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تحديات تركيا :هجمات �إرهابية
وقتال مع الأكراد وفو�ضى �سيا�سية
} حميدي العبدالله
تواجه تركيا ،بسبب سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية،
تحديات ل��م ت��واج��ه مثيالً لها منذ والدة الجمهورية التركية بعد
سقوط السلطنة العثمانية.
ت��واج��ه تركيا ال��ي��وم ت��ج��دّد المواجهة المسلحة م��ع األك���راد في
ظروف تعمل في مصلحة األكراد وتعزز كفاحهم المسلح أكثر مما
تصب في مصلحة الجيش التركي ،ولع ّل هذا يع ّد أه ّم وأبرز وأخطر
ّ
التحديات التي تواجهها تركيا.
ت��واج��ه تركيا أي��ض��ا ً ت��ح��دّي اإلره����اب ممثالً بتنظيم «داع���ش».
صحيح أنّ هجمات هذا التنظيم ال ت��زال محدودة ،وهي أق��رب إلى
أي شيء آخر ،ولكن من الصعب أن تبقى
عمليات اإلنذار منها إلى ّ
وتيرة هذه الهجمات في إطارها الحالي لسببين أساسيين ،السبب
األول ،أنّ سماح تركيا لدول التحالف األميركي باستخدام قواعدها
الجوية ض ّد «داع��ش» ،سوف يدفع هذا التنظيم اإلرهابي إلى الر ّد
على الموقف التركي ،وهو يحوز على تأييد واسع في مناطق واسعة
في تركيا تؤهّله لتنفيذ هجمات إرهابية ،السبب الثاني ،أنّ «داعش»،
الذي يقدّم نفسه دولة إسالمية لك ّل العالم اإلسالمي ال يقبل أق ّل من
مبايعته ،وعاجالً أم آجالً سيطلب المبايعة من الحكومة التركية أو
اعتبارها مارقة ويجيز ش ّن الحرب عليها.
كما أنّ عالقات تركيا مع حلفائها التقليديين في الغرب تعاني
من توتر مستم ّر بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية ،وتحديدا ً
بسبب عالقاته المريبة مع التنظيمات اإلرهابية ،وم��ن يتابع ما
يكتب في وسائل اإلعالم الغربية حول سياسات حكومات حزب
العدالة والتنمية ،وتحديدا ً في اآلونة األخيرة يدرك مدى التصدّع
ف��ي العالقات التركية الغربية ،وبديهي أن��ه إذا كانت المواجهة
بين الجيش التركي واألك��راد مستمرة منذ مطلع ثمانينات القرن
ال��م��اض��ي ،ونجحت تركيا بالتعايش معها وال��ح�� ّد م��ن تداعياتها
السلبية ،فمن الواضح أنّ العامل اإلرهابي متمثالً بالدرجة األولى
بتنظيم «داع���ش» ،وأي��ض��ا ً مستوى التوتر ف��ي العالقات التركية
 الغربية ،يشكالن ت��ط�� ّورا ً ج��دي��دا ً ل��م تألفه تركيا ف��ي أزماتهاالسابقة.
ي��ض��اف إل��ى ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ،ال��ص��راع��ات ال��ح��ادّة بين األح���زاب
التركية الفاعلة وصعوبة التوفيق بينها ،وهو ما عكسه الفشل في
إمكانية التوصل إلى تشكيل حكومة ائتالفية ،إذ أنّ األحزاب الثالثة
التي فازت في االنتخابات األخيرة رفضت ،من منطلقات مختلفة،
االشتراك مع حزب العدالة والتنمية في حكومة ائتالفية ،ويجزم
أي انتخابات
الكثير من المحللين والمتابعين للشأن التركي ،أنّ ّ
برلمانية مبكرة لن تغيّر التوازنات القائمة حالياً ،األمر الذي يؤكد أنّ
تركيا مرشحة لفوضى سياسية عارمة وعجز الطبقة الحاكمة عن
ممارسة الحكم ،في ظ ّل تصاعد المواجهة مع األكراد ،وتعاظم خطر
اإلرهاب ،وتأثر العالقات مع الغرب ،حيث يقود ك ّل ذلك إلى نشوء
وضع غير مسبوق في تاريخ تركيا.

بيع الوهم ال�سعودي...
خا�شقجي والجبير نموذج ًا
} سعد الله الخليل
لم يعد الدور اإلعالمي السعودي المر ّوج ألكاذيب وتخيّالت آل سعود
باألمر المخفي والمستبعد ،في سياق السقوط األخالقي والسياسي
الذريع للمملكة التي ما زال إعالمها وإعالميوها يتعاطون مع مستجدات
األمور من منطق اإلغداق في الترويج لقوة المملكة في السياسة واألمن،
وأنّ دورها ما زال محوريا ً في مسعى لبيع الوهم في نفوس الجمهور
الذي ما تزال تتعامل معه كالكثير من وسائل اإلعالم قطيع يسير وراء
أخبارها وتحليالتها وال يتابع إالها.
جمال خاشقجي أحد أبرز الوجوه في الترويج لمملكة أعياها التو ّرط
في الملفات اإلقليمية ،وفشلت في تحقيق مراميها من سورية إلى اليمن
مرورا ً بالعراق والبحرين فإيران ،خاشقجي المعروف بعدائه لسورية
نشر تغريدة على موقع «تويتر» مفادها أنّ وزير خارجية المملكة عادل
الجبير هدّد الرئيس السوري بشار األسد ،بأنّ البديل عن التنحي السلمي
عن السلطة خيار عسكري وحيد ينتهي بالنتيجة ذاتها .وربط روايته
بتصريحات الجبير خالل مؤتمر صحافي مع نظيره اإليطالي باولو
جينتيلوني والذي لم يتطرق فيه الجبير إلى الخيارات العسكرية ،رغم ما
تض ّمنه حديثه من تكرار للموقف السعودي بالعودة إلى بيان «جنيف »1
والتركيز على انتقال السلطة.
لم يجرؤ خاشقجي على نشر معلوماته «الدسمة» في صحيفة «الحياة»
السعودية الهوى والهوية التي ال تق ّل كذبا ً وعداء لسورية وللرئيس األسد
عن الكاتب اله ّمام الذي يعلم حجم الكذب في معلوماته ،والتي ال يمكن
لصحيفة مهما بلغت من الوضاعة أن تقبل بنشر هكذا ت ّرهات ،رغم أنّ
مقالته تناولت التسريبات عن زيارة رئيس األمن القومي السوري اللواء
علي مملوك إلى السعودية ،والتي نقل عن لسان السفير السعودي في
مصر أحمد القطان خالل لقائه رؤساء تحرير الصحف نفي الزيارة بشكل
أي وسيلة إعالمية مصرية وال سعودية ،بل
قاطع ،وهو ما لم تتناوله ّ
أي بيان ينفي صحتها ،طبعا ً باستثناء
أكدت المصادر الزيارة ولم يصدر ّ
بيان الخاشقجي المنسوب إلى السفير الذي اتهمه يوما ً ما باإلساءة
إلى مواقف المملكة وأنه ال يمثلها بعد تكرار الشكاوى المصرية من
تصريحات المذكور.
بيع الوهم السعودي ال يقتصر على خاشقجي الذي يع ّد واحدا ً من
والمتخصصة في صناعة األكاذيب والمنتشرة
آالف األقالم المأجورة
ّ
في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ،بل وصل إلى قيادات
دبلوماسية على رأسها الجبير ذاته الذي وصف األوضاع اإلنسانية في
اليمن بأنها باتت أفضل على كافة الصعد ،وبأنّ الدعم العسكري لليمن
خفف من معاناة اليمنيين وكأنّ قذائف طائراته تمطر اليمنيين بالم ّن
والسلوى وما لذ وطاب من عطايا آل سعود.
لم يعد ينفع المملكة بيع الوهم فحجم قوتها بات مكشوفاً ،وانهيار
استراتيجياتها واضح للعلن وأتباعها يتساقطون على األرض في سورية
والعراق واليمن والقائمة تطول.

