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التقريرالأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

الخالف «الإ�سرائيلي» ــ الأميركي
} حميدي العبدالله
لم تعد الخالفات «اإلسرائيلية» األميركية خافية على أحد .فليس المظهر الوحيد لهذه
الخالفات الطلب غير المسبوق الذي قدّمه رئيس وزراء العدو للتحدّث أمام الكونغرس
من دون الحصول على موافقة اإلدارة األميركية ،والذي أثار توترا ً في العالقة بين
الطرفين ،بل إنّ المفاوضات األميركية ـ اإليرانية ح��ول الملف ال��ن��ووي اإليراني،
والتصعيد الذي افتعلته الحكومة «اإلسرائيلية» على الجبهة الشمالية ،واالنتقادات التي
توجه لسياسة أوباما في سورية من قبل جماعات الضغط الموالية لـ«إسرائيل» ،تشكل
جميعها مظاهر لهذا الخالف.
ول��م يكن موضع سجال أو تقييمات متعارضة مبدأ وج��ود خالفات أميركية –
مستوى جديد له عالقة
«إسرائيلية» ،لكن النقاش والسجال ،وحتى التقييم ،انتقل إلى
ً
بأرضية هذا الخالف السياسي ،وما إذا يعكس افتراقا ً بين واشنطن وبين تل أبيب ،أو
يمثل الخطوة األولى على طريق هذا االفتراق.
ال شك أنّ العالقة بين الواليات المتحدة والكيان الصهيوني ،هي عالقة استراتيجية
وتعكس ترابطا َ عضويا ً يجعل من الصعب ،بل من المستحيل ،حصول افتراق بين
الواليات المتحدة وبين الكيان الصهيوني ،ال اآلن وال في المستقبل ولن يحدث هذا
االفتراق إال في حالة واحدة ،وهذه الحالة غير متوقعة في مدى تاريخي منظور ،وهي
تغيير النظام األميركي ذاته من الناحتين االقتصادية والسياسية.
الخالف بين إدارة أوباما وبين حكومة نتنياهو يعكس الخالف داخ��ل الواليات
المتحدة حول سياسة أوباما الخارجية على جميع الصعد .فجناح اليمين من النخبة
الحاكمة األميركية ،والجناح المؤيد تاريخيا ً لـ«إسرائيل» ،يشكالن معسكر الحرب في
أي المعسكر الذي يسعى إلى فرض وحماية المصالح األميركية في
الواليات المتحدةّ ،
الخارج عن طريق القوة العسكرية غير مكترث لنتائج الحروب التي خاضتها الواليات
المتحدة حتى اآلن ،والعواقب الوخيمة التي تركتها ه��ذه ال��ح��روب على االقتصاد
األميركي ،وعلى قدرات الواليات المتحدة العسكرية ومكانتها الدولية ،وغير مكترثٍ
للتح ّوالت الدولية التي تجري والتي تعيد صياغة معادالت القوة على الصعيد الدولي،
بما يح ّد من قدرة الواليات المتحدة على االضطالع بالدور الذي سعت إليه بعد انهيار
االتحاد السوفياتي ،وسقوط النظام الدولي ثنائي القطب.
ه��ذا االنقسام داخ��ل ال��والي��ات المتحدة يشق النخبة الحاكمة ،بما فيها مرتكزات
القوة اليهودية متمثلة بالشركات أو البيوتات المالية ،واألرجح أنه سيوف يمت ّد إلى
داخ��ل الكيان الصهيوني ،لوجود ترابط موضوعي بين الواليات المتحدة والكيان
الصهيوني على جميع المستويات ،وال سيما الصعيد االقتصادي ،وهذا الواقع يرتب
نتيجة على جانب كبير من األهمية ،تستدعي العناية والمواكبة من قبل المحللين
والخبراء ،ومفادها أنّ االفتراق مستحيل ولكن زوال الخالف مستحيل بنفس القوة،
وسيتعاظم تأثير هذا الخالف كلما كبرت التحديات التي تح ّد من فعالية السياسات
األميركية ،وكلما تقلصت قدرة الترهيب لدى الكيان الصهيوني.

