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من البحث العلمي الى التخطيط ال�سيا�سي – اال�ستخباراتي

�أوكرانيا :بداية ّ
للحل
�أم نحو مزيد من اال�ضطراب

} د .جورج جبور



} حميدي العبدالله
ص � ّوت البرلمان األوك��ران��ي على مشروع ق��رار يمنح المقاطعات
الشرقية حكما ً ذاتياً ،ويعيد هيكلة الدولة األوكرانية.
جوبه القرار بغضب شديد من القوميين الذي لعبوا دورا ً كبيرا ً في
تأجيج االضطرابات في أوكرانيا وإسقاط الحكومة المنتخبة والتسبّب
بانفصال القرم وعودتها إلى روسيا ،إضاف ًة إلى مطالبة المقاطعات
الشرقية بالحصول على حكم ذات��ي كامل ،وسقط ج��راء ذل��ك قتلى
وجرحى.
رحبت القيادات األوكرانية في المناطق الشرقية بقرار البرلمان،
وأك��دت أنها مستعدة لتنفيذ اتفاقات مينسك ،واألرج��ح أنّ تصويت
وإق��رار البرلمان األوك��ران��ي مشروع الحكم ال��ذات��ي يأتي في سياق
الضغوط التي مارستها الحكومات الغربية ،وال سيما الحكومات
األوروبية إليجاد ح ّل سياسي لألزمة األوكرانية على قاعدة اتفاقات
ت ّم التوصل إليها أثناء األزمة برعاية روسيا ألنّ الخيار البديل ليس في
صالح أوكرانيا وليس في صالح الغرب وتحديدا ً الحكومات األوروبية
التي تض ّررت مصالحها الكبيرة داخ��ل روسيا ج��راء العقوبات التي
اتخذتها تحت تأثير التحريض األميركي.
لكن هل إقرار البرلمان األوكراني للتشريع الجديد ،وترحيب زعماء
المناطق الشرقية فيه ،قد يسدل الستار على األزمة األوكرانية ،ويعيد
أوكرانيا إلى مسار التعافي من الحرب؟
إذا تمكنت الحكومة األوكرانية من التغلب على ضغوط القوميين
األوكرانيين ،فاألرجح أنّ أوكرانيا ستبدأ مرحلة جديدة في تاريخها،
مرحلة قائمة على تنظيم عالقة سكانها مع دولتهم على نحو عادل،
وم��ن ش��أن ذل��ك أن ي�ق��ود إل��ى ح��ال م��ن االس�ت�ق��رار افتقرت إل�ي��ه منذ
انفراط عقد االتحاد السوفياتي .وبديهي أنّ أوكرانيا تمتلك مق ّومات
موضوعية للنهوض والتنمية االقتصادية ،إذا توفر الحكم الرشيد،
وتحقيق االستقرار .واألرجح أنّ إعادة هيكلة مؤسسات الدولة يساعد
على إرس��اء دعائم الحكم الرشيد ،وإذا ما ت ّم قهر معارضة القوميين
المتشدّدين وعزلهم شعبيا ً فإنّ االستقرار سوف يتحقق أيضاً ،وعندها
تعود أوكرانيا إلى مسار النمو والنهوض االقتصادي.
لكن ليس من ال��واض��ح حتى ه��ذه اللحظة ،في ض��وء ما ج��رى من
مواجهة عند التصويت على مشروع الحكم الذاتي في البرلمان ،مدى
قدرة الحكومة األوكرانية على احتواء وترويض معارضة القوميين
المتطرفين ،ال��ذي��ن إذا نجحوا ف��ي استقطاب تأييد ش��رائ��ح واسعة
سيكونون قادرين على تعطيل تطبيق ق��رارات الحكومة والبرلمان،
وعرقلة تنفيذ االتفاقات الدولية حول أوكرانيا.
بديهي القول إنّ القوميين ،إذا لم يحصلوا على دعم خارجي ،وتحديدا ً
من الواليات المتحدة ،فإن معارضتهم لن ترتقي إلى مستوى مواجهة
رغبة أكثرية األوكرانيين واإلجماع الدولي على ح ّل األزمة األوكرانية.

