»
ّ
مسخر عمليا) في خدمة الحكومة السعودية
انه
مقابل اموال طائلة أيضاً؛ بل لدول الخليج االخرى
انْ لم تكن مجتمعة فباغلبيتها.

القرصنة صناعة ومهنة

ف��ي ل��ح��ظ��ة ن����ادرة م��ن ال��ص��راح��ة العلنية،
اوض��ح رئيس جهاز االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية
«االسرائيلية» ،عاموس يادلين ،طموحات وخطط
جهازه لتسخير التقدّم التقني وااللكتروني في
برامج عسكرية .وقال في نهاية عام  2009امام
«معهد دراسات األمن الوطني» ،احد نخب مراكز
األبحاث الصهيونية« ،دعوني اوض��ح لكم امام
هذا المنبر المرموق انّ مجال الحرب االلكترونية
يتطابق ت��م��ام��ا ً م��ع العقيدة ال��دف��اع��ي��ة لدولة
اسرائيل ،وهو مجال ال نستطيع فيه االعتماد على
دعم خارجي او تقنية ليست من صنعنا».
تشير البيانات االق��ت��ص��ادي��ة المتوفرة الى
قطاع م��زده��ر ف��ي مجال التقنيات االلكترونية
«االسرائيلية» ،بلغت وارداتها عام  2015وحده
نحو  6مليارات دوالر ،استقطبت نحو  %20من
اليد العاملة في قطاع االستثمارات الخاصة؛ فضال
عن عائدات التصدير التي تفوق أحيانا ً صادرات
«االسلحة االسرائيلية».
جذور برنامج األمن االلكتروني ،بكافة تالوينه
وتطبيقاته ،تجد أرضيتها في قطاع المؤسسة
العسكرية «االسرائيلية» ،كأكبر وأضخم جهاز في
الكيان تعززها االستثمارات المستدامة والعالية
في المجاالت العسكرية المختلفة ،ال سيما في قطاع
االستخبارات .من المعلوم ايضا ً انّ عددا ً ال بأس
به ممن خدم في تلك األجهزة استفاد من خبرته
التقنية لتوظيفها في أعمال «تجارية» الطابع
لخدمة أهداف واحتياجات المؤسسة العسكرية.
كما انّ السياسة «الحكومية تنحاز لتقديم مختلف
التسهيالت واإلعفاءات الضريبية».
ل�لإض��اءة على نمط العالقة التبادلية علينا
اإلش���ارة ال��ى أب���رز ب��رام��ج «األم���ن االلكتروني»

الخاص بالشبكات ،برنامج «شيك بوينت» ،الذي
ّ
المفضل للحضور االلكتروني
أضحى البرنامج
األميركي منذ عقد التسعينيات .يترأس شركة
«ش��ي��ك ب��وي��ن��ت» غيل ش��وي��د ،بعد خ��روج��ه من
ال��خ��دم��ة الفعلية أله��� ّم ال��وح��دات االلكترونية
«السرية – وحدة  »8200في المؤسسة العسكرية
«االسرائيلية» حقق فيها منصبا ً «رفيعا بالغ
السرية» .ويستقطب شويد موظفيه من صفوف
األجهزة العسكرية وااللكترونية ،احدهم الرئيس
السابق لتلك الوحدة ،نير ليمبيرت ،وآخرين.
في مطلع العام الحالي عقد مؤتمر في تل ابيب
«سايبرتك  »2016استقطب آالف الكفاءات التقنية
من الخارج ،بحضور بنيامين نتنياهو ،كان أحد
محاوره «األمن االلكتروني للسيارات» .يذكر انّ
تقنية االلكترونيات الحديثة تدخل في مكونات
صناعة السيارات مما يجعلها عرضة للقرصنة
والتسبّب في تعطيل الكوابح عن بعد وربما مقتل
ركابها.
جاءت إشارة عابرة الهتمام «اسرائيل» بتقنية
الكترونيات السيارات في مقال نشر عام 2014
اوضح ان «القيادات العليا تولي اهتماما ً عاليا ً
لتلك المسألة منذ عدة سنوات؛» تتعلق بتطبيقات
مختلفة لقرصنة االجهزة السيارة ،بل انّ «بعض
المنظمات ودول اخ���رى باستطاعتها إلحاق
الضرر بأهداف وشخصيات محددة عبر شبكة
االنترنت».
