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ـعــلـومـة مــابـ مــصـدر إعــداد ا
ومـتـلـقّـيـهـا بَـون واسع لـوسـائط
ـعــلــومـات اإلعالم الــتي تــنــقل ا
بالـصورة والصوت والـصفحات
ـقروءة.   ومثـلمـا هناك الـكيان ا
اإلقـتــصــادي والـكــيـان الــعــلـمي
والـكـيـان الـقـانـوني والـصـنـاعي
وغـــــيـــــرهــــا مـن الـــــكـــــيـــــانــــات

الــتـخـصـصـيـة فــهـنـاك الـكـيـان
اإلعالمـي الــذي يـــصـفُ نــفـــسه
بـوضوح ويـعبّـر  عن مضـامينه
ـسـاعدة أدوات ـاط شـتى  بأ
ومقـاربات ومعـدّات تكنـولوجيا

اإلعالم.
ـــ  إنّ الـــتـــبــــاين بـــ الــــعـــا
اإلفــــتــــراضـي والــــواقــــعي  في

مـــنــــاطق الــــتـــواصـل اإلعالمي
ـعروفـة بـإسـتـخدام ـألـوفـة وا ا
التـكنـولوجـيا الـرقميـة يتالشى
يـــومــــاً بـــعــــد آخــــر  مـــتــــأثّـــراً
بـاإلضـافـات الـتـقـنـيـة الـنـوعـيـة
ـــتــســـارعـــة وأطــر  إداراتـــهــا ا
ّـا يحقق الئمة  ـصاحبـة وا ا
إنــتـشـاراً  أوسع وعــامل تـأثـيـر
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أعــلى وهي صـفــة يـتــحـلّـى  بـهـا
الــكـيــان اإلعالمي الــرصـ عــبـرَ
ـتتـابعة. وهـنا البدّ أن مـشاهدهِ ا
شهد اإلعالمي عن هويّته يعبّر ا
اخلصـائصيـة  باألسلـوب واللغة
ـســتـقـطِب ــظـهــر  الـبـنّــاء  وا وا
ـتـلـقّــ أيـنـمـا يـكـون جلــمـهـور ا
وفي أي مسـتوى ثـقـافي أو بيـئة

وخلفيةإجتماعية.
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ــــــعـــــطــــــيـــــات ووفـــــقـق هـــــذه ا
ومـثـيالتـهـا  تـتكـامل مـحـتـويات
الــتـعــبـيـر والــتـألـيـف  مع أفـعـال
الــــكــــيــــنــــونـــــة في صــــفــــحــــات
ـعــلــومـات مــوضــوعـيــة تــبـنـي ا
مـجتمعـة بأكملـها كيانـاً يتسامى
ويــتــنـاقل لــوحـده بــ مـكــوّنـات
مــنـظــومــة تـكــنـولــوجــيـا اإلعالم
ــتـــرتــبــة هــنــدســيّــاً بــتــنــاسق ا

وظيفي كفوء.  
ورغم دقّــة مـــثل هــذه اإلجــراءات
واخلـطوات  فـمن السـهل تهـديد
هــذا الــكـيــان في أي مــرحــلـة من
مــــراحــــله الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيـــة
ـنـتـشرة بـلـمـسـةواحـدة لألزرار ا
ـعـلومـة ووجـهـتـها بـ مـصـدر ا

النهائية. 
عـلومة الـصحـيحة إذن تتشـكّل ا
بإعـتماد الـكيـنونة الـدقيـقة وفهم
طبـيـعـة وآلـيـة إشتـغـال مـكـوّنات
ـنـظـومـة الـتـكـنـولـوجيـة والـتي ا
ـعلـومات تـؤمّن وصـول أسراب ا

الـفلـسطـينـية سـلبـا وتمـرير ما
يــســمى بــصـفــقــة الــقــرن وهـو
الــســبب احلــقــيـــقي في كل مــا
حـــدث من مــجــازر وتــداعــيــات
كـارثـيـة فـي االقـلـيم لـلـسـيـطـرة
على ثـروات الـشعـوب الـعربـية
واالسـالمــيــة وبــشــتى الــطــرق
واالسالـيب ومـنهـا نـشر الـغزو
ــسـلح الــذي تــقــوم به الـدول ا
الــكــبــرى او صــنــيــعــتـاهــا من
ـــنـــظـــمــات اإلرهـــابـــيــة مـــثل ا
القـاعـدة وغـيرهـا وعـلى الرغم
ـــــســــــمــــــيـــــات مـن كل هــــــذه ا
"اخلالقـة" يـتـحـدثــــــــون هؤالء
عن انــفـــســهـم ومن مــعـــهم عن
الــــسـالم وحــــقــــوق االنــــســــان
ــــــــقراطـيـة وغيـرها من والد
الــشـــعــارات الــتي حتـــتل بــهــا

