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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

لماذا تطغى العنا�صر الأجنبية
على تنظيمات «القاعدة»؟

7

تجليات اال�ستنفار الأمني الأميركي بعد هجمات باري�س

2
} حميدي العبدالله

من المعروف أنّ تنظيمات «القاعدة» على امتداد العالم تتشكل من عناصر تنتشر على مساحة
أكثر من ( )83دول��ة .وبديهي أنّ التنظيمات اإلسالمية التقليدية ال تمتلك ال الموازنات ،وال
الكادر ،وال التمويل ،وال حرية الحركة التي تؤهّلها لتجنيد عناصر من داخل أكثر من ( )83دولة
والمنسق للمخابرات الغربية ومخابرات
بعضها لديها أجهزة أمنية فاعلة ،فلوال الجهد المركز
ّ
دول المنطقة لما أمكن بناء هذه التنظيمات وتجنيد هذا العدد الكبير من العناصر.
يفسر طغيان العنصر األجنبي على تركيب تنظيمات «القاعدة» ،بك ّل فروعها
ثمة دافع آخر ّ
وعلى شتى أشكالها ،يكمن هذا الدافع في أنه سيكون من السهل على المخابرات الغربية تجنيد
خمسين أو مئة أو عشرة أشخاص مد ّربين تدريبا ً جيدا ً والحفاظ على والئهم ،وتوفير الكادر
الكافي لقيادة المئات ،بل وحتى اآلالف كما جرى في سورية من دون الخوف والخشية من
خروج العناصر غير المرتبطة عن السيطرة ،ولكن من الصعب الحصول على هذا العدد من
بيئة وطنية واحدة .فمثالً لو أنه ت ّم منذ البداية إيكال مهمة بناء تنظيمات «القاعدة» في سورية
والعراق إلى العناصر السورية والعراقية وحدها ،لخرجت التنظيمات عن السيطرة باكرا ً ألنه
من الصعب تجنيد مئات األشخاص الذين يدركون أنهم يعملون لمصلحة االستخبارات وليس
ّ
بغض النظر عن عدالة أو عدم عدالة هذه القضايا ،لذلك منذ البداية
دفاعا ً عن قضايا محدّدة،
كان هناك حرص على أن يكون الحشد األكبر في سورية والعراق في إطار تنظيمات «القاعدة»
مستندا ً إل��ى العناصر األجنبية المد ّربة والمعدّة والمضمونة ال��والء من قبل االستخبارات
الغربية.
لكن عندما اقتضت مهمة مواجهة الجيش السوري والقوى األمنية العراقية إلى أعداد أكبر،
وأتيحت الفرصة أمام تنظيمات «القاعدة» للتوسع في تجنيد الشباب السوري والعراقي ،بدأت
أي بدأت العناصر التي
تنظيمات «القاعدة» تشهد المزيد من االنشقاقات وتخرج عن السيطرةّ ،
لم يجر إعدادها وتدريبها والتأكد من والئها في دوائر االستخبارات الغربية تعمل لحسابها
الخاص ،وكانت البداية من قبل «داعش» في العراق ،وهذه النتيجة لم تكن صدفة ،بل هي ثمرة
لهذا العامل الذي ت ّمت اإلشارة إليه.
صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» األميركية أجرت أخيرا ً ح��وارا ً مع صحافي ألماني يدعى
أي تنظيم «داعش» ،وتربطه عالقة مع
«جيرجن تودنهوفر» كان أع ّد كتابا ً عن «الدولة اإلسالمية» ّ
مسلحين اثنين في هذا التنظيم ،أكد أنّ «المقاتلين األجانب يشكلون  70في المئة من المقاتلين
في سورية و 30في المئة من المقاتلين في العراق» ،وهذه الواقعة تكشف عن حقيقتين على
جانب كبير من األهمية:
الحقيقة األولى ،لماذا خرج تنظيم «داعش» عن السيطرة الغربية؟ لماذا تجري اآلن عملية
شيطنة هذا التنظيم دون غيره من تنظيمات «القاعدة» ،وال سيما «جبهة النصرة» و«أحرار
الشام» ،و«كتائب عبدالله عزام» ،وغيرها العشرات من الفروع األخرى ،والتركيز فقط على
«داعش»؟ ذلك أنّ غلبة العنصر العراقي على المقاتلين جاءت بسبب السياسة األميركية في
فترة احتالل العراق ،وال سيما حل الجيش العراقي ،وقانون «اجتثاث البعث» ،وغيرها من
القرارات األخرى التي وفرت بيئة دفعت بأعداد كبيرة من الضباط الذين خدموا في الجيش
العراقي االنضمام إلى تنظيم «القاعدة» من دون أن يكون لهم ارتباط مباشر باالستخبارات
الغربية.
الحقيقة الثانية ،أنّ طغيان العنصر األجنبي على تنظيم «داع��ش» في سورية ،هي نتيجة
لرفض الشباب السوري لالنخراط في التنظيمات اإلرهابية ألنه ال وج��ود لدوافع مشابهة
لدوافع العراقيين الذين التحقوا بتنظيمات «القاعدة» ،ولذلك استدعى أداء مهمة استنزاف الدولة
السورية باالعتماد على المقاتلين األجانب الذين يصل عددهم إلى  70في المئة من «داعش»،
واألرجح األمر ينطبق على تنظيمات القاعدة األخرى الناشطة في سورية« ،النصرة» و«أحرار
الشام» و«الراية الخضراء» وغيرهم.

