
ماذا بعد االنسحاب االمريكي من افغانستان ؟ 
حسين الديراني 

جــاء اعــان انســحاب القــوات االميركيــة وقــوات حلــف شــمال االطلســي مــن االراضــي 
ــات 11  ــر هجم ــى اث ــاء عل ــذي ج ــال العســكري الفغانســتان ال ــن االحت ــا م ــد 20 عام ــة بع االفغاني
ســبتمبر عــام 2001 علــى الواليــات المتحــدة االميركيــة التــي تبناهــا تنظيــم القاعــدة بزعامــة اســامة 
بــن الدن الــذي كان يتخــذ مــن افغانســان مقــرا لــه ولقاعدتــه, وشــارك فــي تلــك الهجمــات 
االرهابيــة 19 شــخصا بينهــم 15 شــخصا يحملــون الجنســية الســعودية اضافــة الــى ان زعيــم 
تنظيــم القاعــدة اســامة بــن الدن ســعودي الجنســية, وقــرر علــى اثرهــا الرئيــس االميركــي جــورج 
بــوش االبــن غــزو افغانســتان بتاريــخ 7 اكتوبــر 2001, وقــرر غــزو العــراق عــام 2003 بعــد ان مهــد لهــذا 

الغــزو الســباب تبينــت انهــا كاذبــة الحقــا. 
كانــت تكلفــة الحــرب علــى افغانســتان باهظــة الثمــن ماديــا وعســكريا, وبلغــت تكاليــف 
الحــرب الماديــة اكثــر مــن 978 مليــار دوالر لغايــة عــام 2020, امــا علــى صعيــد الخســائر البشــرية بلــغ 
عــدد قتلــى الجنــود االميــركان اكثــر مــن 2300 جنديــا, كمــا اصيــب نحــو 20660 جنديــا بجــراح اثنــاء 
القتــال, امــا خســائر افغانســتان الماديــة والبشــرية بلغــت ارقامــا كارثيــة, اكثــر مــن 64100 شــهيد مــن 
القــوات االمنيــة االفغانيــة, واكثــر مــن 111000 شــهيد مــن المدنييــن, ارتكبــت القــوات الغازيــة خــال 20 

عامــا مــن االحتــال مجــازر بشــعة بحــق الشــعب االفغانــي ال مثيــل لهــا فــي تاريــخ الحــروب وتــم 
توثيــق الكثيــر منهــا, والتــي يمكــن اســتخدامها لتقديــم دعــاوى قضائيــة ضــد القــوات االميركيــة 

امــام محكمــة العــدل الدوليــة, اذا كان هنــاك مــن عــدل امــام الغطرســة االميركيــة. 
قــرار انســحاب القــوات االميركيــة مــن افغانســتان اتخــذ العــام الماضــي 2020 فــي الدوحــة فــي 
ــد ترامــب بعــد مفاوضــات بيــن االدراة االميركيــة وقــوات طالبــان تحــت رعايــة  زمــن حكــم دونال
ــة  ــوات االميركي ــاق وســحب الق ــذ االتف ــة تنفي ــل مهم ــدن ليكم ــو باي ــس ج ــاء الرئي ــة, وج قطري
مــن افغانســتان. وهــذا بحــد ذاتــه يعتبــر هزيمــة عســكرية نكــراء للواليــات المتحــدة االميركيــة 

وحلفائهــا مــن قــوات حلــف شــمال االطلســي. 
هل االنسحاب جاء بسبب الخسائر المادية والعسكرية ام السباب اخرى؟ 