�أبو ترابة يُ�سقط
الم�شروع الجنبالطي في �سورية...
} سعدالله الخليل
يبدو أنّ أق ّل من ثماني وأربعين ساعة تلت تفجيري السويداء ،واللذين ذهب
ضحيتهما الشيخ وحيد البلعوس ومرافقه وعدد المواطنين ،كانت كافية لتكشف
اللثام عن خفايا ما يدبّر لمحافظة السويداء والمخطط الحقيقي وراء إشعال الفتنة
في المحافظة ،التي بقيت لفترة طويلة هادئة وبعيدة عن نيران األزمة السورية
وويل حروبها ،إال أنّ إصرار بعض الفئات في المدينة والقوى اإلقليمية على إقحام
بني معروف في أتون الحرب العبثية في سورية ،والتي بدأت منذ بداية األحداث
في سورية بالتجييش الطائفي واتهام أبناء المدينة بالجبن لوالئهم للدولة ،فيما
ذهبت األصوات الطائفية أبعد من ذلك مطالبة بالعصيان المدني والوقوف في وجه
الدولة وحمل السالح .يقف على رأس هؤالء النائب وليد جنبالط الذي خ ّير الدروز
بين االنتماء المذهبي الضيّق والذي تمارسه الدولة على ح ّد قوله ،وبين االنتماء
العربي والقومي العريض الذي يص ّر جنبالط على التغني به ،فيما ال يقدّم أيّ إجابة
عن دوافع مخاطبته دروز سورية ،وهل هذا يندرج في المشروع العربي الجديد
الذي ينظر له المفكر العربي الفذ (!) عزمي بشارة ويس ّوقه بوق جنبالط في قناة
«الجزيرة» وعلى صفحات «فيسبوك» فيصل القاسم.
جنبالط الخبير في استثمار وتوظيف الدم في السياسة سارع إلى اتهام الدولة
السورية باغتيال أبو فهد المعروف بالتواصل والتنسيق المباشر مع جنبالط،
الذي قاد حملة تدعو إلى رفض الخدمة في الجيش العربي السوري ،وعلى طريقة
فريق  14آذار اللبناني بدأت جوقة التطبيل والتزمير المعارضة بكيل االتهامات،
ولع ّل جنبالط الذي أحرقت المحكمة الدولية آخر أوراق مصداقيته المحروقة أصالً
كشف المخطط المرسوم للسويداء حين اعتبر اغتيال البلعوس فرصة للثورة ض ّد
الدولة السورية ،وليثبت بأنّ الثورات المزعومة ليست إال استثمارا ً رخيصا ً للدم
قادها وزمرته منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في الرابع عشر
من شباط ،والتي فتحت باب الثورات السلمية «المظهر» ودموية «الوقود» والتي
يحاول أن يلعبها في سورية كما لعبها في لبنان باغتيال رموز من قوى  14آذار
واتهام سورية والمقاومة.
المخطط الجنبالطي في سورية تولت تسويقه مجموعة ما يُس ّمى «مشايخ
الكرامة» ومنحه الطابع السوري في الشكل ،عبر بيان صادر من السويداء أعلنت
فيه السويداء مح ّررة من الدولة السورية ودعت للسيطرة على المقرات الحكومية
وتشكيل لجنة سياسية لمفاوضة الدول اإلقليمية على إقامة منطقة حظر جوي
ومعبر ح��دودي مع األردن ،وربما لم تتسع ورقة البيان إلعالن دولة السويداء
المستقلة ،التي لطالما راودت أفكار جنبالط الذي طالب الملك األردني بحماية دروز
السويداء وفتح معبر حدودي وكأنّ ملك األردن قادر على حماية أراضيه!
وبالرغم من أنّ البيان ضرب من ضروب التحليق بالخيال السياسي البعيد عن
الواقع الذي يؤكد سيطرة الدولة على الوضع األمني في السويداء ،ثمة تساؤالت
عدة حول شكل السلطة التي يرغبها من أطلقوا على نفسهم «مشايخ الكرامة»
بتطبيقها في السويداء ،فهل هي كتلك التي يديرها تنظيم داعش في الرقة؟ أم التي
تطبقها «جبهة النصرة» في إدلب؟ والتي ارتكبت بحق أبناء عمومتهم في قلب لوزة
مجرزة ال تنسى .وهل نسي «مشايخ الكرامة» أنّ التنظيم الذي جاهد للدخول إلى
المدينة من بوابات عدة يضعهم ضمن فئة الضالين ،المطالبين بالعودة إلى اإلسالم
الصحيح الذي ينادي به أميرها الجوالني والذي كان صريحا ً في لقائه األخير على
«الجزيرة» بأنّ مصير الدروز في سورية اتباع منهج «النصرة».
يسعى جنبالط بعد فشل الترويج لـ»مشايخ الكرامة» كفصيل معارض معتدل
يبني ويؤسس عليه لنيل دعم أميركي ضمن مس ّميات المعارضة المسلحة المعتدلة،
ويبدو أنّ مساعيه ذهبت أدراج الرياح ،فالفصيل لم يستطع إظهار عضالته حين
حاصرت «جبهة النصرة» مطار الثعلة ،بما يشكك في قدرته على الصمود في أي
مواجهة مع «النصرة» أو «داعش» ويلقى مصير «حركة حزم» و»الفرقة  »30في
ريف حلب.
سقطت الجنبالطية في لبنان ،وها هي تسقط في سورية ،ومع إلقاء السلطات
السورية القبض على أبو ترابة المنتمي إلى «جبهة النصرة» واعترافه بتنفيذ
تفجيري السويداء ...كيف سيتلقى بيك المختارة النبأ؟ وما هو ر ّد فعله باستثناء
حكة رأسه وتحريك قدمية ومداعبة أوسكار كلبه الوفي؟
«توب نيوز»