العالم يتغ ّير ب�سرعة
وال مكان للقائد الأوحد
}سعد الله الخليل
تأتي زيارة ستيفان دي ميستورا إلى دمشق لعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بالتزامن
مع تطورات الساحتين اإلقليمية والدولية.
المبعوث األممي إلى سورية يتسلّح بنجاح موسكو في تحريك الجمود على الساحة
السياسية واإلنسانية بانتظار التعاطي مع القوى السياسية وتحريك تفاعل تلك القوى مع
مبادرته.
تط ّورات تطاول الملفات الخالفية الرئيسية بين محوري الشرق والغرب ،وهو ما بات
أي من المتابعين للشأن السياسي ،فحين يقول الرئيس الروسي
واضحا ً وال ُيخفى على ّ
فالديمير بوتين إنه لن يقبل بعالم يقوده زعيم واحد ،وهو األميركي بالطبع ،يفعل ما يحلو
له ويسمح لآلخرين بالتحرك وفق مطالبه فقط ،فإنه يثبت العودة الواضحة لثنائية القطب
العالمية التي أدركت حقيقتها واشنطن وتتع ّمد تجاهل االعتراف بها ألسباب تبدأ عند حدود
هيبتها التي لن تف ّرط بها وال تنتهي عند رغبتها في اإلمساك بأدواتها وحلفائها واستثمارهم
حتى الرمق األخير.
من أوكرانيا إلى اليمن مرورا ً بسورية ولبنان والعراق ،فالغرب الذي أق ّر باستحالة السير
في الحرب على روسيا من البوابة األوكرانية أق ّر باستحالة السير في خط الحرب ،ولع ّل
تصريح المستشارة األلمانية أنجيال ميركل وتأكيدها أن الصراع األوكرانى لن يح ّل عسكريا ً
واعتراضها على االقتراح األميركي بإرسال أسلحة إلى كييف ،وهذا ما أكده جون كيري بعدم
وجود خالف مع أوروبا في الملف األوكراني وإقراره بالسير نحو الح ّل السياسي.
في سياق الحراك العالمي يبدو مفاجئا ً لقاء وزير الخارجية األميركي جون كيري ونظيره
اإليراني محمد جواد ظريف للمرة الثانية منذ وصولهما إلى المانيا على هامش مؤتمر ميونيخ
ألي
لألمن خالل أقل من  48ساعة ،أكد عقبها ظريف باإلصرار على رفع العقوبات كشرط ّ
إتفاق نووي ،والذي تزامن مع تصريحات تؤكد إعالن قائد الثورة االسالمية السيد علي
خامنئي موافقته على االتفاق النووي مع السداسية الذي طالما أكد أنّ عدم توقيع اتفاق أفضل
من توقيع اتفاق سيّئ بالنسبة لطهران ،فتكرار االجتماع ومسار المحادثات وتصريحات
السيد خامنئي توحي بسير األمور نحو اتفاق شامل يؤكد سلمية الملف النووي ويوثق حق
طهران في التخصيب ويدخل إيران نادي الدول النووية.
في المقلب اآلخر من ضفة الخليج تسير األمور في اليمن السعيد نحو حسم الخالفات
السياسية واالنتقال بالبالد نحو مشاركة سياسية بعيدا ً عن سيطرة أي طرف ،وفق معادلة
رغبة األطراف القادرة على االستئثار والتف ّرد بالقرار اليمني وإصرارهم على المشاركة ،ما
يعني تح ّرر اليمن من التأثير والتخريب السعودي في ساح ٍة لطالما اعتبرتها الرياض حديقتها
الخلفية وملعبها األوحد في ضغطها وحربها ض ّد إيران.
من اليمن إلى العراق حيث تزداد رقعة سيطرة القوات العراقية وقوى الحشد الشعبي
على األرض بعد طرد مسلحي تنظيم «داعش» من كامل محافظة ديالى بعد معركة شرسة
لتصبح ديالى أول محافظة من بين أربع محافظات مح ّررة بالكامل من التنظيم اإلرهابي بجهد
عراقي خالص ،حيث انكسر التنظيم بشكل سريع أمام القوات األمنية والقوات المساندة لها
من المتط ّوعين ،وبخسارة التنظيم ديالى تمنى تركيا بهزيمتها الثانية داعشيا ً بعد خسارة
ورقة عين العرب كوباني في معركة مزدوجة األبعاد أولها داعم ومنظم لـ«داعش» والثاني
خسارتها معركة في حربها التاريخية مع األكراد وما بين ديالى وعين العرب تتوالى هزائم
التنظيم التركي في الحسكة والقامشلي على يد الجيش العربي السوري ووحدات حماية
الشعب الكردي وقوات المقاومة الشعبية الرديفة ،ولع ّل خسارة التنظيم أكثر من  30قرية
خالل أسبوع ال يترك مجاالً للشك بتقهقر التنظيم الذي لطالما حاول بث الرعب في النفوس،
وص ّورته البروباغندا األميركية التي تدور في فلكها بأنه ال ُيقهر ،فإذ به يتلقى الهزائم الواحدة
تلو األخرى والتي امتدّت إلى نقاط نفوذ التنظيم في حمص وريفها والتي تكشف األخبار
خسائر يومية للتنظيم ،وال يبدو حال التنظيمات اإلرهابية في جنوب سورية بأفضل حال
من أشقائها في الشمال والوسط فبعد الصفعة التي تلقاها العدو «اإلسرائيلي» في مزارع
شبعا يدرك أنه غير قادر على التمادي أكثر بعد انتقال موازين الردع لمحور المقاومة في
اختيار توقيت ومكان عمليات الردّ ،ولع ّل تصريح نتنياهو بوجوب الر ّد خير دليل على فشله
أي مبادرة على األرض تنقذ مجموعات النصرة الجناح «اإلسرائيلي» على األرض
وعجزه عن ّ
السورية من التهاوي أمام ضربات الجيش العربي السوري.
تسارع التسويات على الملفات الخالفية يؤكد أنّ مشهد النهايات يقترب والعالم كك ّل
والشرق األوسط يتغيّر ،وروسيا وحلفاءها يثبتون استحالة وجود قائد أوحد للعالم ،واأليام
القريبة المقبلة كفيلة بالكشف عن تفاصيل هذا التغيّر.