االوطان وتذبح الشعوب.
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دخـل تــــــنـــــظــــــيــــــمــــــا "داعش"
و"الــــنـــــصـــــرة" االرهــــابـــــيــــان
االراضي الـــســـوريـــة بـــأمـــوال
ــال خــلــيــجــيــة يــتــصــدرهــا ا
الـسـعـودي وبتـنـظـيم وتـعاون
مــــــخـــــــابــــــراتـي دولي عـــــــالي
ــــســــتـــوى الســــتــــقـــدام االف ا
االرهـابـيـ من لـيـبـيـا وتـونس
ـــغــرب ومـــصـــر واجلــزائـــر وا
وغــيـرهـا مـن دول الـغـرب وكل
ذلك  بــــتـــدخل اســــرائــــيـــلي
ـنظـمات ـسانـدة تلك ا مبـاشر 
ـسـلــحـ بـشـكل االرهـابــيـة وا
عــام ومن يــســمــون انــفــســهم
ـــعـــارضـــة وبـــكل ثـــقـــلـــهــا بـــا
الـعـسـكـري مـسـنـودا بـضـغـوط
اميركية تـركية سعودية وعلى
الـــرغم من كـل هـــذه الـــظـــروف
ـقاومـة واجليش تـقدم مـحور ا
الــعــربي الــسـوري وتــمــكن من
حتــــقــــيـق االنــــتـــــصــــارات في
ـــيـــدان وبـــات من الـــصـــعب ا
ـكـان تـغـيـيـر مـوازين الـقـوى
عـلى ارض الـواقع عـلى الـرغم
من مــحــاوالت اسـرائــيل فـرض
قواعـد اشـتبـاك جـديدة خـاصة
بها من خالل ضـرب العديد من
ـواقع الــسـوريـة وبال حتـفظ. ا
ويـــظــــهـــر ان حـــرب الــــثـــمـــان
سنوات الـتي مرت على سوريا
ومـا زالـت مـسـتـمـرة ومـا نـتج
ـسـاومـات وال عـنـهـا ال تـقـبل ا
االســـتــــفـــزازات وال تــــعـــقــــيـــد
ــــــشــــــهــــــد الن اســـــــرائــــــيل ا
وواشنـطن وعمالئهم يـعتبرون
االنـتـصـارات الـسـوريـة مـا هي
اال حتـــديــات جــديـــدة وضــعت
الـعـراقـيل بــشـكل مـفـاجئ امـام
مــخــطــطــاتــهم وبــخــاصــة في
مـــنــــاطق ريف دمــــشق ودومـــا

ـراد به جـعل سـوريا سـاحة وا
ـؤلم في األمر قـتال مـفتـوحة. ا
أنَّ هـــنــاك الـــعـــديـــد من الــدول
الـكـبــرى االعـضـاء فـي مـجـلس
االمن الـــدولي وعـــلى راســـهــا
واشـنـطـن يـعـمـلــون بـشـكل او
ـنــطــقـة بــآخــر عـلـى تـدمــيــر ا
واسـتنـزافـها واجلـميـع يتـذكر
سـيـنـاريــو الـعـراق ومـا قـام به
كـولن بـاول من اسـتعـراض في
مـــجــــلس االمن عــــنـــدمـــا جـــاء
بأنبـــــــــوبته لشرعنة العدوان

على العراق وغزوه .. 
سـرحية واليـوم تتـكرر نـفس ا
ــــرة رئــــيس والــــبــــطل هــــذه ا
الــوزراء االسـرائـيـلي بـنـيـامـ
نــتــنـــيــاهــو من اجل شــرعــنــة
الـــــعـــــدوان عـــــلـى ســـــوريــــا و
بـضـغـوطات نـاعـمـة مفـضـوحة
بـــصــور واشــكـــال مــخــتـــلــفــة
ـنظمات الدولية للضغط على ا
الرسـمية لتـمرير سيـناريوهات
إسـرائــيـلــيـة امـيــركـيـة غــربـيـة
وبـدعم انـظمـة عـربيـة وأقـلمـية
لتـحقـيق مكـسب عسـكري لـئيم
وعــدوان جــديــد عــلى ســوريـا
ــفـارقــة ان الــعــديـد من دول وا
ي الـعــالم والـرأي الــعـام الــعـا
يــصـــدق مـــثل هــذه الـــروايــات
والـفــبــركـات  فــيــمــا يـســتــمـر
الـــرئـــيس االمـــيـــركي دونـــالـــد
تـــرامب بـــحـــلـب الـــســـعـــوديــة
وابتـزازها في العلن ويـوجهها
بـدفع االتـاوات من اجل حمـاية
عـرش امـراءهــا مـقــابل تـقـد
الـدعم لـتـدمـيـر سـوريـا والـيمن
وتــــــهــــــمــــــيش الــــــقــــــضــــــيـــــة
الفلـسطينيـة وبخاصة بعد ان
قـــام تــرامـب بــنـــقل الـــســـفــارة
االمـيركـيـة الى الـقدس احملـتـلة
تــمـهــيــدا لــتـمــريــر مــا يــسـمى
بصفـقة الـقرن اجلـديد . ولـنعد
الى سوريا وهي تمثل منعطفاً
وحتـــديــات كـــبــرى وال خـــيــار
امـامـهـا غيـر حتـريـر شعـبـها و
اراضـــيـــهـــا من االرهـــاب بـــأي
طــــريـــقـــة كــــانت فـــهـي تـــؤمن
بـاحللـول السلـميـة التي حتفظ
كــــرامـــــة الــــســـــورين ووحــــدة
اراضــيـهم و مــازالت تـتــمـسك
بـاجلــهـود الـدبـلــومـاسـيـة حلل
ازماتها بشكل عادل و شامل و
تــــرفض االبــــتـــزاز واالطــــمـــاع
واسـتــعـمــال مـنـطـق الـقـوة في
احــــــتـالل الــــــدول واســــــقــــــاط
انـــظـــمــــتـــهـــا وهـي اســـالـــيب
مـــورست مع ســـوريـــا وبـــقــوة
لـيـسـهل ابـعـاد تأثـيـراتـهـا على
اسرائـيل وواشنطن وحـلفائهم
نـطقـة وتصـفيـة القـضية في ا

