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هل تغامر تل �أبيب ّ
ب�شن حرب جديدة
رد ًا على االنتقام للقنطار؟
} حميدي العبدالله

هل تغامر تل أبيب بش ّن حرب جديدة ،إذا ما قام حزب الله باالنتقام
للشهيد سمير القنطار؟
قادة الكيان الصهيوني أطلقوا تهديدات تفيد بأنّ تل أبيب سوف
لن تقبل هذه المرة بقواعد اللعبة ،التي أعقبت ال��ر ّد على استهداف
مقاومين في القنيطرة بينهم جهاد عماد مغنية ،في عملية مزارع
شبعا.
لكن سماحة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ر ّد
بوضوح وحزم على هذه التصريحات التي أدلى بها قادة العدو ،وأكد
أنّ المقاومة جاهزة للر ّد وستقوم بالر ّد مهما كانت التداعيات ،ووجه
رسائل للصديق قبل العدو أنّ دماء شهداء المقاومة ٌّ
خط أحمر ولن
أي محاولة لمنع المقاومة من الر ّد الحازم الذي يردع العدو
يت ّم قبول ّ
ويمنعه من مواصلة حرب االغتياالت.
حتمي وآتٍ  ،وك��ان ال��ر ّد قويا ً
لكن في ح��ال ر ّد ح��زب الله ،وال��ر ّد
ّ
وموجعا ً هل تلجأ تل أبيب إلى ش ّن حرب واسعة ،متوهّمة أنّ حزب
الله والمقاومة مستنزفة اآلن في الحرب على سورية؟
من حيث المبدأ ال يمكن استبعاد هذا االحتمال ،ال سيما أنّ حكومة
تفجر االنتفاضة الثالثة ،انتفاضة
العدو تواجه م��آزق كبيرة ،بعد ّ
السكاكين والدهس وعجزها عن وضع ح ّد لهذه االنتفاضة ،ولكن في
المقابل على الكيان الصهيوني وحكومة العدو أن تأخذ بعين االعتبار
مجموعة من العوامل والمعطيات:
أوالً ،أنّ قدرات المقاومة وحلفاءها ،وال سيما القدرات الصاروخية
أي وقت سابق ،ولم تتأثر بالحرب الدائرة
هي أقوى مما كانت عليه في ّ
في سورية ،ومن شأن توسيع العدوان على المقاومة أن يجا َبه بر ّد
مزلزل لم تعتد على مثله حكومة العدو لما لدى المقاومة من قدرات
على هذا الصعيد.
ثانياً ،إذا حاول العدو الصهيوني الهروب من الحرب الصاروخية
إل��ى القتال ال��ب��ري سيجد أم��ام��ه مقاومة ح��ازت على خ��ب��رات كبيرة
في الحرب الدائرة في سورية ،وس��وف تكبّده خسائر أعلى بكثير
من الخسائر التي خسرها في حرب عام  2006أو في حروبه ض ّد
المقاومة على جبهة قطاع غزة.
أي مغامرة عسكرية بتوسيع العدوان ض ّد لبنان
ثالثاً ،من شأن ّ
وسورية أن يجهض ما سعت إليه واشنطن وتل أبيب من إشعال فتن
وأي عدوان واسع على سورية ولبنان
االقتتال بين العرب أنفسهمّ ،
يعيد الصراع إلى صورته التي حاولت واشنطن وتل أبيب طمسها،
وم��ن ش��أن ذل��ك أن يترك آث���ارا ً وت��داع��ي��ات ف��ي غير مصلحة الكيان
الصهيوني ،الذي يقف اآلن متف ّرجا ً على االقتتال في سورية ومن
أي ثمن على الرغم من أنه هو المستفيد الرئيسي ،بل
دون أن يدفع ّ
الوحيد من هذا االقتتال الذي استنزف قدرات كثيرة ،كان يمكن أن
توظف في مواجهته ،ودعما ً للشعب الفلسطيني.

