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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

ماذا يريد نقاد
ا�ستراتيجية �أوباما؟

11

تراجع �أم تحايل تكتيكي لأردوغان �أمام وا�شنطن؟
} حميدي العبدالله

ثمة إجماع على وصف استراتيجية الرئيس األميركي باراك أوباما في
مواجهة داعش واإلرهاب ،باالستراتيجية الفاشلة .ال يأتي هذا النقد لهذه
االستراتيجية من الحكومتين السورية والعراقية وحسب ،بل يأتي أيضا ً
من دوائر كثيرة في الغرب ،وتحديدا ً في الواليات المتحدة.
ولكن خلفيات النقد الموجهة إلى هذه االستراتيجية تختلف جذريا ً
من معسكر إلى آخر .فالنقد الموجه لالستراتيجية األميركية من قبل
الحكومتين السورية والعراقية ،ينصب بالدرجة األولى على مسألتين
أساسيتين :األولى أنّ الواليات المتحدة متواطئة مع الجماعات اإلرهابية،
وتقدّم لها الدعم المباشر وغير المباشر ،ألنّ غالبية األسلحة المتط ّورة
التي بحوزة التنظيمات اإلرهابية هي أسلحة أميركية ،وتحديدا ً صواريخ
ت��او ،كما أنّ اإلدارة األميركية لم تمارس ضغوطا ً فعلية على حلفائها
ف��ي المنطقة لوقف دعمهم للجماعات اإلره��اب��ي��ة ،ب��ل أكثر م��ن ذل��ك لم
أي جهد فعلي لوضع قرارات مجلس األمن حول اإلرهاب موضع
تبذل ّ
التطبيق ،ناهيك عن أنها تتخذ موقف المتف ّرج إزاء الصراع الدائر بين
الحكومتين السورية والعراقية من جهة ،والجماعات اإلرهابية من جهة
أخرى ،بذرائع شتى ،على سبيل المثال تبرير عدم التعاون مع الحكومة
السورية بذريعة أنها حكومة استبدادية ،بل تح ّملها ،زوراً ،مسؤولية
الحرب الدائرة وتعاظم خطر اإلرهاب ،وتحجم عن تقديم الدعم المطلوب
للحكومة العراقية بذريعة أنها ته ّمش مك ّونا ً عراقياً ،علما ً أنّ معادلة الحكم
في العراق لم تتغيّر عما كانت عليه في ظ ّل االحتالل األميركي من حيث
توزيع المناصب الحكومية بين المك ّونات العراقية .الثانية عدم استخدام
الواليات المتحدة كامل قدرتها الجوية في ضرب تنظيم داعش على غرار
ما فعلته أثناء غزوها ألفغانستان والعراق.
لكن نقاد إدارة أوباما اآلخرين يقفون على طرفي نقيض ،فهم يريدون
من أوباما انخراطا ً أكبر في الحرب على سورية وض ّد الحكومة العراقية،
ودعما ً أوسع للتنظيمات اإلرهابية ،بمعزل عن تداعيات ذلك ونتائجه.
يريدون إعادة إنتاج إما تجارب غزو أفغانستان والعراق ،أو على األق ّل
أي اإلس��ه��ام العسكري الف ّعال في إسقاط الدولة
تكرار تجربة ليبياّ ،
السورية ،وقلب التوازنات في العراق التي أرساها االحتالل األميركي
ذاته بعد إسقاط الدولة العراقية في غزو .2003
لكن م��ن ال��واض��ح أنّ إدارة أوب��ام��ا وج���زءا ً م��ن النخبة الحاكمة في
الواليات المتحدة والغرب ال تريد إنتاج التجارب الكارثية التي كلفت
ال��والي��ات المتحدة الكثير ف��ي أفغانستان وال��ع��راق ،وال ت��ري��د تعميم
األنموذج الليبي.
بفعل الخالف بين اإلدارة األميركية ومقاربتها هذه وبين المعسكر
ال��ذي يريد انخراطا ً أق��وى بمعزل عن نتائج ه��ذا االن��خ��راط وتداعياته،
يحصل ك ّل هذا االرتباك ،ويقود هذا االرتباك إلى الفشل ،ألنه ممنوع على
إدارة أوباما تبني مقاربة ف ّعالة لمكافحة اإلرهاب بذريعة أنّ ذلك يق ّوي
ويصب في مصلحته ،لهذا
المعسكر المناهض للواليات المتحدة والغرب
ّ
يب ّررون حتى التعاون مع الجماعات اإلرهابية.

