السنة السادسة  /اخلميس  4 /أيلول  / 2014العــدد 1576
Sixth year / Thursday / 4 September 2014 / Issue No. 1576

�آراء
التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

ال�سعودية ت�شرب من ك�أ�س الإرهاب
مرة �أخرى
} حميدي العبدالله
في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ،وف��ي إط��ار التنسيق بين السعودية
والحكومات الغربية ،دعمت السعودية التنظيمات المتشدّدة وساعدتها على المشاركة
في األعمال القتالية ض ّد االتحاد السوفياتي في أفغانستان إلى جانب الشيشان في
روسيا االتحادية ،وفي كوسوفو والبوسنة في يوغسالفيا السابقة.
لكن م��ا ان وضعت ال�ح��رب أوزاره���ا ف��ي تلك ال ��دول ،وت�ح��دي��دا ً ف��ي أفغانستان
ويوغسالفيا ،أو انتصرت القوات الحكومية على المتم ّردين كما هو حال الشيشان،
حتى ارت �دّت الجماعات المتشدّدة على مش ّغليها وف��ي مقدمتهم حكومة المملكة
السعودية ،فشنّت الجماعات المتشدّدة هجمات إرهابية في عقد التسعينيات والعقد
األول من القرن ال��واح��د والعشرين ،وأدّى دع��م المملكة السعودية للمجموعات
المتشدّدة التي شنّت هجمات إرهابية في بعض الدول الغربية إلى حصول توتر في
العالقات السعودية-األميركية ،وال سيما بعد هجمات  11أيلول.
اليوم يعيد التاريخ نفسه من جديد .فالمملكة السعودية دعمت وال تزال تدعم
الجماعات المتشدّدة في سورية والعراق ،وخطر هذه الجماعات المتشدّدة يرت ّد على
مشغليها وداعميها اإلقليميين والدوليين.
الحكومات الغربية أص��درت أخيرا ً الكثير من اإلن��ذارات التي تشير إلى احتمال
ش ّن المجموعات اإلرهابية هجمات على أهداف غربية ،حيث ت ّم تشديد الرقابة على
الطائرات المتجهة من أوروبا إلى الواليات المتحدة ،كما حذرت اإلدارة األميركية من
احتمال استهداف سفارتها في الجزائر باعتداء إرهابي ،ويسود اليوم مناخ يشبه
المناخ الذي أطلقت فيه الواليات المتحدة األميركية «حربها ض ّد اإلرهاب» ،واعترف
ملك السعودية عبدالله أنّ خطر «داع��ش» والتنظيمات اإلرهابية سيطال بعد شهر
أوروبا وبعد شهرين أميركا ،وبعد مرور أق ّل من  48ساعة على تصريحات الملك
السعودي ت ّم إلقاء القبض على خلية من  88إرهابياً ،كما قامت مجموعة مسلحة
بنسف خط للنفط في المنطقة الشرقية .لكن األم��ر األكثر دالل��ة في ارت��داد موجة
اإلرهاب هو ما تتع ّرض له السعودية اآلن ،فقد تع ّرض معبر حدودي على الحدود مع
وفجر انتحاريان أنفسهما في موقع عسكري مما
اليمن إلى هجوم جماعات متشدّدةّ ،
أدّى إلى مقتل  4عسكريين سعوديين ،وتع ّرضت منطقة قريبة من الحدود العراقية
إل��ى قصف مدفعي لم يسفر عن خسائر ،ولكنه مؤشر على ما ينتظر السعودية
في قادم األيام ،وأوردت صحيفة «الحياة» السعودية خبرا ً عن كتابة شعارات على
جدران مدن سعودية تأييدا ً لـ«داعش».
قد تشبه الهجمات التي وقعت حتى اآلن هجمات عقد التسعينّات والعقد األول من
القرن الواحد والعشرين ،ولكن ال شك بأنها تختلف في خطورتها عن موجة اإلرهاب
السابقة ،وذلك في ضوء المعطيات اآلتية:
أوالً :في الموجة السابقة من اإلره��اب ال��ذي استهدف السعودية لم تكن هناك
قواعد ارتكاز لإلرهاب في الدول المجاورة للسعودية ،وكان أقرب معقل لإلرهابيين
ه��و أفغانستان ،وت ��ردّد أنّ ال �س��ودان ق��د احتضن لبعض ال��وق��ت ب��ن الدن وبعض
الجماعات اإلرهابية .اليوم يتركز وجود الجماعات اإلرهابية ،وال سيما اإلرهابيين
السعوديين ،في اليمن وفي العراق ،وكال الدولتين مجاورتين للسعودية ،وبالتالي
فإنّ تح ّول هذه الدول إلى قاعدة ارتكاز وانطالق الستهداف السعودية يجعل األمر
يختلف جذريا ً عن الماضي.
ثانياً :حجم مشاركة السعوديين في التنظيمات اإلرهابية ،الذي س ّهلته حكومة
المملكة العربية السعودية ،ف��اق بكثير حجم مشاركة السعوديين في القتال في
أفغانستان والشيشان والبوسنة وك��وس��وف��و ،وغالبية ه��ؤالء ه��م م��ن المعادين
للحكومة السعودية وتلقوا تثقيفا ً وتدريبا ً مكثفاً ،وهدّدوا بنقل المعارك إلى داخل
السعودية.
هذه المعطيات تؤكد أنّ السعودية سوف تشرب من كأس اإلره��اب ،ولكن هذه
المرة على نحو أكثر خطورة من السابق.