«توب نيوز»

«�أل بي �سي» لماذا؟
دأبت وسائل اإلعالم المحسوبة على السعودية على تنظيم حمالت مبرمجةللحديث عن تغيير في الموقفين الروسي واإليراني من سورية.
وصل التكرار والتراجع والتكرار والر ّد الروسي واإليراني حدا ً ممجوجا ً لميعد يصغي إليه أحد.
دخلت مؤسسة «أل بي سي» أمس على الخط.عرضت المؤسسة في التقرير وج��ود مبادرة إيرانية والحظت أنّ اسمالرئيس السوري والتمسك به لم يرد في المبادرة.
 تعلم المؤسسة انّ المبادرة التي تقدم بها الرئيس بشار األسد نفسه لمتتض ّمن اي إشارة إليه.
عرضت المؤسسة دعوة موسكو لالئتالف المعارض لزيارتها وهي المرةالعاشرة ربما والجديد موافقة االئتالف لكنها رأت أنّ الالفت أن الدعوة تشير إلى
تخلي موسكو عن الرئيس األسد.
لم يمض شهر على كالم علني للرئيس الروسي والرئيس اإليراني ردا ً علىمحاوالت مشابهة.
منح مصداقية لحوار سعودي روسي وسعودي إيراني يحتاج هذا المب ّرر.لماذا ترتضي المؤسسة هذا الدور وهل هذه كلفة وساطة محمد بن سلمانمع الوليد بن طالل؟
-قريبا ً يتحدث الروس واإليرانيون ،فهل يستحق األمر اإلهانة؟

التعليق السياسي

كبا�ش دولي في نطاقات حروب ال�سايبر
محمد احمد الروسان*
المعطيات والوقائع الجارية تتحدّث بعمق ،وبالرغم من توقيع االتفاق النووي
مع إيران عبر السداسية الدولية ،والتداعيات والعقابيل المتوقعة كاحتماالت
لذلك ،على مجمل العالقات الدولية في المنطقة والعالم ،وعلى طول خطوط
العالقات الروسية األميركية الغربية ،أنّ حاالت من الكباش السياسي والعسكري
واالقتصادي والديبلوماسي واألمني األستراتيجي تتع ّمق بشكل عرضي ورأسي،
وتضارب المصالح والصراعات على أوروبا والحدائق الخلفية للواليات المتحدة
األميركية وحلفها ،ومثيلتها الحدائق الخلفية للفيدرالية الروسية وحلفها وعلى
قلب الشرق سورية.
اذا ً تدهورت العالقات بين روسيا والواليات المتحدة وحلفاءها الغربيين،
استنادا ً إلى تدفقات األخبار والمعلومات التي تكشف ك ّل يوم الدور المتعاظم
والمتزايد الذي تقوم به موسكو في مواجهة تحديات النفوذ والهيمنة األميركية.
أعمق من الحرب الباردة والتي تبعث من جديد ،بسبب ظهور الفيدرالية
الروسيّة وكومنولث الدول المستقلة ،وظهور منظمة شنغهاي للتعاون التي
موحدة األجندة ،حيث اإلدراك األميركي
جمعت بين الصين وروسيّا على طاولة ّ
لروسيّا الفيدرالية باعتبارها مصدرا ً للتهديد والخطر ،فخبرة العداء ألميركا
متجدّدة في الشارع الروسي ،وتجد محفزاتها في اإلرث السابق الذي خلفته
الكتلة االشتراكية واالتحاد السوفياتي ،وتدرك العاصمة األميركية واشنطن أنّ
التماسك القومي الروسي أكثر خطرا ً من التكوين االجتماعي السابق الذي كان في
االتحاد السوفياتي ،خاصة في االعتبارات المتعلقة بالعداء القومي االجتماعي
التاريخي بين القومية الروسية والغرب ،وتتميّز الدولة الروسية باالكتفاء الذاتي
وبوجود الوفرة الفائضة في كافة أنواع الموارد الطبيعية ،وبالتالي يصعب
التأثير عليها عن طريق العقوبات أو الحصار أو الحرب االقتصادية والتجارية
الباردة ،وهو موقف يجعل روسيّا أفضل من الواليات المتحدة األميركية التي
تستورد ك ّل احتياجاتها من الخارج األميركي ،وانّ روسيّا قادرة على التغلغل
في أوروبا الغربية عن طريق الوسائل االقتصادية ،وهو أمر سوف يترتب عليه
احتماالت أن تخسر أميركا حلفاءها األوروبيين وغيرهم الذين ظلت تستند عليهم
وما زالت ،وان المسافة بين الفيدرالية الروسيّة والواليات المتحدة األميركية ،هي
بضعة كيلومترات عبر المضيق البحري الفاصل بين والية االسكا وشرق روسيّا،
أضف الى ذلك تملّك روسيّا ك ّما ً هائالً من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق التوازن
في العالم وكبح جماح األميركي وحلفائه ،مع اإلشارة إلى أنّ المعلومات األميركية
االستخبارية حول موسكو غير دقيقة ،بسبب قدرة الروس على التكتم والسريّة.