في الطريق �إلى مو�سكو
هيئة التن�سيق هيئة بال تن�سيق...
} سعد الله الخليل
في سابقة من نوعها في العمل السياسي على المستوى التنظيمي والتشاوري تركت هيئة التنسيق
المعارضة ألعضائها حرية المشاركة في «اللقاء التشاوري» في موسكو في  26من الشهر الجاري،
والذي يم ّهد لحوار سوري ـ سوري ،ويأتي قرار الهيئة بعد أن بدا واضحا ً اتجاه «االئتالف» لرفض
المشاركة في اللقاء.
لم يعد خافيا ً على أحد حجم الجدية في الموقف الروسي حيال إنجاح اللقاء وعقده بمن حضر،
وما كالم وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بأنّ المتخلفين عن الحضور وحدهم سيكونون
الخاسرين ،سوى غيض من فيض تلك الجدية في التعاطي مع الشأن السوري ،والذي لم يعد يحتمل
منح الفرص لآلخرين ،خاصة بعد أن ثبت فشل مشاريعهم ،وفي ميزان الربح والخسارة ستلعب
السياسة لعبتها وما أن تدور عجلة الحوار ربما سيكون من الصعب على الرافضين اللحاق بالركب
مستقبالً ...وربما يلحقون تعبين الهثين ما يصعب عليهم الكالم ...وربما يستمع لهم أحد وربما ال...
هكذا يقتضي منطق األشياء وهكذا تقاس األمور.
قبل أيام من انعقاد اللقاء تبلورت المواقف وانجلت الخلفيات الدولية حيال اللقاء ،فواشنطن اتخذت
قرارها بعدم عرقلة اللقاء بعد أن أ ّيد وزير الخارجية جون كيري عقد اللقاء بقوله «قد تكون الخطوة
أي تقدم على األرض لتركيا
مفيدة» ،فيما السعودية سلمت الملف السوري بعد فشلها بتحقيق ّ
ألي خطوة باتجاه الح ّل ،والتي ما تزال تراهن على داعشيتها ومن هنا يأتي رفض
الرافضة والمعرقلة ّ
«االئتالف» المشاركة.
تدرك موسكو وهيئة التنسيق أنّ سير شخصيات الهيئة بدرب موسكو للقاء سيمنح اللقاء والهيئة
قوة ومكاسب كبرى ،خاصة بعد أن ثبت سقوط شعارات ومصطلحات المعارضة السياسية المسلحة،
بسيطرة «داعش» واحتوائها ك ّل الكيانات المعارضة األخرى وفشل «االئتالف» بنيل اعتراف بمرجعية
ألي فصيل مقاتل على األرض ،وبعد إعالن صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب االتحاد
سياسية ّ
الديمقراطي مشاركته في لقاء موسكو وهو الجناح الوحيد في هيئة التنسيق الذي يملك فصيالً
عسكريا ً على األرض ،والمتمثل بوحدات حماية الشعب والتي نجحت بالربط بين الجناحين السياسي
والعسكري ،يبدو أنّ الثقل العسكري المعارض سيغلب على الحضور السياسي في اللقاء في حال
غياب ممثلي الهيئة ولذلك تغدو مشاركتهم محاولة إلحداث توازن بين العسكر والسياسة.
رغم أنّ قرار الهيئة يشكل سابقة في العمل السياسي بترك الخيارات مفتوحة بين المشاركة وعدمها
أي فصيل سياسي بتاريخ العمل السياسي أمام استحقاقات مصيرية كبرى،
وهو ما لم يسبقها إليه ّ
إال أنّ قرار الهيئة يأتي استكماالً لسياستها في القفز على المواقف واللعب على الحبال قتارة مع وتارة
ض ّد فهي اليوم تترك األبواب مفتوحة بدالً من إصدار األحكام المستقبلية على المشاركة ويجنّبها
الرفض المطلق أو القبول المطلق ما يستدعي فرض الحرم السياسي على المخالفين الرأي ووصفه
باإلبن العاق.
يدرك الشارع السوري أنّ الهيئة مزيج من القوى السياسية التي تخفي مرجعياتها بين روسية
أميركية مصرية تركية ،إال أنه لم يميّز َمن المحسوب على َمن ...وهو ما نجحت الهيئة في إخفائه وربما
حسنا ً فعلت موسكو بتوجيه دعوات شخصية للمعارضة السورية كي ال توقعهم في حرج الخيارات
أمام مرجعياتهم.
اليوم أمام الرأي العام فرصة تاريخية نادرة قد ال تتك ّرر لمعرفة تبعية تلك القوى والشخصيات من
مواقفها من اللقاء وسينظر السوريون يوم الثالثاء السابع والعشرين من الشهر ويتابعون المواقف
والتصريحات ،ومن مواقف المشاركين تعرف مرجعياتهم ،فجناح موسكو سيحضر ويشارك بفعالية
وسعي جدي إلنجاح اللقاء ،أما الجناح األميركي فسيذهب على مضض من دون أن يعطل أي تسويات،
أما الجناح المصري فذاهب من دون أي تفائل بفرص للنجاح ،وحده الجناح التركي سيرفض الذهاب
أي فرصة للتسوية.
ومن خارج أسوار موسكو سيعطل ّ
اقتربت ساعة اللقاء وحانت لحظات حسم الخيارات والمرجعيات وفي الطريق إلى موسكو تبدو
هيئة التنسيق ...هيئة بال تنسيق.