دماء ال�شهادة تقلق جالدها...
} سعدالله الخليل
رفضت مملكة آل سعود تسليم جثة الشيخ نمر النمر إلى ذويه
لدفنه خشية أن يتح ّول تشييعه إلى موجة تظاهرات حاشدة كتلك التي
ع ّمت األراضي الفلسطينية غداة تشييع الشهيدة أشرقت قطناني وعدد
من الشهداء الفلسطينيين الذين أفرجت سلطات العدو اإلسرائيلي عن
جثامينهم ،والتي حاولت فرض شروط قاسية على ذويهم إلرغامهم
على تشييع أبنائهم في الليل خشية تصعيد في صفوف الشارع
الفلسطيني المنتفض.
ال يقلّل من مقام الشهيد النمر أن تص ّر الرياض على دفنه مع من
نفذت بحقهم أحكام اإلعدام ،في خطوة تعيد إلى الذاكرة مقابر األرقام
الزاخرة برفات الشهداء األبطال الذي سطروا مالحم الشهادة واإلباء.
بين قضية الشيخ النمر وأشرقت قطناني ثمة رسالة مقاومة العين
للمخرز وتح ّول جبروت القاتل إلى خوف من دم يرفع صوت القضية
عاليا ً وينادي بالثأر من جالد يتمترس وراء آلة قتل جبارة.
يدّعي آل سعود بأنّ رسالة الشيخ النمر المعتدلة أفكار متطرفة ،في
حين نشر أتباعها التطرف واإلرهاب حول العالم من تنظيم «القاعدة»
إلى تنظيمات «داعش» و«النصرة» وما تف ّرع منها ،ولع ّل توصيف آل
سعود لإلرهابي القتيل زهران علوش بالمعتدل يكشف معاييرهم
التي تشبه معايير سلطات العدو «اإلسرائيلي» بتوصيف الشهداء
العزل باإلرهابيين.
تكشف الئحة االتهام التي ساقها آل سعود بحق الشيخ النمر والتي
اشتملت على «اعتناق المنهج التكفيري وعقائد الخوارج المخالفة
للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة ونشرها بأساليب مضللة
والترويج لها بوسائل متن ّوعة ،واالنتماء لتنظيمات إرهابية ،وتنفيذ
مخططاتهم اإلجرامية» ما يكفي إلثبات براءة النمر الذي لو اتبع منهج
محمد عبد الوهاب لكان اليوم جليس ملك مملكة الرمال.
أخطر ما اقترفته المملكة بإعدام النمر أنها أشعلت نيران الداخل
السعودي الذي لطالما عمل النمر على إخمادها بدعوة أنصاره إلى
ضبط النفس أمام تجاوزات آل سعود والظلم بحقهم ما يفتح أبواب
التصعيد على مصراعيها بإشعال انتفاضة ال تق ّل عن انتفاضة الشعب
الفلسطيني في وجه االحتالل الجاثم على صدور الفلسطينيين منذ
عقود .إعدام سعودي لعشرات المتهمين والخلط ما بين السياسة
واإلرهاب رسالة للسير في التصعيد إلى حدوده القصوى في رسائل
تتجاوز حدود المملكة ،وما موجات التصعيد السعودي اإليراني
سوى صورة لما أرادت الرياض إيصاله بالتزامن مع إعالنها وقف
والمضي في حربها ض ّد شعب أعزل رفض التبعية
الهدنة في اليمن
ّ
للرياض التي تص ّر على مذهبة معاركها.
وكما رفع مشيّعو قطناني في نابلس صورة السيد حسن نصرالله،
رجل المواجهة مع العدو «اإلسرائيلي» ،وقبلها رفعت صوره في مصر
والمغرب وتونس ،سترفع في أرض الحجاز لتعلن بأنّ صرخة الحق
ال يعلوها صوت وال يسكتها جالد مهما تفاقم جبروته على األرض،
ولتوكد أنّ دماء الشهداء مصدر رعب لجالدها ال يق ّل تأثيره عن صدى
صوتهم وهم أحياء.
«توب نيوز»

ال جدوى من ال�ضغوط
ـ اغتيال الشيخ النمر ليس قضية قانونية ليختبئ المرتشون وراءه��ا،
فالشيخ زعيم جماعة وصاحب رأي وهو داعية سلمي عندما يتصل األمر
بالعنف.
ـ من هم دونه تمثيالً وتعبيرا ً يحظون بحصانات الرؤساء وال يبقون شأنا ً
يخص بلدهم كالمنشقين الروس الحقا ً والداالي الما زعيم التيبت وال يمثل هؤالء
ّ
او يناهضون ظلما ً كتمثيل الشيخ النمر وحجم الظلم والتمييز ض ّد جماعته.
ـ يلتقي الرئيس األميركي بالداالي الما وال يقبل للصين احتجاج ألنه صاحب
رأي وزعيم جماعة.
ـ السعوديون يدعون إلى رحيل الرئيس السوري وال يحترمون الشأن
السيادي ،بينما لم يقل أحد بسقوط نظامهم وال ملكهم ،ويستقبلون مؤتمرا ً
للمعارضة السورية وبينهم إرهابيون ،ويستنكرون مقتل زهران علوش وهو
إرهابي موصوف وقتل في حالة حرب.
ـ العالم يملك توثيقا ً ال ينقصه أدلة على كون الحكم السعودي بؤرة اإلرهاب
في العالم.
ـ آن أوان القول إنّ نظاما ً بال دستور صار شيئا ً من الماضي ،ووجب زواله
ليعرف العالم االستقرار كما زوال نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا،
وأنّ العالم سيبقى ينزف ما بقي هذا النظام.
ـ ال جدوى من الضغوط ،المطلوب العزل.