المراقــب الحــداث المنطقــة العربيــة واالســامية وطريقــة االنســحاب, يجــد بــأن االنســحاب 
ــة والبشــرية فقــط, بــل يحمــل بيــن  االميركــي مــن افغانســتان ليــس بســبب الخســائر المادي
ــرك فرصــة اال  ــدو الشــرس المتوحــش ال يت ــذا الع ــرات, ه ــداف والمؤام ــن االه ــر م ــه الكثي طيات
ويســتثمرها اللحــاق الضــرر والشــر باعدائــه فــي المنطقــة, فمــن اهدافــه غيــر المعلنــة تســليمه 
االراضــي االفغانيــة لحركــة طالبــان كقــوة احتياطيــة ممكــن اســتثمارها كورقــة ضغــط علــى 
الخاصــرة االيرانيــة خــال المفاوضــات بشــأن الملــف النــووي االيرانــي, ومــن تابــع المشــاهد التــي 
بثتهــا وكالــة  » ان بــي ســي » و » الســي ان ان االميركيــة » عــن اســتياء قــوات طالبــان لمخــازن 
ــا  ــدرك انه ــل ي ــا الهائ ــة وكمه ــة االســلحة المتطــورة والحديث ــرة, ونوعي ــة الكبي االســلحة االميركي
اعــدت لتســليمها لحركــة طالبــان الســتخدامها الهــداف تصــب فــي المصلحــة االميركيــة, وكان 
بامــكان القــوات االميركيــة تدميــر تلــك المخــازن قبــل االنســحاب وهــم يدركــون انهــا ســتقع بيــد 
قــوات طالبــان التــي اعلنــت اليــوم انهــا احكمــت الســيطرة علــى 90 بالمئــة مــن االراضــي االفغانيــة. 
واالمــر ليــس غريبــا عندمــا نســترجع تصريحــات كبــار المســؤولين االميركييــن ومنهــم المرشــحة 
الســابقة لرئاســة الواليــات المتحــدة االميركيــة هيــاري كلينتــون عندمــا قالــت امــام الكونغــرس 
ــات  ــات اصبحــت مــن البديهي ــان » وهــذه االعتراف ــا القاعــدة وطالب االميركــي » نحــن مــن صنعن

ولكــن للتذكيــر بمكــر الشــيطان االكبــر. 
وهنــاك امــر اخــر يثيــر الريبــة فــي طريقــة االنســحاب وهــو طلــب الحكومــة التركيــة الرســال 
قــوات عســكرية تركيــة بديلــة عــن القــوات االميركيــة لحمايــة مطــار كابــول الدولــي, هــذا االمــر 
رفضتــه حركــة طالبــان وحــذرت تركيــا مــن هــذا االمــر, وردت حكومــة اوردغــان علــى تحذيــر 
طالبــان بانهــا تســعى فقــط لحمايــة المطــار وليــس المواجهــة مــع حركــة طالبــان معتمــدة علــى 
العاقــات القويــة مــع دولــة قطــر التــي لهــا تأثيــر علــى طالبــان, وقــد يكــون مســتنقعا جديــدا لتركيــا 

للغــرق فيــه بعــد المســتنقعات التــي غــرق بهــا فــي ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن. 
ايران وطالبان. 

االنســحاب  واســتبقت  عــن كســب,  االنســحاب  تراقــب  االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة 
باســتضافة محادثــات وحــوار بيــن الحكومــة االفغانيــة وحركــة طالبــان بالعاصمــة االيرانيــة طهــران, 
ــاس  ــان عب ــد طالب ــرأس وف ــي, وت ــس قانون ــي الســابق يون ــة االفغان ــر الخارجي ــد وزي ــراس الوف ت
اســتانكزي نائــب رئيــس مكتــب الحركــة بحضــور وزيــر الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف 
الــذي رحــب باالنســحاب االميركــي واعتبــره هزيمــة اميركيــة فــي افغانســتان, وحــث الطرفــان علــى 
ــان  ــة طالب ــي. وحرك ــاء الشــعب االفغان ــن دم ــة وحق ــن االطــراف االفغاني الحــوار لحــل النزاعــات بي
ــارج  ــا خ ــام توســيع نفوذه ــق ام ــا الطري ــد له ــركا ال يمه ــى امي ــدا ان نشــوة االنتصــار عل ــدرك جي ت
افغانســتان, وال التفكيــر فــي العــدوان علــى دول الجــوار وال يعطيهــم الحــق فــي قمــع وارهــاب 
ــة امــام االعيــن.  ــة والمذاهــب االخــرى, الن تجربــة ســوريا والعــراق واليمــن ماثل االقليــات االفغاني