واستفاض مصدر المقال باإلشارة «االفتراضية»
إلى رغبة جهاز استخباراتي معيّن التخلص من
شخصية ما في بلد اجنبي «عبر السيطرة على
أجهزة التحكم االلكترونية في سيارة يقودها،
ع��ادة ما تكون حديثة العهد .حينئذ ما عليك إال
إجراء اتصال عن بعد مع أجهزة الكمبيوتر بداخل
السيارة ،ومعرفة كيفية تتبع ايّ جهاز محمول
في حوزة السائق ،حتى لو كان خارج الخدمة او
معطالً .باستطاعتك حينها متى ستحاول السيارة
السير في منحدر منخفض والتحكم بإبطال عمل
نظام الكوابح ح��االً .عندئذ تكون قد حكمت على
نهاية ك ّل من كان بداخل السيارة».
م��ن ن��اف��ل ال��ق��ول انّ أع��ض��اء ت��ل��ك المؤسسة
االلكترونية يستغلون ميزاتهم االقتصادية الى
أبعد حدّ ،لالنخراط في صفقات «تجارية» مع نظم
متعدّدة ال سيما في دول العالم النامي في منطقة
آسيا الوسطى بشكل خاص ،جورجيا واذربيجان
مثاالً ،بما يمكنها من الحصول على بيانات حصرية
تخص اتصاالت مواطني تلك
غير مقيّدة لمعلومات
ّ
الدول ونشاطاتها المتعددة على شبكة االنترنت،
دون رقيب.
يشار الى انّ «بعض تلك الشركات االسرائيلية»
وجهت لها تهم مساعدة جهود وكالة األمن الوطني
األميركية في التلصص والتجسس على المواطنين
األميركيين.

هيكلية اجهزة الحرب االلكترونية

ب��اإلش��ارة ال��ى «وح��دة  »8200عالية السرية
فإنها تتخذ مقرا لها في صحراء النقب ،وتط ّورت
ت��دري��ج��ي��ا ً م��ن ج��ه��از إش����ارة ملحق بالجيش
«االسرائيلي» الى أبرز األجهزة في مجال الحرب
والقرصنة االلكترونية .احدى الشركات األميركية
المختصة بتقييم صالحية الشركات والمنشآت
األخرى اعتبرت «وحدة  820من بين مجموعة من
ستة لكبار األجهزة المبادرة للهجمات االلكترونية
في العالم».
من ضمن أولويات الوحدة المذكورة ما يعرف
«بجرف المعلومات والبيانات ،والتعامل مع ك ّم
هائل منها يقدر بالماليين للتوصل الى معلومة
تعتبرها مهمة ،والتعرف على ع��ادة التكرار في
البيانات مما يؤشر على مسار غير سوي ضمن
تصنيفاتها».
تشتهر تلك الوحدة أيضا ً بقدرتها على إنتاج
ال��ب��رام��ج ال��ض��ا ّرة – ال��ف��اي��روس��ات .وق��د أوض��ح
المتعاقد السابق مع وكالة األمن الوطني ،ادوارد
سنودن ،لمجلة دير شبيغل االلمانية انّ «اسرائيل
ساعدت ال��والي��ات المتحدة في انتاج فايروس
ستاكسنت عام  »2010ض ّد اجهزة الطرد المركزية
في إيران.
للتجسس وتجنيد
ج��ه��ود «وح���دة »8200
ّ
الفلسطينيين ال تعرف حدودا ً لها ،وال تقتصر على
العناصر المصنفة «معادية السرائيل» فحسب ،بل
الفراد عائالتهم واقربائهم وجيرانهم ،وك ّل من قد
يشكل مصدرا للمعلومات تخص «الحالة الصحية
والوضع المالي والمسلك الشخصي» للفرد.
رئيس االرك���ان غ��ادي ايزنكوت كافأ «وح��دة
 »8200بتطوير وضعها الميداني الى «قيادة
سايبيرية» ،بقرار أصدره مطلع الصيف الماضي،
يخوذلها بموجبه «االش��راف على كافة األنشطة
العملياتية في الفضاء االفتراضي» .ونجح بعض
المنتسبين اليها باجتياز دورة تدريبية في نهاية
العام الماضي ،امتدت أربعة اشهر.
وفق تلك الرؤية ،من المتوقع إي�لاء «القيادة
السايبيرية» مهاما ً هجومية ودفاعية في آن،
بتنسيق وثيق مع ال��وح��دات الميدانية االخ��رى
الخ��ت��راق اج��ه��زة التحكم وال��س��ي��ط��رة للطرف
المعادي.