التعليق السياسي

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية
استم ّرت األحداث الضاغطة على المشهد السياسي بالحضور
واالهتمام على الرغم من انشغال واشنطن الرسمية في العطلة السنوية
احتفاالً بالعام الجديد.
سيستعرض قسم التحليل مسألتين من صلب المشهد السياسي
األميركي ،وانْ بغياب ترابطهما المباشر :االولى ،استعادة القوات العراقية
لمدينة الرمادي من سيطرة قوات الدولة االسالمية ،بعد معارك قاسية؛
التجسس
والثانية ،الكشف عن استمرار األجهزة األمنية األميركية في
ّ
على محادثات هاتفية لقادة دول اجنبية ،من بينها «رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو» ،وتوجهات الساسة األميركيين وتنسيقهم معه في عدد من
القضايا؛ التجسس الداخلي يعد مخالفا للقانون األميركي لما له من
تداعيات محلية واقليمية ،خاصة في البعد االنتخابي وتأثيره على حملة
المرشحة هيالري كلينتون ابان توليها منصب وزير الخارجية كونها
كانت من اركان االدارة.

االستراتيجية األميركية المقبلة

شرع معهد أبحاث السياسة الخارجية إرساء مبادئ االستراتيجية
المقبلة لإلدارة األميركية الجديدة وحثها على االقتداء بما أفرزته «نهاية
الحرب الباردة التي حرمت صناع القرار (في واشنطن) من تركيز
الجهود على مسألة مركزية كبرى؛ بينما تواجه راهنا ً سلسلة من
القضايا والتهديدات المتجدّدة» .واوضح انّ اإلرث السياسي السائد
ال يأخذ بعين االعتبار «اهمية تربية واحتضان مواهب قيادية تتميّز
بحس استراتيجي على المستوى الدولي ،يؤهّلها تخصيص جهود
ّ
عالية لتداول تحليالت استراتيجية بدالً من العرف السائد بأسلوب
إدارة األزمات» .كما انّ «بنية النظم البيروقراطية الراهنة التي تتحكم

بالسياسة الخارجية واألمن القومي األميركي ،تحيل تطبيق استراتيجية
متماسكة الى أمر بعيد المنال ،ال سيما في مضيّها للتركيز على اعتماد
حلول تقنية وإطالق مواقف مثالية ،عوضا ً عن االلتفات الى مزاوجة
االهداف باالمكانيات المتوفرة».

تباين موقفي الحزبين من «إسرائيل»

اعاد معهد كارنيغي قراءة استطالعات الرأي بين قواعد الحزبين
حول الموقف من «اسرائيل» ،قائالً انه اذا استثنى المرء جمهور
«االنجيليين» من الحزب الجمهوري «الذين يمثلون نحو  10%من
مجموع السكان و 23%من ناخبي الحزب» ،المعروفين بتبني قراءة
حرفية صارمة لنصوص ونبوءات الكتاب المقدّس ،فإننا «نقترب
من تل ّمس حقيقة كاشفة تشير الى تبخر الفروقات بين قواعد الحزب
الجمهوري وباقي التوجهات السياسية في ما يتعلق بإسرائيل وتتقلص
الى ح ّد بعيد في ما يخص الموقف من االسالم والمسلمين» .وزعم انّ
قراءة االستطالعات تد ّل على انّ «التشبّث بالموقف االسرائيلي ليس
تخص
بالضرورة مسألة شائعة في صفوف الحزب الجمهوري بل
ّ
التيار المتد ّين تحديدا».