حركــة طالبــان ســتمر بفتــرة امتحــان, امــا ان تتعلــم مــن الدروس االليمــة الماضيــة والصراعات 
االقليميــة, وتعمــل علــى حقــن دمــاء الشــعب االفغانــي ونبــذ التطــرف واالرهــاب, او تــورط نفســها 
فــي حــرب جديــدة تكــون خدمــة للمشــروع االميركــي الخبيــث فــي المنطقــة, واثنــاء انتظــار فتــرة 
االمتحــان يجــب الحــث علــى عــدم التفاعــل مــع مــا يبــث عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي مــن 
مقاطــع فيديوهــات مرعبــة ارهابيــة تعــود الــى ســنوات مريــرة ماضيــة علــى انهــا تحــدث اليــوم لــؤد 
ــا,  ــذي يتربــص بن ــى العــدو االميركــي الصهيونــي ال ــا لتفويــت الفرصــة عل ــة وعــدم تغذيته الفتن

وعلينــا اعتبــار اي هزيمــة للمشــروع االميركــي هــو انتصــار لمحــور المقاومــة. 
بعــد االنســحاب االميركــي مــن افغانســتان ســوف تتوالــى هزائــم المشــاريع االميركيــة فــي 

المنطقــة اذا احســن المعنيــون اســتثمار هــذا االنســحاب. 
وهــل تتعــظ الشــعوب العربيــة واالســامية التــي تســير فــي الركــب االميركــي بطريقــة 
ذليلــة عميــاء مــن هــذا االنســحاب المــذل لقــوات اميــركا » العظمــى » وهــي تتوســل ان تخــرج 
بســام¸وتترك عمائهــا يواجهــون الثــأر واالنتقــام بســبب تعاملهــم مــع العــدو؟ اشــك بذلــك 
ــي  ــدو الصهيون ــم الع ــن تركه ــل حي ــي » العمي ــان الجنوب ــش لبن ــن » جي ــم يتعظــوا م ــم ل النه
وانســحب مذلــوال مدحــورا مــن جنــوب لبنــان عــام 2000 امــام ضربــات المقاومــة االســامية, ووقعــوا 
تحــت رحمــة المقاومــة االســامية التــي لــم تنتقــم منهــم بــل ســلمتهم للحكومــة اللبنانيــة التــي 

اخلــت ســبيلهم بعــد فتــرة وجيــزة. 
“ ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خير الماكرين “ 

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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لبيــد  يائيــر  ـ  بنيــت  نفتالــي  تحالــف  نجــح 
بنيــت  أن  هنــا  المفارقــة  نتنياهــو.  إزاحــة  فــي 
اليمينــي المتطــرف يــرأس حكومــة ائتافيــة تضــم 
اليميــن واليســار والوســط، ودخلــت فيهــا »الحركــة 
االســامية« شــريًكا أساســيًا لمجــرد أنها هــي التي 
أعطــت األكثريــة للحكومــة، وهــي التــي تمســك 
بورقــة بقائهــا أو ســقوطها. وهــذا وضــع حكومــي غيــر 

مســبوق فــي الكيــان الصهيونــي.
فــي  هشــة  الجديــدة  اإلســرائيلية  الحكومــة 
تركيبتهــا وأكثريتهــا ومعرضــة في أي وقــت للتصدّع، 
الفــرص  تحيّــن  يواصــل  نتنياهــو  وبنياميــن 
لانقضــاض عليهــا وإســقاطها، فهــو كمــا ترامــب 
فــي أميــركا، لــم يصــدق أنــه خســر وخــرج مــن 
الحكــم، ولــم يســتوعب وضعــه الجديــد، وال يتقبّــل 