�أحالم ال�شباب في لبنان ...وال�سعادة المفقودة
} د .سلوى الخليل األمين



تأخذني األعياد إلى مطارح األمل ،حيث نغرق
ف��ي أح�لام��ن��ا ال��ت��ي تخطاها ال��زم��ن وغ��ط��ت في
أحضان األبناء الذين هم أمل المستقبل الواعد،
لهذا ال ب ّد من االهتمام بأبعاد أحالمهم ومضامينها
وأشكالها ،كما بأحالم ومستقبل األحفاد الذين
باتوا يملكون الهويات األجنبية واللغة األجنبية،
وبالتالي أصبح لبنان في دائرة حياتهم مرسوما ً
على جبهة أب لبناني أحاطته ضبابية الوجود
في وطنه ،فاغترب إلى ديار الله الواسعة ،مفتشا ً
عن مساحة يرمي عليها أحالمه ،حين الوطن لم
يتمكن من االعتراف بطاقاته وتطلعاته وقدراته
ووزنات العقل ،التي صقلت بالعلم العالي المفيد
لخدمة الوطن واالرتقاء به إلى مصاف الدول ،التي
تحترم الكفاءات العلمية والمعرفية والمثقفة...
وتعتبرها ثروة وطنية حقيقية.
فاألوطان ال يمكن لها أن تتط ّور وترتقي سوى
عبر الطاقات القادرة على اإلنتاج اإلبداعي ،الذي
ينتجه العقل حوليات تط ّور نحو األفضل واألحسن
واألعظم ،والقائم على أسس علمية معرفية تمت ّد
مساراتها نهضة تنويرية ،ترفع الوطن إلى المراتب
المتمكنة من استغالل طاقة الشباب القادرة على
البناء والعطاء ،التي تؤهّ ل الوطن بالوصول
إلى الدرجات العليا من الم ّد اإلبداعي الصاعد،
السابح في دنيا العولمة وحضارتها المتقدّمة
تكنولوجيا ،والعابرة م��دارات األرض كلها دون
استثناء.
فاللبناني يعتبر من أوائ��ل العباقرة في هذا
العالم السريع الخطوات ،فما من دولة في عالم
االنتشار يح ّل فيها لبناني متز ّود بالعلم والمعرفة،
إال ونجده بين األوائل ،الذين هم اليوم من عباقرة
هذا الكون العظيم ،ونحن في «ديوان أهل القلم»
خير شهود على عبقريات الطاقات اللبنانية،
الذين استضفنا منهم علماء كبار في وكالة الفضاء
األميركية «ناسا» ،وحاكمة والية سيدني في القارة
األوسترالية ،ومرشحة إلى رئاسة الجمهورية
ووزي��رة ورئيسة مجلس ن��واب لمجموعة دول
أميركا الالتينية ،وموسيقي عالمي وغيرهم
وغيرهم من اللبنانيين ،الذين هم نواة الحضارة
اإلنسانية المتفاعلة حاليا ً على وج��ه الكرة
األرضية.
لكن ،من المؤسف ،أال يستقطب هذا الوطن هذه
الطاقات المتف ّوقة علما ً ومعرفة وعبقرية ال تحدّ،
وأمثالهم م ّمن أبوا الهجرة وتمسكوا بوجودهم
على أرض ال��وط��ن ،متمترسين بحبهم له على
أمل أن يجدوا لهم مكانا ً تحت ظ ّل شمسه ،التي
تبدو شاحبة في مساراتها فوق قممه العاليات
حضارة ومجدا ً معرفيا ً يُشار له بالبنان ،التي
طالما كان شموخها وصالبتها مدعاة فخر لك ّل
لبناني مغترب ،حمل جواز سفر لبناني ،تتصدّره
شجرة األرز الصامدة عبر العصور المتقلبة،
حيث منها يستم ّد طموحاته وعنفوانه وتعلقه
بالوطن الحاضن جذوره وجذور اآلباء واألجداد
المم ّتدة في عمق تربة ،ما زالت هي مرمى الحب
والحنين.