«توب نيوز»

رو�سيا و�أميركا في �سورية
مهما قالت المعارضة بك ّل تن ّوعاتها عن أزمة سورية فهي ال تستطيع إنكار أنها في سبيل الوصول
إلى الحكم جعلت معركتها فرعا ً من معركة تخوضها أميركا للسيطرة على المنطقة من قلبها الذي تشكله
سورية.
ال تنكر الدولة السورية أنّ ما تس ّميه حرب اإلستقالل الوطني في وجه مشروع الهيمنة األميركية هو جزء
من حرب تخوضها دول مشابهة تتقدّمها روسيا ض ّد ذات المشروع.
في البداية بدا أنّ أميركا تملك ك ّل األوراق في حال الهجوم لتعلن شعار إسقاط النظام وروسيا بال أوراق
في حال دفاع عن نظام تخشى سقوطه.
في منتصف الحرب بدا أنّ اإلرهاب ينتصف الطريق واألحجام والتوازن السلبي بالعجز عن الحسم يحكم
الفرقاء.
في قرب النهاية تبدو أميركا ال تملك شيئا ً وسقطت معارضتها المعتدلة وما بقي سياسيا ً وعسكريا ً إرهاب
وديكورات عند حلفائها وليس لها شيء خاص وروسيا كسبت معارضة معها مسلحة هي األكراد وسياسية
متن ّوعة غير تحالفها مع الدولة التي زادت قوة وصار الحسم لحسابها ممكناً.
روسيا تربح بقوة سورية وتخرج بحلفاء لها وأميركا تخسر الحرب والحلفاء.

التعليق السياسي

فرط اهتمام المراكز والمعاهد االميركية بهجمات باريس
كان متوقعاً ،د ّل عليه تعدّد اإلصدارات من مختلف مراكز
األبحاث.
سيستعرض قسم التحليل تجدّد الهاجس األمني في أميركا،
ال سيما مع بروز نفوذ قادة الحزب الجمهوري المتشدّدين؛
والمرور على جذر القلق الحقيقي المتمثل بالبعد السياسي
والممارسات السياسية ،ال سيما في ظ ّل شبه انهيار تام
لسياسة الرئيس اوباما في سورية وإقراره الصارخ بفشل
استراتيجية الحرب على اإلرهاب.

الخبير االقتصادي ،جيمس فيلدمان ،سعى إلى «تحليل أكثر
من  2100حادثة موثقة من التفجيرات االنتحارية بين أعوام
 1980و  »،2009دلت على انّ الدافع الرئيس «لمرتكبي تلك
الحوادث كان ر ّد فعل على تدخل الواليات المتحدة في الشرق
االوسط ،وليس بدافع ديني او ايديولوجي».
في ذات السياق ،بثت شبكة (سي ان ان) األميركية للتلفزة
نبأ ً من باريس خالل الهجمات نقل عن أحد المهاجمين ،شريف
كواشي ،قوله «انّ تطرفه بدأ عام  ...2007عند مشاهدة مناظر
تلفزيونية مأساوية لما كان يدور في العراق وإجراءات التعذيب
التي مارسها االميركيون ض ّد العراقيين».