الهزيمــة، ويخطــط للعــودة عبــر أول انتخابــات.
تغيير الجمهور

بنيــت  نفتالــي  أن  يتصــور  أحــد  يكــن  لــم 
ــح  ــا أن يصب ــر لدرجــة يمكــن معه ــى التغيّ ــادر عل ق
قائــدًا مقبــواًل. فهــو ينتمــي إلــى فئــة تحتــل زاويــة 
فــي أقصــى اليميــن المتطــرف. وعليــه، إذا التــزم 
فــي  حتمًــا  ســيدخل  السياســية،  بتصريحاتــه 
صــدام مــع اإلدارة األميركيــة ومــع المجتمــع الدولــي، 
وســيقود كيانــه الغاصــب إلــى صدامــات حربيــة مــع 
الفلســطينيين وعلــى كل الجبهــات. فالرجــل يرفض 
فكــرة الدولــة الفلســطينية، ويعتبــر »إســرائيل« دولــة 
يهوديــة تمتــد حدودهــا علــى االرض الواقعــة مــا 
بيــن البحــر والنهــر، وتفــوه فــي الماضــي بالقــول 
إن الدولــة الفلســطينية هــي االردن، رافضــا خطــة 
ــا الرئيــس األميركــي  ــي طرحه ــرن« الت ــة الق »صفق

الســابق دونالــد ترامــب.
بنيــت يرفــض أيضًــا صفقــات تبــادل أســرى مــع 
الفلســطينيين، ويقــول: »هــؤالء إرهابيــون يجــب 
قتلهــم، ال إطــاق ســراحهم«. وعندمــا تولــى رئاســة 
المجلــس العــام للمســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 
)2010 - 2012(، قــاد حملــة ضــد حكومــة بنياميــن نتنياهو 
المســتوطنات،  فــي  البنــاء  تجمــد  أنهــا  بحجــة 
وطالــب باالعتــراف بالبــؤر االســتيطانية العشــوائية 
هــذه  وعلــى  بهــا.  معتــرف  قــرى  إلــى  وتحويلهــا 
اســم  تحــت  سياســية  حركــة  أســس  الخلفيــة، 
المســتوطنين  أن  بهــا  وقصــد  »إســرائيليون«، 
بمكانتهــم  االعتــراف  ويســتحقون  إســرائيليون، 
فــي الضفــة الغربيــة عــن طريــق فــرض الســيادة 
فــي  بنيــت  ونجــح  المنطقــة.  علــى  االســرائيلية 
تشــكيل حــزب، ثــم تحالــف أحــزاب، حصــل فــي 

االنتخابــات علــى 12 مقعــدًا.

فــي تشــرين الثانــي 2019، عيّنــه نتنياهــو وزيــرًا 
ذروة  الــوزارة  هــذه  فــي  تجربتــه  واعتبــر  لألمــن، 
وعلــى صعيــد  العســكري  الصعيــد  علــى  النجــاح 
عملــه  فــي  يتصــرف  لــم   .»19 »كوفيــد  محاربــة 
السياســي كمــن يســعى الزاحــة نتنياهــو. وظــل 
يتحــدث عــن حكــم اليميــن وخطــر اليســار ويهاجــم 
نتنياهــو  محــاوالت  ويرفــض  العربيــة  األحــزاب 
ــادة النائــب  التقــرب إلــى »الحركــة االســامية« بقي