لهذا ال بدّ ،لمن يتن ّكب الكتابة فعالً وطنياً ،من
التحرك على مساحة الوطن مستفسرا ً وباحثا ً
ومنقبا ً عن أحالم الجيل المستقبلي ،لهذا خطر
لي وأنا أرافق ابنتي إلى أحد المطاعم في بيروت،
السماح لنفسي ببعض الدردرشة مع من ألتقيهم
من شابات وشباب ،كوني كاتبة مقال في صحيفة
وطنية لبنانية ،حملت هموم الوطن والمواطن
على ح�� ّد س��واء ،مع االنتباه إل��ى أنّ بناة الغد
هم العنصر الشبابي من ذك��ور وأن���اث ،الذين
أصبحوا في هذا العصر المفتوح على مستوى
واحد ومتقدّم من غرف العلوم العابرة للقارات،
بمختلف اختصاصاتها وتن ّوعاتها ،لهذا من
المه ّم اعتبارهم المدماك األس��اس الذي سيُبنى
عليه مستقبل لبنان ،الغارق حاليا ً في الفساد
واإلفساد ،واختراق القوانين ،وإهمال الدستور
الذي من نصوصه تنطلق األحكام العادلة ،التي ال
تف ّرق بين مواطن وآخر في الحقوق والواجبات.
بداية جاءني شاب يسأل ماذا علينا أن نأكل،
تكلم معي باللغة اإلنكليزية التي ال أتقنها تماما ً
كما الفرنسية ،ألني من جيل لم يتعلم ثالث لغات
في المدرسة ،بحيث كانت اللغة الفرنسية هي
اللغة األجنبية الثانية التي علينا أن نتعلّمها،
سألته :أنت أجنبي ،أجابني بالنفي ،قلت :لماذا
ال تتكلم بالعربية التي هي لغة وطنك حسب
الدستور والقوانين التي ترعى ك ّل وجودك على
أرض هذا الوطن؟ طبعا ابنتي أصابها الخجل
من تصرفي ...لكني لم أعبأ بما هي عليه ،ألنّ
لغة الضاد ه ّمي وحركتي وتطلعاتي وهويتي
وتاريخي ومستقبلي وحين أخونها أك��ون قد
استسلمت طوعا ً للمستعمر ،الذي عرف أخيرا ً
كيف ي��ج��ذب أوالدن���ا إل��ى أحضانه حين يت ّم
تحويل لغة القوم إلى أبجدية دخيلة على وطنه
والتاريخ.
فلبنان دولة عربية ،وليس «ذو وجه عربي»،
وه��ذا خطأ مميت يجب أن يلغى من النصوص،
لغته الرسمية هي لغة الضاد العربية ،لهذا على
ك�� ّل من يعمل فيه ،إنْ في اإلدارات الرسمية أو
القطاع الخاص أن يستعمل اللغة العربية ،وبما
أنّ لبنان بلد منفتح على الغرب ،فال مانع من

استعمال اللغة األجنبية كلغة رديفة ،وليس كلغة
أولى ،ألننا كيفما تحركنا على مساحة الوطن نجد
اللغة العربية مفقودة ...وفي هذا مخالفة واضحة
وصريحة للقانون ...مثال :القانون في وزارة
السياحة يجبر المطاعم والفنادق ومؤسسات
اإلقامة ،أيا ً كان نوع استثمارها ،أن تستعمل في
بياناتها اللغة العربية أوالً ،وإلى جانبها اللغة
األجنبية ،على اعتبار أنّ لبنان بلد سياحي مفتوح،
لكن ما يحدث هو العكس ،بحيث أنّ ما يحصل هو
تعمية كاملة على استعمال اللغة العربية ،ووزارة
السياحة في خبر كان ،من حيث المراقبة وتطبيق
القوانين ،خصوصا ً على لوائح الطعام واألسعار
في المطاعم والفنادق ،حيث اللغة اإلنكليزية هي
السائدة ،وه��ذا خطأ جسيم ،حتى لو كان األمر
في مؤسسات الدرجة األولى ،كذلك المنشورات
التي تصدر عن مختلف المؤسسات العاملة على
األراضي اللبنانية ...خصوصا دور السينما ،فمن
ال يتقن اللغة اإلنكليزية ال يمكنه ق��راءة النشرة
الصادرة عن األفالم السينمائية المهيأة للعرض
في الصاالت اللبنانية العربية ،وحدّث وال حرج
ع��ن طغيان اللغة اإلنكليزية ف��ي المؤسسات
العامة والخاصة ،حتى في الصالونات وبطاقات
الدعوات من جمعيات تتبّع حكما ً وزارة الداخلية
ووزارة ال��ش��ؤون االجتماعية ووزارة التربية
ال��وط��ن��ي��ة ...وه��ن��ا يكمن ال��س��ؤال أي��ن الهوية
الوطنية؟
فأيّ وطن هو هذا ،وأي حكام هم هؤالء الذين
يلتهون بالقشور وس��ل��ب م��ال ال��ش��ع��ب ،حين
محو اللغة الرسمية للبالد تعني إسقاط الهوية
الوطنية ،فالوطن الذي يطمس لغته ،هو الوطن
ال��ذي يمنح الضوء األخضر للمستعمر الجديد
باستباحة عقول الجيل الجديد ،الذين هم األمل
المنتظر لقيامة لبنان من أزم��ات��ه الغارقة في
الفساد واإلفساد والنفايات المتن ّوعة األشكال
واألحجام.