يـــتــــخــــبط الالعـب االمـــيــــركي
بـسيـاساته في الـشرق االوسط
ــــال وبـــــدعم مـن أصـــــحـــــاب ا
ـنـطـقـة  الـتي والـسـلـطـة فـي ا
اصـبـحت  ال تـتـحـمل اي حـرب
او صــراع جـديــد ومن اي نـوع
ـسـتوى الـذي تـعد له كان و بـا
واشـــنـــطن  خـــاصـــة بـــعــد ان
دخـلت روسيـا وبقـوة على خط
االزمـة الـسـورية ويـتـضح ذلك
من مـناوراتـها العـسكـرية التي
اجــرتــهــا في الــبــحــر االبــيض
ــــــتـــــوسـط وهي اوسـع واهم ا
ـنـاورات في تـاريـخـها واكـبـر ا
احلــديث واقــصـد بــعــد تــفـكك
االحتـاد الـسوفـيـتي  وكل هذه
االجـــــراءات واالســــتــــعــــدادات
جــــاءت بـــــعــــد الــــوصــــول الى
مـعـركـة حتـريـر مـحـافـظـة ادلب
من الـــعـــصـــابـــات االرهـــابـــيــة
واعـطائهم مـهلة لـلخروج مـنها
بــعــد الـتــنــازل عن اســلــحــتـهم
الثـقيـلة وحـسب اتفـاق الروس
فـي ســــــــــــوجـي مـع االتـــــــــــراك
الضـامنـ التـفاقـيات وخـارطة
طـريق االنــسـحــاب ومـوســكـو
ـنــاورات تـأتي تــقـول ان تــلك ا
ـــواصالت بـــهـــدف حـــمـــايـــة ا
ــــــصــــــالح الــــــبــــــحــــــريـــــــة وا
االســتــراتــيــجـــيــة تــزامــنــا مع
وصـــول وســـائط وجتــهـــيــزات
عـســكــريـة جــديــدة الى قــاعـدة
حــمـيـمـيم في سـوريـا ومـقـابل
كل هـذه الــتـحـركــات الـروسـيـة
قـــــامـت امـــــيـــــركـــــا بـــــأرســـــال
غــواصــتــهـــا الــذريــة لـــلــبــحــر
ــــــــتــــــــوسـط مع قــــــــاذفــــــــات ا
استراتيـجية حتمل الصواريخ
اجملــنـحــة مـضــاف لــذلك عـودة
األمــيـــركــان بـــجـــيــوشـــهم الى
الـعــراق بـدون تــشــريع رسـمي
عــراقي. نــشــاطــات وحتــركــات
عـسـكريـة اميـركـية تـقـول عنـها
واشـنـطـن وتـدعي هي من اجل
الهدف ذاته واحلقيقة كل هذه
الـــنـــشـــاطـــات حتــدث بـــســـبب
االوضـاع الـغــيـر مـســتـقـرة في
االقليم ومنطقة الشرق االوسط
عــمــومـــا ومــا يـــظــهــر مـــنــهــا
مـــوضـــوعـــة حتـــريـــر ادلب من
تــنــظـيــمــات الـقــاعــدة وجـبــهـة
الـــنـــصــــرة وداعش واالرهـــاب
بـشـكـل عـام واالهم من كل ذلك
في هـذا احلشد الـعسكـري غير
ــســـبـــوق هــو مـــا نـــقــوم به ا
ملكة ال اخلليجي وا انظمة ا
الــسـعـوديـة ذاتــهـا في كل هـذه
الـــــفــــوضى فــــضـال عن الــــدور
االســـــرائــــيــــلي االســـــاسي في
ــــنـــطـــقـــة احلـــروب وازمـــات ا

الـــســــيـــاسي واحلـــقـــيـــقـــة ان
ـتــحـدة االمـيــركـيـة الــواليـات ا
واســرائــيل والــســعـوديــة ومن
ــلف مــعـــهم ال يــخــافــون من ا
الـنــووي االيـرانـي فـقط بل كل
مـا يـثـار من ضـجـة هي بـسـبب
تــــعـــاظم قــــوة ايـــران ودورهـــا
وتــأثــيــراتــهــا وتــوســعــهــا في
ـنــطـقــة بـرغم دور اســرائـيل ا
والــسـعــوديــة وتــركــيــا وحـرق
مــلـيــارات الــدوالرات لــتــدمــيـر
ســوريـا ومـا حــدث في احـتالل
العـراق ولـيبـيـا وما يـجري في
اليـمن من كوارث وكل احلروب
شتعلة التي يشهدها االقليم ا
وال عالقة لها بإيران والسؤال
كن اعـتبـار احلرب هـنـا.. هل 
الـــتي تـــشن عـــلى ســـوريـــا قــد

صدرت من ايران?. 
وهـل إليــران عالقــة بــصــنــاعــة
"داعـش" وادخـــــالـــــــــــهـــــا دول
االقـــلـــيـم خــاصـــة فـي الـــعــراق
وسوريا ولـيبيا ولـبنان ومصر