«توب نيوز»

�أوهام بائدة ورهانات خا�سرة
تواجه الثورة اليمنية من خصومها اإلقليميين والمحليين ما سبق أن واجهته سورية والمقاومة
وإيران من طرق تفكير وتخطيط وتوقعات.
خالل ثالثين عاما ً قام تخطيط أميركا وحلفائها إلخضاع إي��ران وتطويعها على الحصار
والعقوبات ورفض التوصل إلى تفاهمات ،وخالل ثالثين عاما ً كانت إيران تبني صناعات جديدة
ويستغني اقتصادها عن الخارج ويرتفع سقفها التفاوضي.
خالل سنوات ما بعد التحرير واجهت المقاومة رهانا ً داخليا ً من الخصوم على تردّدها عندما
يل ّوحون بالفتنة ورهانا ً «إسرائيلياً» بالتراجع عندما يصل األمر إلى حافة الحرب ،فكان السابع
من أيار وعملية مزارع شبعا.
خالل سنوات األزمة السورية كان رهان خصوم الداخل وحلف الحرب في الخارج أنّ الجيش
سينقسم وأنّ الرئيس ستضعف عزيمته وكلما م ّر زمن بدا الجيش أش ّد وحدة والرئيس أش ّد عزما ً
والشعب يزداد التفافا ً حولهما.
يواجه ثوار اليمن منذ البداية رهانا ً على خشيتهم دخول صنعاء وته ّربهم من تح ّمل مسؤولية
السلطة وحدهم ،وك ّل يوم يم ّر يثبت الثوار إمساكهم بالعاصمة ويتقدّمون إلمساك السلطة ،ما بقي
تردّد اآلخرين في الشراكة كورقة لالبتزاز.
أغبياء يخسرون لغبائهم.

التعليق السياسي
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لماذا الك�شف عن الدور الأميركي في اغتيال القائد مغنية؟
المردود العك�سي لالغتياالت
تزاحمت جملة من القضايا إلدراجها على سلّم
أولويات مراكز الفكر واألبحاث األميركية ،أه ّمها
الجدل الصاخب المرافق إلقرار الميزانية السنوية
ُ
وكشف وكالة المخابرات المركزية
لعام ،2016
عن إشراكها جهاز «الموساد» في تنفيذ عملية
اغتيال القائد الشهيد عماد مغنية في دمشق عام
.2008
سيستعرض قسم التحليل مسألة االغتيال
السياسي ،باإلشارة الى عقم سياسة االغتياالت
«المفضلة لدى الكيان االسرائيلي» ،وعادة تؤدّي
الى نتائج غير محسوبة.

صراع الخالفة:
عُ مان بعد السعودية

سلط معهد كارنيغي الضوء على «اآللية
المعقدة لخالفة السلطان كما نص عليها القانون
االساسي» ،ال سيما أنّ «مجلس العائلة الحاكمة

لم يلتئم شمله للحظة» ،مما يفتح األبواب على
مصراعيها لبروز «عناصر ال تنتمي إلى العائلة
الحاكمة وارتباطهم العضوي بالسلطان قابوس
حصراً» .وحذر المعهد من انّ المرحلة المقبلة قد
«تشهد تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة ...بيد
انّ المجتمع ال ُعماني المدني الناشئ سيحجم عن
منح الزعيم المقبل ثقة األبوة االستبدادية التي
وفرها جيل اآلباء للسلطان قابوس».

إيران

طالب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
«الواليات المتحدة واوروبا» اإلعداد لمرحلة قد
تفشل فيها المفاوضات الجارية ،مما يستدعي
منسقة او تشديد
«النظر بإنزال سلسلة عقوبات ّ
القيود على برنامج إيران كبديل لذلك» .ونبّه
الغرب بالقول انّ روسيا والصين «لن تدعما تلك
الخطوات على األرجح ،بيد أنهما لن ُيفشال صيغة

 1+5العقابية »...واضاف انه يتعيّن تشديد
تدابير السياسات الغربية إلقناع إيران بأنّ
«تدخالتها في األزمات اإلقليمية سيكلفها كثيراً».
فنّد معهد هدسون أسس استراتيجية الرئيس
أوباما حيال إيران التي تستند الى «دمج إيران في
النظام االقتصادي والسياسي الدولي ...بدالً من
ممارسة مزيد من الضغوطات عليها» .وأوضح
أنّ الرئيس أوباما «يعتقد جازما ً بأنّ استراتيجيته
تؤتي ثمارها ...حتى لو تطلبت عقد من الزمن او
 15عاما ً او حتى  20عاماً».