لهذا ت��ج�� ّرأت وس��أل��ت البعض م ّمن أعرفهم
من الشباب والشابات الذين التقيتهم صدفة،
ع��ن أحالمهم وتطلعاتهم ومستقبلهم الغارق
ف��ي متاهات العولمة اللعينة ،وك��ان الجواب
كالتالي:
ـ نحن ال نؤمن بالطاقم السياسي في وطننا وال
بورثتهم ،فلك ّل منا الحق بأن يكون نائبا ً ووزيرا ً
ومسؤوالً ،ما الفرق بيننا وبين ابن فالن وابنة
ف�لان وزوج��ة ف�لان ،أليس عليهم النظر إل��ى ما
تفعله بعض الدول العربية التي طالما سبقناها
بأشواط ،لماذا ال يأخذون العبر من دولة اإلمارات
العربية المتحدة ويستفيدون من التجربة ،لقد
ت ّم تعيين شابات وشباب اختيروا من الجامعات
كي يكونوا وزراء ووزي���رات ،وجعلوا للسعادة
التي نفتقدها في وطننا وزارة ،ونحن نراهن
على نجاح الشباب والشابات ،وحتما ً من خارج
نطاق أحزابهم وكتلهم وتياراتهم وحركاتهم
الممذهبة.
ـ نحن ال نؤمن باالنتماء السياسي الحزبي،
فحزبنا ه��و ل��ب��ن��ان السعيد ب��ن��ت��اج طاقاتنا،
نحن دع��اة الحكم المدني العلماني ،وأحقية
ك�� ّل مواطن كفوء بنيل حقه في تبوؤ الوظائف
والمراكز دون النظر إلى طائفته ومذهبه وانتمائه
السياسي.
ـ أال ترين يا سيدتي كم بلغنا من العمر»...
وذكر لي بعضهم أعمارهم وكلهم تخطوا الثالثين
وما فوق» ،ترى ماذا فعلت لنا الدولة كي نبني
عائلة هي سنة الله في خلقه ،وبالتالي هي أساس
التناسل السليم والدافع األساس الستمرار الوطن،
فأيّ وطن هذا! واألغراب فيه يتناسلون ويحتلون
أرضنا وبيوتنا ونحن ال نستطيع أن نتز ّوج ،ألنّ
شراء الشقة من المستحيالت في ظ ّل رواتب ،هذا
إنْ وجدت الوظيفة ،ال تكفي لسداد فواتير الماء
والكهرباء وقسط السيارة والهاتف والملبس
أما االستفشاء فحدّث وال ح��رج ،وتسألين بعد
هذا لماذا نترك الوطن؟ ولماذا بتنا غير معنيّين
بلغته وقيمه وج��ذورن��ا ال��ض��ارب��ة ف��ي األرض
البوار؟
طال الحديث وتشعّ ب ،وكانت أحاديثهم ثورة
مبطنة ،غرزت خناجرها في قلبي فأدمته ،وفي
عقلي طبعت تساؤالت بالجملة ،ترى ماذا علينا
أن نقوم به ،نحن أهل الفكر والقلم واإلعالم النظيف
واألحزاب العلمانية ،الوطنية من أجل ثورة نظيفة
بيضاء ،تدفع هؤالء األبناء إلى اإليمان بالوطن
وبأصالتهم اللبنانية العربية وقيمهم والشمائل،
من أجل أن يبقى لبنان في خاطرهم موطن األحالم
المفروشة على بساط سندسي ،وليس مقبرة
األحالم المظللة بالكآبة والقهر والظلم واليأس من
بناء المواطنة الصحيحة ،التي صادرتها غربة
ابتلعت من أحضان األمهات فلذات األكباد مع ك ّل
ما يملكون من طاقات وعبقريات مبدعة ،وأفقدت
ال��ع��ائ�لات ل��ذة ال��ف��رح ب���زواج األوالد وزق��زق��ات
األحفاد ،الذين هم أمنيات العمر الباقي من حياة
الجهاد التي تطعّ مت بالصبر والقهر والظلم
والمعاناة ،ومع ك ّل هذا تمسكت بالوطن حضنا ً
دافئاً ،منحت حبّه لألبناء ،الذين ت ّمت مصادرتهم
من االستعمار الجديد ...دون رفة جفن م ّمن و ّل َي
األحكام ..فتمدّد واستراح ...غير عابئ بالسعادة
المفقودة.