دور اإلعالم في الصراع الطائفي

استعرض معهد كارنيغي وسائط التواصل االجتماعي في «الصراع
الدائر بين السنة والشيعة ،واستشراء الخطاب العدائي .اما تبادل
الرسائل المناهضة للطائفية وحدها قد تبدو بال جدوى نسبية امام تنامي
االصابات جراء المعارك الميدانية والهجمات االرهابية» .واوضح استنادا ً
الى تراكم المعلومات المتوفرة انّ «الروايات الطائفية متعدّدة األشكال

والتالوين يجري استغاللها منذ زمن من قبل العائالت الحاكمة ،ورجال
الدين ،والمحتلين األجانب لنيل التأييد لمخططاتهم وفي نفس الوقت
تشويه سمعة وتشتيت المعارضين المحتملين ،الدعاية والخطاب الطائفي
تجد آذانا ً صاغية بين صفوف العرب على امتداد االقليم في وقد تؤدي إلى
مضاعفات جيوستراتيجية» .ومضى بالقول انّ االسر الحاكمة «السنية
في منطقة الخليج بدعم بيّن من رجاالت الدين تقرع طبول الحرب،
واستطاعوا حشد التأييد الشعبي للحرب على اليمن وتصويرها على انها
معركة طائفية بين اقرانهم السنة والمسلحين الحوثيين الذين تدعمهم
ايران».

تركيا

اعتبر صندوق مارشال االلماني أن انعقاد القمة االوروبية التركية ،في
شهر تشرين الثاني الماضي ،اتاح فرصة «لتنشيط العالقات االوروبية
التركية بعد سنوات من التعثر ،ويمكن مقاربة دور تركيا الراهن في
ازمة الالجئين الى دورها كمنطقة عازلة في افق حلف الناتو ابان الحرب
الباردة» .واوضح انّ تباين المواقف االوروبية اخذ منحى مختلفا ً ال
سيما في ظ ّل «مطالبة الجانب البريطاني بإدخال إصالحات على آلية عمل
االتحاد االوروبي ،بينما في المقابل تواجه مطالب حاجة االتحاد لالندماج
يخص مستقبله» .عالوة على ذلك،
تحديا ً تضعه في موقف صعب في ما
ّ
يشهد االتحاد تباينا ً ايضا ً في آلية تعامل دوله المتعدّدة مع روسيا على
خلفية األزمة االوكرانية «وتصاعد وتيرة الجدل حول الرؤية المستقبلية
لشكل االتحاد» .في هذا السياق ،يقول الصندوق ،ان «تركيا أعيد
انتاجها كحارس لحدود اوروبا الغربية مقابل تلقيها دعما ً ماليا ً وبعض
االمتيازات».

ا�ستعادة الرمادي :هل تعني بداية انح�سار «داع�ش»؟
الرمادي :إنجاز أق ّل من انتصار

العراق يعلن تحرير مدينة الرمادي ،التي
يقطنها نحو  500,000مواطن ،ورفع العلم
العراقي على المجمع الحكومي و«بعض»
القادة األميركيين يشككون بالنصر الكبير
المعلن «بعد اكثر من  600غ��ارة جوية»،
نظراً ...النسحاب قرابة  19,000مقاتل من
تنظيم داعش ،وتركهم  150انتحاريا ً لمواجهة
القوات العراقية» ،كما جاء على لسان الجنرال
المتقاعد وعضو ارك��ان المحافظين الجدد،
باري ماكافري 29 ،كانون األول الماضي.
ب��ع��ض اق���ط���اب ال��ن��خ��ب��ة ال��ف��ك��ري��ة من
الليبراليين ف ّندوا ادّعاءات الرئيس األميركي
باالنتصار الوشيك على تنظيم داعش ،نتيجة
دح��ره ف��ي ال��رم��ادي .ف��ي اح��دث إص���دارات
الفصلية المرموقة «فورين افيرز» ،الصادرة
عن مجلس العالقات الخارجية ،اعتبرت
التنظيم ب��ان��ه «ل��ي��س مجموعة إره��اب��ي��ة،
وستفشل جهود مكافحة اإلره��اب في الح ّد
من تقدّم التهديد الجهادي االخير» .واشارت
الدورية بما ال يدع مجاال ً للشك إلى أنّ الرئيس
أوباما «اخطأ» في مساواة داع��ش بتنظيم
القاعدة نظرا ً ألنّ االول «بالكاد يستوفي
شروط وسمه بتنظيم ارهابي» ،على الرغم
من بعض ممارساته التي توحي بذلك «بل ال
يشكل تنظيما ً ارهابياً ،حقيقة».
واردف قائالً انّ داعش يض ّم نحو 30,000
مقاتل ،يسيطر على شريط واسع من اراضي
ال��ع��راق وس��وري��ة ،لديه م��ق��درات عسكرية
واسعة ،يتحكم بخطوط االتصاالت ،يتمتع
ببنية تحتية للقيادة والتحكم ،يم ّول نفسه
بنفسه ،وينفذ عمليات عسكرية معقدة ،انه
شبيه بدولة لديها قوات عسكرية تقليدية».
واشنطن الرسمية ،وعلى لسان الرئيس
أوباما اشادت «بالتقدم الذي حققته القوات
العراقية ودليل على بسالتها واص��راره��ا
وااللتزام المشترك» لدحر داعش واخراجه من
مواقعه اآلمنة .واعتبر قادة وساسة أميركيون
آخ��رون ان الحكومة العراقية «استعجلت
االع�لان عن النصر» طمعا لترسيخ صورة
رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي التي
بدأت تواجه انتقادات داخلية شديدة على
خلفية تصاعد األزم��ات الداخلية واألمنية
واالقتصادية.
في المقابل اعتبر القادة الميدانيين في