بوتين ّ
وحل �أزمة �أوكرانيا
خالل الشهور الماضية كان الرئيس الروسي فالديمير بوتين يتص ّرف على قاعدة أنّ
روسيا في حالة حرب ،فقد وصلته التقارير التي تؤكد أنّ بالده تواجه مجموعة تحديات
مبرمجة يشكل اجتماعها حالة حرب ،فقد استنفرت ضدّها اآللة الديبلوماسية واألمنية
والمالية واإلعالمية الغربية بقيادة واشنطن ،وص��وال ً إلى العبث بقواعد استقرارها
االقتصادية والمالية واالجتماعية ،ورعاية المجموعات المعارضة وتقديم التف ّوق اإلعالمي
للغرب كمنصة للتخريب داخل روسيا ،بمؤازرة مجموعات ذات وظائف أمنية.
العقوبات والمقاطعة االقتصادية والتضييق المالي والتجفيف التجاري ،كانت مظاهر
لهذه الحرب ،والمدخل كان وفقا ً لما دأب بوتين على قوله أمام المسؤولين الروس ،كما
تنقل مصادر روسية مطلعة ،خطة تنطلق من إقناع روسيا بالرضا بأنها تقدر أن تكون
قوة إقليمية فاعلة ضمن مدى حيوي ال يصل إلى البحر المتوسط ويطال البلقان والقرم
والقوقاز ،لكن ال يحق لها التطلع إلى األكثر.
بوتين يقول لديبلوماسيّيه في االجتماع الذي ض ّم قرابة األلفين منهم قبل شهر في
موسكو ضمن مؤتمر يعقد ك ّل سنتين مرة ،أنّ إخراج روسيا من الشرق األوسط هو عالمة
النجاح في الخطة األميركية الغربية ،وثبات روسيا كالعب ال يمكن تجاوزه في الشرق
األوسط يعني تثبيت حضورها كدولة عالمية عظمى.
تأخذ روسيا على محمل الج ّد مقولة مارتن أنديك ،أحد مهندسي السياسة األميركية
الخارجية في الشرق األوسط ،التي تقول إنّ واشنطن انتقلت من السعي لتحييد روسيا في
الصراع مع عد ّوها األول إيران إلى السعي لتحييد إيران بعدما صار عد ّوها األول روسيا.
لكن بوتين ليس قلقا ً من هذا المسعى األميركي ألنه يثق بحسن التصرف اإليراني
المنطلق من ذات االعتبارات الروسية لعدم قبول المساومة على حلفائها ،طوال سنوات
أزمة الملف النووي اإليراني ،وخصوصا ً خالل األزمة السورية ،فاألميركي رخيص وبال
فيمتصهم واحدا ً واحداً ،ويعِد الذي يريد تحييده بالمنّ
أخالق وال مبادئ يستفرد الحلفاء
ّ
والسلوى حتى يتخلّص من حلفائه فيستدير إليه مجددا ً مهما كانت العهود التي قطعها،
ولو أصغت روسيا إلى اإلغ��راءات التي قدمتها دول الخليج بإيعاز أميركي للتخلّي عن
موقفها المبدئي مع سورية ،أو من قبل للتخلّي عن دعم حق إيران بطاقة نووية سلمية،
لكان جرى االستفراد وكانت أميركا اليوم تتف ّرغ لروسيا بعدما ارتاحت من ه ّم حلفائها،
ولكانت روسيا دولة بال مصداقية ال يأمن جانبها الحلفاء.
قال بوتين ك ّل ذلك لسفرائه ،وقال لهم أيضا ً إنّ روسيا واثقة بأن إيران رغم ك ّل الكالم
عن تفاهمات مع واشنطن حول العراق ،لم تقم إال بتفاهم الضرورة والدليل ما يجري في
اليمن حيث الساحة الرئيسية لالشتباك الحساس بين مفهومي األمن القومي لك ّل من إيران
وأميركا ،ويمكن ببساطة القول إنّ إيران تتبع مع واشنطن السياسة األميركية المسماة
باالحتواء المزدوج القائمة على تجزئة الملفات أو تارة البيع بالمف ّرق والتقسيط ال بالجملة
ونقداً ،وعندما يحين أوان الج ّد سيكتشف األميركي أنّ التفاهمات الكبرى في الشرق األوسط
ال تت ّم من دون روسيا.
الجديد في هذين اليومين هو سفر الرئيس األميركي باراك أوباما المفاجئ إلى أوروبا
تحت عنوان األزمة األوكرانية ،والكالم الجديد للرئيس الروسي عن ثقته بقرب التوصل
إلى ح ّل لألزمة في أوكرانيا ،بالرغم من صدور كالم فرنسي وبريطاني ال يدعو إلى التفاؤل
أوروبيا ،لكن يجوز االعتقاد بعد تجارب مشابهة في المواقف البريطانية والفرنسية ،أنّ
أميركا تعاملهما كمعاملة الزوج المخدوع من زوجته اللعوب ،فهو آخر من يعلم.
ح ّل سلمي وسياسي ألوكرانيا يعني بدء نضج التسويات الكبرى في األزمات العالمية
واالنتقال إلى الشرق األوسط لهندسة الخرائط والتحالفات.