مواقف متعارضة

كال العاصمتين األميركية والروسية وحلفائهما تتبنيان مواقف متعارضة إزاء
كافة الملفات الدولية واإلقليمية الساخنة وغير الساخنة ،وبالذات تلك المتعلقة
بالشرق األوسط وشبه القارة الهنديّة ،والتوجهات األميركية الهادفة إلى عسكرة
العالم ،إضافة إلى بعض بنود التجارة العالمية ،وقضايا حماية البيئة وحقوق
اإلنسان وأمن المعلومات واستخدامات هذه التقنيات ،انْ لجهة اإلضرار باألخرين
سواء على مستوى الدولة أو األفراد أو الشخصيات الحكمية أو االعتبارية (وهذا
هدف أميركا وحلفائها) ،وانْ لجهة المساعدة والعمل اإليجابي لما يفيد اآلخر
سواء كان دولة أو فرد أو شخصية اعتبارية أو حكمية (وه��ذا هدف موسكو
والصين وحلفائهما).
بعبارة أخ��رى ،الواليات المتحدة األميركية وحلفاؤها من ال��دول الغربية
(كمحور) ،تسعى الى استخدام الحرب االلكترونية ونظام أمن المعلومات الى
التجسس الشامل على عمل الدول التي تشكل المحور الخصم اآلخر والمتمثل في:
ّ
روسيّا والصين وإيران وج ّل دول بريكس والحلفاء في المنطقة ،واإلضرار العميق
بها عبر حروب السايبر المختلفة.
وفي الوقت ذاته نجد أنّ موسكو وبكين وإيران وباقي دول بريكس تستخدم
التجسس
تقنيات السايبر وأمن المعلومات ،من أجل مكافحة اإلرهاب ومكافحة
ّ
والتجسس المضادّ ،ومنع الجريمة المنظمة بمفهومها الواسع ،ومكافحة االتجار
ّ
بالمخدرات ،وجرائم غسيل األموال إلخ ...بعكس المحور الغربي األميركي اآلخر
الذي يعمل جاهدا ً لتعميق الحروب واإلرهاب ،وشيوع الجرائم على أنواعها ،فقط
من أجل الحفاظ على طريقة ورفاهية حياة األميركي والغربي ،وتسخير الشرقي
واآلخر لخدمته ورعايته ،بدون أي وازع إنساني أو أخالقي.
ال بل تتحدث المعلومات ،أنّ واشنطن وحلفاءها يسعون الى تعميم إنشاء
مراكز أمن المعلومات في ساحات حلفائها من بعض العرب الذين يدورون في
فلكها ،ا ّما عبر القطاع الخاص كاستثمارات أو عبر القطاع العام الحكومي كمنح
متح ّولة الى مراكز سايبر ،ك ّل ذلك عبر الشركات الغربية المتعدّدة الجنسيات
واستغالل تداعيات العولمة ،ليُصار إلى وضع كافة الحلفاء والخصوم تحت
والتجسس ،وهنا نلحظ دورا ً «إسرائيل ّياً» صهيونيّا جل ّيا ً تماما ً كالشمس
المراقبة
ّ
في رابعة النهار في التشاركية الكاملة مع األميركان في منحنيات وكواليس
حروب السايبر وأمن المعلومات.
وبفعل الديبلوماسية الروسية الجادّة ،والعقيدة العسكرية الجديدة للجيش
الروسي ،صار األميركي تكتيك ّيا ً يمتطي ظهر الديك الرومي بدال ً من ظهر الحصان
إزاء سورية وإزاء بؤر التسخين األميركي البلدربيرغي األخرى بفعل الحدث
السوري ومفاعيله وتفاعالته ،إزاء أوكرانيا وجورجيا تحديدا ً أيضاً ،وفي ظ ّل
انشغاالت العالم بالمسألة السورية وتداعياتها ،وخاصة بعد الفعل الروسي
المتصاعد في المسألة السورية واألوكرانية ،والتي خلطت ك ّل أوراق الطرف
الثالث ومن ارتبط به من العرب بالحدث السوري والحدث األوكراني ،خاص ًة أنّ
موسكو تدرك الضعف األميركي السياسي وتعقيدات الموقف العسكري األميركي
الوالياتي ،فهي تريد (أيّ الفدرالية الروسية) استغالل وتوظيف وتوليف
هذا الوهن السياسي العسكري األميركي الى أبعد أبعد الحدود ،لذلك وعبر
الديبلوماسية الروسية والمخابراتية العسكرية الجادة ،طرحت موسكو خطة
طي الكتمان رغم انطالق
لح ّل ج ّل المسألة السورية ما زالت بعض تفاصيلها ّ
منتدى موسكو ،كما استطاعت الديبلوماسية الروسية الجادة والفاعلة من جعل
األميركي يمتطي ظهر الديك الرومي بدال ً من امتطائه ظهر الحصان ،وإنْ إلى حين،
كما فعّ لت دور الجنراالت األميركان الحقيقيين في وزارة الخزانة األميركية ال في
البنتاغون والمج ّمع الصناعي الحربي ،فحلّت ثقافة األرقام مح ّل ثقافة القاذفات،
ويبدو أنّ حروب السايبر اآلن تتع ّمق بحيث حلّت مح ّل األسلحة التقليدية.
وعليه فإنّ جدول أعمال التحركات األميركية المعلنة وغير المعلنة ،والتي
تستهدف إيران كحلقة استراتيجية متصاعدة ومتفاقمة ضمن متتاليات هندسية،
في الرؤية العميقة للمج ّمع الصناعي الحربي األميركي وحكومته العميقة الخفية
 ،BUILDER BURGيتك ّون من بنود تنطوي على نوايا ومساعي أميركية
لجهة الحصول على موافقة أذربيجان وأرمينيا ،على مشروع نشر القوات
األميركية في المناطق األذربيجانية السبعة الواقعة تحت االحتالل العسكري
األرميني ،هذا وما هو أكثر خطورة يتمثل في أنّ المناطق األذربيجانية السبعة