ال��ع��راق انّ واشنطن «ه��ذه ال��م��رة ،حرصت
على تثبيت نفوذها وتوفير الدعم للعبادي
وزجت
لضمان ابتعاده عن النفوذ االيراني
ّ
بقوات وامكانيات كبيرة الى جانب الجيش
العراقي».
مشاركة قوات «الحشد الشعبي» بفعالية
محدودة لم تكن مصدر ارتياح في واشنطن
ووكالئها االقليميين ،ووض��ع��ت جملة من
العراقيل السياسية والعملياتية في وجهها
للداللة على انها تشكل «عامل إعاقة وليس
عامل ت��ق�دّم ف��ي العمليات العسكرية ض ّد
داعش ،والذين قاتلوا داعش كانوا من ابناء
الرمادي امثال الجبور والبونمر وابو ريشة
والهايس وصحواتهم وغيرها» .اما الدور
الفاعل «او دور الحشد الشعبي فقد كان
ثانويا» ،وفق رواي��ات من داخل الصحوات،
اوردتها تالفيا ً للتوترات الطائفية السابقة
التي راف��ق��ت استعادة مدينة تكريت ،كما
يرجح.
وسائل اإلع�لام األميركية الرسمية ،قناة
«الحرة» مثاالً ،اعتبرت كلفة تحرير الرمادي
«باهظة ،اسفرت عن تدمير اكثر من 3000
منزل والحاق الضرر بالبنى التحتية» .االمم

المتحدة من جانبها اج��رت تقديرات أولية
لكلفة االعمار في الرمادي التي ستتطلب «ما ال
يق ّل عن  20مليون دوالر ،لكن الكلفة االجمالية
على المدى البعيد ستفوق ذلك الرقم بعدة
اضعاف».
الثابت في معركة تحرير ال��رم��ادي انها
ج��اءت على اي��دي ق��وات الجيش العراقي
ب��درج��ة اس��اس��ي��ة ،وم��ش��ارك��ة مقاتلين من
العشائر المحلية الذين دربتهم بغداد في
اآلونة االخيرة ،وسيعهد لها الحقا مهام تطهير
المدينة من جيوب داع��ش المتبقية؛ بعدما
اثبت االداء الميداني للتنظيم انه قوة عسكرية
قوية جديرة باالعتراف .سيطرة داعش على
مساحات شاسعة من االراض��ي عزز نظرية
تميّزه عن حاضنته االصلية ،تنظيم القاعدة،
ووفر له امكانيات االدّعاء بانّ لديه بنية دولة
مهّدت استقطابه العضاء جدد من شتى اقطار
العالم.
واك���د ال��ن��اط��ق ب��اس��م تحالف واشنطن
الدولي ،ستيف ووري��ن ،ان ق��وات التحالف
«ستواصل توفير غطاء جوي للقوات العراقية
حتى تطهير الرمادي بالكامل».
كما فتح االنتصار بوابة انحسار التنظيم