«توب نيوز»

�أوباما و«فانتازيا» مواجهة «داع�ش» حتى �إ�شعار �آخر
تصدّر «داعش» وتهديداته المرتقبة اهتمامات نخب مراكز االبحاث االميركية ،بالتزامن مع قرب انتهاء
فصل العطل الصيفية واحتفاالت عيد العمال ،المس ّمى عيد العمل في اميركا ،بخالف دول العالم قاطبة
التي تحييه في االول من ايار من كل عام.
يستعرض قسم التحليل المرفق التصريحات االميركية القلقة من تجسيد مخاطر تنظيم الدولة
االسالمية ،وامكانية شنه هجمات داخل االراض��ي االميركية .القلق الرسمي والتشاؤم الشعبي له ما
يبرره عند االخذ بعين االعتبار انخراط «بضع مئات» من االميركيين في القتال ضمن صفوف «داعش»،

هاجس «داعش»

انضم معهد الدراسات الحربية الى الدعوات
المطالبة بعدم االستخفاف بقوة وب��أس الدولة
االسالمية ،اذ ان مخططها في بسط نفوذها على
اراضي سورية يرمي الى تحقيق «السيطرة على
وادي نهر الفرات؛ االستيالء على البنية التحتية
الحيوية للنفط؛ توفير حرية الحركة والمناورة
لعناصره عبر االراضي الكردية في سورية؛ طرد
ما تبقى من قوات الجيش السوري من قواعدها
شرقي س��وري��ة؛ واالستيالء على خطوط ام��داد
حيوية تمتد على طول الحدود التركية ».واوضح
ان «داع����ش» يمضي ف��ي ان��ج��از ت��ل��ك االه���داف
«بالرغم من الغارات الجوية التي يتع ّرض لها
في شمال العراق ولقصف مستدام من سالح الجو
السوري».

يظن فريق  14آذار أنّ ثمة تنافسا ً شخصيا ً بين العماد ميشال عون وبين النائب سليمان
فرنجية على الرئاسة ،وأنّ التحدث عن أحدهما كمرشح محتمل يكفي إلشعال حرب بينهما.
لقد تعامل فرنجية مع التطلع الرئاسي المشروع لديه بك ّل واقعية وأخالقية وعقالنية ،فهو
يعتبر العماد عون أ ْولى منه بها لحجمه التمثيلي ولما يعنيه كعصب للمسيحيّين ولفارق
السنّ ومكانة زعامته المطروحة للرئاسة باألساس.
يثق فرنجية بأنّ وصول العماد عون يعزز فرصه الالحقة والعمر يسمح بذلك فتثبيت
الخط السياسي الذي ينتمي إليه يمهّد لمن يلي بقوة أشدّ.
يثق فرنجية بأنّ التطورات اإلقليمية والدولية للسنوات الست المقبلة ستجعله مرشحا ً
حكميا ً وبظروف أفضل ،ولذلك فهو يتمنى الرئاسة لعون ،وأال يبدو كأنه انتزعها منه.
يعرف فرنجية مناورات  14آذار ،وال ينبهر بها ،لكنه يعرف أنّ األزمة والظروف قد تجعالنه
مرشحا ً جدياً.
سيتعامل فرنجية جديا ً مع األمر يوم يدعوه العماد عون إلى زيارته ويعلنه مرشحا ً
توافقياً.
 14آذار تفتقد إلى الذكاء ،وإال انتبهت إلى أنّ اختيار فرنجية يعفي من انتظار مصالحة
سورية ـ سعودية ،بل يمكن أن يمهّد لها.

التعليق السياسي

االسالمية» وما تشكله من تهديد لمصالح الواليات
المتحدة ينطوي على البعد السياسي يرافقه
عامل الخطر الفعلي ،على الرغم من تصريحاته
السابقة المغايرة لذلك .وأتى اقراره ثمرة لجملة
تصريحات تحذيرية لمسؤولين حاليين وسابقين
في الحكومة االميركية ،كان آخرهم المدير السابق
لوكالة االستخبارات المركزية ،مايكل مويل ،اذ
قال« :يتوفر لدى قيادة وكالة المخابرات المركزية
ومكتب التحقيقات الفيدرالي ،ووزيري الخارجية
والدفاع ،كل األدلة بأن «داعش» يمثل خطرا ً على
ال��والي��ات المتحدة على وج��ه ال��خ��ص��وص ،ألن
المجموعة قد جذبت اهتمام الكثير من الغربيين
لالنضمام إلى صفوفها».
كما ج��اء اق��رار اوب��ام��ا ترجمة حية لتوقعات
المراقبين بانه سيتخذ ق��راره النهائي لتوسيع

