
 

  



 لشن الحروب ذرائع": الراية املزيفة"

 

 زينب فرحات ـ مركز اإلتحاد لألبحاث والتطوير 

واحدة من أبرز التكتيكات العسكريّة  ، وتعدنظريّة املؤامرة إىل "False Flagأو " "الراية املزيفة“ " عملية تُنسب

عىل افتعال هجوم تقوم هذه العمليّة أخرى، ثم احتاللها.  ةب عىل دول حر التي تستخدمها الدول الكربى، لتربير شنّ 

ربير أي عمل تعاقب عليه. يحدث ذلك لوتُ  خرى تتحّمل مسؤوليّة الهجوممن قبل حكومة أو منظّمة ما ضد جهة أ 

     ، لتقويض خصوم سياسي� وعسكري�. الردعالرّد و بذريعة  املستهدفة الجهة معادي تجاه

سفن القراصنة التي تحمل ألوان الدول األخرى  أعالمعىل أو "العلم الزائف"، " الراية املزيفة“ طلق مصطلح "أُ قد�اً، 

 History Channel وفق بحث أجرته شبكة جعلها تعتقد أنّها تتعامل مع سفينة صديقةو  ،لخداع السفن التجاريّة

يف ح� أن القراصنة و . "The truth about false flags from nazi Germany to the Vietnam warبعنوان "

سيستمر أحياناً يف الظهور خالل  "الراية املزيفة“ "الحقيقيّة قبل الهجوم مبارشًة، فإن  ما يكشفون عن أعالمهم عادةً 

" عىل أيّة عمليّة رسيّة سعت إىل نقل املسؤوليّة إىل طرف الراية املزيفة“ مصطلح " أُطلقمرور الوقت، مع الهجوم. 

 الج�ه�خلق قضّية معينة تشغل عقول  أيضاً، ومن أهداف عمليّة "الَعلم الزائف" نفّذها.الذي آخر غ� ذاك 

  .اودعمه اوتجلب تعاطفه

ىل مّر مثّة العديد من العمليات الرسيّة املوثّقة عمن الناس، لكن  الكث�ة املؤامرة ليست محبّبة لدى رغم أن نظريّ 

. بعد انتهائها اتبالنظر لإلجراءات املرتتّبة عىل هذه العمليّ  ،والغايات الحقيقيّةالفاعل التاريخ أثارت التساؤالت عن 

نتائج بدت معّدة سابقاً لناحية  في� بعد ترتّب عليهاالتاريخ بحوادث جرت بصورة غامضة،  مبعنى أوضح، يحفل

  دقّة األهداف، وحجم الرّد، وتوقيته. 

برج راديو " الجنود البولندي� من النازي� الذين كانوا يرتدون زيّ  عدداقتحم  1939أغسطس عام  /آب 31يف ليلة 

ة رسالة قص�ة معادية ألملانيا باللغة البولنديّ  لحدود ب� أملانيا وبولندا. حينها بّث الجنودعىل ا Gleiwitz "جاليفيتس

معتقل (" محتشد اعتقال داخاو"والعديد من سجناء  ،د لبولندامزارع أملا� مؤيّ  جثّة خلفهم قبل مغادرتهم، ثم تركوا

ليكن هذا الهجوم  األملا�، يرتدون الزيّ . قُتل املزارع والسجناء الذين )للسجناء السياس� 1933أسسه النازيون عام 

ة التي سيستخدمها النازيون لتربير هجوم أملانيا عىل ة عىل طول الحدود البولنديّ ات الرسيّ العمليّ  من سلسلة اً جزء

 بولندا يف اليوم التايل. 