منصــور عبــاس. كذلــك حــذر نتنياهــو مــن التراجــع 
عــن »قانــون القوميــة اليهوديــة« فــي ســبيل إرضــاء 
واســتمالة عبــاس. وبفضــل مواقفــه هــذه، حظــي 
ــرة،  ــات األخي ــي االنتخاب ــف صــوت ف ــد 274 أل بتأيي
وكان الحــزب الثالــث فــي صفــوف المســتوطنين 
)بعــد »الصهيونيــة الدينيــة« التــي حصلــت علــى 21 
ــي  ــى 19 ف ــذي حصــل عل ــود« ال ــة، و«الليك ــي المئ ف
المئــة مــن أصواتهــم(. وكان الحــزب الرابــع فــي 
ــا فــي مناطــق الريــف. اال  صفــوف اليميــن، خصوصً
ــد تشــكيل  ــذي أجــري بع ــر ال أن االســتطاع األخي
الحكومــة الجديــدة، أشــار إلــى أنــه خســر 40 فــي 
المئــة مــن قوتــه بمجــرد إســقاطه نتنياهــو واختيــاره 
تشــكيل حكومــة مــع اليســار و«الحركة االســامية”.  
آخــر مــا كان يتخيّلــه نفتالــي بنيــت فــي حياتــه 
بنياميــن  األعلــى  ومثلــه  »معلمــه«  يطيــح  أن  هــو 
نتنياهــو ويحــل محلــه فــي رئاســة الحكومــة. بنيــت 
يــدرك أنهــا معركــة حيــاة أو مــوت سياســي، فــإذا لــم 
يحافــظ علــى مقعــده طيلــة الفتــرة المخصصــة لــه )27 
ــا  ــد، وحكومتهم ــر لبي ــع يائي ــه م ــى تحالف شــهرا(، وعل
المشــتركة طيلــة الفتــرة المقــررة لهــا، حتــى تشــرين 

ــه ســيتحطم سياســيًا. ــي 2025، فإن الثان
والســبب أنــه بمجــرد إســقاط نتنياهــو عــن 
خســر  »المحرمــات«،  حكومــة  وتشــكيل  الحكــم 

اليميــن.  مــن  التقليدييــن  المصوّتيــن  معظــم 
وبالتالــي، إذا أراد أن يصمــد فــي الحلبــة السياســية، 
ــى  ــن، ويذهــب إل ــور المصوتي ــر جمه ــه أن يغيّ علي
اتجاهــات أخــرى فــي اليميــن الليبرالــي واليميــن 
الوســط. ولكــي يغيّــر جمهــور ناخبيــه، عليــه أن 
يتغيّــر بنفســه. وهــذه هــي القضيــة، وهــذا هــو 

الســؤال: هــل يســتطيع بنيــت أن يتغيّــر؟
نتنياهو بالمرصاد

االســرائيلية  الحكومــة  تجــاوب  أعقــاب  فــي 
نــواب  مــع مطالــب »الحركــة االســامية«، خــرج 
»الليكــود«  رئيــس  بقيــادة  اليمينيــة،  المعارضــة 
بنياميــن نتنياهــو، بهجــوم شــديد علــى رئيــس 
ــة  ــوه بالرضــوخ لعملي ــت، واتهم ــي بني ــوزراء نفتال ال
وقــال  الحركــة.  هــذه  بهــا  قامــت  التــي  االبتــزاز 
كتلــة  اجتمــاع  أمــام  لــه  كلمــة  خــال  نتنياهــو، 
ــى  ــارع إل ــت س ــت إن »بني ــي الكنيس ــود« ف »الليك
إرضــاء »الحركــة االســامية« النــه عديــم المبدئيــة 
ــاس  ــب منصــور عب ــو طل ــم«. وأضــاف: »ل ــد القي فاق
فــي  واحــدة  ســاق  علــى  يقــف  أن  بنيــت  مــن 
ــس وزراء  ــت رئي ــك. بني ــيفعل ذل ــه س ــارع، فإن الش
ضعيــف.. إنــه فــي الواقــع رئيــس وزراء دميــة، ولكــي 
يبقــى فــي منصبــه يجعــل الحكومــة حكومــة لدولــة 

إســرائيلية”. ـ  فلســطينية 
ــى  ــا عل ــت أيضً ــم بني ــو هاج ــر أن نتنياه يُذك
العاقــات مــع االردن،  خلفيــة مبادرتــه لتحســين 
الــذي يعطــي وقــودًا اليــران، وإيــران تخطط لكســب 
هــذه الــدول، وتنجــح فــي إبعادهــا عــن »إســرائيل«. 
وزعــم أن ســلطنة عمــان أوقفــت خطــوات التطبيــع 