مفر للواليات المتحدة
رغم النفي والتردّ د والت�أجيل فال ّ
في نهاية المطاف من التن�سيق المبا�شر او غير المبا�شر
مع الحكومة ال�سورية لمواجهة تمدّ د خطر الإرهاب
حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى
من تداعيات سيطرة ق��وات «داع��ش» على مطار
الطبقة العسكري مما يؤشر على «طبيعة وحجم
القوى المطلوبة لوقف اندفاعه »...واض��اف ان
انتهاج ال��دول��ة السورية سياسة «التخلي عن
بعض مواقعها المعزولة امر مسلم به ...وتقاتل
قواتها على جبهات اخ��رى ضد وح��دات متعددة
من المتمردين »،معربا عن اعتقاده بقرب «خسارة
(الدولة السورية) لمحافظة دير الزور واضطرارها
لمقاتلة الدولة االسالمية في مناطق اكثر قربا الى
مراكزها».
اع��ت��ب��ر معهد بروكينغز ان ظ��اه��رة ال��دول��ة
االسالمية هي «ثمرة للحرب الباردة في الشرق
االوسط »،التي يكمن جذرها في «فشل السلطات
الرسمية بسط سيطرتها على حدودها وبالدها،
وع��دم توفير ال��خ��دم��ات المطلوبة لمواطنيها،
واخفاقها ف��ي ب��ل��ورة هوية سياسية مشتركة
باستطاعتها تشكيل ارضية لمجموعة سياسية»
متجانسة .واوضح ان «انهيار سلطات الدولة...
في سورية والعراق امت ّد ايضا الى لبنان واليمن
وليبيا وربما بعض مناطق في مصر» مما دفع
التيارات المحلية الى ملء الفراغ السيادي».
وج��ه معهد ابحاث السياسة الخارجية نقدا
الذعا يرد فيه على «نبرة الخطاب الدونية للرئيس
اوب��ام��ا ...فيما يخص ال��غ��ارات االميركية بأن
المقاتالت الجوية ال تتبع سالح الجو العراقي».
وط��ال��ب الكاتب ال��والي��ات المتحدة االستعانة
باسلحة جوية اخرى «عربية وتركية للقتال في
العراق ...اذ ان الجولة الراهنة تنطوي على الفوز
بعقول العالمين العربي واالسالمي».

مصر
دان معهد كارنيغي حملة ال��دول��ة المصرية
«لمكافحة االرهاب التي اسفرت عن ابعاد وتغريب
مواطنيها ،ال سيما التجاوزات المتعلقة باالعتقاالت
ال��ش��ام��ل��ة ...وغ��ي��اب المساءلة لمنفذي اعمال
القتل ،واستثناء معظم االسالميين من الحياة
السياسية والمناصب العامة ،واالساليب البشعة
المستخدمة لتهميش منطقة سيناء ».وحث المعهد
االدارة االميركية على بذل مزيد من الجهود «للنظر
بتلك القضايا خشية إسهامها في تغذية ومفاقمة
االرهاب بوتيرة أسرع من مواجهته».
تناول معهد كاتو البعد االقتصادي في الصراع
الجاري راهنا ً في المنطقة العربية ،معتبرا ً ان
«جذر مشاكل المنطقة تعود الى إسراف (السلطات
الرسمية) في تطبيق السياسات االشتراكية...
وينبغي لفت االنتباه ال��ى الفوائد العائدة على
تطبيق برامج كبرى من الخصخصة» التي اوجزها
في «الشكل الذي تتخذه الخصخصة وضروريته
ل��ل��ف��وائ��د االق��ت��ص��ادي��ة وض��م��ان ت��أي��ي��د الشعب

