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ى آف          " الثغرة االعالمية "وحدها  . اذًا، الحّق آان مرة أخرى على االعالم       ه عل جعلت البلد يشعر بأن
ا دامت    ا مضبوطة، وال عجب م ور آله ر قصد ان االم ي غابت عن غي ة الت ا الحقيق ت، بينم عفري

.تسهر وتخطط، على ما قيل بعد حين" االجهزة االمنية"
ى حين غرة                       ملعونة، الثغرة االعالمية      ع عل ذي حصل اخذ الجمي د، وهي التي اوحت ان ال . بالتأآي

دول  ي ال يس حصرًا ف ية، ول ة السياس وانين اللعب دًا؟ اال تقضي ق ة وحي ي، آبش محرق ولكن هل تكف
ا            رة اياه وا     (الديموقراطية، ان تجري محاسبة اشمل، بدءًا بالمسؤولين عن الثغ م يتعلم م ل يما انه ال س

 الى تحديد مكمن الخطأ في خروج العمليات العسكرية عن البرمجة التي آانت             ، وصوالً )على ما يبدو  
ون  ن ان يك يس الجيش وال يمك ذا ل ة ه ًا؟ آبش المحرق ا آشف الحق ى م ا، عل ررة له ن . مق يس م ول

ائر البشرية         مصلحة احد جعل تقويم االداء العسكري مادة في السجال السياسي، وال حتى بحجة الخس
ود  ين الجن و(ب ور حرب العصابات وه ي منظ ي ف م منطق االت  ) حج ل مغ ا يجع بة م ذا بالمناس ، وه

ات                 ك بمعنوي ا تجازف في ذل ة، حيث انه دفاع االعالمي عن اداء الجيش مريب مديرية التوجيه في ال
.المؤسسة العسكرية

رًا            ا يسمى خف زة االمني  " لكن ما يقال في االداء القتالي للجيش ال ينسحب اطالقًا على م ، اي "ةاالجه
و في         . تلك التي تتولى االستطالع واالستخبار، ايا تكن مرجعيتها المؤسستية         فاذا آان ثمة تقصير، فه

ى وجود                  . عمل هذه االجهزة   ه ال ى التنب وال يخفف من فداحة هذا التقصير ان تكون االجهزة انتهت ال
ا ادعت معلومات               رة  " المصادر "وضع غير طبيعي في جبال الضنية، آم د الثغ ا ان اح  .بع ن   آم دًا ل

ا                ا تلّهت عن خطر حقيقي بانشغالها في رصد اخطار اخرى رسمتها له ة ألنه يمنحها اسبابًا تخفيفي
الم        . التربية السياسية الجديدة   ع لالف ه، ومن فغرقت في ما ال شأن لها به، من رقابة على عروض البالي

ة                ات االهلي راق للجمعي ى الطالب واخت ه لالعالم    والمجالت ومراقبة المعارضين وتجسس عل وتوجي
.وغيرها من آفات المجتمعات شبه العسكرية في العالم الثالث

ر    بة عن التقصير اآث ل المحاس زة يجع ل االجه ذي اصاب عم ًا، ان التضخم ال ى العكس تمام  وعل
ا   . ولكن من يحاسب؟ قطعًا ليست تلك الحكومة التي انتظرت اربعة ايام قبل ان تلتئم             . الحاحًا ولعلها لم

ى تحال القضية                       آانت الت  وزراء حت رار من مجلس ال ى ق أمت لوال الحاجة القانونية، او قل التقنية، ال
.هنا الثغرة، وليس في مكان آخر. على المجلس العدلي

ى                    ة عل زة بال رقاب ياد االجه رك اس ذي يت  ثغرة سياسية، بالمعنى الحرفي للكلمة، اي الفراغ الكامل ال
رة             . مرقاباتهم وال محاسبة على اخفاقاته     ه الثغ دائم، ابتلعت ة، الحاضر ال ر الداخلي . تصوروا، حتى وزي

ًا                     . لم يفت االوان   تقالة واحدة ستكفي، اي اظ، واس ل االيحاء باالتع ى االق ال يزال االتعاظ ممكنًا، او عل
انون والمؤسسات،                       ة الق ي، في دول أن التقصير االمن ون ب يكن من تطلب منه، حتى ال يشعر المواطن
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