الأوراق اليائ�سة في �سورية
 بينما يتصاعد الكالم عن ح ّل سياسي يعتمد االنتخابات في سورية يعلمالذين شاركوا في الحرب عليها أنّ التوازن راجح بقوة لصالح الدولة ورئيسها
بين المقيمين والمهاجرين معاً.
 يعرف خصوم سورية أنّ الضفة المعادية للدولة ال مكان لها في االنتخابات،ألنها من جماعة الخالفة واإلم��ارة ،وأنّ دول الحرب ساهمت في ترجيح كفة
هؤالء على خصوم الدولة الذين كان يمكن استخدامهم في االنتخابات.
 المطلوب تعديل التوازنات بطريقتين األول��ى زي��ادة عدد المهاجرينواالستيالء المسبق على أصواتهم وتوزيع أعبائهم كوتا على الدول القادرة
وتمويل خليجي سخي يع ّوض عدم استقبال الالجئين من سورية.
 المطلوب ثانيا ً تعديل مواقف شرائح مقيمة وتوجيهها ض ّد الدولة بقوةغضب الدم ،كما جرى في السويداء واغتيال الشيخ بلعوس ،والظهور بنفس
الدور يوم اغتيال الحريري ،لوليد جنبالط باالتهام والدعوة لالنتفاضة.
 مذابح سيقومون بها لدفع مناطق كاملة للهجرة والعين على شمال سوريةوريف دمشق بحروب داعش والنصرة وربما سالح كيميائي.
 اللعب بمشاعر أهالي السويداء لالنقالب وبمثلها من ألوان مؤيدة للدولة. في المقابل فتح أب��واب استقبال السوريين اليوم وفي المقابل إمساكأصواتهم غداً.
التعليق السياسي

يرى البعض في أحداث السنوات األخيرة في البالد العربية تتويجا ً
لجهد سياسي – استخباري من وسائله البحث العلمي في شؤون المنطقة،
ذلك البحث الذي تضطلع به الجامعات والمراكز األكاديمية .ويشار في هذا
الصدد الى تصدّر االختصاصيين الغربيين في الشؤون العربية مجالس
مستشاري أصحاب القرار في هذه ال��دول .ثمة ،في أوساط الرأي العام
العربي ،من يرى في ك ّل غربي أتانا ،مظهرا ً رغبة في معرفتنا ،وفي كتابة
البحوث عنا ،لتعريف الغرب بوجهات نظرنا ،من يرى فيه شريكا ً في
اإلشكاالت التي يعاني منها العرب ومنهم السوريون.
وليس ثمة من وسيلة حاسمة نملكها تتيح لنا تمييز الغربي المحب لنا
من زميله المتآمر علينا .ثم انّ من الجلي ،في ك ّل حال ،انّ للعلم استعماالته
الجلي ايضا ً انّ ال احد يستطيع لجم المهتمين
في الخير كما في الشر .ومن
ّ
بالعلم عن التساؤل ،او لجمهم عن محاولة تقديم إجاباتهم عن االسئلة.
وتبقى المسؤولية االول��ى هي تلك الواقعة على عاتق اهل البيت :لماذا
يستم ّد العربي علمه بأخيه العربي ،بل بنفسه ،من الغربي الباحث الذي
يأتي ليدرسنا؟ لماذا لم نستطع تعريب علم العرب؟
قبل ظهور االستشراق ،ذلك الكتاب الخطير الذي سلط به مؤلفه الدكتور
ادوارد سعيد الضوء على اآلليات التي يتبعها الغرب في السيطرة على
الشرق ،كانت ثمة تنبّهات الى عدم التوازن في عالقتنا الثقافية مع الغرب،
تنبّهات شكلت إح��دى أسئلة النهضة .ولع ّل أيا منا ،نحن الذين كانت
لنا فرصة التع ّرف على الثقافة واالكاديميا في الغرب ،لم تغب عنه هذه
اإلشكالية .وال ريب انّ بعضا ً منا وقف عند هذه اإلشكالية وسجل انطباعات
عنها.
أحداث السنوات األخيرة ليست كلها ،في ك ّل حال ،نتيجة جهد سياسي
 استخباري معاد للعرب ،ولسورية بخاصة .شهد رئيس الجمهوريةالعربية السورية م��رات ،وفي مناسبات متعددة ،ب��أنّ قصورا ً سياسيا ً