المحتلة أرمينياً ،تقع على طول خط الحدود األذربيجانية – اإليرانية.
وهذا يعني بوضوح ،أنّ نشر القوات األميركية في هذه المناطق السبعة ،أنّ
القوات األميركية أصبحت تتمركز على طول الحدود اإليرانية – األذربيجانية،
بشكل ينطوي على قدر كبير من الخطر بالنسبة لألمن القومي اإليراني ،وسوف
يتيح للقوات األميركية التمركز على طول خط الحدود األذربيجانية – اإليرانية،
حيث األخيرة تقع على مقربة من مناطق شمال ووسط إيران ،وتوجد ك ّل المنشآت
الحيوية اإليرانية في المناطق الوسطى والشمالية.
وتشير التوقعات إلى أن تم ّكن واشنطن من نشر قواتها ،في هذه المناطق
األذربيجانية الفائقة الحساسية بالنسبة ألمن إيران القومي ،هو مسألة وقت ليس
االّ ،فقد ت ّم البدء بالتحضير للعمل بعمق في الداخل اإليراني (عبر اتفاق السداسية
الدولية مع إيران) ،وبوصف إيران خاصرة الفيدرالية الروسية الضعيفة .وتقول
معلومات الخبراء إ ّنه من الممكن أن تحصل أميركا بك ّل سهولة على هذه المزايا
اآلنفة وأذربيجان حليفة لواشنطن دي سي ،ح ّتى وإنْ كانت أرمينيا حليفة موسكو،
فإ ّنها أرمينيا هذه تحتفظ بعالقات وثيقة مع أركان اإلدارة األميركية ،وعلى وجه
الخصوص بسبب االعتبارات المتعلقة بالتحالف الوثيق بين جماعات اللوبي
اإلسرائيلي ،واللوبي األرميني ،إضافة إلى اللوبي الكردي عبر زعيمه قوباد جالل
الطالباني زوج شيري كاراهام ذات الق ّد الممشوق.
هذا وتسهب المعلومات ،ب��أنّ تحركات واشنطن الرامية إلى نشر القوات
األميركية في األقاليم األذربيجانية السبعة المحتلة أرمينياً ،تتض ّمن الكثير والكثير
من الحسابات المعقدة ،فمن التجميد النهائي غير المحدود ألزمة إقليم ناغورنو-
كارباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان ،إضافة إلى األقاليم األذربيجانية
الستة األخرى ،المحيطة بإقليم ناغورنو -كارباخ ،الى إضعاف نفوذ الديبلوماسية
الوقائية السريّة التركية الساعية إلى عقد صفقة أرمينية  -أذربيجانية يت ّم
بموجبها ح ّل أزمة إقليم ناغورنو-كارباخ ،أو على األق ّل إخراج القوات األرمينية
من األقاليم األذربيجانية األخرى ،الى إضعاف العالقات األرمينية – الروسية،
والعالقات األرمينية  -التركية الضعيفة أصالً ،الى ردع إمكانيات حدوث أيّ
تقارب إيراني – أذربيجاني ،والى منع إمكانيات تطوير العالقات الثنائية التركية
– اإليرانية والتي ضعفت بعد الحدث السوري ،كما أ ّنه من شأن ذلك أن يقود ،الى
دفع أرمينيا المجاورة إليران ،وأيضا أذربيجان ،لجهة توتير العالقات الثنائية
ليس مع إيران وحسب وإنما مع تركيا أيضاً.