وتونس?
 والــــكل يــــعـــرف ان مــــا جـــرى
ويجري من اعمال ارهابية هي
صــنـاعــة ســعـوديــة خـلــيـجــيـة
أمـيـركـيـة تـركيـة بـامـتـياز وكل
الـعــالم شـهــد اعـتــرافـات وزيـر
خـارجـيـة قـطـر االسـبق بـان مـا
يـســمى بــالـربــيع الــعــربي هـو
مــشــروع سـعــودي اســرائــيـلي
امــيـركي ال ســقــاط الـعــديـد من
ــســمـات األنــظــمــة الــعـربــيــة ا
مـانـعـة امـا دور ايران بـدول ا
فــهـو كـان ومــازال اسـقـاط هـذا
ــشــبـوه وكــســر يـد ـشــروع ا ا
تـــــنـــــظـــــيـم داعش ومـن يـــــقف
ورائــهــا فـي تــنــفـــيــذ االعــمــال
ــال الــســعـودي االرهــابــيــة بــا
وبـالــتـنــسـيق االســتـخــبـاراتي
والــلــوجــســتي االســرائــيــلي ــ
االمــــيـــــركي. عـــــلى الـــــرغم من
مــــطــــالـــبــــات وردود االفــــعـــال
الــدولـيــة والـدعــوات لـتـحــقـيق
ـنـطـقـة والـتـمسك الـسالم في ا
بــاالتـــفــاق الــنـــووي االيــراني
كـحل سلمي بـعيـدا عن التدخل
الـــعــــســــكــــري الـــذي بــــات من
ـــنـــطـــقـــة ان الـــصــــعب عـــلى ا
تـتـحـمـلـه اكـثـر ومن هـنـا جـاء
الـــدور االيـــراني حــــيث طـــالب
وزيـــر الـــدفـــاع االيـــراني خالل
زيارته مؤخرا لسوريا االتراك
بــــضـــــرورة الــــتـــــنــــســـــيق مع
احلكومـة السورية في اي عمل
داخل اراضيهـا على الرغم من
اعتبار تركيـا حليفاً ضامناً في
ســوريـا وهـذا مــا يـؤكـد رفض
ايـــران لــكـل الــتـــدخالت خــارج
قابل ترد التوافق السـوري با
ايـــــران جتـــــاه الـــــتـــــجــــاوزات
ـــواقع اإلســـرائـــيـــلــيـــة عـــلى ا
االيــــرانــــيــــة في ســــوريــــا من
منـطـلق القـوة بأنـها سـتخـتار
ــــــنـــــاسب الـــــرد في الــــــوقت ا
وبحكمه وروية ودراسة عميقة
لـردع مـا تقـوم به اسـرائـيل من
ــواقع عــدوان مــبــاشـــر عــلى ا

االيرانية. 
والواضح من هذه احلالت أنَّ
(ايـران) ال تــريـد الــقـيــام بـالـرد
االعالمي بل تـريد الـقيـام بالرد

ـنـاسب الـنـاضج وفـي الـوقت ا
حـــتـى وان ادى ذلك الى حـــرب
مفتوحة على الرغم من ان هذه
احلــرب ان قــامت فــهي لــيـست

من صالح احد. 
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تـــعـــمل امـــيــــركـــا واســـرائـــيل
جـاهدتـ على فـصل اجلبـهات
بــعــضــهـــا عن الــبــعض االخــر
قاومة وصوال لـتفكيك مـحور ا
الـــذي يـــعـــمـل عـــلى حتـــصـــ
وتقـويـة تـلك اجلبـهـات ويأتي
تــلـك اجلــهــود بــغـــيــة مــنع اي
عدوان على اسرائيل ومن هنا
تــعــمل واشـنــطن عــلى تـفــكـيك
جــبـهــة لــبـنــان لــتـقــويض دعم
ـقـاومة الـفلـسـطيـنيـة كـجبـهة ا
مـهـمــة واسـاسـيــة فـيـمــا يـعـد
الكثيرين هذه التوجهات بأنها
"الــورقـــة احملــتـــرقــة" حلـــلــفــاء
امـــيـــركـــا وإســرائـــيـل بــســـبب
ـشاكل بـشـأن تلك اخلالفـات وا
الـقـضـيــة الـتي اخـذ االعـتـراف
الـدولـي بـهـا تــتـســارع وتـائـره
يــومــا بــعـــد يــوم. وفي الــوقت
ـــشـــروع الــــذي تـــراجـع فـــيـه ا
االســــــرائــــــيــــــلي االمــــــيــــــركي
السعودي امام التقدم الواضح
ـقـاومة السـتـراتـيجـيـة مـحور ا
واالطـراف الـداعـمـة لـها والـتي
تـــــــــعــــــــمـل بـــــــــالــــــــضـــــــــد من
االسـتـراتـيــجـيـة اإلسـرائــيـلـيـة
واالمـيـركـيـة ومـواقف االنـظـمـة
ـــــشـــــبـــــوهــــة الـــــعـــــربــــيـــــة ا
ـــقـــاومــة) ويـــواصل(مـــحـــور ا
الــعــمل والــتـفــاوض من مــوقع
ــعــركــة فـي ســوريـا الــقـوة وا
بـــدأت حتــسم بل هي حــســمت
بــالـــفــعـل ومــا زالـت امــيـــركــا
واســـرائــــيل وحـــلـــفــــائـــهم من
االنظـمة العربـية حتاول بشتى
السـبل على اخـراج دول محور
يادين العسكرية قاومة من ا ا
والسـاحة الـسوريـة و بخـاصة
حـزب الـله وهـذا التـوجه نـشط
بـشـكل كـبـير بـعـد االنـتـصارات
الـــتي حـــقـــقـــهـــا احملـــور عـــلى
عـصـابـات داعش االرهـابـيـة ما
زاد من حتــــــــرك امــــــــيــــــــركـــــــا
واسرائيل والـسعودية الحداث
شرخ في لـبـنان بـ حـزب الله
وبقية الكتل السياسية واثارة
مـــشــاكل داخــلـــيــة كــمــوضــوع
منـاطق النفط والغـاز في لبنان
خلـــــلق صـــــراع بـــــ الــــكـــــتل
واالحزاب السياسية اللبنانية.