«�أحرار ال�شام» ت�صفع داعميها
وتنعي المال عمر...
} سعد الله الخليل
صفعت حركة «أحرار الشام» إحدى الفصائل العسكرية اإلسالمية المعتدلة
بنظر واشنطن ،والتي حاورتها الخارجية األميركية في سياق تقديمها الدعم
للجماعات المعتدلة واشنطن أنقرة ،ببيان نعت فيه المال عمر زعيم حركة طالبان.
فبعد أشهر من محاوالت تلميع الحركة المنضوية في تحالف ما ُيس ّمى
«جيش الفتح» ،إلى جانب «جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» في سورية،
والتي تسيطر على مساحات واسعة من محافظة إدلب ،والتي تزعم أنها تنظيم
ألي تنظيم آخر من التنظيمات العاملة داخل سورية وخارجها
مستق ّل ال يتبع ّ
كتنظيم «القاعدة» أو ما ُيس ّمى «الجيش الحر» ،تصف الحركة المعتدلة أميركيا ً
المال عمر بمعلم بناء «اإلمارات اإلسالمية» في قلوب الناس ،قبل أن تصبح واقعا ً
على األرض ،وبأنّ المال عمر أعاد لها معاني الجهاد واإلخالص ،وهو توصيف
ال يخرج عن أيديولوجيتها كفصيل متحالف مع «القاعدة» ،إال أنه يقلب الطاولة
على أكبر داعميها في أنقرة التي تر ّوج لها كأكبر حركة عسكرية ف ّعالة معارضة
على األرض السورية والحليف األه ّم لها في الشمال السوري.
ترى أنقرة في حركة «أحرار الشام» الدواء الموازن لنمو النفوذ الكردي في
الشمال السوري ،وآلة ضرب حزب االتحاد الديمقراطي الكردي كأحد أكبر
التهديدات ألمن حدود تركيا واستقرارها ،وأكثر تقبّالً من «داعش» و«النصرة»
بما يضمن لها أرجحية في التدخل في الشأن السوري ،خاصة بعد قبول «أحرار
الشام» بحق تركيا بالتدخل لمنع إقامة دولة كردية ،وتصريح قيادات الجبهة
باستعدادها لمساندة تركيا في حماية أمنها ومستقبلها ،وبأنّ مصلحة تركيا
يفسر الدعم الالمحدود لتركيا للحركة في
توازي مصلحة أحرار الشام وهو ما ّ
معارك السيطرة على إدلب وجسر الشغور.
أضاع بيان حركة «أحرار الشام» جهود أنقرة وواشنطن بإظهار تمايزها عن
«القاعدة» ،ونسف محاولة تسويقها عبر الصحف العالمية كفصيل معتدل يمكن
القبول بالحوار معه ،فأفردت لشخصيات الحركة مساحات واسعة في الصحف
الغربية كـ»ديلي تلغراف» البريطانية و«واشنطن بوست» األميركية ،فكيف
ستب ّرر تلك الصحف لجمهورها نعي الحركة الناشئة من الرحم اإلخواني لزعيم
قاعدي بحجم المال عمر؟ أم أنها ستتغاضى عن الخبر وفقا ً للمصالح الغربية
بتقسيم متف ّرعات «القاعدة» لفروع خيّرة وأخرى شريرة ،وإن تحالف الصالح
والطالح من وجهة النظر األميركية.
ال تختلف حركة «أحرار الشام» وغيرها من الحركات اإلسالمية ،من حيث
التنظيم والسلوك عن تنظيم «القاعدة» بل تربط قياداتها عالقات وثيقة مع
التنظيم ،فأحد أكبر قياداتها أبو خالد السوري قاتل إلى جانب أسامة بن الدن
وكان مق ّربا ً من زعيمها الحالي أيمن الظواهري المتحالف مع المال عمر الذي
حزنت الحركة لفراقه ونعته كمعلم وقدوة صالحة.
حين أعلنت دمشق أنها تقاتل تنظيم «القاعدة» بمخرجات ومس ّميات مختلفة
ثارت ثائرة الشرق والغرب ومناصري حقوق اإلنسان والديمقراطية والشعوب!
ويوما ً بعد يوم أثبتت مجريات األحداث صحة وجهة النظر السورية ،وما سلوك
«أحرار الشام» سوى نقطة في بحر التطرف الالمعتدل والذي تمارسه على
األرض السورية ليبدو نعيها المال عمر صفعة جديدة لداعميها ومموليها في
أنقرة وواشنطن والتزاما عقائديا بتوجهها القاعدي.
«توب نيوز»

االتفاق الثنائي بين واشنطن وأنقرة لتعزيز جهود الطرفين مقاتلة
داعش كان احد ابرز مواضيع اهتمامات مراكز الفكر واالبحاث
األميركية .ايضاً ،خصصت المؤسسات االعالمية حيزا مميّزا لقرار
وزارة العدل األميركية االفراج عن الجاسوس «االسرائيلي» جوناثان
بوالرد.
سيستعرض باب التحليل كال المسألتين ،بتفصيل أكبر في ما
يخص االتفاق األميركي – التركي ،وما تنتظره واشنطن من تنازالت
تركية «خارج التداول العام» ،وعزمها تثبيت العامل الكردي في الصراع
االقليمي وتوفير الدعم له ،بخالف انقرة التي تعتبره مصدر تهديد
ألمنها ونظامها السياسي.
كما سيتناول الباب قضية االفراج عن الجاسوس بوالرد ،بعد
تمضيته  30عاما ً من عقوبة السجن مدى الحياة ،في ظ ّل إصرار كافة
الرؤساء األميركيين منذ الرئيس بيل كلينتون على عدم اإلفراج عنه،
ومعارضة شديدة بارزة من قبل كافة االجهزة األمنية واالستخبارية
األميركية لذلك ايضا.