استراتيجياتاستخبارية

تتحدث المعلومات ،أنّ هناك استراتيجيات السايبر االستخبارية ،يجري
تنفيذها بثبات وه��دوء ،عبر تعاون وثيق جار على قدم وس��اق ،بين أجهزة
مخابراتية من مجتمع االستخبارات الدولية وعلى رأسها األميركان من جهة،
وأجهزة مخابراتية من مجتمع المخابرات اإلقليمية وعلى رأسها المخابرات
«اإلسرائيلية» بينها أجهزة مخابراتية عربية من جهة أخرى ،تستهدف المحور
الخصم اآلخر في العالم والساعي الى عالم متعدّد األقطاب وعلى رأسه الفيدرالية
الروسيةوالصين ودولبريكس ،عبراستهدافأنظمة وشبكاتالحاسوب،منخالل
ضخ ماليين الفيروسات الرقمية ،والتي من شأنها ،تعطيل عمل أجهزة الحاسوب
الخاصة ،بالبرامج النووية السلميّة لهذه الدول الخصم ،كما يت ّم استهداف أنظمة
الطيران المدني والعسكري ،من خالل تقنيات الوحدات الخاصة ،بموجات الحرب
االلكترونية ،إنْ لجهة الطائرات المدنية ،وانْ لجهة الطائرات العسكرية ،كما يت ّم
استهداف األنظمة المحدّدة ،بترسانات الصواريخ االستراتيجية ،مع استهدافات
للعقول البشرية ،واستهدافات للخبراء النوويين ،والفنيين ذوي المهارات العالية،
من علماء دول الخصم ألميركا وحلفائها.
وفي المعلومات االستخباراتية أيضاً ،تشهد منطقة الشرق األوسط اآلن،
حساسة ،وذات نطاقات شاسعة ،حيث ت ّم وضع
موجات من حرب الكترونية ّ
استراتيجية هذه الحرب االلكترونية ،وأدوات نفاذها مع إطالق فعالياتها،
عبر تعاون وثيق بين المجمع األمني الفيدرالي األميركي ،جهاز «أف بي أي»،
وكالة المخابرات المركزية األميركية ،جهاز المخابرات البريطاني الخارجي،
جهاز «الموساد اإلسرائيلي» ،وبالتعاون مع جهاز المخابرات القطري ،وأجهزة
مخابراتية عربية أخرى.
فهناك قيادة مخابراتية خاصة ،إلدارة عمليات الهواتف الن ّقالة ،شاهدنا فعاليات
ذلك في الحدث السياسي الليبي وما زالت ،وصراعه مع ذاته ،عبر عمليات تعبئة
سلبية ،وشحن خارجي ،كما يت ّم إنفاذ ذلك اآلن ،على مجمل الحدث السياسي
السوري ،مع استخدامات أخرى ،لجهة فعاليات ميدان التحرير في مصر الحقاً.
هذا وقد أشرفت المخابرات األميركية و«اإلسرائيلية» ،وبعض المخابرات
األوروبية ،وبعض المخابرات العربية كملحقات لألميركي والغربي ،وبالتعاون
مع أجهزة مخابرات حلف الناتو ،على فعاليات ومفاعيل ،قيادة عمليات الهواتف
الن ّقالة ،خالل فترة الصراع الليبي – الليبي وما زالت ،كذلك تشرف مخابرات قطر،
وبنفس األسلوب والنفس ،لجهة ملف فعاليات االحتجاجات السياسية السورية،
حيث كان يت ّم تحريك ،وحدات الحرب االلكترونية الخاصة ،بالهواتف الن ّقالة،
ضمن وحدات ومجاميع المعارضة الليبية المسلحة ،ويصار اآلن إلى إنفاذ نفس
األسلوب ،ضمن مسارات الحدث السياسي السوري.
وتشير المعلومات ،إلى أنّ نطاقات العمل الجيوبولتيكي ،لقيادة عمليات
الهواتف الن ّقالة ،يشمل العديد من بلدان الشرق األوسط األخرى ،بما فيها إيران،
واألردن ،ومصر ،ولبنان ،والجزائر ،وموريتانيا ،والمغرب الخ ...حيث تمويل هذه
األجهزة وتوفير المظلّة المالية ،يت ّم عن طرق قطر ،وبعض دول الخليج األخرى،
في حين أنّ األجهزة ومستلزماتها ،توفرها العاصمة األميركية واشنطن دي سي.
واألنكى من ك ّل ذلك ،أنّ إنفاذ تشغيل ،قيادة عمليات الهواتف الن ّقالة ،في موجات
الحرب االلكترونية الجارية اآلن ،ت ّم ربطها تقن ّياً ،باألقمار الصناعية «اإلسرائيلية»
التجسسيّة ،كما سيُصار إلى استهداف اتصاالت حزب الله اللبناني ،عبر مهام عمل
قيادة عمليات الهواتف الن ّقالة ،والتي تشرف عليها المخابرات القطرية ،بالتساوق
والتنسيق والتوثيق ،مع مخابرات مثلث واشنطن – لندن – باريس ،مع تقاطعات
عملها ،مع مخابرات حلف الناتو ،والمخابرات التركية ،وأجهزة مخابرات عربية
أخرى.
وفي خضم االستهداف األميركي – األوروبي ،لج ّل الساحات السياسية الشرق
األوسطية ،إنْ لجهة الضعيف منها ،وانْ لجهة القوي ،منذ انطالقات الربيع
العربي ،حيث األخير ما زال يعاني ،من مخاضات غير مكتملة ،قامت األجهزة
األميركية المختلفة ،بعمليات انتقاء ألكثر من عشرة آالف ناشط سياسي ،وإعالمي،
وأمني ،من مختلف دول الشرق األوس��ط ،وعلى رأسها الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وعملت على تدريبهم تدريبا ً نوع ّياً ،على كيفية استخدام ،ج ّل الوسائط
التكنولوجية ،والمرتبطة بتقنية منظومات ،االتصاالت المتطورة ،حيث قيد النطاق
الزمني ،لهذه العملية االستخباراتية السريّة ،تمثل منذ بدايات شهر شباط ،وح ّتى
نهاية شهر حزيران لعام .2011
وف��ي المعلومات أيضاً ،أنّ ه��ؤالء الناشطين البشريين ،قد ت� ّم انتقاؤهم،
وفق عمليات اختيار معقدة ،بالتعاون والتنسيق الوثيق ،مع بعض القوى،
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والحركات السياسية ،ذات الصالت الوثيقة ،مع العاصمة األميركية واشنطن
دي سي ،والعاصمة الفرنسية ،والبريطانية ،واأللمانية ،والتركية ،وينتمي هؤالء
الناشطون ،إلى بعض بلدان الشرق األوسط مثل :إيران ،لبنان ،سورية ،تونس،
األردن ،مصر ،تركيا.
هذا وأضافت المعلومات ،أنّ جلسات التدريب إيّاها ،قد ت ّم تنفيذها وإنجازها
في بعض بلدان المنطقة الشرق أوسطية ،الحليفة لواشنطن ،وخاص ًة البلدان
العربية منها ،وكذلك قبرص وتركيا ،والتي درجت على توفير المظالّت ،والمالذات
اآلمنة ،لوكالة المخابرات المركزية األميركية ،ووكالة المخابرات الفرنسية،
ووكالة المخابرات البريطانية ،وكذلك األلمانية ،والكندية.
وتفيد المعلومات المرصودة ،بأ ّنه قد ت ّمت عملية إع��ادة ،هؤالء الناشطين
المد ّربين ،إلى بلدانهم كساحات جغرافية لعملهم ،وبهدوء وبدون ضجيج ،حيث
ت ّمت عملية نشرهم وتوزيعهم ،في المدن ،والمحافظات ،واأللوية ،بالتنسيق مع
القوى ،والحركات السياسية المحلية ،التي ينتمون إليها.
ومر ًة أخرى ،حول موجات الحروب االلكترونية ،الجارية في المنطقة ،عبر
مفهوم الحماية والهجوم ،في مجال «السايبر» ،بعد أن صارت األخيرة ،ساحة
حرب استراتيجية وفعّ الة ،حيث تتحدّث المعلومات ،أنّ مجتمع المخابرات
«اإلسرائيلي» ،أوصى بتأسيس هيئة «السايبر» في الجيش العبري ،من فترة
ليست بقصيرة ،ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،بعد أن صارت
القوى المعادية ،لهذا الكيان العبري ،تستخدم الحروب االلكترونية ،وفقا ً للقاعدة
والمعادلة التالية :سايبر بدل طائرة ،وفيروس بدل قنبلة.
والحروب االلكترونية الجارية في المنطقة ،هي تعبير حي وحيوي ،عن ساحات
الحروب المتطورة حالياً ،وبصورة أكثر وضوحاً ،تتم العمليات الهجومية ،من
خالل افتعال أخطاء مقصودة ،في أنظمة الكمبيوترات المعادية ،حيث يُصار
إلى استخدام قراصنة ،الشبكة العنكبوتية ،والذين يتمتعون بمهارات ،تقنية
حوسبية عالية ،لشن هجمات كثيرة فيروسيّة ،على تلك المواقع ،وتعمل على
تعطيلها ،أو اختراقها وتدميرها ،وخاص ًة لجهة المواقع ،المخابراتية السياسية
التجسس الحوسبي ،من
الحساسة ،مع استخدام أسلوب هجومي ،عبر عمليات
ّ
ّ
خالل الدخول إلى الشبكات واستخراج المعلومات.
ففي حروب «السايبر» ،هناك نطاقات عمل تتموضع في :نطاق جمع المعلومات،
نطاق الهجوم ،نطاق الدفاع ،وتمتاز هذه الحروب ،بقدرات عمل سريعة قريبة من
سرعة الضوء ،مع قدرات عمل سريّة ،واستخدامات لسالح خارق يعتبر ف ّتاكاّ ،مع
مخاطر في غاية البساطة على الحياة البشرية.
الفرقة ( )6التابعة للبحرية األميركية ،والتي قامت بمهمة تصفية زعيم
«القاعدة» أسامة بن الدن ،ت ّمت إعادة هيكلتها مؤخرا ً عبر التزاوج بين برنامج
«دارب��ا» االستخباري ،وبرنامج أوميغا االستخباري أيضاً ،وص��ارت وحدة
اغتياالت دولية متعدّدة المهمات ،وتعمل بغطاء شركات متعدّدة الجنسيات
بترولية وأخرى ،كما تعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم
الثالث وفي ج ّل دول وساحات ومشيخات العرب ،ومؤسسات المجتمع المدني
معظمها نوافذ استخباراتية في الدواخل التي تعمل بها.
الفرقة سيلز ( :)SEALSهي فرقة بحر وجو وبر ،ولديها دائرة خاصة متنقلة
وذات مهمات محددة ،في مجال حروب السايبر وموجات الحرب االلكترونية،
ويمكن وصفها بفرقة حرب الكترونية.
الفرقة سيلز قامت بمهمات اغتيال دموية انطالقا ً من قواعد سريّة في الصومال
(صومالي الند ،مق ّر القيادة العسكرية الحربية في العدوان البعض عربي على
اليمن العروبي اآلن) ،وقاتلت وما زالت هذه الفرقة في أفغانستان ،وغرقت في
دماء غيرها ،وهي إحدى أكثر المنظمات العسكرية أسطورية وسريّة ،واألق ّل
خضوعا ً للتحقيق والتح ّقق في العاصمة األميركية واشنطن دي سي.
وأسلحتها من بنادق متطورة وصواريخ توماهوك بدائية ،حيث تتموضع في
تجسس
ج ّل الساحات العالمية ،وكما أسلفنا سابقاً ،وتو ّزع أعضاؤها في مراكز
ّ
مم ّوهة داخل سفن تجارية ،وتن ّكر بعضهم على أنهم موظفون مدنيون في شركات
متعدّدة أو يعملوا في مؤسسات مجتمع مدني كفرق إسناد ،وفي تمويل بعض
هذه المؤسسات وخاص ًة في الدواخل العربية ،بصفتهم رجال أعمال ومقاوالت
وما إلى ذلك ،وفي السفارات كعمالء سريين.