ــي. ــط االيران بســبب الضغ
ــد إســقاط حكومــة بنيــت   إذا كان نتنياهــو يري
ــإن  ــة، ف ــي رئاســة الحكوم ــه ف ــل مكان ــود ليحت ويع

»جيشًــا مــن نشــطاء اليميــن المناصــر لنتنياهــو 
يديــر حــرب شــوارع بهــدف تصفيــة بنيت سياســيًا، 
حتــى جســديًا، ولــذا يحظــى بحراســة مشــددة، 
وتلقــى تهديــدات بالقتــل بعــد نعتــه بـ«الخائــن« 
ممــا يذكــر باغتيــال رئيــس الــوزراء إســحاق رابيــن.
المشاركة العربية وتغيير 

المعادلة
مــن  موقفهــم  يصعــدون   »48 “فلســطينيو 
حكومــة بنيــت. فبعــد سلســلة اجتماعــات تخللتهــا 
صراعــات وخافــات، خرجــت »لجنــة المتابعــة العليــا 
للجماهيــر العربيــة« فــي كيــان العــدو، بموقــف حــاد 
ضــد الحكومــة االســرائيلية ورفضــت فكــرة مشــاركة 
أحــد مركباتهــا فــي االئتــاف الحاكــم، وانتقــدت 
لقانــون  التطــرق  عــدم  عينــي  بشــكل  اللجنــة 

القوميــة العنصــري.
أمــا الحركــة االســامية، فإنهــا الشــريك فــي 
الحكومــة ومصــدر الخطــر عليهــا فــي آن. النائــب 
ــة  ــن »القائم ــة ع ــواب األربع ــد الن ــم، أح ــازن غناي م
العربيــة الموحــدة«، هــدد بإســقاط حكومــة نفتالــي 
أقدمــت  إذا  القائمــة،  فيهــا  تشــارك  التــي  بنيــت 
ــت  ــي الوق ــزة. وف ــاع غ ــى قط ــى شــن حــرب عل عل
ــد  ــة، ولي ــذه الكتل ــن ه ــر م ــب آخ ــن نائ ــه، أعل نفس
ودعــم  البرلمانــي  النشــاط  مقاطعــة  عــن  طــه، 
نشــاط المعارضــة برئاســة بنياميــن نتنياهــو. وخــرج 
النائــب المتطــرف إيتمــار بــن غفيــر، رئيــس حــزب 
»عوتســما يهــودت«، بتصريــح يقــول فيــه: »لدينــا 
اآلن برهــان علــى أن الرجــل القــوى فــي حكومــة 
ــح  ــا إن »تصري ــاس«، مضيف ــور عب ــو منص ــت ه بني
مــازن غنايــم بــأن كتلتــه ســتطيح بالحكومــة إذا 
قــررت مهاجمــة قطــاع غــزة، هــو دليــل آخــر علــى أن 
بنيــت وشــريكه يائيــر لبيــد، ال يتمتعــان بتفويــض 

شــرعي مــن شــعب »إســرائيل””.
رئيــس القائمــة الموحــدة منصــور عبــاس، يؤكد 
ــي كل  ــدة ف ــة الجدي ــرون الحكوم ــه يختب ــه ورفاق أن
ــال  ــا. وق ــات صموده ــا وإمكاني ــة طبيعته ــوم لمعرف ي
خــال لقــاء مــع وفــد مــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
فــي الكونغــرس االميركــي، إن القائمــة الموحــدة 
ــا  ــى سياســة الحكومــة وقراراته ــر عل مهتمــة بالتأثي

مــن خــال المشــاركة السياســية.
ــر  باختصــار حكومــة العــدو فــي مــأزق فهــي غي
قــادرة علــى تنفيــذ شــعاراتها المتطرفــة وفــي الوقــت 
نفســه عاجــزة عــن خــوض حــرب تخرجهــا مــن 
أزماتهــا وهــي معرضــة دومــا الــى الســقوط.. انهــا 