شكلت هجمات باريس حافزا ً إضافيا ً ألنصار الحرب وإعادة
تصويب البوصلة السياسية نحو الخيار األمني والعسكري.
وطالبت مؤسسة هاريتاج صناع القرار االلتفات الى أولوية
معالجة األمن األوروبي ،اذ «الفرصة مؤاتية لواشنطن للتركيز
وتعزيز عالقاتها مع الحلفاء في اوروبا الشرقية والغربية على
السواء.».
وأوضح انّ القلق األمني الراهن ناجم عن انخراط «نحو
 3000مواطن من اسالميّي أوروبا للقتال في العراق وسورية
في صفوف الدولة اإلسالمية ،وبعضهم عاد إلى مق ّر إقامته
األوروبي للتخطيط لهجمات ارهابية على األراضي االوروبية».
سلط صندوق مارشال األلماني األضواء على هويات
اإلرهابيين المتو ّرطين في أحداث باريس والذين يفرض
حضورهم «تحديات ليس على فرنسا فحسب ،بل للجهود
األوروبية (المشتركة) لمحاربة اإلرهاب» .وأوضح أنّ أحد
العوامل المشتركة لإلرهابيين انه ت ّم «استقطابهم للفكر
المتطرف خالل قضائهم فترة السجن» ،حاثا ً كافة الدول على
«تخصيص الموارد الكافية لألجهزة األمنية لتعقب ومراقبة
كافة العناصر المتشددة».
وأضاف انه استنادا ً إلى ما رشح من معلومات لدى األجهزة
األمنية األميركية بأنّ أحد المنفذين «سعيد كواشي تلقى
تدريبه في اليمن »...مما يعزز الحاجة إلى تطوير التعاون
األمني األميركي األوروبي ...وتنسيق استراتيجيات التصدّي
لإلرهابيين».
مفصلة حول دوافع وحوافز
أصدر معهد بروكينغز دراسة
ّ
استقطاب «الجهاديين» ،قائالً إنّ هناك أسبابا ً عدة منها «الرغبة
في خوض تجربة المغامرة والتح ّول الى التطرف الديني».
واستدرك بالقول إنّ التدخل الغربي في المنطقة «يتصدّر
القائمة ...لكن إنْ ق ّررت الواليات المتحدة تعزيز تدخلها
فسينجم عنه استقطاب مزيد من المقاتلين االجانب (الطامعين)
في محاربة قوة عظمى غازية»...
جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء في بحث مط ّول مشترك
لخبير أميركي في شؤون األمن العالمي ،روبرت بابي ،وزميله

المقاتلون األجانب مصدر تهديد

هجوم باريس

ارتباك وإخفاقات األجهزة األمنية األميركية
ح��ف��زت ص � ّن��اع ال��ق��رار السياسي على النظر
بتشديد مزيد من القيود على الحريات العامة،
ليس لتداعيات هجمات باريس فحسب بل بعد
إفصاح القيادة الوسطى للقوات العسكرية
األم��ي��رك��ي��ة ع��ن اخ��ت��راق ق��راص��ن��ة «ال��خ�لاف��ة
االلكترونية» لحساباتها الخاصة على وسائط
التواصل االجتماعي ،وأجهزة رسمية أخرى.
يُذكر أنّ تداعيات وثائق إدوارد سنودن حول
ت��ج��اوزات وكالة األم��ن القومي مهّدت المناخ
السياسي ورفعت سقف المطالب الشعبية،
لبعض الوقت ،لحشد الجهود لكبح نشاطاتها
التجسسية على المواطنين األميركيين .وما
ّ
لبثت ال��دوائ��ر «المعنية» ان أق�� ّرت تدريجيا ً
باختراق أجهزة الكترونية لعدد من األجهزة
الحكومية والقطاع الخاص ،متاجر «تارغيت» و
«هوم ديبو» وشركة سوني لإلنتاج التلفزيوني
وآخرين ،مما أع��اد وتيرة النقاش الى المربع
األمني المتشدّد.
استغ ّل الرئيس أوباما تلك األج��واء أفضل
استغالل لتعزيز قبضة األجهزة والدولة األمنية.
دشنها بزيارات متعدّدة لمناطق أميركية عدّة
للترويج لمشروعه السابق ال��ذي طالب فيه
الكونغرس العام الماضي إصدار سلسلة قوانين
وتشريعات «ت��ض��ب��ط» ال��ن��ش��اط االلكتروني
للجميع ،وتخصيص الموارد المالية الالزمة
لخوض سباق غير مسبوق ض ّد عد ّو مبهم في
أفضل االحوال .وغطى أهدافه الحقيقية بسياسة
الجزرة زاعما ً انه يشجع تطوير وسائل اتصاالت
العامة ألفضل وأحدث ما تنتجه التقنية .كما أنّ
لقاءه المشترك مع رئيس ال��وزراء البريطاني،
ديفيد كاميرون ،في البيت األبيض ،ايضا ً ك ّرس
توجه الطرفين إلى تشديد المراقبة األمنية.