االرهابي في واحدة من اه ّم مواقعه في البالد،
والذي شكل حاجزا ً مانعا ً امام تقدّم الجهود
المشتركة للعراق وس��وري��ة ف��ي مكافحة
االره����اب ،ويقطع خ��ط��وط إم���داد التنظيم
وتواصله الجغرافي مع تواجده في سورية؛
فضالً عن وق��ف رهاناته بتهديد العاصمة
بغداد عسكريا ً من مسافة جغرافية قريبة
متى شاء.
استعادة الرمادي أعادت للجيش العراقي
بعضا ً م��ن الهيبة ال��ت��ي فقدها س��اب��ق�ا ً في
مواجهات لم تكتمل مع التنظيم .اما المواجهة
الفاعلة ض ّد التنظيم فتتأكد يوما ً بعد يوم
انها تتطلب مشاركة دولية إللحاق الهزيمة
ّ
يسخر فيها سالح الجو طاقاته لمساندة
به،
تقدم القوات البرية في مالحقة ودحر عناصر
التنظيم.
يشار الى انّ تنظيم داع��ش تلقى هزيمة
ثقيلة اضطر على اثرها لالنسحاب من مدينة
عين العرب – كوباني ،خريف  ،2014بفعل
تضافر س�لاح الجو وال��ق��وات البرية التي
استبسلت في قتال عناصر داعش من بيت
إل��ى بيت ،وأس��ف��رت ع��ن مقتل بضع مئات
من عناصره وخروجه منها مدحورا .تأخر

س�لاح الجو عن االن��خ��راط وتوفير الغطاء
للقوات البرية في معركة استعادة تكريت من
داعش كانت مكلفة ومضت بوتيرة بطيئة،
مما استوجب ادخ���ال وح���دات م��ن القوات
الخاصة األميركية «ونحو  80عنصر من
القوات الخاصة االسترالية» لتعزيز القوات
العراقية.
في معركة الرمادي ،ابدع سالح الهندسة
في ال��ق��وات العراقية في تمشيط المنطقة
وتطهيرها من العبوات المتفجرة باستخدامه
معدات أميركية إلزال��ة االل��غ��ام ،واستغلت
عنصر التنسيق بين القوات البرية والمد ّرعة
بتوفيرها الغطاء الناري المطلوب للتطهير
والتقدّم.
بشائر النصر في الرمادي هي محطة على
طريق طويل من التصدي لداعش وتدمير بنيته
وتقليص نفوذه ،ينبغي استثمارها دون تردّد
لمحاصرة التنظيم في مناطق اخرى تمهيدا ً
لضربه في معقله شبه الحصين في «عاصمته»
الموصل؛ وامتداداته في سورية.
البعد الجيوسياسي وم��ا ينطوي عليه
من حسابات الط��راف متعددة ومتناقضة
سيشهد مواجهات اخرى وتراجعات تكتيكية
ينبغي عدم التوقف والتقهقر على خلفيتها.
بكلمة اخرى ،حسابات بعض القوى الدولية
واالقليمية في هذا الشأن ال تطابق او تقارب
االوجاع والرؤى المحلية للعراق وسورية،
ومن المرشح ان تمضي ببطء حصر داعش
في بقعة جغرافية اضيق مما هو عليه راهناً،
لتوظيفه الحقا ً بعد احداث تعديالت مؤاتية
في التوازنات االقليمية ،مستثمرا ً إشاعة جو
من تمدّد االعمال االرهابية في عدة مناطق
جغرافية متباعدة ،والتي يتقنها التنظيم
لما يلقاه من رعاية ودع��م وتأييد اقليمي
ومحلي.
وقد عبّر قائد القوات البرية السويسرية عن
قلق بالده من انتشار العمليات اإلرهابية قائالً
انّ «الوضع في انحدار مستمر ،تهديد االرهاب
يتنامى ،وحرب الشوارع تجري على امتداد
الكرة االرضية؛ اما المستقبل االقتصادي فهو
قاتم وموجات هجرة الالجئين الناجمة عنها
اتخذت ابعادا ً غير مرئية».
ما اراد قوله القائد السويسري ايضا ً انّ
تنظيم داعش سيلجأ لتفعيل خالياه العاملة
في الدول الغربية في غضون األشهر القليلة
المقبلة.