ــا. ــى نهايته ــؤدي ال ــد ت ــة ق ــة وجودي أزم

لطالمــا لعبــت وســائل اإلعــام الغربيــة 
بشــكل عــام دورًا محوريًــا فــي تضليــل 
ــات  ــده بالمعلوم ــن تزوي ــداًل م ــور ب الجمه
ال  إنهــا  باختصــار  الصحيحــة.  واألخبــار 

تخبرهــم بالحقيقــة.
الصــدق  وخطابــات  الوعــظ  كل 
أصبحــت  والشــفافية  والدقــة  واإلنصــاف 
األمــر  يتعلــق  عندمــا  ســيما  ال  باليــة 
بمنطقتنــا وتحديــدًا فــي مــا كان يســمى 
العربــي - اإلســرائيلي. لنكــن  بالصــراع 
أكثــر تحديــدًا، فــإن االحتــال اإلســرائيلي 
لــه  الغــرب  مــن  المدعــوم  لفلســطين 
نصيــب األســد فــي مجــال الدعايــة الهادفة 
إلــى تلميــع الصــورة االســرائيلية وتشــويه 

الفلســطينية. الصــورة 
علــى  القضيــة  هــذه  تقتصــر  ولــم 
هنــاك  والمقاومــة  المحتلــة  فلســطين 
فحســب، بــل امتــدت لتشــمل كل مــن 
يقــاوم أو يحــارب االحتــال األميركــي - 

اإلســرائيلي فــي أي مــكان فــي المنطقــة. 
اســتثناء  يشــكل  ال  لبنــان  أن  واألكيــد 

الغربيــة. اإلعاميــة  للقاعــدة 
حــول  األمثلــة  تقديــم  أردنــا  مــا  وإذا 

»إســرائيل«  لـــ  الغربــي  اإلعــام  انحيــاز 
مــا  إذا  خصوصًــا  تطــول  الائحــة  فــإن 
اســترجعنا حقبــة االحتــال اإلســرائيلي 
للبنــان حيــث يمكننــا أن نجــد الكثيــر.

تشــكل  رئيســي،  وبشــكل  أواًل، 
االنحيــاز.  معالــم  أبــرز  المصطلحــات 
فاإلعــام الغربــي يقــدم »إســرائيل« كدولة 
ــن نفســها  ــع ع ــة مســالمة تداف ديمقراطي
المتعصبيــن  اإلرهابييــن  ضــد  دائمًــا 
هــذه  الدكتاتوريــة.  والــدول  واألنظمــة 
التعريفــات ليســت مضللــة وغيــر صحيحة 
فحســب، بــل هــي فــي غايــة الخطــورة 
ألنهــا تبــرر اســتمرار الجرائــم اإلســرائيلية 
أغلــب  فــي  هــم  الذيــن  أعدائهــا،  ضــد 
األحــوال مــن المدنييــن واألطفــال األبريــاء.

حاولــت  التــي  الكبــرى  الكذبــة 
ــج  ــون التروي ــا الغربي »إســرائيل« وحلفاؤه
لهــا هــي أن فلســطين كانــت خاليــة مــن 
النــاس وأن اإلســرائيليين صنعــوا معجــزة 
عندمــا جــاؤوا وحولــوا الصحــراء إلــى جنــة 
علــى األرض. هــذا هــو المصــداق الفعلــي 
للشــعار اإلســرائيلي: أرض بــا شــعب 

لشــعب بــا أرض.
 ،2006 )يوليــو(  تمــوز  حــرب  فــي 
عشــرات  لقــاء  فرصــة  لــي  أتيحــت 
جنســيات  مــن  الغربييــن  الصحفييــن 
أوروبيــة وأمريكيــة مختلفــة. لقــد أجريــت 
عــن  وأجبــت  المقابــات  مــن  العديــد 
صدمــة  عشــت  لقــد  األســئلة.  مئــات 
ــل معظــم  ــف نجحــوا بتضلي ــة: كي حقيقي
ال  الصــارخ  الشــكل  بهــذا  اإلعامييــن 
وأبجديــة  بجوهــر  يتعلــق  فيمــا  ســيما 