األولوية للدولة األمنية

ردّد أوباما هدف خطته االلكترونية الجديدة
بأنها ترمي إلى «تشجيع شركات القطاع الخاص
المشاركة وتبادل معلوماتها االلكترونية على
أجهزتها المركزية والخاصة مع وزارة األمن
القومي »،وجهازها المستحدث «مركز توحيد
االتصاالت واألمن االلكتروني القومي» .وأوضح
ف��ي حملته اإلع�لام��ي��ة أم���ام الهيئة الناظمة
لالتصاالت ،مفوضية التجارة الفيدرالية ،تالزم
االتصاالت بجهود الحماية.
كذلك استغ ّل أوب��ام��ا لقاء البيت االبيض
مع كاميرون لإلعالن عن ع��دد من االتفاقيات
م��ن ضمنها «ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي في
الفضاء االلكتروني» .وجاء في البيان الرسمي
األميركي أنّ الطرفين يعتبران «تهديد القرصنة
االلكترونية أحد التحديات الخطيرة لالقتصاد
واألمن القومي» للبلدين ،مما يستدعي «توطيد
ج��ه��ود األب���ح���اث االل��ك��ت��رون��ي��ة وع��ل��ى أعلى
المستويات االكاديمية ...لتدعيم الدفاعات
االلكترونية».
سبق بيان البيت االبيض إعالن نائب الرئيس
األميركي جو بايدن عن منحة دراسية قيمتها
 25مليون دوالر «إلنشاء مجمع أبحاث أكاديمي
مشترك لشؤون األمن االلكتروني »،خالل زيارته
إلحدى الجامعات في والية فيرجينيا.
ضجيج حركة البيت االب��ي��ض ،بدعم قادة
الكونغرس األش�� ّد تط ّرفاً ،وال��ع��زف على وتر
ه��اج��س األم���ن ال��ق��وم��ي ت��ص��دّر ك��� ّل الجهود
والدعوات السابقة التي ما زالت تطالب بوضع
قيود قانونية على أجهزة األمن القومي ،ال سيما
وكالتا االستخبارات المركزية واألمن القومي.
الرئيس الجمهوري الجديد للجنة األم��ن
الداخلي في مجلس النواب ،مايك ماكول ،أعلن
بحزم انه يتوقع حدوث «المزيد» من الهجمات
المماثلة لهجمات باريس عبر العالم ،سواء
نفذها «مقاتلون أج��ان��ب ...او عبر استغالل
إمكانيات متط ّورة توفرها شبكة االنترنت ».وقام
ق��ادة الحزب الديمقراطي أيضا ً بالعزف على
ذات الوتر الحساس اذ زعمت الرئيسة السابقة
للجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ ،دايان

تناول معهد بروكينغز تنامي تهديد «المقاتلين األجانب
في سورية» ،مناشدا ً صناع القرار السياسي «تطوير التدابير
الراهنة لكبح التهديدات اإلرهابية ،بل األه ّم تخصيص الموارد
الالزمة لذلك» .وحذر من تراخي الجهود في هذا الصدد ال سيما
أنّ «االفراط في ردود الفعل يبدّد الموارد ويتسبّب بارتكاب
أخطاء سياسية خطيرة».

العراق

تدني أسعار النفط في األسواق العالمية وتداعياته على
جهود الحكومة العراقية بسط األمن في البالد كان محور
اهتمام معهد أبحاث السياسة الخارجية .وقال «انّ تنامي تهديد
الدولة االسالمية ـ داعش للعراق يرافقه تقليص اإليرادات
والموارد المطلوبة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على
أراضيها .واعتبر المعهد الجهود المشتركة «للواليات المتحدة
والسعودية إلغراق أسواق النفط وإبقاء أسعاره متدنية...
سيؤدّي بالعراق إلى مواجهة بضع سنين عجاف ،تخل
بالتوازنات الداخلية ،خالفا ً «للدول الثرية التي باستطاعتها
تح ّمل تبعات اتخاذها قرارات حمقاء».

مصر

طرح معهد واشنطن تساؤالت لصناع القرار تتناول
الحكمة من استمرار «التمويل األميركي للمشتريات العسكرية
المصرية» في ظ ّل السياسات الراهنة للحكومة والتي دفعت
اإلدارة االميركية التزام «التحفظ إلصدار إجراءات استثنائية
والمضي في تقديم الدعم العسكري ...ال سيما أنّ عددا ً من
ّ
السياسيين األميركيين يناشدون (الرئيس) حجب تمويل
المشتريات العسكرية الى حين تل ّمس تطورات حقيقية في
السياسة المصرية نحو الحقوق اإلنسانية» .وحذر المعهد من
مغبة الذهاب إلى قطع المساعدات األميركية بالكامل «في ظ ّل
تنامي وجود المسلحين في سيناء ...بل سيؤدّي إلى مفاقمة
وليس تليين أسوأ تجليات السياسات المصرية».