أفغانستان

نبّه مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
إلى تردّي األوضاع األمنية في أفغانستان بشكل
«أسوأ كثيرا ً من الصورة التي تنقلها وزارة الدفاع
وقيادة القوات الدولية ...مشيرا ً إلى إخفاق جهود
الواليات المتحدة وحلفائها في رعاية وتدريب»

في إج��راء غير معهود ،اعترفت وكالة االستخبارات المركزية
بمسؤوليتها «المشتركة م��ع ال��م��وس��اد» ف��ي اغتيال المسؤول
العسكري في حزب الله ،الشهيد عماد مغنية ،عام  .2008وجاء
االعتراف عبر نشر رواية متزامنة في صحيفة «واشنطن بوست»،
 30كانون الثاني 2015؛ وأسبوعية «نيوزويك 31 »،كانون الثاني؛
تقاطعت روايتيهما بالعديد من المحطات والتفاصيل ،ال سيما أنّ
المشترك بينهما هو المصدر عينه .جاء ذلك من دون مسبقات او
تطورات ظاهرية في الفترة الراهنة تستدعي الكشف عن مسؤولية
االغتيال ،وهما الجهازان األبرز عالميا ً بعمليات القتل واالغتيال.
ما يه ّمنا في سردية الرواية إقرار الوكالة بأنها مسؤولة عن إجراء
التجارب على العبوة الناسفة في األراض��ي االميركية وتسليمها
لمحطة االستخبارات في المنطقة «مرورا ً باالراضي األردنية ».اما
ما تبقى من تفاصيل وادّعاءات فال يعدو يندرج تحت باب التكهنات
والحرب النفسية ،حتى وإنْ كانت تتض ّمن معلومات تبدو واقعية
ومقنعة للوهلة األول��ى .ومنها ما ُنقل عن نائب الرئيس االميركي
السابق ،ديك تشيني ،بإجراء مكالمة هاتفية مع رئيس ال��وزراء
«االسرائيلي» السابق ،ايهود أولمرت ،لتهنئته «واإلشادة بتعاونه
إلنجاح العملية» فور االغتيال.

الرسائل الكامنة

من البديهي طرح جملة تساؤالت تتعلق بالدافع او جملة الدوافع
التي استدعت الوكالة للكشف عما يعتقد واثبتت التحقيقات
والدالئل المادية مسؤولية الطرفين فيها بامتياز؛ خاصة في ظ ّل
حادثتين بارزتين :االولى ،المفاوضات النووية مع إيران والحرب
االستخبارية الباردة معها؛ والثانية ،عملية حزب الله العسكرية
في مزارع شبعا ض ّد دورية عسكرية «اسرائيلية »،وما أعقبها من
تصريحات لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،وأبرز ما
اشارت اليه وسائل اإلعالم الغربية بشكل خاص انّ «ما قبل العدوان
اإلسرائيلي في الجوالن ليس كما بعده ...ونهاية ما كان يُعتبر
قواعد االشتباك» ،وما تناقلته األوساط المحلية بأنّ الحزب تعهّد
«بمالحقة العدو أينما كان وكيفما كان وفي أي مكان »،مستحضرا ً
مقولة القائد الفلسطيني وديع حداد «وراء العدو في ك ّل مكان» ،اذ
بدس الس ّم
تشير بعض الروايات الى تمكن الموساد من اغتياله
ّ
ّ
مفضل له من الحلوى او الشوكوالته ،وقضى يوم  28آذار
في نوع
.1978
ُيذكر أيضا ً انّ الفترة الراهنة تشهد «تراشقا ً علنيا ً بين واشنطن
وتل ابيب »،على خلفية ما اعتبره البيت األبيض «حشر نتنياهو
نفسه في المشاحنات الداخلية األميركية »،ايّ الصراع العلني
بين البيت االبيض والكونغرس ،والتي يعتبرها البعض مبالغا ً
في التفسير انها احد العوامل التي دفعت الوكالة لإلعالن .توتر
العالقات بين اوباما ونتنياهو ليس جديداً ،وال ينبغي تضخيمه إلى
درجة تصويره أزمة مستعصية تهدّد العالقة العضوية مع الكيان
«االسرائيلي».
االلتزام الصارم باألسلوب العلمي للتحليل يقتضي البحث في
القضايا واألبعاد غير البارزة ،ومقاربتها بما يحدث من أجل التوصل
الى استنتاجات حقيقية تقترب من جوهر المسألة بعيدا ً عن التهويل
واإليحاء واالدّعاء.
قبل الولوج في الدوافع البيّنة والمستترة إلعالن الوكالة ،تجدر
اإلشارة الى جملة من المعطيات المرتبطة مباشرة بسياق الصراع
االستراتيجي في المنطقة بين المشروع األميركي وأدواته وأعوانه
المحليين ،وبين الفئات الشعبية المناهضة له والمسحوقة وهي
االغلبية.