ــــشـــــروع االمــــيـــــركي فــــشـل ا
االسـرائــيـلي بـعـد تــصـريـحـات
رئـيس اجلمهـورية مـشيل عون
ورئـيـس مـجـلس الـنـواب نـبـيه
بري بـأنَّ "النفط والغـاز لبناني
ولن نسـمح الحـد بالـتـجاوز او
االعتـداء على حدودنا الـبحرية
الـتي فـيـها ثـرواتـنـا الوطـنـية"
مــا اثـارت هــذه الـتــصـريــحـات
واقـلـقت اسـرائـيل لـكن رعـبـها
االكـبر جـاء من تصـريح السـيد
حـــسن نـــصـــرالـــله بـــان سالح
قـاومة الـلبـنانـية وحـزب الله ا
في خــدمـة الــدولـة الــلـبــنـانــيـة
ـقاومـة.. وهنا وخـدمة مـحور ا
ــرور بـــدور ســوريــا البـــد من ا

ــراوغــة لــصـالـح اسـرائــيل وا
في نفس الوقت صرح ترلسون
قـبل وصـولـه الى لـبـنــان بـيـوم
بان حزب الله جزء من العملية
الـســيـاسـيـة الــلـبـنـانــيـة وعـنـد
وصــولـه الــعـــاصـــمــة بـــيــروت
انــــقــــلـب عــــلى الــــوجه االخــــر
مــــصـــــرحــــا بـــــان واشــــنـــــطن
ستضيف حزب الله على قوائم
االرهـــاب.. ثم طـــرح مـــوضــوع
تــشــكــيل حــكــومـة تــكــنــوقـراط
لـبنـانيـة وهـذه طروحـات قلـقة
مـشــبـوهــة لـكن لــهـا اهــدافـهـا
فـــهي اوال تــســـعى لـــلــنـــيل من
حــزب الـله ثــانـيــا شق الـصف
الــوطــــــــني الــلـبــنـاني ثــالـثـا
مـــحــــاولـــة الـــســـيــــطـــرة عـــلى
الـثــروات الـوطـنـيـة الـلـبـنـانـيـة
وحتجيم وعزل لبنان واالنفراد
ـوقف به عـنــدهـا جـاء الـرد وا
الـــلــبــنــانـي واضح بــرفـــــــض
طــــلب تــــــــشــــكــــيل حـــكــــومـــة

تكنوقراط جملة وتفصيال. 
احلقيقة ان امـيركا ال تريد غير
ـواقف جــر لـبـنـان بـعـيـدا عن ا
الـعربـيـة من اجل بـنـاء عالقات
مع اســرائـــيل بـــعــيـــدا عن حل
الـنــفط والـغــاز وبـنــاء اجلـدار
ـعــنى آخـر امــيـركــا تـريـد ان
يـــركب لــبــنــان قـــطــار الــصــلح
العربي االسرائيلي ثم اضعافه
ـــواجـــهـــة مع عـــلـى االقل عن ا
اســـــرائــــيل الــــذهـــــاب الى حل
شاكل بـ عن طريق التفاهم ا
ـبـاشر وواشـنـطن تـرغب في ا
اداء هـــــذا الــــدور بـــــضــــغــــوط
إسـرائـيـلـيــة لـكن ولـدت نـتـائج
هذه الزيارة ميتة ويومها كان
الــشـارع الــلــبــنـانـي مـحــتــقــنـاً
بسبب اعتـراف ترامب بالقدس
عــاصــمـــة إلســرائــيل والــقــوى
الـسـياسـيـة الـلـبـنانـيـة تـتـحرك
بقـوة ضـد هذا االعـتـراف على
الــرغم من الـدور الــهـاد الـذي
اداء تــرلــســون الــذي فــشل في
اسـتدراج الـسـاسة الـلـبنـانـي
لـكمـيـنه وهـو يـظـهـر شـيـئاً من
ــرونــة جتـــاه حــزب الــله. كل ا
ـــطــــــــــالب والـــرســائل هــذه ا
االمــيــركـيــة و اســرائـيـل قـامت
خالل هــــــــذا الـعـام بـأكـثـر من
 1814خرقاً جوياً لألجواء
الـلـبـنــانـيـة وهـذا مـا جـاء عـلى
لــســـان جــبــران بـــاســيل وزيــر
اخلارجية اللبنانية واسرائيل
ـنع لــبـنـان من تــريـد الــقـيــام 
الـتـنـقـيب في اراضه ومـنـاطـقه
الـبــحــريـة عـن الـنــفط والــغـاز
يـعـنـي كل هـذا الـلف والـدوران
االمـيـركي االسـرائـيلي من اجل
قـضم  350 كــيـلـومـتـراً مـربـعـاً
من قـــبل اســـرائـــيل والـــهــدف
اصــبح واضـــحــا هـــنــا هــو ان
زيــــــارة تـــــرلــــــــــــــسن جـــــاءت
لتــــــــبادل اراضٍ وقضم االخر
مــنــهــا الــتي حتــتـوي عـــــــــلى
الــــــنــــــفط والــــــغــــــاز من قــــــبل
اســـرائـــيل وعـــزل حـــزب الـــله
ودوره فـي احلــــــــــــرب عــــــــــــلـى
االرهاب في ســــــــوريا عـلـــما
ان دور حــــــزب الـــــله فـي داخل
لـبـنان يـخـتــــــلف عن دوره في
l³²¹                      . اخلارج