فاينستاين ،انّ هناك «خاليا نائمة ،ليس في
فرنسا فحسب بل في بلدان اخ��رى بالتأكيد،
وأيضا ً في وطننا» ،مناشدة زمالءها الجدد في
الكونغرس «تخصيص الموارد المالية المطلوبة
لعمل أجهزة االستخبارات المتعدّدة»...
وزارة األم���ن ال��داخ��ل��ي أص����درت تقريرها
أخ��ي��را ً ح��ول سبل حماية وأم���ن المعلومات
المطبّقة في االجهزة والدوائر الحكومية ،وزعم
التقرير «شيوع ضعف سبل وإج��راءات حماية
المعلومات في عموم مرافق الدولة المركزية
والتي تشكل ثغرة خطيرة قد يت ّم اختراقها من
قبل األع��داء ،مما سيفتح المجال لتهديد األمن
القومي والشعب االميركي معاً».
م��ن جملة التفاصيل المقلقة ،أت��ى تقرير
تخص سالح
ال��وزارة على ذكر اختراق شبكة
ّ
المهندسين في الجيش االميركي ،عام ،2013
وت��ف��اص��ي��ل «ب��ال��غ��ة ال��ح��س��اس��ي��ة لمفوضية
تخص إجراءات األمن المتبعة
الرقابة النووية
ّ
في المفاعالت النووية »،فضالً عن اختراقات
وقرصنة استهدفت مراكز تتبع البيت األبيض.
أم��ا اختراقات التدابير األمنية المشدّدة في
المطارات األميركية فهي تتك ّرر منذ عام 2001
وال يعلن عن معظمها.

مواطن األزمة األمنية

قلة من المعارضين السياسيين ألوباما ،من
داخل الحزب الديمقراطي تحديداً ،أعربت عن
تشكيكها بفعالية استراتيجية تشديد اإلجراءات
األمنية التي «تناقض الحريات الدستورية»
المنصوص عليها ،وتعتبر انّ جذر األزمة يكمن
في البعد السياسي واالستراتيجيات الراهنة
بعيدا ً ك � ّل البعد عن مج ّرد تخصيص م��وارد
وإمكانيات إضافية لحماية أه��داف ومنشآت
أميركية مع ّرضة للتهديد.
الثابت أخيرا ً أنّ بعض الدراسات الرصينة
أشارت الى ترابط السياسات األميركية الراهنة
بالتعبيرات المتشدّدة والمجموعات المتطرفة
«مثل الدولة االسالمية والقاعدة ومشتقاتها
في س��وري��ة ...بل شجعتها ودعمتها ،تمويالً
وتسليحا ً وتسهيالت» .تعبيرات الحملة الناقدة
للسياسات األميركية كانت أق� ّل من المطلوب
في المستوى االستراتيجي ،اذ تركزت على
تبيان «عدم وضوح سياسة الرئيس أوباما في
سورية وخلوِّها من أه��داف محددة ،أبعد من
بتنحي الرئيس األس��د» .فضالً
مج ّرد المطالبة
ّ
عن الجدل الذي أثارته سياسة الرئيس اوباما
بتنفيذ االغتياالت عبر طائرات الدرونز وارتفاع
عدد الضحايا األبرياء بشكل مضطرد.
من ضمن المعضالت التي يواجهها الرئيس
اوب��ام��ا ودوائ����ر صنع ال��ق��رار ت��ك��رار ع��دد من
المسؤولين مقولة إنّ «هجمات باريس تشكل
تهديدا ً حقيقيا ً لألمن القومي ،مما يستدعي

في السياق عينه ،اعتبر معهد كارنيغي آفة الفساد اإلداري
والمالي «العامل الرئيسي وراء غياب التنمية وتردّي االوضاع
االقتصادية ».واستشهد المعهد بإصدار البنك الدولي حول
مؤشر «الحكم الرشيد ...الذي يجمع أغلب المؤشرات األخرى»
عن الفساد وغيره كمعيار لدى استشراء اآلفة .وجاء في دراسة
البنك أنّ مصر سجلت نسبة متدنية من مساعي السيطرة على
الفساد ،نحو  ،40%في الفترة الزمنية بين أعوام  1996و
 ،2013تليها في مرتبة أفضل تركيا ،51% ،وتونس 55%؛ اي
انّ تلك الدول «أق ّل فسادا ً من مصر».

تونس

تناول معهد كارنيغي آفاق المرحلة المقبلة في تونس بعد
تشكيل الحكومة الجديدة ،والتوازن في سياساتها الساعية إلى
«ترميم الوضع االقتصادي ...وترويض الحراك (الشعبي) من
دون إجراء إصالحات جذرية هادفة إلى إعادة توزيع الثروة؛»
مما يستدعي لجوءها إلى «الخيار األمني لح ّل التناقضات
االقتصادية ».واعتبر المعهد انّ اختيار الحبيب الصيد ،القادم
بخلفية وزارة الداخلية ،أتى «في ظ ّل هذا اإلطار ».وأوضح أنّ
فوز «حركة نداء تونس» في االنتخابات جاء بدافع «التصدي
لمشروع هيمنة اإلسالم السياسي وأخونة تونس »،وتحليها
بالواقعية سيدفعها إلى إشراك خصومها في حركة النهضة
طمعا ً في ترسيخ استقرار البالد .واستدرك بالقول إنّ «امكانية
عودة تونس الى مرحلة االستبداد أمر مستبعد».