ساحة الحرب ضد قوات «داعش» نهاية االسبوع
الجاري ،بعد طول تردد وتحذير الساسة واالجهزة
األمنية من «عدم توفر معلومات استخبارية دقيقة
عن االهداف المحتملة ،والخشية من تفعيل سورية
لدفاعاتها الجوية ،فضال عن احتمال توفر اسلحة
مضادة للطائرات بين ايدي داعش».
وع��ل��ي��ه ،ال��ع��ام��ل ال��س��ي��اس��ي ي��ط��غ��ى على
تصريحات الرئيس اوباما الذي «اضطر» لتعديل
سياسة ادارت��ه بشأن «داع��ش» في اعقاب مقتل
الصحافي جيمس فولي وج��ز عنقه على ايدي
الدولة االسالمية .اوباما ادان عملية القتل من
مق ّر اجازته السنوية ،ومضى يستأنف ممارسة
لعبة «الغولف» المفضلة لديه .وحصد اثر ذلك
سلسلة انتقادات شديدة تتهمه بعدم المباالة
وتقليص مهام منصب الرئاسة ،وذهب آخرون الى
«عدم اكتراثه بخطورة تنظيم الدولة االسالمية
على الداخل االميركي »،وخاصة في ظل تصاعد
تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين،
آخرهم كان حاكم والية تكساس ،ريك بيري ،الذي
اطلق صيحة تحذير بأن «اعضاء «داعش» رسوا
على االراضي االميركية عبر الحدود المشتركة مع
المكسيك».
في خطابه االخ��ي��ر ،رد اوب��ام��ا على خصومه
الداخليين ب��أن ب�لاده «ال تمتلك استراتيجية»
واضحة المعالم بشأن «داعش» ،داعيا الى بلورة
تحالف دول��ي واقليمي «لتوفير الدعم الجوي
المطلوب» ف��ي مالحقة «داع���ش» – كلمة السر
لشد ال��رح��ال ال��ى االراض���ي ال��س��وري��ة .م��ا يعزز
ه��ذه الفرضية «ال��ص��راع الجاري داخ��ل اوس��اط
االدارة المختلفة بغية التوصل الى تعليل قانوني
يخ ّول الواليات المتحدة وحلفاءها شن غارات
جوية داخ��ل اراض��ي دول��ة لم تفصح حكومتها
ع��ن موافقتها للقيام ب��ذل��ك ».جدير بالذكر ان
الصالحيات الدستورية الممنوحة للرئيس تخ ّوله
شن عمليات عسكرية على امتداد  90يوما من
دون الحاجة للتوجه الى الكونغرس طمعا في
اصطفافه خلف تلك السياسة .بل اوضح اوباما
في هذا الشأن انه «من السابق الوانه طرح خطة
عسكرية امام الكونغرس اذ انها غير موجودة».
يتضح من تصريح الرئيس اوباما االخير انه
ينوي السير بحذر شديد م��ن مغبة التهور او
االن��زالق الى مغامرة عسكرية تتدحرج وتنمو،
والتركيز على ما يمثله «داعش» من خطورة على
الوضع الدولي ،والتخفيف بالمقابل من خطورته
على الداخل االميركي ،األم��ر ال��ذي يعكس حالة
التخبط كما ج��اء في تصريحات ق��ادة االجهزة
األمنية الداخلية وتقييمها لطبيعة المخاطر.
للداللة على حالة التخبّط المشار اليها نورد ما
جاء على لسان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة
األمن الداخلي ،يوم الجمعة  22آب الجاري ،بأن
كليهما ال تتوفر لديه معلومات محددة او موثقة

ت�صريحات قادة الأجهزة الأمنية الأميركية ت�ؤكد
حالة التخ ّبط التي يعي�شونها وعدم امتالكهم �أي معلومات
محدّ دة �أو موثقة من تهديدات �إرهابية لـ«داع�ش»
لالصالحات ...اعتماد الشفافية في تطبيق عملية
الخصخصة ...اهمية الملكية واالدارة الخاصة
للقطاع المصرفي كي تضمن نجاح اعادة الهيكلة...
ينبغي ان تشكل الخصخصة جزءا من برنامج اشمل
لالصالحات الذي من شأنه توسيع نطاق االقتصاد
الليبرالي وفتح اب��واب المنافسة في اقتصاديات
منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا».

افغانستان

فرنجية رئي�س ًا
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ح��ذرت مؤسسة ه��اري��ت��اج دول حلف شمال
األطلسي ،التي تعقد مؤتمر قمة لها في بريطانيا
األس��ب��وع ال��م��ق��ب��ل ،م��ن ت��ك��رار ت��ج��رب��ة االت��ح��اد
السوفياتي في أفغانستان وانهيار أركان الدولة
«عقب وقف المساعدات المالية» .وقال موضحا
ان��ه عندما ق��ررت «روس��ي��ا وق��ف تمويلها لنظام
الرئيس محمد نجيب الله ع��ام  ،1992توقف
سالح الجو عن طلعاته نظرا لعدم توفر الوقود،
وارتفعت نسبة ف��رار الجنود ال��ى  60في المئة
احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم ونقص المواد
الغذائية» مما اس��س االرض��ي��ة «للفوضى» في
افغانستان «واسهم في تسلّم طالبان مقاليد البالد
عام  .»1994وحث دول الحلف على «استيعاب
تلك الدروس وعدم فك ارتباطها من افغانستان في
هذه المرحلة الهامة».

التحليل
«داعش» :لغز وهاجس

اق����رار ال��رئ��ي��س اوب���ام���ا ب��خ��ط��ورة «ال��دول��ة

من تهديدات ارهابية ل��ـ»داع��ش» ضد االراض��ي
االميركية .بالتزامن مع تلك التصريحات صدر
ارش���اد ع��ن االج��ه��زة األمنية موجه لقوى األم��ن
واجهزة الشرطة الداخلية يعرب فيه عن «قلق
المسؤولين االميركيين من امكانية لجوء مؤيدي
«داع��ش» إلى شن هجمات في مناطق اخرى من
العالم دون سابق انذار».
االجهزة االمنية المختلفة رفعت درجة تأهبها
والحقت منذ زمن الجاليات والتجمعات االسالمية
داخ��ل االراض��ي االميركية ،واعربت وزارة األمن
الداخلي عن قلقها من «الجاذبية التي تشكلها
المجموعات المسلحة ف��ي س��وري��ة بالنسبة
للمسلمين االميركيين »،وال��ذي ج��اءت ترجمته
فعليا على ضوء مقتل مسلم اميركي الجنسية
من اتباع «داعش» في سورية ،دوغالس ماكين،
وتوارد انباء عن مقتل اميركي آخر هناك .يذكر ان
بضع مئات من االميركيين يشاركون المسلحين
في سورية ويخشى عودتهم لبالدهم لمزاولة
نشاطاتهم ضد الواليات المتحدة.
تع ّرض الرئيس اوباما الى سلسلة انتقادات
جراء استخفافه بتهديد «داع��ش» الميركا سابقا
بتوصيفه للتنظيم مقارنة بالقاعدة بأنه مجموعة
العبين هواة ،وتنبيه البعض إلى ان العدد االكبر
من مؤيدي التيارات الدينية المتطرفة ما زالوا
يقيمون في االراض���ي االميركية .وقالت وزارة
الخارجية انه ليس بوسعها تحديد دقيق لعدد
االميركيين الذين انخرطوا في القتال مع «داعش»،
لكنها استطاعت التعرف على  12منهم .ما تبقى