 رئيسة ديوان أهل القلم

حتى الإنترنت� ...صار مه َّرب ًا!
} إيمان شويخ
ه��و ي�ج�ل��س ف��ي ال�م�ق�ه��ى وح �ي��دا ً ك �ع��ادت��ه ف��ي ك�� ّل صباح
وم�س��اء ،وال يكسر م��ن رت��اب��ة تلك الجلسة س��وى شخص
مثقف يبدو وك��أن��ه عالم ب��أم��ور السياسة م��ن كثافة حجم
الجرائد التي يقتنيها ويتص ّفحها ك ّل يوم في ذاك المقهى،
وبعد أن يتص ّفح ذاك الوحيد مواقع التواصل االجتماعي
بما تحمل م��ن «ط��راط �ي��ش» سياسية صحيحة أو مزيفة،
يحمل نفسه تلقائيا ً لسؤال المثقف الجالس هناك عن صحة
ما كتب في الشبكة العنكبوتية ،فيقول له« :هل لك أن تطفئ
نار قلبي وتعلّمني عما إذا كان اإلنترنت سيه ّرب إلى الخارج
مع النفايات ،فالك ّل يهاجر هل تعتقد أنّ اإلنترنت سيتركنا
أيضاً؟
ً
يضع المثقف ن�ظ��ارت��ه ج��ان�ب�ا ليجيب بطريقة ف�ظ��ة« :ال
تشغل بالك بما يصعب على فهمك ،إشتغل على اإلنترنت
وال ي�ه� ّم��ك» ...أم��ا المراهقون الذين يمضون ج� ّل أوقاتهم
داخل وسائل التواصل االجتماعي فلن يلتفتوا أساسا ً إلى
تلك ال�ص��اع�ق��ة ،ول��و فعلوها ل�ك��ان ذل��ك م��ن ب��اب السخرية
والنكات والـ»هاشتاغ» وما إلى ذل��ك ،أما كبار السن الذين
تعلّموا مؤخرا ً استعمال الشبكة العنكبوتية فلن يض ّرهم

هذا الموضوع طالما أنهم أمضوا حياتهم دون «فايسبوك»
وكانوا بألف خير.
فهذه الشبكة العنكبوتية الهامة للغاية ،شديدة التعقيد
أي وقت أن تصبح
للغاية ،لدرجة أنّ «إسرائيل» يمكنها في ّ
هي العنكبوت لتلك الشبكة ،وليس هذا فحسب بل عنكبوت
ببيوت م��ن أل�ي��اف ضوئية ول�ي��س م��ن خ�ي��وط كبقية بيوت
العناكب األخرى ،فهي ألياف من أقصى الشمال إلى أقصى
الجنوب ،حيث تم ّر من جونيه إلى جبيل مرورا ً باألشرفية
وج ّل الديب والجديدة ،وصوالً إلى مداخل صيدا والشويفات
مرورا ً بالطيونة وغيرها ،وليس هذا فحسب ،فصحيح أنها
شبكة تتن ّفس ه��واء ك ّل لبنان وهي تضخ في المقابل ثاني
أوكسيد اإلنترنت الذي تتغذى به رئة لبنان أو رئتيه أو أكثر
ممثلة بوزارة الدفاع والجيش والمجلس النيابي وغيرها من
الشركات والمؤسسات العامة.
فهل يعقل أنّ ه��ؤالء ال��ذي��ن ت��ول��وا إدارة ال �ـ  10452كلم
مربع لم يشعروا بأنّ العنكبوت «اإلسرائيلي» يدغدغهم من
فوقهم ومن تحت أرجلهم!؟ وهل يستوي الذين يعلمون في
هذا البلد الذين يعلمون والذين ال يعلمون كذاك الذي يجلس
في المقهى ال يعلم وينتظر من يعلم!