أبعاد مكتومة

أولى تلك المعطيات ما كشفته «ويكيليكس» من وثائق سرية
تتعلق باختراق األجهزة المركزية لمعهد «ستراتفور» االستخباري
األميركي ،عام  ،2011حول أبعاد التدخل العسكري واالستخباري
األميركي في المنطقة ،وما دلت عليه من ردود فعل إلعالن «حزب
تجسسية تتبع وكالة االستخبارات
الله» كشفه عن اعتقال خلية
ّ
المركزية األميركية ،والتي وصفها بأنها «جزء يسير» مما لديه»،
 10كانون االول  .2011واوضح المعهد انّ حزب الله «رمى إبالغ
ّ
الكف عن
رسالة قاسية إلى وكالة االستخبارات بأنه يتعيّن عليها
اللعب بالساحة اللبنانية».
شبكة التلفزيون األميركية ،ايه بي سي 20 ،تشرين الثاني ،2011
اوضحت حجم الضرر ال��ذي أص��اب محطة وكالة االستخبارات
تجسس منفصلتين
بالقول «تبيّن ا ّنه كانت هناك (في لبنان) حلقتا
ّ
استهدفتا ايران وحزب الله ...واللتان كشف أمرهما بصورة منفصلة
بيد انهما تسبّبتا بانتكاسة هامة لجهود الواليات المتحدة تتبع
نشاطات إيران النووية وعمليات حزب الله المناهضة إلسرائيل».
واضافت نقالً على لسان مسؤولين اميركيين انّ «الضرر الناجم عن
التجسس في لبنان كان أش ّد من المعتاد ...الضرر أصاب س ّر
شبكة
ّ
المهنة في مقتل».
الحرب االستخبارية بين ال��والي��ات المتحدة واي��ران لم تهدأ،
بالتجسس
واستطاعت اي��ران تعقب واعتقال عدد من المته ّمين
ّ
لصالح وكالة االستخبارات المركزية ،بمن فيهم عناصر أميركية
أشهرها «عنصر مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت لفينسون...
الذي اختفى أث��ره» في اي��ران في شهر آذار عام 2007؛ فضالً عن
آخرين من أصول ايرانية القي القبض عليهم.
نشرت وكالة «اسوشيتد برس» األميركية لألنباء تقريرا ً يوم 12
كانون األول  ،2013يوضح عالقة لفينسون بوكالة االستخبارات
المركزية ،تبعتها صحيفة «نيويورك تايمز» باستعراض تاريخ
عالقته المط ّول لصالح الوكالة .في المقابل ،استطاعت األجهزة
األميركية «بمساعدة الموساد ،كما يعتقد» النيل من العلماء
اإليرانيين في شى المجاالت النووية والعلوم الطبيعية.
في باب المعطيات الداخلية األميركية ،نشير الى حادثتين ال
ترابط بينهما في البدء ،لكنهما تكمالن المشهد الداخلي ودوافعه.

الدور التقليدي للوكالة

األولى ،إصدار المحكمة الفيدرالية حكما ً يدين ضابط االستخبارات
السابق ،جيفري ستيرلنغ 27 ،كانون الثاني  ،2015بالكشف غير
المرخص عن معلومات تتعلق باألمن القومي «س ّربها للصحافي
في جريدة نيويورك تايمز ،جيمس رايزن» ،كما ورد .وجهت التهمة
بالبداية الى الصحافي المذكور للضغط عليه بالكشف عن مصادره
التي استقى منها معلوماته المنشورة ،وواج��ه بشجاعة تهديدا ً
قضائيا ً بسجنه  18شهرا ً انْ لم يمتثل للكشف عن مصادره ،واستم ّر
بالرفض ال��ذي رافقته حمالت تضامن مكثفة لحماية حقوقه في
التعبير المنصوص عليها دستورياً.
نواة االتهام المزدوج تتعلق بمعلومات ض ّمنها رايزن في كتابه