فلسطين

حث معهد المشروع األميركي الناخبين األميركيين على استنطاق
مرشحي االنتخابات الرئاسية حول نظرتهم «لمسألة الصراع
االسرائيلي -الفلسطيني» .واوضح انه بصرف النظر عمن سيكون
الفائز العام المقبل «فانّ الرئيس الجديد تقع على كاهله مسؤولية اصالح
العالقات مع اسرائيل وبلورة رؤية للتحديات الماثلة امام تحقيق السالم
بين اسرائيل والفلسطينيين».

مصر

بؤرة اهتمام معهد كارنيغي كانت القلق على مستقبل حركة االخوان
المسلمين في مصر التي «خرجت من وطأة االنحناء لموقف الدفاع
الذي استعدت له «منذ عزل الرئيس محمد مرسي ،وعينت تراتبية قيادية
جديدة» .واوضح ان نتائج دراسته جاء ثمرة جهد بحثي مكثف استمر

«منطقة آمنة»
منقوصة الحماية الجوية

سارعت الحكومة التركية لإلعالن عن وصولها إلى
اتفاق مع الجانب األميركي القامة «منطقة خالية من قوات
داعش» في الشمال السوري ،مطلقة العنان لتفسيراتها
أبعاد ما يعنيه من «انتصار» لسياستها المطالبة بإنشاء
مناطق حظر للطيران السوري هناك .االدارة األميركية،
وعلى لسان جملة من كبار المسؤولين ،التزمت التفسير
بأنّ المقصود هو إزاحة قوات «داعش» وتهديداتها من
تلك المنطقة ،ليس اال.
وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش اوغلو ،ذهب
الى تفسير االتفاق الثنائي إلى ح ّد القول« :بعد تطهير
المنطقة من ق��وات داع��ش ،ستفرض المناطق اآلمنة
تلقائياً» .اردوغان ايضا اوضح «التزام تركيا بضمان أمن
تلك المناطق» .دون الخوض في التفاصيل التي ال تتعدّى
نطاق «معاونة قوى المعارضة بشن غارات جوية وربما
القيام بعمليات تتصدّرها القوات الخاصة».
سلسلة التصريحات األميركية لم تذهب أبعد من
حشد دعم تركيا لمالحقة قوات داعش ،انطالقا ً من قاعدة
انجرليك التركية القريبة .بل سعى عدد من المسؤولين
األميركيين اإلشارة إلى عدم «تطابق» رؤى الطرفين ،ال
سيما عدم ارتياح اوباما للغارات الجوية التركية ضد
مواقع حزب العمال الكردستاني «الذي يتصدى بفعالية
لتمدد داع��ش» .التعويل األميركي على انخراط كافة
القوى الكردية في سورية والعراق الى جانبها لم يعد قيد
التكهن والتحليل ،بل ترى انهم «شركاء ذو فائدة كبيرة
في مواجهة داعش».
حماس تركيا النشاء «مناطق حظر للطيران» السوري
يمت ّد ال��ى بدايات األزم��ة السورية ،وفشلت م��رارا ً في
استصدار قرار من مجلس األمن الدولي بهذا الخصوص،
وتوترت عالقاتها مع واشنطن التي اوضحت انها غير
معنية بإنشاء منطقة تحتاج الى حماية جوية أميركية
على مدار الساعة ،مما يعني تعميق االنخراط األميركي
المباشر في االزمة السورية بدل استمرار المراهنة على
استنفاذ طاقات الوكالء المحليين ،اف��رادا ً ومؤسسات
وحكومات.
الجانب األميركي ال يزال قلق من قدرة تركيا االلتزام
بالخطوط المق ّررة والمتفق عليها بينهما ،وما يستدعيه
تصعيد انقرة من حملتها العسكرية ،المستهدفة مناطق
التواجد ال��ك��ردي على اراضيها ،من كوابح وتدابير
جديدة .واشنطن ال زالت «تع ّول» على استبدال قوات
داع��ش بقوات المعارضة السورية التي شرعت في
تدريبها وتسليحها ،تحت لواء «الجيش الحر» ،منذ
زمن بعيد.
أوصى البيت االبيض الحد «مسؤوليه الكبار» توضيح
جوانب االتفاق الثنائي لالعالميين بالقول «اتفقنا على
الجلوس سويا والبحث في سبل قد نستطيع تسخيرها
لتنظيم مقاتلي المعارضة المعتدلة بتنسيق معنا
(أميركا) ودول التحالف لتنظيف تلك المنطقة الممتدة من
الحدود .اما في كيفية تطبيق ذلك والنماذج المستخدمة،
فينبغي علينا الجلوس واياهم (تركيا) وننوي القيام
بذلك في غضون االيام القليلة المقبلة ،ونتطلع قدما ً إلى
تلك المشاورات».

تباين الرؤى

المسألة الكردية بكافة أبعادها تبقى الهاجس الدائم
للمؤسسات التركية الحاكمة ،بصرف النظر عن طبيعة
الحزب الحاكم ،وإجماعها على عدم السماح أليّ تواجد
كردي تتوفر له بعض نواحي االستقاللية والكيانية.
تبلور الظروف االقليمية ،خاصة بعد االحتالل األميركي
للعراق ،حفز أردوغان على التوصل إلى اتفاق وترتيب
وتسهيالت مع اقليم كردستان ال��ع��راق ،ال��ذي تربطه
عالقات وثيقة للغاية مع االستراتيجية األميركية في
المنطقة ،طمعا ً في قطع الطريق على خصوم األخير –
حزب العمال وآخرين  -إلنشاء كيان مماثل ،سواء في
سورية او تركيا.