وفكريا ً اعترى أسلوب الحكم.
ويبقى هدف هذه األسطر التوقف عند صرخة مبكرة تنبّه الى ضرورة ان
نتع ّرف بانفسنا على انفسنا ،وبالخطر الذي يتهدّدنا إنْ تف ّوق الغرب علينا
في التع ّرف على أحوالنا.
في  1973 – 2 – 12رفعت مذكرة ال��ى رئيس الجمهورية العربية
السورية عنوانها كما يلي:
«جامعات امريكا ودراستها لنا :عناوين  24رسالة دكتوراه في العلوم
السياسية عن قضايا عربية قبلت في جامعات اميركا في عام واحد».
جعلت لعناوين الرسائل هذا التقديم ،انضدّه هذا اليوم في  6أيلول
 ،2015دون تعديل اي حرف فيه:
«أثبت في الصفحات التالية عناوين  24رسالة دكتوراه في العلوم
السياسية عن قضايا عربية قدّمت وقبلت في الجامعات االميركية في عام
واحد 1971 :ـ  .1972استخلصت هذه العناوين من قائمة بأكثر من 500
رسالة دكتوراه في العلوم السياسية قبلت في اميركا اثناء الفترة ذاتها
بحسب ما ورد في مجلة العلوم السياسية االميركية (خريف  )1972التي
وصلتني مؤخراً.
وال تشمل العناوين المدرجة اال ج��زءا ً يسيرا ً بالطبع من الرسائل
المقدّمة والمقبولة في الجامعات االميركية حول القضايا العربية .فثمة
فروع علمية أخرى غير العلوم السياسية تهت ّم بدراسات الشرق األوسط
المعاصر ،مثل علم االقتصاد وعلم االجتماع والحقوق وعلم النفس الخ...
وهكذا فمن المناسب ان نقدّر انّ الجامعات االميركية تعطي اآلن ما يزيد عن
تمس
مائة رسالة دكتوراه سنويا ً في تلك الشؤون العربية المعاصرة التي
ّ
السياسة العامة وحدها.
فإذا علمنا انّ جامعة القاهرة ،وهي الجامعة العربية الوحيدة التي تعطي
شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية ،تمنح تلك الشهادة سنويا ً لشخص
او شخصين ،واذا استعرضنا وضعية الجامعات المصرية والعربية
األخرى ،ألمكننا ان نقدّر ،بشكل تخميني ،انّ ك ّل الجامعات العربية ال تخ ّرج
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سنويا ً من اختصاصيّي الشرق الوسط المعاصر إال عشر ما تخ ّرجه اميركا
وحدها.
مثل هذه األرق��ام تكشف مقدار التع ّرض العربي الفكري لما يأتي من
اميركا خاصة ،سواء عن طريق العرب او غيرهم ،وهو تع ّرض ال نصفه
بأنه حسن األثر او سيئه ،ولكنه بالتأكيد وضع ال يمكن قبول استمراره.
والبديل هو تشجيع درس العرب ألنفسهم ،واحتيازهم الريادة في هذا
المضمار .فمثلما انّ االميركيين هم اكثر الناس معرفة باميركا ،والفرنسيين
بفرنسا ،والسوفيات باالتحاد السوفياتي ،كذلك يجب ان يكون العرب أكثر
من غيرهم معرفة بالعرب .وال شك انّ إنشاء مؤسسة للدراسات العربية في
جامعة دمشق ،وتشجيع إنشاء مؤسسات مماثلة في الجامعات العربية
األخرى يمثل خطوة في طريق تحقيق الواجب.
واخيرا ً فإنّ من المناسب هنا إيراد ما كان قد ذكره لي مؤخرا ً الدكتور
رجائي المالخ ،وهو اقتصادي مصري ورئيس قسم الشرق االوس��ط في
جامعة كولورادو بأميركا.
ذكر الدكتور المالخ انّ حكومة الكويت قدّمت الى قسم دراسات الشرق
األوسط في جامعة هارفرد في أميركا عام  1972هبات بمبلغ مليون دينار
كويتي لتشجيع الدراسات العربية .أما أكبر أستاذ للسياسة في ذلك القسم
المحظوظ فليس سوى نداف سفران ،الصهيوني «االسرائيلي» المتخصص
في الشؤون المصرية خاصة ،والذي هو ،كما تقول األنباء ،مستشار غير
رسمي لغولدا مائير وصديق حميم لهنري كيسينجر».
اكتفي من المذكرة بما سبق ،إذ لم يبق منها اال العناوين والتفاصيل
األخرى الخاصة باسماء كتاب األطروحات وجامعاتهم.
انتهى نص عام  .1973ما رأي المتابعين منا للنشاط البحثي الغربي
في شؤوننا؟

 أستاذ ورئيس قسم السياسة ،معهد البحوث والدراسات
العربية في القاهرة 1979 - 1977

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الدرا�سات الأميركية

تالعب بالتقارير اال�ستخبارية لتغطية �سيا�سة االحتواء ال الق�ضاء على «داع�ش»
ال ينقطع سيل القضايا المحرجة للسياسة االميركية بالرغم من مشارفة
العطلة الصيفية على االن�ت�ه��اء ،يجري استغاللها الع�ت�ب��ارات سياسية
بالطبع.
اب��رزه��ا ك��ان��ت ت�لاع��ب المشرفين على إن�ت��اج التقارير االستخبارية
بمضمونها ،وم��ن ث��م ب�ت��وج�ي��ه ال �ق��رار ال�س�ي��اس��ي ف��ي ن�ه��اي��ة المطاف.
سيستعرض قسم التحليل ما يت ّم تداوله من «تدخل قادة القيادة المركزية
تعديل استنتاجاتهم في ما يخص التقارير الميدانية حول تنظيم داعش»،
وطبع استراتيجية الرئيس اوباما بالنجاح وتحقيق االنجازات.
عشية زي��ارة العاهل السعودي أش��ار مركز ال��دراس��ات االستراتيجية
والدولية الى التحديات التي يواجهها الرئيس اوباما ،وهي «تحديات جادة
تشمل جملة قضايا وتع ّد حيوية بالنسبة للسعوديين» .واوضح ان «الحملة
االميركية» ضد داعش تتعثر بل ان «تأثيرها االستراتيجي للحظة يقتصر
على الحفاظ على الوضع الراهن ،وكذلك جهود الواليات المتحدة إلنشاء
وت��دري��ب ق��وات مما يس ّمى «المعارضة السورية المعتدلة» ب��دأت تنهار
وتقترب من المهزلة» .واردف انه ليس من الواضح في الوقت الراهن «آلية
تعامل الواليات المتحدة مع أكراد سورية ،وهل هي في عالقة شراكة مع
تركيا ام يجري استغاللها من قبل الرئيس اردوغان».
اعتبر معهد واشنطن لسياسات الشرق األدن��ى انّ محور المحادثات
االميركية السعودية سيكون الموضوع االقتصادي ،ال سيما أنّ «زيارة
الملك سلمان تتزامن مع انعقاد مؤتمر اميركي سعودي لالستثمار ،ومن
المتوقع ان يض ّم الوفد المرافق له شخصيات رفيعة مختصة بالشؤون
المالية واالق�ت�ص��ادي��ة» .واوض��ح انّ األوس��اط االميركية قلقة لتداعيات
انخفاض اسعار النفط على المداوالت التجارية مع السعودية .واضاف
انه نتيجة لتقلص مدخول النفط «اضطرت السعودية لتقليص الميزانيات
وإبطاء تنفيذ أعمال اإلنشاءات لبعض المشاريع التي بدأ العمل بها في عهد
الملك الراحل عبد الله ،والتقليص أصاب قطاع المشتريات الدفاعية ايضا».
ووجه انتقاده إلى سياسة السعودية في زيادة انتاجها من النفط والتأثير
على رفع األسعار ،بل على العكس يبدو انّ الجانب السعودي اضحى مرنا ً
امام تخفيض اضافي في أسعار النفط».