«حالة حرب :التاريخ الس ّري لـ«سي آي أي» وإدارة الرئيس جورج
بوش» االبن ،إصدار  ،2006تتعلق بالعمليات السرية ض ّد إيران
وتمرير رسم بياني «ملغوم» للمك ّونات النووية عبر عنصر روسي
سلّمها إلى عميل أميركي في إيران تبيّن في ما بعد أنه عميل مزدوج
والذي سلّمها بدوره إلى السلطات اإليرانية .وصف رايزن المشرفين
على العملية في مق ّر وكالة االستخبارات بأنهم أرفقوا الرسومات
المشار اليها تفاصيل أخ��رى «قد تستخدم في الكشف عن هوية
كافة جواسيس الوكالة تقريبا ً داخل إيران» .وأوضح انه بناء على
ما تقدّم استطاعت السلطات اإليرانية اعتقال كافة عناصر شبكة
التجسس داخل إيران.
ّ
الحادثة الثانية ت ّمت بإعالن الرئيس أوباما ،يوم السادس من
شهر كانون الثاني الماضي ،عن اختياره ديفيد كوهين لمنصب
نائب مدير وكالة االستخبارات المركزية ،والذي شغل منصبا ً رفيعا ً
في وزارة المالية كمساعد الوزير لشؤون اإلرهاب واالستخبارات
المصرفية ،ولعب دورا ً محوريا ً في تطبيق سياسة العقوبات
األميركية على ك ّل من روسيا وإي��ران .كما شارك كوهين في «عدد
من االجتماعات رفيعة المستوى في البيت االبيض تناولت مسائل
متعدّدة شملت سورية واوكرانيا وإيران وجهود مكافحة اإلرهاب»،
وفق تصريحات نائب مستشار األمن القومي بن رودس.
الالفت في ه��ذا التعيين ردود فعل وابتهاج اللوبي اليهودي
و«إسرائيل »،التي أوضحت انّ طاقم وكالة االستخبارات المركزية
كان «يشغله الواسب منذ تأسيسها »،في إشارة الى «البيض من
االنغلو ساكسون البروتستانت ».واضافت الصحف «االسرائيلية»
انّ المدير السابق لمحطة الوكالة في تل ابيب كان يهودياً؛ باالضافة
الى مدير الوكالة اليهودي األسبق ،جون دويتش.1996-1995 ،
كوهين أضحى اليهودي الثاني في تراتبية أه ّم المناصب داخل
االدارة االميركية ،بعد مسؤوله السابق وزير المالية جاكوب لو.
وجاء في أحد التعليقات للصحافي «االسرائيلي» يوسي ميلمان
انّ كوهين عمل بشكل وثيق مع «جهاز األمن االسرائيلي – الشين
أخص
بيت ،في سياق توقيف تدفق المال لحركة حماس ،وبشكل
ّ
في الجهود المشتركة لتعقب آلية تمويل حزب الله ومحاوالت ايران
للتملص من العقوبات االقتصادية المفروضة عليها».

رسائل سياسية متعدّدة األطراف

في العودة للتوقف عند الدوافع المعلنة ،نشير الى ما تناقلته
الصحف «االسرائيلية» وشاطرتها وسائل اإلعالم االميركية بأنّ
«الكشف رمى توصيل رسالة قاسية إلى حزب الله وإي��ران».. .
للح ّد من تنامي نفوذهما في اإلقليم عبر اإلشارة الى «اليد الطولى
لالستخبارات».
ايضاً ،يجمع عدد كبير من خبراء األمن والسياسة االميركيين
ان «ادارة الرئيس أوباما تقف مباشرة وراء التسريب »...نظرا ً إلى
العالقة المتوترة مع بنيامين نتنياهو ،احد أهدافها ربما توجيه
تهديد مبطن ب��أنّ «حاجته إل��ى ال��والي��ات المتحدة ال يقدر على
التضحية بها وعليه التزام التهدئة »،كما يتعيّن عليه التذكر بأنه
«الشريك األصغر في تحالف تقوده دولة عظمى ».يشير مسؤولون
اميركيون بشدة الى الدور المركزي والمميّز لوكالة االستخبارات
المركزية في اغتيال القائد عماد مغنية ،بينما «لعب الموساد دورا ً
مؤازراً»...
كما يذهب البعض الى القول إنّ الرسالة األخرى إلى نتنياهو أنّ
الواليات المتحدة لديها ك ّم هائل من األسرار التي من شأن الكشف
عنها إلحاق الضرر بنتنياهو انْ لم يرتدع عن اتخاذ مواقف «تحرج»
الرئيس أوباما.
من ضمن احتماالت الدوافع ايضا ً النزعة العدوانية لعدد من كبار
ينسقون خطواتهم
مسؤولي أجهزة االستخبارات األميركية ،والذين ّ
على وقع تأزيم التوترات الراهنة في المنطقة .لكن نظرة سريعة
على سجل الرئيس أوباما في تعقب ومالحقة ومقاضاة ايّ موظف
حكومي ضالع في تسريب معلومات «محرجة سياسياً ،،يستبعد
ذلك البعد كما تبيّن أعاله في مقاضاة الثنائي رايزن – ستيرلنغ
بصورة مهينة تن ّم عن حقد دفين .كما تجدر اإلشارة الى انّ اغتيال
عماد مغنية ت ّم في عهد الرئيس جورج بوش االب��ن ،ومن ث ّم فإنّ
المعلومات المس ّربة ذات الطبيعة االستخبارية ال ينطوي عليها
توريط إدارة الرئيس اوباما – بل تشير الى عمق العالقة العضوية
والعملية لجهازي الوكالة المركزية و«الموساد».