والـــغـــوطـــة الــشـــرقـــيـــة الـــتي
اصـــبــحـت مــصـــدر قــلـق عــقب
اســـقــاط الـــدفـــاعـــات اجلـــويــة
الـسـوريـة لــعـدد من الـطـائـرات
الـتي اغارت عـلى اراضيـها ما
دفع اســرائــيل وواشــنــطن الى
اعـادة الـكـثـيـر من حـسـابـاتـها
ــنــظــومـة وهــو تـطــور نــوعي 
الـدفــاعـات اجلــويـة الــسـوريـة
وبـخـاصـة بـعـد ان بـرأت جلـنـة
الـتـحـقـيق اإلسـرائـيـلـيـة ايران
مـن حــــادث اســــقــــاط طــــائــــرة
اف .16والـــيـــوم اصــــبح لـــدى
اجلــــيش الــــعــــربي الــــســـوري
اســلــحــة وانــظــمــة عــســكــريــة
متـطـورة لهـا القـابلـية والـقدرة
ـعـادالت واجـبـرت عـلى قــلب ا
الـقوى العـسكريـة اجملاورة لها
فـي االقـــــــلــــــيـم عـــــــلـى اعــــــادة
احلـــســـابــــات جتـــاه ســـوريـــا
وبــــخـــــــــاصــــة بـــعــــد امـــتالك
دمــــــــــشق ألنـــــــــــظــــمــــة "اس
 "300 الروسية حيث بات
الــــتــــعـــــامل مـع ســــوريــــا االن
يــخــتــلف كـــثــيــرا عــمــا ســبق
وتـغـيـرت تــبـعـا لـذلك الـتـفـوق
لـهــجـة ونـبـرة احلــديث مـعـهـا
واصـــبح الـــتـــواصـل بـــيـــنـــهــا
(ســوريـا) وبـعـض دول االقـلـيم
ـبـدأ (فوق الـطـاولة) مـحكـوم 
ــبــاشــر فــضال عـن تــبـادل وبـا
ــعــلـومــات االســتــخـبــاراتــيـة ا
اخملـتلفـة. لقد تـغيرت االوضاع
ـنـطقـة بـعد ان واالرادات في ا
اصــبــحـت الــقــوات الــســوريــة
واجهة كل االحتماالت جاهزة 
ومن مـختـلف اجلـهـات وبـشكل
خـاص مع اسرائـيل الـتي ليس
ــقـدورهــا االن اســتـخــدام مـا
كــان مــتــاح لــهــا في الــســابق
ســـوى الـــتـــآمـــر واســـتـــخـــدام
ارسة الف ضلل و االعالم ا
والــنــفخ في بــوق الــطــائــفــيـة
لـــيـس في لــــبـــنــــان وســــوريـــا
والـــعــراق فـــقط بل في جـــمــيع
دول الـــــــــعـــــــــالـم الـــــــــعـــــــــربي
واالسـالمـي فــــــــــضـال عن دور
قاومة الذي بات اقوى محور ا
مـن قـــبـل اضف لــــذلك صـــورة
الـرد الــسـوري عــلى الـعــمـلــيـة
اإلســـرائــيــلــيـــة بــعــد ان كــانت
اســــــرائـــــيل تــــــقــــــــــــصف وال
تــقــصف تــضــرب وال تــضــرب
وكل هــــــذه االحــــــداث افــــــرزت
مــعــادلــة جــديــدة بــعـد ان ردت
سـوريــا بـــــــضــربـهــا لـقــواعـد
عــســكــريــة في اســرائـيـل الـتي
تـــعــــرف جــــــــــيــــدا ال يــــوجـــد
موقـــــــع لـها بعيـد عن متناول
ــــقــــاومــــة  يــــد مـــــحـــــــــــور ا
واســــــرائـــــيـل لم تــــــــــضـع في
حـسابـاتها هـذا الرد العـسكري

منذ العام 1974.
Ê«d¹«

الــوجـود االيــرانـي في ســوريـا
كـان قـبل اكـثـر من نـصف قـرن
و بدأ مع مجيئ الرئيس حافظ
االســد الى احلــكم بــاإلضــافــة
ــعــارضــ لــنــظــام شــاه الى ا
ايران الذين كانوا يعيشون في
ســوريـــا وهـــؤالء مـــوجــودون
الــيــوم في الـــدولــة الــعــمــيــقــة
االيرانـية ولهم دورهم وثـقلهم

ـقـاومـة ومـوقـفـهــا مع مـحـور ا
ابـــان حـــرب حــــزيـــران الـــعـــام
 2006 وتقد الدعم الكامل
للمـقاومـة اللبـنانـية فضال عن
الــــدور االيــــرانـي الــــفــــاعل في
ـقـاومـة ودعـمـهـا عـلى مـحـور ا