الطريقة المستحدثة

الدور الذي تقوم به هذه الفرقة ،يعكس الطريقة المستحدثة التي تنتهجها
أميركا في الحروب ،حيث قتال هذه الفرقة ليس من أجل الفوز ،وقد تخسر في
الميدان المستهدف ،ولكن عملها بقتل المشتبه فيهم بأسلوب يتميّز بانعدام
الشفقة.
الفرقة الشبح سيلز هي وحدة عمليات خاصة محاطة بالسريّة وتقوم بعمليات
قذرة ج � ّداً ،أقذر وأوس��خ من عمل «سي أي آي» وجهاز المخابرات البريطاني
الخارجي «أم أي سكس» ،بل وأقذر وأكثر وساخ ًة من عمل ونتائج جهاز الموساد
«اإلسرائيلي» الصهيوني.
في السابق دخلت سيلز في حربي استنزاف في العراق وأفغانستان ،اشتركت
مي (أوميغا) أعطى بعدا ً جديدا ً في
عناصرها مع «سي أي آي» في برنامج ُس ّ
مجال وإطار حيوي فاعل لكيفية تتبع الخصوم واصطيادهم.
الفرقة سيلز قتل أعمى بال رحمة وشفقة وخير مثال على ذلك :عندما قامت
السيلز هذه ،وح ّررت رهينة أميركي في أفغانستان المحتلة ،قامت بقتل ك ّل من
شارك في أسره من مدنيين.
وهيئة «السايبر اإلسرائيلية» ،تستهدف بالدرجة األولى :إيران ،وباقي الدول
العربية ،واألوروبية ،وح ّتى الواليات المتحدة األميركية والصين ،والفيدرالية
الروسية وتركيا ،ح ّتى أ ّنها تستهدف ،بعض «اإلسرائيليين» المناهضين
لسياسات الحكومة الخ...
مفصل ،أعدّته
وللتدليل ،على نطاقات عمل حروب «السايبر» ،فقد كشف تقرير ّ
شركة التأمين» سيمنتك» «اإلسرائيلية» ،حول ما حدث في إيران ،قبل أكثر من
نسقت لضرب مح ّوالت ،تردّد
ست سنوات خلت ،حيث أنّ «الدودة» الفيروسّ ،
محدّدة ومر ّكبة ،على أجهزة الطرد المركزي ،لتخصيب اليورانيوم.
والسؤال هنا :كم ستعمل هيئة السايبر «اإلسرائيلية» الصهيونية على اإلضرار
المضي
بمشروع برنامجنا األردن��ي النووي السلمي الحالي لمنع األردن من
ّ
قدما ً في تنفيذه؟ وما هي استعدادات مجتمع مخابراتنا وميكانيزميات عمله
االلكترونية في موجات هذه الحروب؟ وهل هناك آليات تنسيق مع هيئة الطاقة
النووية األردنية من أجل حماية مشروع برنامجنا النووي وأجهزة التخصيب
فيه ،من هجمات وموجات الحروب االلكترونية من جهة هيئة «السايبر»
الصهيونيةوحلفائها؟

* محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

الدولي  2235حول �سورية!!...
مق�صلة القرار
ّ
سومر صالح
حمى م��ب��ادرات سياسية لح ّل األزم��ة السورية ،هكذا
وصفها اإلعالم ،ولعله تعبير أصاب مبتغاه عن غير قصد،
فالحمى ليست مرضاً ،بل مؤشر على وجود التهاب ما في
الجسم ،وهو حال التمدّد اإلرهابي في دول الشرق األوسط
وخصوصا ً سورية والعراق ،هذا التمدد بدأ يستشري في
الجسد اإلقليمي بر ّمته ،ويهدّد جغرافيات كانت تظن نفسها
بعيدة عما صنعته أجهزة مخابراتها أو ّ
غضت الطرف عن
حقيقته ،فبات الجميع يدرك خطورة بقاء تلك التنظيمات
اإلرهابية وعالمية انتشارها ،وأصبح المطلوب القضاء
عليها قبل وصولها إليهم ،هذه الحقيقة دفعت بأطراف
إقليمية وأخرى دولية لطرح رؤيتها الخاصة لح ّل األزمة
السورية ،ومن جانب آخر شجع المناخ االيجابي الذي
أنتجه اتفاق فيينا النووي المصدّق في األمم المتحدة بعض
األطراف اإلقليمية على طرح مبادرتها أيضاً ،فمبدأ الحوار
أوال ً والتفاوض ثانيا ً هو من قاد إلى ح ّل إشكالية البرنامج
النووي اإليراني.
ه��ذان العامالن المتقاطعان والمتزامنان هما من قادا
إلى زحمة المبادرات السياسية لح ّل األزمة السورية ،بدءا ً
من مبادرة الرئيس بوتين لتشكيل تحالف إقليمي للحرب
على اإلرهاب إلى مبادرة دي ميستورا اليوتوبية بصيغتها
«األمن للجميع» ،وصوال ً إلى مبادرة إيران القاضية «بوقف
إط�لاق ال��ن��ار وإج���راء إص�لاح��ات دس��ت��وري��ة وانتخابات
رئاسية بإشراف دول��ي» ،وط��رح سعودي «شبه رسمي»
عبر جريدة «الحياة» يمثل مزيجا ً بين الشروط والحاجة إلى
التقارب مع سورية ،لكنه يمثل أيضا ً بداية استدارة كبرى
جسدته دعوة سلطنة عُ مان لوزير
في الموقف الخليجيّ ،
الخارجية السوري لزيارتها ،ومن المؤكد أنّ قناة االتصال
العُ مانية أوصلت رسائل محدّدة إلى القيادة السورية من
المجتمعين في الدوحة بتاريخ  ،2015/8/4األمر الذي
يمكن اعتباره خرقا ً كبيرا ً وتح ّوال ً استراتيجيا ً في التعاطي
الخليجي مع األزمة السورية ،ومع هذا المسار المتسارع

لمجريات األمور في الشرق األوسط وما رافقه من تهديدات
تركية إلقامة منطقة حظر جوي أو منطقة آمنة للمسلحين
على الحدود الشمالية السورية ،وخروقات «إسرائيلية»
استفزازية في الجنوب السوري فتح الباب على مصراعيه
أمام جميع االحتماالت الممكنة في الشرق األوسط ،الح ّل من
جهة واندالع حرب إقليمية واسعة من جهة أخرى في حال
فشل المسعى الديبلوماسي لح ّل األزمة السورية الناتج عن
عدوان عسكري على األراضي السورية ،وخصوصا ً في جبهة
الشمال المشتعلة.
هنا أضحى الشرق األوس��ط أكثر قلقا ً وأق � ّل أمانا ً رغم
مناخات الحلول وزحمة المبادرات اإلقليمية ،بقراءة أولية
لجملة المبادرات المطروحة لح ّل األزم��ة السورية يمكن
االستنتاج أنّ تلك المبادرات أغفلت عاملين رئيسين في ح ّل
األزم��ة السورية ،أولها أولوية مكافحة اإلره��اب باعتباره
مقدّمة لح ّل األزمة السورية وليس نتيجة لحصول التسويات
السياسية ،األمر الثاني وهو أنّ تلك المبادرات في طرحها
لمفرادات الح ّل لم تلحظ مركزية األزمة السورية في الصراع
ال��دائ��ر على شكل النسق ال��دول��ي بين القوتين الروسية
واألميركية ،خصوصا ً أنّ األزم��ة السورية اتخذت طابعا ً
وتجسد ذلك
جيوبولتيكا ً ابتداء من منتصف العام ،2013
ّ
بالح ّل الوسط في أزمة الكيميائي السوري وصدور القرار
 ،2118وتجاهل تلك المبادرات لتفاهمات سوتشي في
 2015/5/13واجتماعات كوااللمبور ولقاء الدوحة بين
وزيري خارجية روسيا والواليات المتحدة...
هنا سنقدّم مقاربة لما حدث قد تساهم جزئيا ً في بلورة
وأخص منها
الصورة حول ما حصل ،بداية المبادرات اإلقليمية
ّ
السعودية واإليرانية أتت في إطار الفعل ور ّد الفعل ،فالمبادرة
صحت تسميتها «مبادرة» وهي رؤية أكثر منها
السعودية إن ّ
مبادرة ،أظهرت رغبة في ح ّل األزمة السورية ولكن على مقاس
المملكة وليس في إطار الح ّل العقالني المتوازن ،وأتت على
خلفية التهديد اإلرهابي الجدّي الذي يهدّد أمن المملكة والذي
عرضه الروس عليهم في اجتماع ولي ولي العهد مع الرئيس
بوتين في سان بطرسبورغ بتاريخ  ،2015/6/18هذه