استراتيجية االغتياالت وثمارها

تعود االغ��ت��ي��االت ال��ى عمق ت��اري��خ البشرية كوسيلة مك ّملة
لسياسات وقوى ومصالح قائمة .واالغتياالت السياسية الحقت
سياسة الواليات المتحدة ،منذ الحرب العالمية الثانية بصعودها
على المسرح الدولي ،ووفرت الغطاء الالزم لحليفتها «اسرائيل»
في التمادي بتوسيع ساحة االغتياالت الى مناطق متعدّدة من
العالم دون رقيب او محاسبة .ودخول عامل طائرات الدرونز ضمن

القوات االفغانية .واوضح انّ استراتيجية الرئيس
أوباما بتقليص اإلنفاقات العسكرية مصحوبة
بخفض مستوى «الحضور االستشاري للقوات
االميركية ...قد تؤدّي الى ش ّل جهود المرحلة
االنتقالية» مما قد «يستدعي تعزيز الجهود
لتواجد عسكري طويل بالغ الضرورة لتحقيق
النجاح».

الموازنة السنوية لعام 2016

حثت مؤسسة هاريتاج قادة الكونغرس
بتركيبته الجديدة على «زيادة منسوب موازنة
الدفاع المق ّررة للعام المقبل بحيث تصبح 584
مليار دوالر ...الضرورية إلعادة بناء القوات
المسلحة عقب تخفيضات مستمرة عبر ست
سنوات» .وطالبت المؤسسة بضمان نسب زيادة
اإلنفاق العسكري المقبلة وعدم تعريض األمن
القومي لمقتضيات برامج اإلنفاق األخرى.

قائمة الموارد المتاحة لالغتياالت أكبر دليل على إدراك الطرفين
باستمرار مسلسل االغتياالت لعناصر وقيادات وكفاءات في مختلف
االختصاصات الرامية إلى االرتقاء بالحياة اإلنسانية الى مستويات
أرفع.
تبرز بين الحين واآلخ���ر صيحات ت��ن��ادي بمراجعة سياسة
االغتياالت نظرا ً إلى ما تلحقه من ضرر بسمعة الواليات المتحدة
وم��ردوده��ا ال��م��ادي على الطرف الفاعل .وأش��ارت بعض وثائق
«ويكيليكس» الى مذكرات داخلية لوكالة االستخبارات ،مؤرخة
يوم  7تموز  ،2009تتساءل عن مدى نجاح سياسة «األهداف ذات
القيمة العالية »،او اغتيال يستهدف عناصر محدّدة عبر العالم
تنوي التخلص منها .وورد في إحدى تلك الوثائق ما توصلت اليه
الوكالة من استنتاج بأنّ محاوالت االغتيال التي مارستها القوى
االستعمارية والنظم االستبدادية لم تفلح في إخماد ثورات الشعوب
العالمية؛ فضالً عن انّ االعتماد المكثف بشنّ غ��ارات جوية على
أهداف منتقاة عادة ما تفشل في تحقيق األهداف المرجوة.
استعرضت دراس��ة الوكالة التي قامت بها «مؤسسة ران��د»
التجارب الثورية ومقاومة االحتالالت في :افغانستان -2001
2009؛ الجزائر 1962-1954؛ كولومبيا 2009-2002؛ العراق
2009-2004؛ فلسطين المحتلة  1972-منتصف التسعينيات،
وم��ن ثم لشهر ح��زي��ران 2009؛ البيرو 1999-1980؛ ايرلندا
الشمالية 1998-1969؛ وسري النكا  .2009-1983كما تض ّمنت
المشهد في ك ّل من الشيشان وليبيا والباكستان وتايالند.
توصيات الدراسة أتت برسالة تحذيرية من مردود االغتياالت
على المدى األبعد «إذ بوسعها زي��ادة مستويات دع��م الشعب
للحركات» المسلحة ،ال سيما عند وقوع ضحايا من المدنيين العزل.
وأق� ّرت الدراسة بدور العمل النفسي للحركات المسلحة وتراجع
أهمية دور طرفي الصراع أمام مدى إدراك المزاج الشعبي لما يجري
من أحداث.
في الشق المتعلق باالغتياالت في فلسطين المحتلة ،أوضحت
الدراسة «تعزيز أواصر اللحمة» في صفوف المسلحين «ورفعت
منسوب الدعم الشعبي للقادة المتشدّدين ،حسبما أفاد مسؤولون
في القنصلية األميركية في القدس وقسم إعداد التقارير السرية».
يتضح انّ الوجهة ال تحبّذ استمرار برنامج االغتياالت.
يخص الثورة الجزائرية أوردت الدراسة انّ «هدف جبهة
في ما
ّ
التحرير الوطني الجزائرية استفزاز ر ّد فعل الفرنسيين الذين عاقبوا
عموم الشعب الجزائري ،وأدّى تزايد عدد ضحايا المدنيين الى
ترسيخ شعبية الجبهة »...واستعرضت الدراسة لجوء االحتالل
الفرنسي إلى اعتراض طائرة مدنية كانت تقل الرئيس األسبق أحمد
بن بيال «المعتدل نسبيا ً بين صفوف القادة »،وأربعة قياديين آخرين
مما «تسبّب في تعزيز نفوذ قيادات الداخل الجزائري المتشدّدين».
وخلصت بالقول انّ «اإلج��راءات الفرنسية القاسية ...أسهمت في
تراجع التأييد داخل فرنسا وكذلك التأييد العالمي ،مما أدّى إلى
تحقيق الجزائر استقاللها عام .»1962