جميع اجلبهات.
ÊUM³

تعد عالقة لبـنان بسوريا شأناً
لبنانياً خاصاً وال يسمح الحد
من اخلـارج الـتـدخل فـيه مـهـما
كــانت اخلالفـات بـ الــبـلـدين
والــتـي ســتــنــتــهي في نــهــايــة
ـــطـــاف بـــجـــلـــوس االطـــراف ا
السـياسيـة اللـبنانـية الـسورية
امـام طاولـة احلـوار الـبـناء الن
الــعالقـــات بــيـــنــهــمـــا عالقــات
تـاريـخيـة عمـيـقة فـيـما تـسعى
اســــرائـــيـل وحــــلـــفــــاؤهــــا من
اخلـــلــيـج لـــتــحـــيـــيـــد لـــبـــنــان
وحتــجـيم دوره بــهـدف ضـرب
ـقاومـة الـلبـنـانيـة واضـعاف ا
حزب الله  وهـذا االخير يعني
ـوقـف الـسـوري في اضــعـاف ا
قــتــاله ضــد االرهــاب وحتــريــر
اراضـــيه بـل اضـــعـــاف حملـــور
قاومة بـشكل عام.احلقيقة ان ا
ـطلب االسـرائيـلي من حتـييد ا
لـبـنان هـو من اجـل االنفـراد به
وابـتزازه وسرقـة ثرواته فـيما
لـــبــــنـــان مـــتـــمــــسك بـــحـــدوده
الـوطـنـيـة وبـخـطـوطه احلـمراء
والـــــــــزرقــــــــــاء وبـــــــــثــــــــــرواته
الـوطــــــــنيـة على كل مـساحته
الـــبـــحــريـــة وثـــرواته من نـــفط
وغــــــــاز وامـيركـا لـهـا اطـماع

اينما يحل النفط وينتج.. 
عـارك على وهـو احـد اسبـاب ا
سـوريا .. فـيمـا تعـمل اسرائيل
عـلى الـسـيــطـرة عـلى الـثـروات
الــلــبـــنــانــيــة وســـعت في هــذا
اجملـــال جـــاهـــدة عـــلى ادخـــال
امــيــركــا عـلى اخلـط حـيث زار
وزيــر اخلــارجــيــة االمــيــركــيــة
االســبق تــرلـســون الــعــاصــمـة
بـــيـــروت لـــتـــحــقـــيـق االهــداف
اإلسـرائـيــلـيـة من خـالل تـلـيـ
واقف اللبنانية مع اسرائيل ا
وحل ازمـة اجلـدار اإلسـرائـيلي
الـقائم على االراضي الـلبنـانية

اخملتلف عليها. 
والــهـدف الــثــانـي هــو اقــصـاء
حـــــزب الــــله او جــــعــــلـه عــــلى
الـهـامش ومن هـنـا جـاءت هـذه
الـــــتــــــدخالت االمــــــيـــــركــــــيـــــة
اإلســــرائــــيـــــلــــيــــة في ظــــروف
ســــــياسية واوضاع امنـــــــية
حـرجــة حـيــنـهــا كـانت لــبـنـان
عــــلى ابــــواب االســـتــــعـــــــــداد
لالنـتـخـابـات. والـهـدف الـثـالث
يـــكــــمنُ فـي احملـــافــــظـــة عــــلى
ـعـادلـة الـقـائـمـة وفق الـرؤيـة ا
الـــبــعـــيـــدة لالزمـــة الــســـوريــة
ويومها سمع ترلسون األجوبة
من الـــقـــادة الــلـــبــنـــانـــيــ في
مــقـدمــتـهم نــبـيه بــري بـرفـضه
ــغـادرة مــقــتــرحــاته مــا دفــعه 
بـــيـــروت بـــدون اي نــــتـــيـــجـــة
مرجوة ولـندخل بعض الشيء
عــلـى جــزء من تــفــاصــيل هــذه
الزيارة واسـبابـها ومـا سبـقها
وكـيــفـيـة لـعب األمــيـركـان عـلى
حـــبــال الـــســـيـــاســـة واخلــداع

ــاطــهـا اخملــتـلــفــة وجتـنّب بـأ
تــهـديـد كــيـان الــعـامــلـ فــيـهـا

ولها! 
ـعلومـة التي نـتحدّث عـنها إن ا
هنا ومن الناحية العلمية تكون
ــــــــوجـــــــة مــــــــصــــــــاحــــــــبــــــــة 
كهرومغناطـيسية تسير بسرعة
الـضــوء وبــإمــكــانــهــا أن تـدور
حول محيط الكرة األرضية عند
خـط اإلســــتـــــواء ســـــبع مــــرّات

ونصف في الثانية!
ـفـيــد تـضــمـ هـذا ولـعلّ مـن ا
ـقــال إيـجــازاً يـسـيــراً لـبـعض ا
ـيـة احلـاكـمة ـاءات األكـاد اإل
عـلـومـة اإلعالمـية في إنـتـقـال ا

ب اإلرسال واإلستالم. 
فـــمـــنـــذ أن وضع جـــمس كالرك
مـاكسول مـعادالته الشـهيرة في
عــام  1864والــتـي عــبّــرت عن
مــاهــيّـة الــتـمــثــيل الــفـيــزيـاوي
والـــريـــاضـــيـــاتي لـــلـــمـــوجــات
الــــكــــهــــرومــــغـــنــــاطــــيــــســــيـــة
وخصائصهـا وأوساط إنتقالها
ــاط تــولـيــدهـا وسـرعــتــهـا وأ
ــنـا وتــطــبــيــقــاتــهــا عــرف عــا
ـــعـــاصـــر  صــوراً مـــتـــنـــوّعــة ا
وأســالــيب مـتــعــددة لــلـمــشــهـد
اإلعالمـي ووســــائط اإلتــــصـــال