طيلة شهري ايار وحزيران من العام الجاري .واردف انه على استعداد
للقول ان «قادة وقواعد التنظيم اجروا مراجعات مكثفة بعضها كان
موضع نزاع بغية التوصل الى كنه ماذا حدث طيلة الفترة التي اعقبت
االطاحة بالرئيس حسني مبارك وعزل مرسي من السلطة» .وقال ان
النتيجة التي خرجوا بها «كانت مذهلة لمقاربتها تلك النظرة التي تتبناها
جماعات المعارضة العلمانية حول التنظيم :بأن هيكليته لم تكن ثورية
بما فيه الكفاية» .واستطرد بانه من غير الواضح آلية ترجمة ذلك التقييم
الستراتيجية سياسية.

برامج تدريب الناشئة

استعرض مركز الدراسات االستراتيجية والدولية الجهود الغربية
لتنمية القوى العاملة في كل من تونس واالردن «عبر برامج متعددة تتيح
للجيل الناشئ التد ّرب على مهارات عملية تعينه على تحديد مستقبله،
والبدء بمصالح تجارية جديدة ...تأخذ بعين االعتبار الظروف الخاصة
لكال البلدين» .واوضح ان الشباب التونسي يسعى «للتغلب على ارث
الديكتاتورية وانشاء نظام جديد عماده الديمقراطية وفي نفس الوقت
المضي بادخال اصالحات اقتصادية» .اما في االردن «يرمي شبابه
لتعديل الحوافز االجتماعية واالقتصادية ضمن أطر النظام القائم اذ انّ
إحداث تغييرات كثيرة وبسرعة قد تهدّد استقرار الوضع السياسي،
وعليه تواجه الحكومة مب ّررات مقنعة ألجل التغيير وإبقاء األمور عليها
كما هي في آن واحد».

االتفاق النووي

االصطفافات السياسية األميركية ما قبل توقيع االتفاق ال تزال
طاغية على المشهد السياسي العام .أبقت مؤسسة هاريتاج على خطابها
السياسي بالزعم انه «كان عدد من الخيارات األخرى متوفرة ...وينبغي
على الواليات المتحدة بلورة سياسة نحو إيران تحرمها من التط ّور نحو
مقام دولة لديها اسلحة نووية والى االبد» .واردف انّ االتفاق الموقع
«سيضع الرؤساء األميركيين المقبلين في مواقف اضعف للح ّد من

يشار الى انّ العالقة األميركية ،ال سيما في بعدها
االستخباري والعسكري ،م��ع ق��ادة اقليم كردستان
العراق ،بالتزامن مع الدعم «االسرائيلي» ،تعود الى زمن
الثورة العراقية وقضائها على الحكم الملكي في بغداد،
في عقد الخمسينيات من القرن الماضي.
معركة «داعش» لالستيالء على عين العرب – كوباني
عززت مشاعر غضب االكراد من الحكومة التركية لتخلفها
عن تقديم العون لمقاتليهم ومؤازريهم من المناطق
ال��ك��ردي��ة االخ���رى .ب��ل سعت ان��ق��رة ال��ى مزيد الحشد
العسكري لقواتها تحضيرا ً الن��دالع القتال مع قوات
حزب العمال الكردستاني ،على الرغم من توقيع الرئيس
اردوغان «اتفاقية» سالم في نهاية شهر شباط الماضي،
عرفت باتفاقية دولماباتشي ،تضمن نقاطا ً عشر حددت
للمضي في مفاوضات
االولويات التي ينبغي اتباعها
ّ
سلمية بين الجانبين.
استشاط اردوغ��ان وحزبه الحاكم غضبا ً من تقدم
«حزب الشعوب الديموقراطي» في االنتخابات البرلمانية
االخ��ي��رة ،وخ��س��ارة ح��زب العدالة والتنمية ألغلبيته
المطلقة ،وبالتالي مخططاته لتنصيب اردوغان رئيسا ً
دون قيود او كوابح .دشن اردوغان تراجعه عن االتفاقية
بوصف حزب الشعوب الديمقراطي بأنه ليس اال امتدادا ً
لحزب العمال الكردستاني ،مطلقا ً العنان لتصريحاته
المتشدّدة بأنّ تركيا «لن تقبل انشاء دولة كردية في
االراضي السورية المحاذية ،ابدا».
يذكر انّ تح ّوالت ظرفية دع��ت تركيا إلع��ادة النظر
باولوياتها السياسية في االقليم ،منذ بداية العام
الجاري ،ال سيما االنجازات الميدانية المتسارعة لتنظيم
داع��ش ،ال��ذي افصح بصريح العبارة عن نيته انشاء
«خالفة اسالمية خالصة» ،مق ّرها اسطنبول.
عقب التفجير االنتحاري الذي نفذه داعشي تركي في
مدينة سروج ،االسبوع الماضي ،اضحى اردوغان يواجه
تهديدات ثالثة :الدولة السورية ،االكراد من خالل بحزب
العمال ،واآلن داعش الذي عزم على التوجه الستعادة
عين العرب – كوباني .التفجير الذي راح ضحيته نحو
 30فردا ً ح ّفز اردوغان على تعديل اولوياته والتعاون مع
واشنطن لمحاربة «داع��ش» ،وشن سالح الجو التركي
سلسلة غ��ارات جوية ض ّد مواقع متعددة في المناطق
الحدودية.
الموقف األميركي الرسمي حافظ على توازنه بتأكيد
دعمه لتركيا «في الدفاع عن النفس» ،دون إضفاء غطاء
سياسي شامل على ال��غ��ارات التركية ض � ّد المناطق
الكردية .وجاء في سلسلة بيانات وتصريحات رسمية
انّ واشنطن «تدعم تركيا بالكامل في الدفاع عن النفس...
وحثها التزام الحكمة في تنفيذ العمليات».
وارفقت واشنطن موقفها المعلن بتصريحات رسمية
«غير منسوبة» لكنها واضحة وصريحة تبتعد فيها عن
انقرة بانها «ال تؤيد انشاء مناطق آمنة» ،او «منطقة حظر
للطيران» في الشمال السوري ،كما تر ّوج انقرة .وجاء
على لسان احد كبار المسؤولين قوله انّ ادارة الرئيس
اوباما «ال تنوي تحديد المناطق ...نحن نتعقب قوات
داع��ش اينما وجدناهم» .واض��اف« :عند إنجاز مهمة
خطة الطيران ،سترون نتائج كثيرة» ،في اشارة واضحة
لغارات سالح الجو األميركي ض ّد مواقع وتحصينات
داعش ،انطالقا ً من قاعدة انجيرليك الجوية ،باستخدام
طائرات مقاتلة واخرى بدون طيار.
في ه��ذا الصدد ،اك��د المسؤول األميركي الرفيع انّ
الغارات األميركية المقبلة ستؤدّيها طائرات الدرونز ،في
اغلب االحيان ،نظرا لرغبة االدارة األميركية بعدم تع ّرض
طائراتها المقاتلة لمواجهة جوية مع المقاتالت السورية
«خارج مدينة حلب او مناطق اخرى بالقرب من الحدود
المشتركة بين البلدين» .ايضاً ،واشنطن ليست غافلة عن
العالقة الوثيقة التي تربط انقرة بتنظيم داعش وتوفيرها
كافة التسهيالت لتسليح ودخول اإلرهابيين الى سورية
عبر أراضيها.
اشار تقرير نشرته اسبوعية «نيوزويك» ،نهاية العام
الماضي ،إلى أن الغارة األميركية التي اسفرت عن مقتل
احد قياديي التنظيم الكبار ،ابو سياف ،واالستيالء على