لقضيــة؟ ا
للكثيريــن  أشــرح  أن  علــيّ  كان 
منهــم عــن طبيعــة النضــال، كيــف بــدأ 
وكيــف يتجلــى وكيــف تفــرض الوقائــع 
الروايــة  واآلخــر.  الحيــن  بيــن  نفســها 
االســرائيلية هــي الســائدة: »«إســرائيل« 
دولــة متحضــرة ومتســامحة، إنهــا الضحيــة 
التــي دائمــا مــا تســعى للعيــش فــي وئــام 
وســام مــع محيطهــا بينمــا يبــذل أعداؤهــا 

قصــارى جهدهــم لتدميرهــا”.
والتوغــات  االعتــداءات  أن  كمــا 
ــة وهــي  واالحتــاالت اإلســرائيلية ضروري
إليهــا  تلجــأ  النفــس  عــن  دفــاع  أعمــال 
ــد اســتنفاد  ــر وبع ــار أخي »إســرائيل« كخي

االخــرى. الوســائل  كل 
وســائل  كبــرى  تتبنــى  مــا  كثيــرًا 

اإلعــام فــي الغــرب وفــي العديــد مــن 
فــي  وخاصــة  العربيــة  اإلعــام  وســائل 
باعتبارهــا  اإلســرائيلية  الروايــة  الخليــج 
ــدل  ــذا ي ــاري الرســمي. وه ــع اإلخب المرج
الــذي  التشــويه  وشــدة  حجــم  علــى 
يحــدث. مــا يحصــل هــو تشــويه منهجــي 
للحقائــق والنتيجــة عواقــب وخيمــة علــى 

عديــدة. مســتويات 
الخــط  يــزال  ال  وقــت  فــي  هــذا 
منحــازًا  الغربــي  الرســمي  اإلعامــي 
لـ«إســرائيل« ويكــذب النــاس دعمــا لهــذا 
الكيــان. لــذا تقــع علــى عاتــق النشــطاء 
حقــوق  عــن  والمدافعيــن  المطلعيــن 
اإلنســان مســؤولية كبيــرة جــدًا ال ســيما 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــود وس ــع وج م

البديلــة. والمنصــات  والتطبيقــات 
إلــى  ماســة  حاجــة  هنــاك  أن  كمــا 
تحــرك عاجــل يتــم تنظيمــه وتنســيقه 
والمنظمــات  األفــراد  جميــع  قبــل  مــن 
الذيــن هــم علــى درايــة كاملــة بالوضــع 

بالحقائــق. الدولــي  الجمهــور  إلبــاغ 
تؤديهــا  التــي  والرســالة  المهمــة  إن 
وســائل إعامنــا كمحــور للمقاومــة مميــزة 
ــق  ــي لتحقي ــا ال تكف ــة، لكنه ــة للغاي ومهم
اإلعــام  وســائل  مــع  الــازم  التــوازن 

لـ«إســرائيل”. المواليــة 
أمــام هــذا الواقــع، هنــاك حاجــة إلــى 
المزيــد مــن األصــوات، فهــم موجــودون 
جعلهــم  إلــى  فقــط  نحتــاج  هنــاك.. 
نظامنــا  لبنــاء  الدائــرة  إلــى  ينضمــون 
وروايتنــا. هــذا أمــر ملــحّ وحاســم وحيــوي 
للغايــة. يجــب أن نتحــرك اآلن أكثــر مــن 

أي وقــت مضــى.

االعالم الغربي والقضايا العربية.. لنصنع الحقيقة
د. ابراهيم الموسوي

ازدواجية الحكومة االسرائيلية: شعارات متطرفة وتركيبة هشة
سركيس ابوزيد
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