وربما اضعاف ذلك العدد من المؤيدين والمناصرين في اميركا .بعض الساسة استغل فرصة التهديد
الث��ارة عدم قدرة الدولة األميركية التحكم بحدودها المشتركة مع المكسيك ،التي ح ّملها حاكم والية
تكساس مسؤولية دخول عناصر «داعش» الى األراضي األميركية.
أيضا ً سيتناول قسم التحليل جهود الواليات المتحدة لمكافحة تمدّد «داعش» وضرورة لجوئها في
نهاية المطاف ،رغم النفي والتردد والتأجيل ،للتنسيق المباشر او غير المباشر مع الحكومة السورية في
هذا الصدد.
م��ن االرق���ام يقع ضمن ب��اب التخمين وال��ذه��اب
لتقدير اع��داد المنتسبين بالمئات ،نظرا «لقدرة
االستخبارات االميركية المحدودة داخل سورية».
جدير بالذكر انه باالضافة الى اعداد المنتسبين
من االميركيين لصفوف «داعش» هناك فريق آخر
ينضوي تحت ل��واء «جبهة النصرة؛» واش��ارت
شبكة (سي بي اس) للتلفزة االميركية ان عددا
غير معروف من االميركيين انضم ايضا للقتال
ف��ي صفوف «الجيش ال��س��وري ال��ح��ر»؛ ل��م تشأ
وزارة الخارجية االقرار باعدادهم الحقيقية ،بينما
تتنامى مشاعر القلق لدى االجهزة األمنية االخرى
لتتبع تحركات مناصري الدولة االسالمية ،الذين
«يشكلون مصدر التهديد االكبر؛» وقدرت اعدادهم
بنحو  7،000عنصر اجنبي يقاتلون في سورية
ب��االض��اف��ة ال��ى نحو  400عنصر حامل لجواز
السفر االميركي يؤيدون التنظيمات المسلحة في
سورية.
واوض��ح مسؤول اميركي لصحيفة «واشنطن
تايمز» ان الواليات المتحدة «تدرك وجود بضع
مئات من حملة جواز السفر االميركي منخرطون
ف��ي ص��ف��وف ال��دول��ة االس�لام��ي��ة ف��ي س��وري��ة او
العراق؛ ومن العسير التثبت من بقائهم في سورية
ام انتقالهم الى العراق».
اوس���اط وزارة ال��دف��اع رس��م��ت ص���ورة اشد
سوداوية للمخاطر التي تشكلها «المجموعات
االرهابية وما تمثله من مستويات لم نعهدها من
قبل ».يذكر ان شابا اميركيا بلغ من العمر 22
عاما ،من سكان والية فلوريدا ،نفذ عملية انتحارية
في سورية في شهر أيار من هذا العام؛ ووجهت
تهمة التآمر الشهر الماضي الم��رأة اميركية من
والية كولورادو بعد عرضها مساعدتها «لمنظمة
ارهابية اجنبية في اعقاب اعتراف ادلت به لمكتب
التحقيقات الفيدرالي بأنها كانت تنوي التوجه
لسورية لمقابلة رجل ادعى انه محارب في صفوف
«داع��ش» .كما ترصد السلطات األمنية وسائط
التواصل االجتماعي ،بمختلف تنوعاتها ،وتتبع
ما ينشر عليها من ادبيات تفيد بتواجد عناصر
«داع��ش» في م��دن اميركية مثل شيكاغو والس
فيغاس .وتيقظت االجهزة تلك ال��ى المظاهرات
الحاشدة التي شهدتها مؤخرا مدينة فيرغسون
بوالية ميزوري ،والتي رفع فيها احدهم شعار
«داعش هنا».

جولة اخرى من حرب عدوانية ذهب البعاد متطرفة
في توقعاتها ايضاً ،ومضى بعض المسؤولين،
ومن ضمنهم السيناتور جيم اينوفي ،الى التحذير
من امتالك «داعش» تقنية قنبلة إشعاعية ينوي
تفجيرها في اميركا «مستغال توفر بعض المواد
المشعة لديه والتي سرقت مؤخرا من مختبر
ابحاث عراقي للطاقة النووية».