والتواصل.  
لـــقـــد جتـــسّـــدت هـــذه الـــصــور
التطبيقـية وضوحاً بعد إكتمال
تـوزيع مـديـات مـوجـات الطـيف
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الكهرومغناطيسي في تردداتها
ـمــتـدة بــ مـصـادر احلــالـيــة ا
تــغــذيــة الــقــدرة الــكــهــربــائــيـة
ـــنـــزلـــيــة وأشـــعـــة گـــامــا. إنّ ا
احملـــــتــــوى األســـــاسي لـــــهــــذه
ـوجـات ومـنـبع تـولـيـدهـا  هو ا
الـــفـــوتـــونـــات والـــتي تـــغـــطي
مـــســاحــات الـــطــيف بـــأجــمــعه
ــرئــيــة) بــالــتــرددات (األلــوان ا
ـتـنامـية والـطاقـات(الـقدرات)  ا
مـع الـتـردد بــاإلضـافــة الى فـعل
األلكـتـرونـات والبـروتـونات في
ـطــلـوب مـثل حــيّـز الـتـطــبـيق ا
الـبث الـراديـوي والــتـلـفـزيـوني
والـفضـائي والرادار واإلنـترنت
ــــايـــكـــروويڤ والـــلـــيـــزرات وا
ووســـــــــــائـل الــــــــــتــــــــــــــواصـل
واإلتـــــصــــاالت الـــــســـــلــــكـــــيــــة
والالســـلــكــيـــة  بــإشــــــكـــالــهــا

تنوعة .  ا
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كــــــــــذلـك تـــــــــــدخـل اجملــــــــــاالت
ـوجات الـكهـرومـغنـاطيـسـية وا
ـتـولـدة فـيهـا أركـان الـتـطـبيق ا
في الــــطب وإســــتــــكــــشــــافــــات
الــطــاقــات اجلـديــدة والــفــضـاء

وحافات العلوم األخرى.
لـقد توسّـعت منصّـات التواصل
اإلعـالمي بـشــكل مـطّــرد بـفـضل
تـسارع تـطوّر وتقـدم منـظومات
تــكــنــولـوجــيــا اإلعالم الــرقــمي
وتـعـدّد وسـائــطـهـا وأوسـاطـهـا

ــا يــدعــو الى ضــرورة تـنــامي
إدارة علميـة لها تكون مؤثّرة في
كـمّـلة تـوكـيد جـودة عـناصـرهـا ا
لـتــواكب هـذا الــتـطـور  الــتـقـاني
وحتــتـويـه وتـفــهـمه بــعــمق لـكي
تسـهّل متطلّـبات احلياة وحتسّن
نــوعـــهـــا وصــورتـــهـــا  تــأكـــيــداً
وتــوكـيــداً لـتـفــاعل الـبــشـريـة في

عالم رقمي صغير. 
وفـي إطــــــار الــــــعـــــــمل اإلعـالمي

كن القول أنّ وغيره 
من اليــــجـــيــــد قــــواعـــد الــــلــــغـــة
الـصحيحـة لن تكتـمل فيه ولديه
مـــقـــوّمــــــــات الـــعـــمل الـــرصـــ
والـكــفــوء. فـالــبـــــــعـض عـنــدمـا
يـــتـــحــدّث فـي وســائـط إعالمـــنــا
احلاليّة ينصب اإلسم اجملـــــرور
بــحـرف جــر ويـنـــــــصب الــفـاعل
وغـيرها من الـهــــــفوات الـلغويّة
تـلقي بـرّرة والتي تُـبعـد ا غيـر ا
عـن جـــــــــادّة الـــــــــرغـــــــــبــــــــــة في
قابـل علينا أن اإلستـــــــماع. وبا
نـدرك بأنه اليـكـفي أن نـكـون فقط
مـستخـدم لتـكنولـوجيا اإلعالم
ووسـائل إنتـقـالهـا  وإنّمـا عـليـنا
وال ســـيــمــا اخملـــتــصـــ أن يــتم
ــاذا  وكـيف تـطـوّرت الـتـفــكـيـر 
وسـبل توطـ مثل هـذا التـطوير
أو بــعض مــفــرداته.إنّ الــتــحـدّث
بأي لـغة أجـنـبيـة ولو بـطالقة أو
إجـادة كـتـابـتهـااليـكـفـي أن نـعده
إجنــــــــــازاً لــوحــده وإنّــمــا البـدّ

تلك ملَكَة التفكير ومثلما بأن 
ـتحـدّثون بـهـذه اللـغة ـتلـكه ا

األجنبية في أوطانهم
وكيف يتعاملون مع متغيّراتهم

اجملتمعية.
ولـكي نــتـمــاشى مع مـتــغـيّـرات
ها تـكنـولوجيـا اإلعالم في معـا
ــتـــنــامـــيــة نــضع الــرقــمـــيــة ا
باإلضافة الى ماتقدّم وفي إطار

عام مايأتي:
1- وجــوب تــعــمـيـق وتـوســيع
إختـصاص هنـدسة تكنـولوجيا
اإلعالم في اجلـامـعـاتـالـعـراقـيـة
ومــواكـــبــة الـــتـــطــوّر الـــنــوعي
ـيّاً وعن طريق احلاصل فـيه عا
إحـــداث تــعـــديالت في مـــنــاهج
وطــــرق الـــتــــدريـس الـــنــــظـــري

والعملي له.
2- ضـــــرورة اإلطّــــــــالع ولـــــو
بــــشــــكل مــــبــــسّـط عــــلى أسس
ومـبـادىء إشـتـغـال مـكـــــــوّنات
ـــنــظـــــــــومــات الــعـــامــلــة في ا
وســــــائط اإلتــــــصــــــال والــــــبث
الــفــضــائي واإلنــتــرنت وتــآلف
اجلـمـهور مع مـسـمّيـاتـها بـلـغة

هندسية صحيحة. 
ارسة 3- البد من إستيعاب و
الـتطـوّر احلـاصل في مـرتـكزات
تـــكــــنـــولــــوجـــيــــا اإلعالم وذلك
بإمتالك مستوى ثقافي مكافىء
بضمنه إسلوب ولغة التحدّث.
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