المبادرة السعودية كان لها أجوبة محدّدة في خطاب الرئيس
يخص
بشار األسد بتاريخ  ،2015/7/26وال سيما في ما
ّ
العالقة مع «الشقيقة» إيران على ح ّد تعبير الرئيس األسد،
والتي لم تتواجد عسكريا ً على األرض السورية ،والعالقة
مع حزب الله حيث الترابط العضوي ،هنا كانت المبادرة
اإليرانية وأه ّميتها ،فهي من جهة أتت لتعزيز مناخات الح ّل
السياسي في سورية باعتبارها (أيّ إيران) كانت حاضرة في
الشروط السعودية للح ّل ،وبالتالي ردّت الكرة إلى الملعب
السعودي مجدداً ،ومن جهة أخرى شكلت ردا ً ديبلوماسيا ً
على إخراجها من التحالف اإلقليمي لمحاربة «داعش» وفق
المبادرة الروسية بتاريخ  ،2015/6/29وبالتالي مثلت ر ّد
فعل على مبادرتين هما السعودية والروسية .ثانيا ً على ما
يبدو أنّ السعودية طرحت رؤيتها للح ّل في غياب التنسيق
المباشر مع الواليات المتحدة والتي اتخذت سياساتها منحى
أكثر تصعيدا ً في األزم��ة السورية ،أقله إعالم ّياً ،بالتهديد
بضرب متد ّربيها من الميليشيات السورية ،وخصوصا ً بعد
حصول مؤشرات واضحة على التقارب الروسي السعودي،
األمر الذي يقلق واشنطن في أعقاب توقيع االتفاق النووي
الذي لم يرض حكام السعودية ،ثالثا ً وهو األه ّم أنّ حصول
تفاهمات إقليمية كبرى ال تراعي المصالح الدولية ستضع
تلك القوى الدولية في مواجهة حلفائها اإلقليميين ،هنا كان
القرار المزدوج الروسي األميركي بالتوافق على صدور القرار
 ،2235والذي أشار بوضوح إلى محاسبة منفذي الهجمات
باألسلحة الكيميائية ،وخصوصا ً غاز الكلور...
هذا حدث بالغ األهمية في األزمة السورية ومبادرات حلها
في آن معاً ،ألنه أوالً :سيعيد التوازن المفقود في المبادرات
اإلقليمية ،من جانبيين :الجانب األول ال أحد يجرؤ على
الخروج من عباءة التفاهم األميركي الروسي في المحتوى
والزمان ،بمعنى أنّ التسويات الكبرى تسير بشكل متواز
على امتداد ساحات االشتباك الروسية األميركية ،خصوصا ً
األزمتين السورية واألوك��ران��ي��ة ،أيّ أنّ التفاهم الروسي
األميركي هو من يضبط إيقاع الح ّل في األزم��ة السورية،
الجانب الثاني ،ال أحد يجرؤ على التعطيل بمعنى اتخاذ

خطوات منفردة في األزمة السورية ،وهنا إشارة واضحة
إلى رئيس تركيا ومشروعه العدواني بإقامة منطقة عازلة
في الشمال السوري ،األم��ر ال��ذي ستترتب عليه تداعيات
إقليمية لها نقطة بداية ومجهول نهايتها ،طبعا ً الك ّل يتذكر
هجوم خان العسل اإلرهابي بالسالح الكيميائي «غاز الكلور»
بتاريخ  ،2013/3/19وت���و ّرط عصابات أردوغ���ان في
الشمال السوري بتنفيذه عمدا ً ض ّد تجمعات الجيش السوري
والمدنيين هناك...
ثانياً ،يشكل القرار  2235بشأن هجمات الكلور في سورية،
مع القرار  2170القاضي بتحديد تنظيمات «داعش والنصرة»
وملحقاتها وداعميها منظمات إرهابية ...والقرار  2178الذي
يمنع ويحظر تسهيل عبور اإلره��اب وتدفق المقاتلين إلى
ساحات القتال عبر ضبط الحدود ...والقرار  2118حول
حظر استخدام األسلحة الكيميائية ...قواعد أساسية للح ّل
في األزمة السورية ال يمكن تجاهلها ،هذه القرارات لم تأت
صدفة أو بالمجان ،بل ترتب على ك ّل قرار فيها جملة من
التفاهمات وااللتزامات الروسية األميركية ...ولكن أهمية
القرار  2235أنه يضع ك ّل من يخالف القرارات السابقة تلك
باعتبارها قواعد الح ّل لألزمة السورية على مقصلة محكمة
الجنايات الدولية وتجارب لجان الخبراء ومفتشي األمم
المتحدة وتسييس تقاريرها ال تبقي للشك مكان...
إذا ً هو إنذار روسي أميركي للقوى اإلقليمية الفاعلة باألزمة
يخص األزمة
السورية لضبط عقارب التفاهمات اإلقليمية بما
ّ
السورية على توقيت نيويورك حيث مقر األم��م المتحدة
ومطبخ الحلول لموائد التفاهمات والتسويات للملفات
األزموية ذات الطابع الجيوبوليتكي ،حيث ال مكان لألحقاد
واأله��واء والمشاكسات ،بل المصالح وحدود القوة هي من
تحدّد طبيعة الح ّل ،دون أن يعني ذلك عدم وج��ود رغبة
روسية أميركية في ح ّل األزم��ة السورية ،بل على العكس
أصبح «الح ّل ض��رورة» ،واضحى تفاهما ً مشتركاً ،ولكن
على الجميع السير ضمن الطريق الذي يشقه ذلك التفاهم
والقرارات الدولية ذات الصلة تمثل شاخصات لمن يريد أن
يبقى على المسار المحدّد دولياً.