مستقبل قاتم للعراق
وسورية تعود للصدارة

بعدما تحقق للواليات المتحدة إق��ران العراق
بـ»داعش» ومشتقاتها من التنظيمات المسلحة،
تمضي قدما في استمالة «زعماء العشائر السنية
واالك���راد» لتحقيق اهدافها في تقسيم وتشظي
ال��ع��راق ،التي تب ّنتها بشكل رسمي على لسان
نائب الرئيس جو بايدن .واوضحت اسبوعية
«نيوزويك»  28أب ،على لسان الضابط السابق
في وكالة االستخبارات المركزية ،باتريك سكينر،
انه ربما يترتب األمر على «قطع واشنطن تعهدا
لالكراد بدعم استقاللهم عن الحكومة المركزية في
بغداد ...ويتعيّن على ادارة الرئيس اوباما االقرار
بأنّ جغرافية العراق التي رسمتها بريطانيا في
القرن الماضي لم تعد موجودة اآلن ،اذ أضحى ثمة
مجموعة خطوط رسمت على الخريطة» .واضاف
سكينر اننا امام «لوحة تض ّم انهيار دولتين».
في الشق القانوني البحت ،تتيح المادة 51
من ميثاق األم��م المتحدة استخدام ال��دول القوة
العسكرية كحق مشروع للدفاع عن النفس ،كما
باستطاعتها طلب المساعدة المسلحة من دول
اجنبية لذات الغرض ،كما في حال العراق .في هذا
الصدد حذرت الحكومة السورية ،على لسان وزير
خارجيتها وليد المعلم ،بانها ستعتبر اي تدخل
عسكري اميركي في اراضيها «عمل عدائي» ان لم
يتم بالتنسيق واالستشارة مع بالده.
واوض���ح اس��ت��اذ القانون ال��دول��ي ف��ي جامعة
نيويورك ،رايان غودمان ،مأزق الواليات المتحدة
لشن غ��ارات جوية دون الحصول على موافقة
سورية قد ينطوي على تعقيدات جمة .وعليه،
يفيد الضالعون بالقانون الدولي ان الواليات
المتحدة تواجه معركة شاقة مع حلفائها القناع
بعضهم باالرضية القانونية للقيام بطلعات جوية
فوق االراضي السورية.

العامل ال�سيا�سي يطغى على ت�صريحات �أوباما
الذي ا�ضطر �إلى تعديل �سيا�سة �إدارته ب�ش�أن «داع�ش»
في �أعقاب مقتل ال�صحافي الأميركي جيم�س فولي
واوض��ح وزي��ر العدل االميركي ،اري��ك هولدر،
المخاطر ام��ام مؤتمر دول��ي في النرويج الشهر
الماضي ،ان األم��ر ينطوي على «ازم���ة عالمية
بحاجة الى حلول دولية .اذ حولت االزمة السورية
المنطقة الى مهد للتطرف العنفي» .وأنب المجتمع
ال��دول��ي على مهادنته الول��ئ��ك «ول��ي��س بوسعه
الركون جانبا وترك الظاهرة تستشري وتصبح
وجهة لتدريب مواطنينا ليعودوا في اعقاب ذلك
لشن هجماتهم ضدنا».
م��س��ؤول��ون ام��ي��رك��ي��ون ع��دة ان��ض��م��وا لحملة
التهويل من مخاطر شن «داع���ش» هجمات في
ال��داخ��ل االم��ي��رك��ي ،اذ ح��ذر عضو لجنة القوات
المسلحة الجمهوري في مجلس الشيوخ ،جيم
اي��ن��وف��ي ،االدارة األميركية واألج��ه��زة األمنية
المتعددة م��ن «سعي داع��ش الحثيث لتطوير
قدرته ويظفر بتفجير مدينة اميركية بأكملها».
واضاف ان الواليات المتحدة «أضحت في وضع
اش ّد خطورة اليوم عليه عما عهدناه في السابق»؛
محمالً المسؤولية لتوجهات االدارة في تقليص
ميزانيات وزارة الدفاع.
الناطق ب��اس��م البنتاغون ،االدم��ي��رال جون
كيربي ،اوض��ح ايضا ً خطورة تنظيم «داع��ش»،
بالتوازي مع تصريحات وزير الدفاع تشاك هيغل.
وقال كيربي لشبكة (سي ان ان) للتلفزة «هناك
خشية حقيقية من استيعاب اولئك («داع��ش»)
دروس ما تدربوا عليه ...والعودة للبالد وشن
هجمات ارهابية».
سياق م��وا ٍز ،اوضح عدد من جنود القوات
في
ٍ
الخاصة االميركية والذين شاركوا في العدوان
االم��ي��رك��ي على ال��ع��راق ان ال��ه��وي��ة االسالمية
المتشددة ل��ـ«داع��ش» ل��ن تقف حائال او عائقا
امامه لعقد تحالفات مع قوى ال تشاطره عقيدته
المتطرفة طمعا في تعزيز فعاليته القتالية .وزعم
احد عناصر وحدة «القبعات الخضر» في القوات
الخاصة ان «داعش» يسخر االموال التي استولى
عليها من البنوك والمصارف الستقطاب كفاءات
تقنية من خ��ارج صفوفه خاصة أطقم الصيانة
الخاصة بإعادة تأهيل المعدات العسكرية التي
استولى عليها من القوات العراقية والسورية.
واض���اف ان «داع����ش» اص��ب��ح محطة يقصدها
ضباط سابقون في الجيش الوطني العراقي،
منهم من كان عضو في حزب البعث الحاكم ،مما
وفر لـ«داعش» مهارة عسكرية معتبرة.
التهويل من تواجد «داع��ش» داخ��ل االراض��ي
االميركية رب��م��ا فيه بعض المبالغة السباب
واعتبارات محلية بحتة .بيد ان االجهزة األمنية
«الساهرة» على حماية أمن البالد تذهب لتحديد
بعض االه��داف المرشحة لهجوم «داع��ش» الذي
«سيسعى الستهداف اكبر تجمع ع��ام لتحقيق
اقصى قدر من الدعاية على غرار امثاله في الهند
وكينيا» .وقد تشكل «المالعب الرياضية واالسواق
ال��ت��ج��اري��ة وال��م��ط��ارات وال���م���دارس وال��ف��ن��ادق
والمستشفيات ودور العبادة» اهدافا موآتية.
التهويل من «داع��ش» وحشد الجمهور لتأييد