تطور برنامج إيران النووي» .واوضح انه ينبغي على الواليات المتحدة
االنسحاب من االتفاقية «مع االدراك انها ستتع ّرض الى حملة استنكار
على المدى القصير ،وفي المقابل ستتع ّرض لمزيد من الضغوط في
المدى المنظور حين تتوصل إيران األفضل تسليحا ً وتمويالً الى
الحصول على سالح نووي يهدّد استقرار المنطقة باسرها».

تركيا

التعديل الذي طرأ على السياسة التركية بالقرب من المنطقة الحدودية
مع سورية كان محط اهتمام مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
معتبرا ً انه «نتاج توافق تركي أميركي تزامن مع اضطرابات سياسية
داخلية ...وخسارة حزب العدالة والتنمية اغلبيته البرلمانية» .واوضح
انه في ظل حكومة تصريف االعمال وتضاؤل فرص التوصل لحكومة
شراكة فانّ القرارات المطلوب اتخاذها بقيت في تحكم اردوغان .ولم
يستبعد المركز انّ االجراءات االخيرة «كانت ترمي لبلورة مناخ سياسي
يالئم حزب العدالة ويؤهله الستعادة السيطرة المطلقة في االنتخابات
المبكرة المقبلة في شهر تشرين الثاني».

افغانستان

حذرت مؤسسة هاريتاج من مصير قاتم ينتظر افغانستان «كما شهد
العراق من من انهيار وتفتت» .واوضح ان «االنجازات المفاجئة التي
حققها تنظيم داعش في عام واحد ...أثارت القلق بين اوساط صناع
القرار األميركي لما قد تواجهه القوات األميركية والقوات المتحالفة
من تهديد طالبان اثناء مرحلة االنسحاب »...واضاف انه يتعين على
الواليات المتحدة «االستمرار في تز ّعم جهود التحالف بتقديم العون
الفغانستان بغية استقرارها والذي يتطلب منها االبقاء على قوة عسكرية
في البالد لما قد يلزمه األمر ،واسقاط مواعيد االنسحاب العشوائية من
حساباتها ...وتكثيف العمل مع حكومة الرئيس اشرف غاني لحرمان
االرهابيين المنتشرين عبر العالم من فرصة اعادة الحياة لقواعدهم
الميدانية في البالد».