تحذيرات تم تجاهلها

أدرج��ت الدراسة المشار اليها ع��ددا ً من التوصيات في سياق
اعتماد االغتياالت كح ّل سريع في مواجهة القوى الشعبية ،محذرة
من العقبات المواكبة للح ّل .منها ،على سبيل المثال ،إف��راط
«االعتماد عليها يؤدّي الى فقدان الدولة البعد االستراتيجي للصراع
مضي ادارة
او التغاضي عن قضايا هامة في عملية مكافحة التم ّرد».
ّ
الرئيس اوباما في اعتماد االغتياالت ّ
يدل على إخفاق المسؤولين في
أخذ التحذيرات الواردة على محمل الجدّ.
الرئيس اوباما يتحكم مباشرة بإصدار قرار االغتيال من عدمه،
وفق التوصيات ال��واردة له ك ّل «يوم ثالثاء» من االسبوع من قبل
االجهزة األمنية.
من ضمن التوصيات ايضاً ،التحذير من استخدام االغتياالت
بكثافة والتي من شأنها تعديل هيكلية المجموعات المسلحة
واعتماد وحداتها على إبراز عناصر قيادية أكثر تشدّداً؛ كما تشهد
عليه المجموعات المتوالدة من تنظيم «القاعدة» في اليمن وسورية
والعراق والصومال وشمال افريقيا.
من المفارقة انّ تقرير وزارة الخارجية األميركية حول اإلرهاب
للعام الماضي حذر من تحديات شبيهة بما سبق ،وقال« :خسارة
قادة القاعدة في باكستان ...سارعت في اتخاذ المجموعة قرار
الالمركزية في العمل وأدّى إلى بروز فصائل أخرى تابعة لشبكة
القاعدة لكنها مستقلة في عملياتها وتحصر جهودها لتحقيق اهداف
محلية واقليمية ».باإلمكان القول انّ التوصيات تنطبق ايضا ً على
تشكيالت الدولة االسالمية ،وأسهمت سياسة أوباما في االغتياالت
في رفع منسوب الدعم لـ«داعش» بدل القضاء عليها.
اعتماد االستراتيجية االميركية على عنصر االغتياالت بطائرات
الدرونز ،في عهدي بوش االبن واوباما ،لم تثمر نتائج ملموسة ولم
تخلّص العراق من تهديد «داعش» .وارتفعت معدالت الشك بفعالية
عمليات وكالة االستخبارات المركزية ،خاصة في ظ ّل تعاونها
الصارخ مع «الموساد» الغتيال عناصر قيادية.

ترميم الميزان المعنوي

تبقى العمليات األمنية واالغ��ت��ي��االت وسيلة مفضلة للكيان
الصهيوني ،الوكيل لألصيل األميركي ،مع تراجع قدراته على ردع
واستنزاف أطراف معسكر المقاومة ،في ظ ّل انكشاف عجزه عن تحقيق
أهدافه في الحروب التي يش ّنها وخاصة منذ إرغامه على االنسحاب
من معظم أراضي الجنوب اللبناني المحتلة في عام .2000
ويمكن االستنتاج في حالة الصراع العربي– الصهيوني ،وتحديدا ً
في حالة المجابهة مع حزب الله ،انّ العمليات األمنية واالغتياالت
تشكل وسيلة لترميم ما يعتبره القادة «االسرئيليون» انكسارا ً او
انهيارا ً في ميزان الحرب النفسية والمعنوية كلما سجلت المقاومة
صمودا ً او إنجازا ً ميدانيا ً او أطلق قائدها السيد حسن نصر الله
تحديا ً جديدا ً او تهديدا ً تعتبره وجوديا ً لها.
ومع ك ّل جولة مواجهة بين معسكر المقاومة والكيان المحتل
وداعميه يبدو تماسك الحاضنة الشعبية للمقاومة أقوى وأكثر
استدامة قياسا ً بقلق وتوتر واه��ت��زاز ثقة مستوطني االحتالل
بمستقبلهم ومصير كيانهم.
ال شك انّ فقدان معسكر المقاومة قادة وكفاءات مج ّربة (أمثال
الشهيد عماد مغنية) يشكل خسارة مادية ومعنوية كبرى ،ولكن
التجربة تثبت انّ المعسكر يخرج من حالة اإلحباط وألم الخسارة
ويتجاوز عمليات الغدر الجبانة.
في معسكر المقاومة نجد قوافل القادة المتم ّرسين تتجدّد ،وفي
معسكر االحتالل يتجدّد الخوف والقلق ،وخاصة بعد إعالن قائد
المقاومة في لبنان وباسم معسكر المقاومة إلغاء قواعد االشتباك
القائمة لتاريخه.