باالضافة للعامل القانوني ،ال��ذي ال تعيره
اميركا كثيرا م��ن االهتمام كما يشهد احتاللها
ل��ل��ع��راق ،ف��ان تأكيد الرئيس اوب��ام��ا على عدم
نيته التوجه للكونغرس للحصول على تفويض
باستخدام ال��ق��وة «ب��ع��د» ربما ج��اء العتبارات
داخلية وانتخابية بحت ،وتنفس بعض المشرعين
من الحزبين الصعداء لحساسية ودقة تأثير مثل
هذا األمر على التوازنات االنتخابية المقبلة.

الفروف :الغرب قصير النظر

على المستوى الدولي ،اتهم وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي ،سيرغي الف���روف ،الغرب بازدواجية
المعايير وقصر النظر لرفضه التعاون مع سورية
في مكافحة االرهاب.
تجليات السياسة االميركية المقبلة في االقليم
مع االفتراض انها ستهدف الى القضاء على تنظيم
الدولة االسالمية تستدعي بروز طرف او اطراف
اخرى «من قوى السنة» لملء الفراغ الناجم عن
غياب «داعش» ،وما اصرارها على انشاء تحالف
اقليمي من السعودية ودول مجلس التعاون اال
دليل على مراميها في المدى المنظور «النشاء
ك��ي��ان سياسي م��ن السنة باستطاعته ادع��اء
تمثيل طائفته وتمكينه عسكريا للتصدي للدولة
االسالمية والقاعدة والنظام السوري والشيعة»
ايضا.
يفسر إصرار السياسة االميركية على
وهذا ما
ّ
إفساح دور اكبر إلقليم األكراد في العراق ،عززته
بإعالنها عن توريد األسلحة له مباشرة ،فضالً
عن نشرها لنحو  300-150عنصر من قواتها
الخاصة في كردستان ،التي بفضلها استطاعت
قوات البيشمركة الكردية تسندها الغارات الجوية
االميركية في التصدي لقوات «داعش».
ال يبدو اوباما مستعجال لمواجهة «داعش» ابعد
من المسرح العراقي في المدى المنظور ،وكان
الفتا ً في تصريحه االخير ان يعود الى نغمة تعزيز
ما اسماه بالقوى المعارضة المسلحة المعتدلة
ف��ي س��وري��ة لكي ال ي��ك��ون ال��خ��ي��ار بين النظام
و»داع��ش» .اوباما نفسه اعترف منذ اشهر قليلة
بان الحديث عن وجود معارضة معتدلة هو نوع
من الفانتازيا – ضرب من الخيال .كما انه يدعو
اآلن الى تشكيل تحالف دولي واقليمي لمواجهة
«داعش» يكون عماده االقليمي الدول التي شجعها
لـ 3سنوات خلت على تسليح ودع��م الجماعات
المسلحة في سورية إلسقاط النظام ،ويتهمها اآلن
بأنها عملت على تحقيق مصالحها الخاصة بدعم
هذه الجماعات وعليها ان تكون جدية في مواجهة
التطرف.
ال تبدو هذه الدول المعنية مستعدة للتراجع عن
مغامراتها او اوهامها في مقاربتها للوضع الراهن
في سورية رغم شعورها بخطر «داعش» الداهم
على ابواب عروشها ،وطالما ان مساعي تشكيل
تحالف لمواجهة خطر «داع��ش» يستثني إيران
وسورية من دائرته سيبقى أقرب الى الوصف الذي
أطلقه اوباما نفسه ضربا ً من ضروب الفانتازيا.

�أوباما حاول في ت�صريحه الأخير التخفيف من خطورة
«داع�ش» على الداخل الأميركي و� ّأ�شر �إلى نيته ال�سير
التهور �أو االنزالق �إلى مغامرة
بحذر �شديد خ�شية
ّ
ع�سكرية تتدحرج وتنمو