التج�س�س الأميركي على نتنياهو و�أردوغان...
تداعيات
ّ
خلفية مغايرة للتطمينات

تأهّ ب األميركيون لقضاء احتفاالت السنة الجديدة ،وبينما يقضي المسؤولون
عطلتهم السنوية بعيدا ً عن واشنطن وهواجسها ،انفردت يومية «وول ستريت
جورنال» ،في وقت متأخر من يوم الجمعة  29كانون األول ،بالكشف عن
التجسس على اتصاالت بنيامين نتنياهو»،
«استمرار الواليات المتحدة في
ّ
دون ان يرافقه بيان من البيت االبيض ينفي ذلك.
التجسس
يشار ال��ى انّ الرئيس أوب��ام��ا قطع تعهّدا ً سابقا ً «بتقليص
ّ
االلكتروني» على حلفاء واشنطن ،بعد كشف المتعاقد السابق مع وكالة األمن
التجسس الرسمي قبل نحو عامين؛ كان
القومي ،ادوارد سنودن ،لبرنامج
ّ
من بين ضحاياه المستشارة االلمانية انغيال ميركل ورئيسة البرازيل ديلما
روسيف ،وآخرين .من بين القادة الذين لم يشملهم تعهّد أوباما الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان.
اوصى الرئيس أوباما باستمرار وكالة األمن القومي «التنصت» على اتصاالت
بنيامين نتنياهو نظرا ً «لتوفر مب ّرر قوي يتعلق باألمن القومي األميركي» ،كما
وصفه بعض المق ّربين من الدائرة الضيقة حول الرئيس أوباما؛ زرعت بموجبها
معدات تنصت الكترونية متطورة داخل مكتب نتنياهو.
ترجح المصادر السياسية في واشنطن انّ «التسريب» كان متع ّمدا ً من
قبل االدارة ،اذ من غير المستساغ ان يجري الكشف عن قضية حساسة بهذا
الحجم «دون الحصول على موافقة الرئيس أوباما نفسه؛» وكأنه يرسل رسالة
قوية اللهجة «للوبي االسرائيلي ،يذكره بأنّ أمرا ً بالغ األهمية شهد تغ ّيرا ً في
العالقات األميركية – االسرائيلية؛ وكشفنا أساليبكم (للتدخل) ،ونع ّول على
والء المواطنين األميركيين الذين سينتفضون غضبا ً من افعالكم».
التجسس االخيرة ،وفق تقرير الصحيفة المذكورة «استهدفت وكالة
حادثة
ّ
األمن القومي فيها قادة ومسؤولين اسرائيليين وتمكنت من استراق السمع على
بعض أحاديث هؤالء السرية مع أعضاء في الكونغرس األميركي ومع جماعات
يهودية أميركية» ،استطاع البيت االبيض بموجبها التع ّرف على الطريقة التي
اتبعها نتنياهو ومستشاروه في إفشاء تفاصيل المفاوضات «التي حصلوا
تجسس اسرائيلية».
عليها عبر جهود
ّ
ايضاً ،أرسل البيت االبيض تحذيرا ً صريح العبارة ألعضاء الكونغرس
الذين انض ّموا لحملة نتنياهو ض ّد السياسة األميركية الرسمية ،وتع ّمد عدم
إفشاء أسمائهم في المرحلة الحالية ،ويحتفظ بحقه في «تسريب» هوياتهم
الحقاً .بعض هؤالء لجأوا الى «الطلب» من مدير وكالة األمن القومي ،مايكل
روجرز ،تقديم تقرير للجنتي االستخبارات في الكونغرس للتوقف على اذا
ما تع ّمدت الوكالة «رصد اتصاالت األعضاء» خالل عملية التنصت المذكورة،
وهو ما يُع ّد انتهاكا ً للقانون األميركي .الوكالة «اكتفت» بإبالغ المعنيين
انها حذفت اسماء الشخصيات المتو ّرطة قبل تقديم تقريرها للبيت األبيض،
وكذلك أهملت ك ّل البيانات المتعلقة بالتصريحات العدائية المناهضة
لسياسة البيت االبيض.
التجسس»
الصحيفة أوضحت انّ «اإلدارة األميركية ق ّررت عدم إزالة اجهزة
ّ
الخاصة بالتنصت على زعماء دول حليفة «نظرا ًلصعوبة اعادة زرعها وتفعيلها،
انْ لم يكن من المستحيل استعادة القدرة على التوصل لتلك البيانات» .وفي ما

يخص نتنياهو تحديدا ً فإنّ البيت االبيض كان دائم القلق من جهود نتنياهو
ّ
«التشويش على المفاوضات النووية مع ايران».
وكانت الصحيفة عينها قد نشرت تقريرا ً لها 23 ،آذار  ،2015اتهم «اسرائيل»
بالتجسس على لقاءات سرية جمعت الوفد األميركي المفاوض مع الدول
ّ
الغربية المشاركة لمناقشة الملف النووي االيراني ،واستغالل «اسرائيل
المعلومات الواردة اليها حوله (وقامت) بتسريبها لعدد من اعضاء الكونغرس
بغية معارضة» االتفاق مع ايران .األمر الذي اثار حفيظة البيت االبيض ،كما
وصفته شبكة (سي ان ان) االخبارية ،مما حفز «مسؤول أميركي للقول انّ
التجسس شيء وتوظيف االسرار ض ّد أميركا شيء آخر».
ّ