، 1933 فرباير /شباط 27وقع ليلة  ،"الراية املزيفة“ "دث حوايعد من أشهر  (Reichstag fire) "الرايخستاغ"حريق 

لنار يف مبنى الربملان تهمة إشعال اهت إليه جّ ووُ  "،مارينوس فان دي لوب"ة يُدعى لشيوعيّ د وحيد لمؤيّ عىل  قُبضثم 

وزير الدعاية السياسيّة، "، وبلزجوزيف غ"و ، زعيم أملانيا النازيّة،"هتلرأدولف " األملا�. هذه الحادثة سوف تعطي

سلطات الطوارئ الكاسحة  ة الشيوعي�. والالفت آنذاك هي، وخاصّ لتطه� أملانيا من املعارضة العذر الذي يحتاجونه

الذي جعل الكث� من الناس يعتقدون أن ، األمر والحزب النازي ألنفسهم بعد الحريق "هتلر"عها التي انتز 

 "لوب فان دي"عى ك� ادّ أملانيا للطبقات العاملة  عىل معاملة مل يحرتق عىل يد شيوعي وحيد يحتجّ  "الرايخستاغ"

 ، ولكن من قبل النازي� أنفسهم.نفسه أثناء وجوده يف الحجز

فبعد أشهر قليلة من  ات،الل الثالثينيّ قبل الغزوات خ "علم كاذبة"ات  بتنفيذ عمليّ هم�النازيون وحدهم املتّ  مل يكن

تّية. ايالسوف القرية، "نياليما"، شّن السوفييت هجوماً عىل ترشين الثا� /نوفمرب 26اندالع الحرب العامليّة الثانية يف 

أن القذائف أُطلقت من مواقع مدفعيّة عىل الحدود القريبة. استُخدمت يت ا يعى اإلتحاد السوفيف أعقاب ذلك، ادّ 

ة وبدء الحرب التي ُعرفت بـ"حرب الشتاء". مات الكث�ون مع انخفاض هذه الحيلة لتربير غزو األرايض الفنلنديّ 

السوفييت عىل  درجة مئوية تحت الصفر، وعندما تم االتفاق عىل السالم يف النهاية، استوىل 43درجات الحرارة إىل 

 ٪ من أرايض فنلندا. 11

 ، رئيس الوزراء اإليرا�،قمصد محمدعىل  انقالباً بعد الحرب العامليّة الثانية، هندست الواليات املتحدة وبريطانيا 

. نشبت آنذاك احتجاجات شعبيّة ضد الحكومة TP Ajax، ُعرفت باسم مرشوع ة "علم زائف"عرب عمليّ  1953عام 

ات بارزة، اتُهم بها الشيوعي� املؤيدين للحكومة. تبعها سلسلة تفج�ات استهدفت مساجد وشخصيّ أشبه بانتفاضة، 

من منصبه من رد ة، حتى طُ ، بتحريض من وكالة املخابرات املركزيّ االحتجاجات ضد مصدقبالتوازي، تصاعدت وت�ة 

مصدق تقويض حكومة ، فّذت يف إيرانتي نُ ات الكان الهدف من العمليّ قبل شاه إيران وُوضع رهن اإلقامة الجربيّة. 

 غضب الواليات املتحدة واململكة املتحدة.ة، وهو ما أثار ارتكب مصدق خطأ تأميم رشكات النفط اإليرانيّ . عمداً 

  .2013ط يف اإلطاحة مبصدق حتى عام رفضت الواليات املتحدة االعرتاف بأي توّر  عقب ذلك،

كونه يقع تحت اإلستع�ر األمرييك والغريب،  ،األكرب من عمليات "العلم الزائف"كان له النصيب ف أما العامل العريب

 ت عنارص داخل حكومة الكيان املؤقتأراد 1954وهو ما يجعله عرضة بصورة مستمرة لالستهداف والغزو. يف عام 

ك محتفظة بوجود أورويب ة هناات الربيطانيّ القوّ  حتى تبقى ة،لفت االنتباه الكايف إىل منطقة قناة السويس املرصيّ 

الراية “ "ة عمليّ  استُخدمت يطرة عىل املنطقة والقناة واستخدامها يف التجارة.وبالتايل السّ  ت،لكيان املؤقّ ل داعم