معلومات ووثائق غاية في االهمية حول طبيعة التنظيم،
جندا ً وتمويالً ،اوضح «بما يقبل الشك عمق العالقة التي
تربط داعش بتركيا واجهزتها االستخبارية».
واوردت االسبوعية على لسان احد األعضاء الفارين
من تنظيم داع��ش قوله ان الجيش التركي كان يغض
الطرف عن كافة تحركات رجاالت التنظيم .واوضح ان
«قادة التنظيم ابلغونا انه ال يتعيّن علينا القلق من اي
شيء نظرا ً لعالقة التعاون التام مع الجانب التركي...
لقد شاهدت الجيش التركي وحليفه (داعش) معا ً خالل
الهجوم الذي شنه على االكراد داخل سورية».
في المحصلة ،جاءت اندفاعة اردوغ��ان للدخول في
مرحلة غير محددة اآلف��اق من شأنها استنزاف طاقات
اجهزته العسكرية واالستخبارية مجددا ،األم��ر الذي
يحفزه الى تصعيد اعتماده على دعم وتأييد الواليات
المتحدة.

داعش تجاو َز المقبول أميركيا

داع���ش بالنسبة ل��ل�ادارة األم��ي��رك��ي��ة «ت��ع��ان��ي من
الخسائر» ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ،كما اوض��ح مؤخرا ً
مبعوث الرئيس اوباما لشؤون مكافحة االرهاب ،جون
آالن؛ بخالف تقارير االجهزة االستخبارية ممثلة بوكالة
االستخبارات المركزية ووكالة االستخبارات الدفاعية
واجهزة رديفة اخرى.
اوضح تقرير لوكالة «اسوشيتدبرس – أ بـ« 30 ،تموز
الجاري ،ان الواليات المتحدة انفقت «بضع عشرات
المليارات» من ال���دوالرات لتقويض داع��ش ال��ذي رغم
«خسارته لنحو  10.000مقاتل فان التنظيم ال يشكو من
الضعف في المرحلة الراهنة او بمقدار اسوأ مما كان عليه
العام الماضي وتع ّرضه لغارات أميركية مكثفة».
واضاف التقرير ،الذي تداولته ابرز الوسائل االعالمية،
ان تقييم اجهزة االستخبارات لداعش انه «في حالة
جمود استراتيجي ...وال ي��زال يتمتع بتمويل جيد
ويستطيع تعويض النقص البشري في صفوفه سريعا ً
ورفدها بجهاديين اجانب» .بل استطاع التنظيم «التمدد
لمناطق ودول اخ��رى مثل ليبيا وشبه جزيرة سيناء
وافغانستان».
وجاء على لسان «مسؤول عسكري رفيع» ان جهود
مواجهة داعش «لم تسفر عن تقويض ملموس في جسمه
البشري» ،وال ي��زال يحتفظ بعدد كبير من المقاتلين
يتراوح تعدادهم بين  20.000إلى  30.000وهي «ذات
التقديرات التي صدرت قبل عام في شهر آب الماضي».
م��ص��ادر دخ��ل التنظيم جلها م��ن االت��ج��ار بالنفط
المسروق من اآلب��ار السورية ،تقدر بنحو  500مليون
دوالر سنويا ،وفق مساعد وزير المالية األميركية ،دانيال
غالسر .يضاف الى ذلك «نحو مليار دوالر نقدا ً استولى
عليها التنظيم من المصارف والبنوك التي وقعت تحت
سيطرته» .واوض��ح غالسر ان «التنظيم ينعم بثروة
مالية كبيرة ...تخ ّوله صرف رواتب ومستحقات شهرية
لعناصره تصل الى  360مليون دوالر سنويا».
تركيا ايضا ً تستفيد من النفط السوري المسروق
وقدمت جملة تسهيالت ميدانية لتنظيم داعش وفرت له
انشاء وجود كبير ملموس على اراضيها ،وعقب التطورات
االخيرة في مدينة سروج اضحت تركيا تعاني من ازمة
ويعسر اجراءاتها للح ّد من
خلقتها واوجدتها بنفسها،
ّ
نفوذه ويضاعف في اآلن عينه من خشيتها اقدام التنظيم
على شن هجمات انتقامية ضدها.

تركيا وردود الفعل األميركية

بايجاز شديد ،تتمحور السياسة التركية في االقليم
حول عمودي االكراد وصمود الدولة السورية الذي افشل
مخططات تركيا وحلفائها من الدول الخليجية الممولة
ودول حلف الناتو ايضا .ازمتها المتجددة دفعت بها
لتقديم مزيد من التنازالت للجانب األميركي ،ابرزها
التخلي عن شرط عدم السماح لواشنطن استخدام قاعدة
انجيرليك ،وامتدادا قواعد وانشاءات عسكرية اخرى على
اراضيها.
انخراط تركيا في الصراع المباشر مع سورية ،دولة