لبنان

في تناوله للتظاهرات واالحتجاجات الشعبية في لبنان ،اك��د معهد
كارنيغي انّ رسالتها أبعد من نطاق شعاراتها الناجمة عن إخفاق الحكومة
في معالجة النفايات المتراكمة منذ زمن ،ولها اعتبارات سياسية في الدرجة

االستخبارات امتداد للسياسة
بوسائل قذرة

استدارت واشنطن ودوائ��ره��ا السياسية الى داخل
مركز صنع ال��ق��رار عقب «اك��ت��ش��اف» تطويع مضمون
تصب
واستنتاجات تقارير استخبارية ،عسكرية الطابع،
ّ
في خدمة توجه اإلدارة االميركية الراهن ب��أنّ غاراتها
الجوية ض� ّد تنظيم داع��ش تؤتي أكلها وتمضي قدما ً
بتحقيق إنجازات.
ص��راع األجنحة المتعددة في القرار االميركي ليس
وليد اللحظة او محصورا ً برئيس معيّن ،بل ألزمة رافقت
كافة الرؤساء االميركيين منذ الحرب العالمية الثانية
بالتزامن مع تنامي دور «المجمع العسكري الصناعي»
وأجنحته المالية واإلعالمية ،في صياغة القرار السياسي
واالستراتيجية العامة ،منذ الحرب االميركية على فيتنام
تحديدا.
يخص «دقة
ت� ّم الترويج لجذر األزم��ة االخيرة ان��ه
ّ
وصوابية المعلومات االستخبارية» إلعانة الرئيس على
لب
اتخاذ قراراته خدمة لالستراتيجية العامة ،وحصر ّ
النقاش في داخل اروقة واشنطن من قبل االطراف المعنية.
واقصى ما ترمي تحقيقه ادخال بعض اإلصالحات على
آليات وهيكل االجهزة االستخبارية ،في المحصلة العامة
«درءا ً لمزيد من اإلحراج واإلرباك» للمؤسسة الحاكمة.
في هذا الصدد ،وعقب توجيه اإلدان��ات واالتهامات
المباشرة للرئيس السابق ج��ورج بوش االب��ن ونائبه
ديك تشيني ،حذرت دورية «فورين افيرز» المرموقة من
التسطيح وثنائية الخيارات وتسييس المسائل «اذ انّ
الخيارات الحقيقية الصلبة نجدها في تالوين رمادية
متعدّدة ،واعتماد إصالحات متس ّرعة قد تض ّر اكثر ما
تنفع» .واضافت انه ينبغي االلتفات الى تعزيز واعالء
«المنطق السليم وسويّة التوجه وسالمة الحالة النفسية
لكبار المسؤولين ،بينما أسهمت االصطفافات الحزبية في
حصر األزمة ضمن حدود مقبولة بشكل عام»( .عدد أيار/
حزيران )2004
المرور على بديهيات موضوعية تستند الى االعتماد
الصارم على الحقائق دون سواها من اعتبارات ال يضيف
جديداً ،مع إدراك ك ّل من يعمل بالشأن العام انّ «التقارير»
لتصب في خدمة أهداف سياسية
تصاغ ويت ّم تطويعها
ّ
محددة لصانع القرار ،مؤسسة او منصبا ً رئاسياً.
في الحالة الراهنة ،ت� ّم تسليط ال��ض��وء ،وبالتالي
المسؤولية ،على هيئة «ال��ق��ي��ادة المركزية» للقوات
االميركية المسلحة ،كونها الجهة المخ ّولة بجمع وتحليل
وصياغة التقارير الميدانية الخاصة بالحرب على تنظيم
داعش .واستحضر دور «المفتش العام» في وزارة الدفاع
للتدقيق في تلك اآللية وتحديد المسؤولية ،نظرياً،
عقب تسريب أنباء تفيد ب��أن كبار القادة العسكريين
مارسوا ضغوطا ً على مرؤوسيهم للخروج باستنتاجات
معينة تعطي «ص����ورة وردي����ة وم��ش��ج��ع��ة» للحرب

األول��ى خاصة «للفراغ السياسي وغياب رئيس ،وتمديد مجلس النواب
واليته مرتين تلقائياً» .واضاف ان السلطات الرئاسية أضحت صالحيات
يمارسها مجلس الوزراء وأفضت الى اعتبار كافة اعضائه ( 24وزيراً) ،كل
له حق الفيتو على كافة القرارات» .وعليه ،اصبحت البالد محكومة «بالشلل
على كافة الصعد».