هو أشبه بلغز ال ح� ّل ل��ه ،فالذين يعلمون قالوا بأنهم ال

يعلمون ،وال��ذي��ن ال يعلمون ب��ات��وا على أهبة الضغط على
أزرار محمولهم أو حواسيبهم لئال يعلم العدو «اإلسرائيلي»
ما يدور بين الزوج وزوجه ،وبين العاشق وعشيقته أو حتى
بين الخائن والخائنة ...لكن مهالً أيها الذين ال يعلمون ،ال
تعلموا هو أفضل لكم ألنّ «اإلسرائيلي» غير مهت ّم بمالبسكم
الداخلية ،انشروها على حبال بيروت ،ال بأس ،فالمعني األول
هو األمن ،وداتا المعلومات ،واألسرار المصرفية والداخلية،
والتجسس والتنصت إلخ ...وهذا األمر أكبر بكثير من شعب
ّ
اعتاد على «فش خلقه» عبر تطبيقات الشبكات العنكبوتية
األصل ال شبكات األلياف «اإلسرائيلية» ،فعذرا ً للشعب الذي
تزعزع مك ّون حياته األساسي.
لكن ال �س��ؤال ال��ذي ي�ط��رح ،ل�م��اذا كشف النقاب ع��ن هذه
ال�ف�ض�ي�ح��ة ف��ي ه ��ذا ال �ت��وق �ي��ت وه ��ي ك��ان��ت واض �ح��ة كعين
ال �ش �م��س ،وه��ل لفصل ال��رب �ي��ع ح�ص��ة ف��ي ه��ذا اإلكتشاف
العظيم؟! فالدولة كانت ترى ليس بعين واح��دة فحسب بل
بعينين وأكثر وكانت تم ّر وتصلي وتبارك ومن ثم تذهب
لتنام ،فهل يصعب على أجهزة تستنفر عندما توضع خيمة
على شاطئ البحر ،أن ترى هذه األلياف الممدّدة على أعمدة
اإلن��ارة التابعة للدولة؟! وكيف يمكن لهكذا معدات أن تم ّر،
وتركب ،وتصل إلى ك ّل هذه المناطق والك ّل في نعاس شديد

إلى أن يستيقظ الجميع هبّة واحدة ألن ثمة ثأرا ً ولدته قسمة
غير عادلة للمكاسب الغير شرعية أدّت بدورها إلى اإلخبار
والفضيحة الكبرى؟!
أي سرية
أولئك الذين ه ّربوا وارتشوا هم «منا وفينا»ّ ،
أمنية أو مصرفية أو دفاعية يمكنها أن تجد مستقرا ً في بالد
يحمله مجموعة من ضعاف النفوس الذين يستغلون ارتفاع
األس �ع��ار ال��ذي تفرضه ال��دول��ة ال�م��وق��رة على اإلتصاالت،
ل �ي �ق��وم��وا ف��ي ال �م �ق��اب��ل ب�ت�ق��دي��م خ��دم��ات إن �ت��رن��ت مجانية
للمستفيدين وبمن فيهم الموقرة تلك ،وال يزال المسؤولون
�ص�ل��ون م��ن ال�م�س��ؤول�ي��ة وي��رم��ي ك� � ّل م�ن�ه��م ال �ك��رة في
ي�ت�ن� ّ
ملعب اآلخ��ر ،مع تشديدهم على إخ��راج القضية من اإلطار
السياسي وجعلها قضية وط�ن�ي��ة ،وم ��اذا يعني ذل��ك؟ هل
المطلوب أيضا ً من المواطن تح ّمل كذب وخيانة أجزاء كبيرة
من مكونات الدولة التي تقايض بأمنها القومي واالجتماعي
وخصوصياتها المصرفية والسيادية؟!
لذاك الذي يجلس وحيدا ً في المقهى ،وال يعلم إال «التكتكة»
على شبكات التواصل اإلجتماعي نقول :أنت خير «غشيم»
خلقت لبلد مارس ك ّل أشكال الكذب السياسي ،بسبب وجود
أمثالك ،ودائما ً شعار الدولة« :الله يكتر من أمثالك يا غشيم
تتضل إيدنا ممدودة إلى ما بعد ما بعد حيفا».