كان عمالء املخابرات العسكرية اإلرسائيلية يقومون بزرع قنابل يف مرص بهدف حينها لتحقيق هذا الهدف.  "املزيفة

ي� وبريطاني� وأمريكي�. بعد ذلك سيتم إلقاء اللوم عىل ج�عة اإلخوان املسلم� املرصية، تدم� مبان مملوكة ملرص



وكذلك الشيوعي�. يف ح� مل يُقتل أي مد�، تم الكشف عن العديد من النشطاء يف العملية واضطر وزير الدفاع 

 لذلك. اإلرسائييل إىل االستقالة نتيجةً 

ة والواليات مواجهة ب� فيتنام الش�ليّ  ة "علم كاذب"، أسفرت عنعمليّ  أيضاً  ، تعد1964يف عام  "خليج تونك�"حادثة 

مدمرة وحيدة يف املنطقة، وهي ، USS Maddixهجوم فيتنام الش�لية عىل  جرى تنفيذ يل،حدة. يف التفاصاملتّ 

عىل األقل من هذه الحوادث  اً ن واحد�. يعتقد الكث�ون اآلن أ يومكذلك ُشّن هجوم آخر عىل نفس السفينة بعد و 

عن تزوير بيانات الرادار إلظهار  تم تدب�ه، إن مل يكن كاله�. وشمل ذلك تزوير هجوم عىل أفراد أمريكي�، فضالً

حدة السابق واعرتف بأن م وزير دفاع الواليات املتّ ، تقدّ 2004قوارب فيتنام الش�لية التي مل تكن موجودة. يف عام 

لدخول الرصاع الفيتنامي. نتيجة هذه الكذبة،  اً  من أجل إعطاء أمريكا عذر اً  األقل من الهج�ت كان مزيّفواحداً عىل

 وما يصل إىل مليون فيتنامي عىل جانبي الحدود. ،ألف جندي أمرييك 60تل يف الرصاع ما يقرب من قُ 

، هي عىل مركز التجارة العاملي والبنتاغون 2001 سبتمرب /أيلول 11هج�ت  يعتقد الكث�ون أنيف العرص الحديث، 

والالفت أنه يف أعقاب هذه الهج�ت وجدت الحكومة األمريكّية الذريعة لغزو العراق  ."علم كاذب"أشهر عمليّة 

وأفغانستان، تحت لواء "محاربة اإلرهاب"، وهي حرب تهدف يف أصلها إىل مّد خط أنابيب غاز عرب أفغانستان 

حركة تشكك بالرواية الرسميّة  Truthers“ (9/11“تشكيك رثوة النفطّية للعراق، خاصة يف ظل واالستيالء عىل ال

رواية تلتقي بأخرى عىل أرض العراق قصف الطائرات والن�ان وحدها.  الربج� نتيجة سقوط) سبتمرب 11لهج�ت 

التي ستظهر شامل، امتالكه ألسلحة الدمار ال ، وهي2003أيضاً أطلقتها السلطات األمريكية لتربير احتالل العراق عام 

 في� بعد أنها حيلة استخدمتها الواليات املتحدة وبريطانيا لغزو العراق. 

ال تزال أرسار الكث� من العمليّات العسكريّة يف العامل طي الكت�ن، وبصورة خاّصة تلك التي استهدفت أنظمة 

 مساحة غنّية بالرثوات الطبيعيّة من نفط وغاز ومياه ومعادن، تنهبها ت�وشعوب دول آسيا وأفريقيا، إذ تشّكل القاّر 

يطرة عىل أسواق ، فضًال عن السّ ةلتعزيز إمكاناتها االقتصاديّ  الدول الغربيّة ويف مقّدمتها الواليات املتّحدة األمريكيّة

 .  و"االقتصاد الُحر" "العوملة" اتتلك الدول تحت شعار 