وشعبا ومؤسسات ،اتاح الفرصة لالكراد السوريين
التمتع بمزيد من صالحيات الحكم الذاتي – وليس
لالستقالل ،بيد ان تداعياته وانعكاساته على االكراد
في الطرف االخر من الحدود داخل تركيا يشكل قلق دائم
ومتواصل النقرة .انخراط تركيا وحلفائها الخليجيين،
بالدرجة االساسية ،في صراع صفري مع سورية تحت
عنوان «اي كان بديال عن الرئيس االسد» وفر الفرصة
الالزمة لتنظيم داعش اقامة وجود مادي وملموس ذات
هيبة حقيقية اضحى يهدد تركيا نفسها.
ال��م��أزق ال��ذي وج��دت تركيا نفسها ف��ي��ه ،نتيجة
سياسات ملتوية وق��راءات خاطئة ،في التعامل مع
تنظيم داعش واالكراد معا وضعها رهن الدعم األميركي
الذي شجع «نموذج البرزاني» في العراق وحفزه على
التقدم نحو اراضي تواجد االكراد االخرى.
واشنطن تستفيد من اقليم كردستان في مجاالت
متعددة ،ال سيما وهي تعتبره «قوة عسكرية يمكنها
االعتماد عليها» ،وقتما تشاء توظيفه في قضايا االقليم.
في المقابل ،رصدت واشنطن فشل تركيا وحلفاءها في
«تسويق» قوى المعارضة السورية المعتدلة وحفزها
للتمسك ببدائل اخرى ،ابرزها التشكيالت الكردية غير
المناهضة لسياساتها.
ع��ادت واشنطن لتكرار موقفها الجلي م��ن اقليم
كردستان العراق على لسان «مسؤول سياسي رفيع»،
مطلع االسبوع ،قائالً بوضوح الفت «ما استطيع البوح
به اننا عملنا بشكل وثيق جدا ً مع قوات البيشمركة
ال��ك��ردي��ة ،ال��ت��ي ت��ش��م��ل ب��ال��ط��ب��ع ح���زب ك��ردس��ت��ان
الديمقراطي واالتحاد الوطني لكردستان ،ومجموعات
اخرى تنشط في شمالي العراق والتي عملنا معها لعدة
سنوات خلت .كذلك عملنا مع اكراد سورية بالطبع في
شمالي البالد جنبا الى جنب مع تشكيالت «الجيش
الحر» ،احيانا ،والذين اثبتوا فعاليتهم القتالية ضد
داعش .كما ان تلك العالقة ستستمر نظرا الن جهودنا
المشتركة محورها الحاق الهزيمة بداعش ،الهدف
المشترك بيننا ،وكذلك مع تركيا».
يتضح لكل من يراقب التطورات التركية عن كثب
اليد العليا لواشنطن لما تمتلكه من اوراق ضغط ضد
تركيا تحديدا ،االمر الذي يعزز مصداقية تصريحات
لمسؤولين األميركيين لناحية «عدم التوصل التفاق
نهائي» مع انقرة ،مع االقرار ان نصوص االتفاق الجديد
غير متاحة للتداول االعالمي ،مما يدل على بقاء عدد
من الجوانب قيد البحث ولم يتم التوصل لحل نهائي
بشأنها.
نستطيع القول ان تصريحات المسؤولين األميركيين
المشددة على «حق تركيا بالدفاع عن النفس» ،ضد
هجمات حزب العمال الكردستاني ،يفهم منها ايضا
اص���رار واشنطن على طلب ضمانات تركية بعدم
التعرض لمواقع االكراد داخل سورية .بل الذهاب الى
ابعد من ذلك بتحذير حزب العدالة والتنمية من االقدام
على اجراء انتخابات مبكرة «ترمي للحد من نفوذ االكراد
في البرلمان التركي» ،واعتبار ذلك عنصرا مفجرا لقواعد
االتفاق الذي تم التوصل اليه بالخطوط االولية.
يشير بعض المراقبين الى امكانية لجوء واشنطن
للضغط على ح��زب العمال الكردستاني والح ّد من
نشاطاته داخ��ل اراض��ي شمالي العراق ،واالحتفاظ
بتواجده هناك ،والتوسط ايضا ً لوقف الهجمات ض ّد
القوات التركية انطالقا ً من معسكراته في االراض��ي
العراقية.
السؤال الجوهري يبقى قائما ً حول مدى «استعداد»
تركيا العمل وفق قواعد االشتباك التي حددتها واشنطن،
مع ادراك انقرة التام حدود قدراتها للتعامل بفعالية
مع تهديدات داعش بمفردها .في المقابل ،طلب الدعم
األميركي بصرف النظر عن نطاقه وطبيعته يستدعي
تقديم انقرة تنازالت معينة في المسألة الكردية .وربما
لن تجد انقرة جوابا ً شافياً ،في محصلة األمر ،انْ كان
الخطر األكبر عليها مصدره االكراد ام داعش؟

�إطالق �سراح الجا�سو�س جوناثان بوالرد تر�ضية لنتنياهو

الجي�ش الذي ال يقهر
عندما استعملت هذا الوصف للجيش العربي السوري ألول مرة ظن الكثيرونأنه مجرد عاطفة و حماسة أو رفع للمعنويات.
ها نحن في السنة الخامسة من الحرب العالمية التي شاركت فيها أجهزةاستخبارات أقوى الدول ،ورصد لها أخطر أجهزة إعالم العالم ،ومال أغنى الخزائن،
ومنابر دين وفتاوى أش ّد المتعصبين ،وتجهّزت جيوش للمواجهة ،وبقي هذا الجيش
صامدا ً في الميدان يقاتل وينتصر...
في أول آب تحية للجيشين اللبناني والسوري ،لكن للجيش السوري جيش ك ّلالعرب استحقاق هذا اللقب الجيش الذي ال يقهر.
تب ّرع الغرب بترويج هذا اللقب عن الجيش «اإلسرائيلي» لنصف قرن حتىجاءت مقاومتنا وهي خير وأقوى ما عندنا فهزمته فصار الجيش المقهور.
منحنا هذا اللقب للجيش العربي السوري ألنهم جاؤوا بأقوى ما عندهم ماال ًوسالحا ً واستخبارات وتقنيات وإعالم وفتاوى وأخيرا ً «مقاومتهم» تنظيم القاعدة
بداعش والنصرة وما يتلوهما وهزموا جميعا ً عند الحذاء العسكري لشهداء الجيش
السوري.
قال رئيس أركان الجيش الروسي في تحية العيد للجيش السوري أنه جيشالشعب الذي ال يقهر.
-جيش العالم األول الجيش السوري.