المملكة السعودية

خفف مركز الدراسات االستراتيجية والدولية من قلق
الدوائر المختلفة لصراع أجنحة متعدّدة داخل العائلة المالكة
على العرش ،معتبرا ً «وقوع الخيار على العاهل السعودي
المقبل من المرجح أال يؤدّي إلى أزمة ».ودعم توجهه استنادا ً
الى تط ّور السعودية الى «دولة حديثة وفق معظم المعايير
الدولية .أما وجهة «السياسات الملكية ...فمن غير المرجح ان
تشكل مصدرا ً لعدم االستقرار او ان تؤدّي إلى تح ّوالت حادة
في دور (السعودية) االستراتيجي وشراكتها مع الواليات
المتحدة».

إيران

استبشر معهد المشروع األميركي خيرا ً باستئناف جولة
المفاوضات النووية ،وضرورة التيقن من «مسلك المفاوض
اإليراني كمؤشر على وجهة تفكير المرشد األعلى ».وأوضح
أنه إنْ استطاع الرئيس حسن روحاني الفوز بدعم المرشد فإنّ
ذلك «سينعكس على توجه وزير الخارجية جواد ظريف وتمتعه
بحيّز مناورة أوسع ،خاصة في مسألة عدد أجهزة الطرد
المركزي».

اإلقرار بفشل سياسة مكافحة اإلرهاب المعلنة؛
والمفارقة الناجمة ع��ن تصريحات الرئيس
أوباما األخيرة بأنّ «تنظيم القاعدة في اليمن
قد ت ّم إلحاق الهزيمة به بنجاح »،بينما يمضي
التنظيم ب��إع�لان مسؤوليته على ال��م�لأ عن
التخطيط وتنفيذ هجمات باريس.

الخيار األول :تشديد القيود

س��ارع البيت األبيض إل��ى التقاط اللحظة
وت��ص��دّر التغطية اإلع�لام��ي��ة ض��� ّد اإلره���اب
بإعالنه ع��ن استضافة مؤتمر قمة سياسية
ض ّد المتطرفين ،يعقده يوم  18شباط المقبل،
ّ
والكف عن جهود
بغية مناقشة سبل التصدّي
تجنيد األميركيين من قبل المجموعات اإلرهابية
المتطرفة – «داعش» و«القاعدة».
وزير األمن الداخلي ،جيه جونسون ،سعى
أيضا ً إل��ى تطمين األميركيين لتشديد حملة
اإلجراءات األمنية ،ال سيما بعد ظهوره العلني
المتك ّرر عقب ح��ادث إط�لاق النار على مبنى
ال��ب��رل��م��ان ال��ك��ن��دي ،تشرين االول الماضي.
واك��د جونسون عزم وزارت��ه واألجهزة األمنية
األخرى «تبادل المعلومات» االستخبارية مع
فرنسا والحلفاء اآلخرين والخاصة «بتهديدات
اإلرهابيين ،األف��راد المشتبه بهم ،والمقاتلين
األجانب» في سورية والعراق؛ ومشاركته في
القمة األمنية المذكورة.
يتوجس المسؤولون األميركيون من تع ّرض
شبكة األنفاق والسكك الحديدية والمواصالت
لخطر التهديد ،ليس في البعد األمني الصرف
فحسب ،بل لتقادم وتردّي البنية التحتية التي
كشفت بعض ال��ح��وادث األخ��ي��رة ع��ن مواطن
ضعف حقيقية يصعب التغلب عليها في الوقت
المنظور :ح��ادث اح��ت��راق كهربائي وتصاعد
دخ��ان كثيف في شبكة أنفاق واشنطن للنقل
الداخلي مطلع األسبوع ،أسفر عن وفاة امرأة
وإصابة  84راكبا ً بعوارض استنشاق الدخان؛
وحادث حريق داخل محطة القطارات المركزية
في مدينة نيويورك« ،بين ستيشن »،استدعى
معالجته نحو  150عنصرا ً من إطفاء الحرائق.
حادثتا الحريق في ظرف يومين متتاليين
ضاعفتا ق��ل��ق ال��م��واط��ن األم��ي��رك��ي م��ن سبل
وإج���راءات السالمة المتبعة ،وك��ذل��ك تدابير
وزارة األم���ن ال��داخ��ل��ي ب��ع��ي��دا ً ع��ن الحمالت
التوجس له ما يب ّرره من مخاوف عقب
الدعائية.
ّ
الكشف عن سلسلة تهديدات موجهة إلى شبكة
المواصالت من «عناصر إرهابية »:نيويورك –
2010؛ لندن – 2005؛ كندا – 2014؛ وإخفاق
األجهزة األمنية المخ ّولة بالحماية ،ال سيما
«إدارة أم��ن ال��م��واص�لات» المركزية ،بتعزيز
وثبات إجراءاتها لفحص البنى التحتية كما هو
منوط بها.
في تقرير صادر عن «مكتب المحاسبة العام»،