جيش االحتالل «اإلسرائيلي»

سلّط معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى جهوده إلبراز «التغييرات
المتعدّدة التي طرأت على المشهد االستراتيجي في إسرائيل :التطرف،
والعنف ،ومجموعات مدججة بالسالح استطاعت استبدال الدور المنوط
بجيوش ال��دول المجاورة ،والتي بمجموعها ارتفعت الى منزلة التهديد
العسكري الرئيس إلسرائيل ،باستطاعتها استهداف مراكز التجمعات
السكنية والمرافق االستراتيجية الحيوية بطاقة نارية قوية» .واضاف
ان ذلك التهديد «يتنامى باستمرار لناحية حجمه وسرعة حركته ومداه
ودقته وحجم (الرؤوس المتفجرة) ،والبقاء على قيد الحياة» .كما اعرب عن
عميق القلق الذي ينتاب المؤسسة العسكرية من امكانية «تقويض قدراتها
الهجومية في البر والجو والبحر ،وحرمانها من فعالية جهودها الحربية»
نتيجة تعاظم الطاقات العسكرية المتطورة لدى الخصوم .كذلك اضاف الى
جملة عوامل القلق «نشاطات مكثفة لحفر االنفاق» .كما اشار المعهد الى
«تآكل مكانة اسرائيل سياسيا ً في الغرب في السنوات الماضية».

تركيا

اعتبر معهد كاتو انضمام تركيا للجهود األميركية في الحرب ضد
داعش خطأ ً «وقرار غير حصيف» ،في هذه المرحلة المتأخرة من مواجهة
تمدّد داعش ،وانقضاء فترة زمنية طويلة «تح ّملت فيها الواليات المتحدة
العبء األكبر لجهود التصدي» .وأشار بوضوح الى تباين رؤى الطرفين،
االم�ي��رك��ي وال�ت��رك��ي ،خ��اص��ة ف��ي األول��وي��ات بعد ب��روز العامل الكردي
وفعاليته في محاربة داعش ،بالنسبة لواشنطن ،وخشية انقرة من تنامي
دور االكراد ومن ثم مكانة وهيبة حزب العمال الكردستاني .واردف انه
ك��ان يتعيّن على االدارة االميركية «الضغط على تركيا لتأمين حدودها
الجنوبية (واإلقالع) عن هدفها بإنشاء منطقة عازلة خالية من األكراد في
شمالي سورية» .واضاف انه يتعيّن على اإلدارة الح ّد من انخراط الدول
الحليفة في «جهود مكافحة التهديدات التي تواجه األمن الدولي نيابة عن
واشنطن ،ال سيما أن اه��داف اولئك ال تتسق مع المصالح االميركية في

االميركية خالفا ً للوقائع الملموسة بين أيديهم.

التسييس أسلوب قديم وفعّ ال

في الجانب التفصيلي الها ّم ،ص ّرح العميد توماس
وايدلي ،رئيس أركان قيادة العمليات العسكرية ،يوم 15
أيار الماضي« ،انّ تنظيم داعش يعاني من خسارة وهو
في موقف الدفاع» .بينما أتت تصريحات المسؤولين
العراقيين في اليوم عينه لتف ّند ادّعاءاته لتزامنها مع
احتالل التنظيم للمجمع الحكومي الرئيس في مدينة
ال��رم��ادي ،وسقوط المدينة بأكملها في قبضته بعدها
بيومين.
وأوض��ح��ت ال��ن��ش��رة االل��ك��ت��رون��ي��ة «دي��ل��ي بيست»
االعتبارات والدوافع التي أدّت إلع��ادة صياغة الوقائع
يخص
بالقول انّ «التقارير التي اعتبرت متشائمة في ما
ّ
فعالية الحملة االميركية ،او التي شككت بالقوات العراقية
المد ّربة اميركيا ً وقدرتها على إلحاق الهزيمة بداعش،
وجدت طريقها عبر التسلسل الهرمي للقيادة بل لم يت ّم
إطالع كبار المسؤولين عليها».
واردفت نقالً عن أطقم المحللين القول «القاعدة العامة
المشتركة انّ االستنتاجات والخالصات المطلوبة كان
ينبغي ان تسير ضمن سقف محدّد سلفاً ،وعليه مارسوا
رقابة ذاتية على المضمون» نظرا ً للضغوط المفروضة
على عدم الخروج عن المألوف.
مدير وكالة االستخبارات العسكرية السابق ،مايكل
فلين ،وصف ما اعلن «المصطلح الذي يمكنني استخدامه
هو تسييس األجهزة االستخباراتية ،انه أمر خطير».
اش���ار ال��ع��ام��ل��ون ف��ي ت��ل��ك األج��ه��زة إل���ى انّ ق��ادة
االستخبارات في القيادة المركزية شكلوا درع �ا ً واقيا ً
ض ّد الضغوط الخارجية في السابق ،بيد انّ الحماية
المفترضة شهدت تراجعا ً في السنتين االخيرتين« .يلمس
المرء إيحاءات وضغوط لبقة ومتقنة لكنها فعالة».
من نافل القول انّ ادارة الرئيس اوباما «سارعت»
سابقا ً في نعي وفاة تنظيم القاعدة عقب الغارة االميركية
على مق ّر اقامة أسامة بن الدن ،عام  .2011واوضح العقيد
السابق في االستخبارات العسكرية ،ديريك هارفي،
للنشرة المذكورة ،انه «بصرف النظر عن انّ القاعدة
ّ
والكف عن
د ّمرت او ت ّم تهميشها ،جاءتنا األوامر بالتوقف
المضي في سياق ذلك التحليل».
ّ
ومضى هارفي في تعرية سياسة الضغوط الرسمية
انه وباالستناد الى الحقائق والملفات التي استولت عليها
القوات األميركية في تلك الغارة فانّ «صفوف التنظيم من
وجهة نظرنا كانت متن ّوعة واقوى بما كان يعتقد سابقاً،
بصرف النظر عن تلقي بؤرته القيادية ضربة موجعة».
قبيل العدوان األميركي واحتالله العراق،2003 ،
استحدثت البنتاغون هيئة سياسية «مكتب التخطيطات
ال��خ��اص��ة» ،لتسويق ال��ع��دوان واي�لائ��ه مهمة «توفير
سياق مراجعة مستقل للمعلومات االستخبارية الخام،
قبل تصفيتها وتنقيحها ،وتحدي استنتاجات االجهزة