التعليق السياسي

انفرجت أسارير اللوبي «االسرائيلي» إلعالن مصلحة السجون األميركية
موافقتها على اطالق سراح الجاسوس جوناثان ب��والرد ،في شهر تشرين
الثاني المقبل ،بعد ان امضى  30عاما من عقوبة السجن مدى الحياة .اجمع
الساسة والمراقبون على ترابط توقيت اإلعالن باالتفاق النووي مع إيران،
كبادرة أميركية حسنة نحو نتنياهو واحتواء جهوده للضغط على الكونغرس
برفض االتفاق.
لم ينفك قادة الكيان عن مطالبة الرؤساء األميركيين جميعا ً باطالق سراح
بوالرد ،والذين اصغوا لتوصيات االجهزة االستخبارية في اجماعها بعدم
اطالق سراحه نظرا ً «للضرر الذي سيلحقه ذلك باألمن القومي» األميركي؛
تجسس
وايصال رسالة قوية لحلفاء واشنطن بعزمها على ردع ايّ محاولة
ّ
عليها داخل اراضيها.
من مفارقات السياسة األميركية انضمام وزير الدفاع االسبق ،دونالد
رامسفيلد ،الى اصوات المعارضين لإلفراج عن الجاسوس .يشار ايضا ً الى
ش ّد نتنياهو الرحال لزيارة بوالرد في سجنه بعد خروجه من رئاسة الحكومة
توسل نتنياهو رسميا ً للسلطات
في عقد التسعينيات من القرن الماضي .كما ّ
األميركية ،2011 ،إلطالق سراحه .القضاء األميركي رفض عريضة االستجداء
وابقى على بوالرد وراء القضبان.

الترتيبات األميركية اشترطت بقاء بوالرد داخل االراضي األميركية لمدة
خمس سنوات ،بعد إطالق سراحه؛ اجراء ال يحتمل التعويل كثيرا ً عليه ،وربما
ينوي اوباما احالة المسألة للرئيس األميركي المقبل للبت بها واإلفراج عنه
نهائياً.

«جريمة بوالرد»

شغل جوناثان ب��والرد منصبا ً رفيعا ً كمحلل في جهاز االستخبارات
البحرية ،مما أت��اح له االط�لاع على معلومات عسكرية بالغة السرية
والحساسية تتعلق بأهداف عسكرية سوفياتية وضعت تحت المراقبة
األميركية ،س ّربها ب��والرد لمشغليه في االستخبارات «االسرائيلية».
يعتقد انّ «اسرائيل» ابلغت موسكو بتلك التفاصيل .كذلك استطاع بوالرد
الحصول على احدث نموذج «لتدوين ذبذبات اشارات الراديو» ،المفصلة
التجسس
التي امتدّت دليل من  10أجزاء يذكر فيه بتفصيل مكثف شبكة
ّ
االلكترونية األميركية على امتداد العالم.
عند انكشاف اأر بوالرد ،اقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي على القاء القبض
عليه وزوجته اللذين توجها للسفارة «االسرائيلية» في واشنطن بطلب حق
اللجوء السياسي .وقوبل الزوجان برفض حرس السفارة ،وسرعان ما القى

مكتب التحقيقات القبض على الزوجين ب��والرد فور خروجهما من ارض
السفارة .مشغليهم «تحت الغطاء الديبلوماسي» ت ّم تسفيرهم على الفور.
تجسسه بمبلغ شهري قيمته  2500دوالر أميركي ،وفق
كوفئ بوالرد على
ّ
تقرير خاص اصدرته وكالة االستخبارات المركزية في ذلك الخصوص.
عشق بوالرد للمال حفزه لعرض خدماته على عدد من الدول االجنبية،
إح��داه��ا كانت باكستان ،عبر وسيط ثالث .ايضا ً اوضحت السلطات
المعنية في استراليا عن عثورها على وثائق أميركية سرية في حوزة
احد ضباطها مصدرها جوناثان بوالرد .كما أفادت اإلج��راءات القضائية
آنذاك عن اتصاالت اجراها بوالرد مع وكالة استخبارات جنوب افريقيا.
الئحة االتهامات الموجهة له حينئذ أشارت الى اتصاالت اجراها بوالرد مع
وسطاء لتسويق خدماته مدفوعة األجر لدى «إيران واالرجنتين وتايوان»،
وجهات اخرى.
عند اإلفراج عنه ،سيكون في وسع بوالرد االفصاح لمشغليه في الموساد عن
مزيد من االمور السرية ،ال سيما ان المصادر والوسائل األميركية المستخدمة
في عقد الثمانينيات من القرن الماضي ال تزال ذات قيمة وفعالية بالنسبة
«السرائيل» ،او اي طرف آخر قد تختاره األخيرة لمشاركته المعلومات
القيمة.