خاص بسالمة شبكات المواصالت أ ّنب إدارة أمن
المواصالت لعدم فحص بعض البنى التحتية
للسكك الحديدية لنحو  18شهرا ،عام ...2012
شملت عددا ً كبيرا ً من شبكات المدن الرئيسة».
وزارة األمن الداخلي تبنت التوصيات المذكورة
في التقرير الموسع ،بيد انها لم تقم بتحديد
فترة زمنية لمعالجة الثغرات المذكورة.
ح��وادث اختراق ال.إج���راءات األمنية طالت
أيضا ً قاعدة طيران للحرس القومي في والية
ديالوير؛ مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي
بالتعاون مع قيادة سالح الجو وجهاز لجنة
العمل المشتركة للتصدّي لإلرهاب البدء في
لجس
التحقيق لخمسة ح��وادث «على االق � ّل»
ّ
نبض إجراءات حماية محيط القاعدة المذكورة،
األسبوع المنصرم وح��ده .نائب الرئيس جو
بايدن ،الذي ينحدر من والية ديالوير ،يستخدم
القاعدة عينها لإلقالع والوصول باستمرار.

تقنين الر ّد األمني

يستع ّد الرئيس اوباما إللقاء خطاب رئيسي
موجه لألمة( ،مساء غد الثالثاء )،يتض ّمن قسطا ً
كبيرا ً من معالجة االختراقات األمنية وجهود
القرصنة االلكترونية – كما يعتقد؛ وتجديد
إعالنه عن خطة عمل سبق وطرحها عام 2011
تطالب الكونغرس بإصدار تشريعات جديدة من
شأنها معالجة ثغرات األمن االلكتروني وتفصيل
العقوبات الخاصة بالمخالفين والقراصنة.
الخطة والتشريعات المقترحة «تتناقض جملة
وتفصيالً» مع الحقوق المدنية شبه المقدسة
لدى االميركيين والمك ّرسة دستورياً ،مما ينذر
بجولة صدام جديدة بين الحكومة والمنظمات
الحقوقية ال��ت��ي ش��ارف��ت على خ��س��ارة زخم
المطالب الشعبية بتقييد حركة المؤسسات
األمنية.
تتض ّمن خطة أوباما بندا يطمئن المتردّدين
ينص على «حماية» المستهلك من تداعيات
القرصنة وانتحال شخصيته ،وفرض شروط
معينة على ال��ق��ط��اع ال��خ��اص تلزمه «إزال���ة
المعلومات الشخصية» قبل تبادلها مع األجهزة
األمنية .المنظمات الحقوقية أيضا ً سارعت في
جهودها للتصدّي ومعارضة الخطة العتقادها
انها «تعزز إج��راءات المراقبة الحكومية» على
المواطنين ،مطالبين إق��رار إصالحات تخص
وكالة األمن القومي أوال ً وقبل النظر في تفاصيل
تبادل المعلومات ،وهي «مسألة تتفادى االدارة
التطرق إليها» في العام الجديد.
تجدر االش��ارة الى انّ «تبادل» المعلومات
مع األجهزة األمنية «يطبق منذ زم��ن »،بدافع
الح ّد من التهديدات األمنية .توجس المنظمات
الحقوقية له ما يب ّرره ،ال سيما انّ الرئيس اوباما
يفصل الثغرات القانونية الراهنة التي
«ل��م
ّ
ينبغي صدّها والتخلص منها» في مشروعه
المقدم تحت عنوان «قانون التحايل وإس��اءة
استخدام الكمبيوتر».
في بعد النص القانوني الصرف ،من شأن
مشروع الرئيس أوباما إبطال مفعول واستبدال
نصوص نحو  38من القوانين السارية الناظمة
لالختراق االلكتروني ،وإن���زال عقوبات أش ّد
بالمشتبه بهم ،خاصة عند األخذ بعين االعتبار
«ح��اج��ة بعض االخصائيين ...ش��نّ هجمات
(مقصودة) لرفض الخدمة» تستخدم ض ّد «نظم
استبدادية وشبكات معينة».
ي��ذك��ر أنّ قراصنة ينشطون تحت ُمس ّمى
«انونيموس» طالبوا الرئيس أوب��ام��ا العام
المنصرم اعتبار «الهجمات المقصودة لرفض
الخدمة» عمل احتجاجي يحميه القانون «شبيه
باحتجاجات دعونا نحت ّل» وول ستريت.
في سياق صراع األجنحة والتيارات السياسية
األميركية ،برز «لوبي» اقتناء السالح الفردي
كأحد أه ّم المدافعين عن الحق المنصوص عليه
في المادة الثانية من التعديالت الدستورية،
ير ّوج النتشار السالح الفردي الذي يت ّم الزعم انّ
توفره الوفير «قد يحمي أميركا من هجوم مثيل»
لهجوم باريس.