كافة االوقات».

ايران

ناشد مركز الدراسات االستراتيجية والدولية صناع القرار الى اإلقالع
عن «االنشغال بقرار الكونغرس المرتقب حول االتفاق» النووي مع ايران،
والعمل أبعد منه «وتركيز الجهود للنظر في آليات تطبيق االتفاق» عوضا ً
عن ذل��ك .وح��ث صناع ال�ق��رار على «توثيق الجهود مع حكومات الدول
الحليفة وتيقنها من انّ االتفاق سيعزز اوضاعها األمنية وليس العكس».
واوضح انّ التوجه المطلوب يستدعي «إعادة النظر بتحالفاتنا األمنية مع
دول الخليج ،والسعي إلنضاج افضل الظروف للتعاون مع تركيا ،بل األه ّم
نزع فتيل األزمة الحادّة بين إسرائيل والواليات المتحدة».

باكستان

حث مركز الدراسات االستراتيجية والدولية باكستان على «مراجعة
اهدافها الكامنة وراء برنامجها النووي ،ال سيما وهي في وضع تنافسي
أفضل ،واحيانا ً تتف ّوق على الهند .لديها اربع مفاعالت النتاج اليورانيوم
مقابل مفاعل أوحد للهند؛ باستطاعتها انتاج  20رأس نووي سنويا ً مقابل
نحو  5رؤوس مماثلة للهند» .واض��اف انّ الهند تتف ّوق على جارتها في
«المواد االنشطارية وإنتاج الرؤوس الحربية لو أرادت ولوج ذالك الطريق،
وقابلتها باكستان باالستثمار في مجمع إنتاج ضخم لالسلحة النووية».
وح��ذر باكستان من استمرار جهودها لتصعيد السباق ال�ن��ووي اذ انه
محكوم عليها «بالفشل المسبق ،ناهيك عن قدرتها توسيع البنية التحتية
الراهنة ،وينبغي عليها ان تدرك انه ليس بوسع اسلحتها النووية معالجة
تحدياتها الداخلية».

«العرب يتطلعون شرقاً»

نبّه صندوق مارشال االلماني صناع القرار الى تداعيات إخفاق السياسة
االميركية في الشرق االوسط ،مما أسفر عن «بدء التوجه شرقا نحو آسيا،
ال سيما دول محورية مثل تركيا وآخرين في حوض البحر المتوسط».
واوض��ح انّ «النفوذ االميركي الصاخب في المنطقة» سابقا ً شكل حائالً
دون دخول ال��دول اآلسيوية بقوة ،بينما نجد تنامي استثمارات للصين
واليابان والهند في الوقت الراهن ،واضحى «حوض المتوسط اقرب الى
آسيا للتنافس على احتياطاته من مصادر الطاقة ،في ظ ّل بروز استقالل
ذاتي للطاقة في الواليات المتحدة».

االستخبارية التقليدية» .وما اسفر عنه «المكتب» هو
إضفاء بعد ايديولوجي محدد على التقارير النهائية واتهم
بالتالعب بالحقائق وإرشاد القرار السياسي في اتجاه
أوح��د وهو شنّ الحرب بصرف النظر عن «المعلومات
الغامضة» وصدقيتها في التيقن من «أسلحة الدمار
الشامل».

الحقائق تدحض التقارير

بلغت قوة تنظيم داعش اوجها في شهر آب ،2014
باحتالله مناطق شاسعة وم��دن رئيسة ف��ي العراق
وسورية ،وتكبّد خسارة نحو  9في المئة من تلك االراضي
منذ مطلع العام الجاري ،وفق احصائيات وزارة الدفاع
االميركية ،كمؤشر على «نجاح» استراتيجية الغارات
الجوية االميركية.
الدوائر االميركية تلتزم الضبابية والغموض امام
تحديد ّ
أدق لطبيعة الخسائر المشار اليها ،األمر الذي
انعكس على مضمون تقارير «ال��ق��ي��ادة المركزية؛»
والتقديرات التي ر ّوجتها وكالة االستخبارات المركزية
لعديد تنظيم داعش بنحو  31.500عنصر عام ،2014
بينما العدد الحقيقي بلغ أضعاف المعلن ،حيث يقدر
األخصائيون بالشؤون العسكرية انّ صفوف التنظيم
تفوق  100.000عنصر مقاتل ويسيطر على مساحة
واسعة من االراضي يقطنها نحو  4ماليين مواطن .تلك
األرقام ال تأخذ في الحسبان الميليشيات المحلية المشكلة
في األراضي المسيطر عليها.
االرقام «الرسمية» خرجت من التداول سريعا ً لتتبعها
تقديرات بأنّ قوة التنظيم العددية حافظت على مكانتها
كما كانت عليه العام الماضي ،تمكنه من االحتفاظ
بالمساحات الشاسعة والمراكز السكانية تحت سيطرته،
بل شنّ هجمات متعددة.

مراجعة السياسة المتبعة

تعديل الوقائع الملموسة وتزيينها في الوسائل
اإلعالمية لم يعد ترفا ً تستطيع اإلدارة االميركية االستمرار
ب��ه .واض��ط��رت إل��ى ال��ت��ج��اوب م��ع االت��ه��ام��ات «بفشل
سياساتها نحو داع��ش» ،بل فشل طموحاتها بتشكيل
وتدريب ق��وات مسلحة سورية «معتدلة» كبديل مواز
للتنظيمات التكفيرية المتعدّدة هناك.
في هذا السياق ،برز المدير السابق لوكالة االستخبارات
المركزية ،ديفيد بيترايوس ،مطالبا ً باستغالل تنظيم
القاعدة وما تبقى من تشكيالته كرأس حربة في مواجهة
داعش ،مستندا ً الى تجربته في استحداث «الصحوات»
في العراق ع��ام  2007إخماد المقاومة العراقية ض ّد
االحتالل االميركي ،الى حين.
بيترايوس ال ينطق من هواه بل لما يمثله من مصالح
وق���وى داخ���ل المؤسسة العسكرية واالستخبارية،
راميا الى تصويب الجدل داخل اصطفافات الكونغرس
باستمرار الدعم وتوفير ما تحتاجه القوات االميركية

من امكانيات ودعم سياسي؛ وطرح المسألة على بساط
البحث في مناخ االنتخابات الرئاسية المقبلة.
واوضحت نشرة «ديلي بيست» ،سالفة الذكر ،نقالً
عن مق ّربين من بيترايوس بأنه «يعمل بصمت لحث
المسؤولين االميركيين على بناء جسور تواصل مع
عناصر معتدلة من «ارهابيّي النصرة» وتوكيلهم مهمة
التصدي لتنظيم داعش» .يساعده في ذلك تنامي حرب
التصفية المتبادلة بين المجموعتين ف��ي االراض��ي
السورية بشكل خاص.
من المبكر ألوان��ه الجزم بنجاح توجه بيترايوس
في الداخل االميركي نظرا ً لما يمثله تنظيم القاعدة من
ارهاب مسؤول عن هجمات  11أيلول  ،2001في الذاكرة
الجمعية االميركية.

الخالصة

ص��راع اإلرادات بين االجهزة االستخبارية وصناع
القرار السياسي ليس وليد اللحظة بل يعود الى قدم
يخص
الزمن ،ويستم ّر في كافة العصور واألزمنة ،في ما
ّ
النظام السياسي األميركي وضوابطه المتعارف عليها.
في الماضي القريب ،استفاق العالم على غزو المانيا
النازية لالتحاد السوفياتي بناء على رغبة وإصرار هتلر
بخالف أجهزته االستخبارية وقيادة األركان العامة التي
«اضطرت» لتوضيب سيل المعلومات لتناسب مقاسات
رؤية هتلر ،الذي ثبت الحقا ً حجم خطئه في تقييم قدرة
الجيوش السوفياتية وعزمها على الدفاع بشراسة عن
أراضي البالد.
في الوضع الراهن ،يستم ّر الرئيس أوباما وأرك��ان
إدارته باإلعالن عن فعالية «الحرب الجوية المحدودة»
وإلحاقها الهزيمة بتنظيم داع��ش ،مستندا ً الى تقارير
استخبارية «ت ّمت اع��ادة صياغتها» لتالئم طموحاته
وآماله؛ األم��ر ال��ذي وفر له ولحزبه الديمقراطي منصة
سياسية استغلها في االنتخابات النصفية عام .2014
من غير المرجح ان يطرأ ايّ تعديل جوهري على
التوجه الراهن ،في ما يخص «الحرب على االره��اب»،
وإلى حين انتهاء موسم االنتخابات الرئاسية ،ال سيما انّ
مستقبل المرشحة األقوى عن الحزب الديمقراطي ،هيالري
كلينتون ،مرتبط عضويا ً بسياسات الرئيس اوباما في
تمس
الشرق االوسط ،وتسعى إلى تفادي اي انتقادات
ّ
جوهر السياسة خالل السباق الرئاسي.
ف��ي ال��ع��رف االم��ي��رك��ي ،م��ا تلبث ان��ت��ق��ادات األجهزة
االستخبارية ان تبرز حتى تتالشى وتختفي سريعا ً
«العتبارات األمن القومي» .وعليه ،من المستبعد السماح
لمرشحي الرئاسة من الحزبين التطاول على المؤسسة
بكافة تالوينها ،ال سيما القيادة المركزية ،التي تأتمر
مباشرة للبيت األبيض .وفي هذا السياق ،من غير المرجح
أيضا ً ان تلقى مناشدات اإلصالح آذانا ً صاغية وستغرب
عن الظهور سريعا ً ايضاً.