تداعيات الكشف داخليا ً

اوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة نوتر دام ،مايكل ديش ،ما يعتقده
التجسس وانعكاساتها على المشهد الداخلي األميركي ،الخاص
تفاعالت عملية
ّ
بأعضاء الكونغرس تحديدا ،بالقول انّ الكشف عن العملية «يؤشر بشكل قوي
على:
اوالً :تباعد المصالح األميركية واالسرائيلية في قضايا هامة مثل ايران.
ثانياً :تعرية آفاق التنسيق القوي بين اقطاب اللوبي (االسرائيلي) والحكومة
االسرائيلية في مسعى تأثيرهما على وجهة السياسة الداخلية األميركية».
تملك الغضب وارتعدت فرائص اه ّم ركائز «اللوبي االسرائيلي» ،من نواب
حاليين وسابقين في الكونغرس ،ابرزهم رئيسة لجنة االستخبارات السابقة
عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب ،جاين هارتمان ،انتقدت بشدة
برنامج التنصت على اعضاء الكونغرس ووصفته بانه «انتهاك صارخ للحقوق
الشخصية» ،في حديث ادلت به لشبكة (ام اس ان بي سي) للتلفزة .واوضحت
انها كانت قد طالبت وزير العدل السابق ،اريك هولدر ،اجراء تحقيق للتيقن من
خضوع اي من اعضاء الكونغرس «او ايّ مواطن أميركي بريء» للتنصت على
«تعسف استخدام السلطة ،انني
خصوصيته .واوضحت انها تعتبر ما جرى
ّ
احد اعضاء الكونغرس الذين قد تشملهم تلك الحملة».
المفارقة انّ هارتمان ،إبان وظيفتها الرسمية في مجلس النواب ،كانت من اش ّد
المناصرين لبرنامج التنصت الشامل ابان عهد الرئيس السابق جورج بوش
االبن .ايضاً ،تدخلت هارتمان ابان تسلّمها مهام وظيفتها لحرف مسار تحقيق
كانت تجريه وزارة العدل األميركية ض ّد «عميل اسرائيلي بتهمة التجسس» ،في
بتوسلها لدى وزارة العدل
لجنة ايباك عرف الحقا ً انه حاييم صابان ،تعهّدت له
ّ
بالتجسس .مقابل جهودها ،صابان تعهّد لها الطلب من
لتخفيف الئحة االتهام
ّ
رئيسة مجلس النواب آنذاك ،نانسي بيلوسي ،تأييدها لتعيين هارتمان رئيسة
لجنة االستخبارات في مجلس النواب ،عقب انتهاء انتخابات عام  ،2006التي
فاز بها الحزب الديمقراطي بأغلبية مريحة.
تبارى ثالثة من المرشحين عن الحزب الجمهوري لتوجيه سهام انتقاداتهم
للرئيس أوباما وادارت��ه «الستهداف اسرائيل التي تع ّد الحليف االساسي
الموثوق» للواليات المتحدة .واوضحت يومية «واشنطن تايمز» ،االول من
العام الجديد ،ان المرشح بين كارسون وصف عملية التجسس على نتنياهو
بانها «عمل مشين ،والرئيس أوباما تعامل مع حليفنا القوي والديمقراطي في
الشرق االوسط على انه عد ّوه الحقيقي».

المسألة المحورية في تقرير صحيفة «وول ستريت ج��ورن��ال» ،تنصت
نتنياهو واعوانه على م��داوالت وخطط االدارة األميركية اب��ان مفاوضاتها
الطويلة مع اي��ران ،تغاضى عنها اع��وان ومؤيدو «اسرائيل» ،اب��رز الرموز
كان رئيس لجنة االستخبارات السابق في مجلس النواب ،الديمقراطي بيت
هوكسترا ،الذي استشاط غضبا ً من تقرير الصحيفة مطالبا ً بـ«إخضاع وكالة
األمن القومي ومسؤولين في ادارة الرئيس أوباما للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة
ان ثبت صحة ما ورد في تقرير وول ستريت» .واضاف انّ «وكالة األمن القومي
فقدت كامل مصداقيتها .أمر مر ّوع».
حصنت ادارة الرئيس أوباما الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند والمستشارة
ّ
المانية انغيال ميركل ،وبعض رؤساء دول حلف الناتو – كما اسلفنا – من شبكة
التنصت والتجسس .وابقت على استمرار جهود التنصت على ك ّل من بنيامين
نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
عقب كشف سنودن عن حملة تنصت أميركية منظمة ض ّد قادة دول حليفة
وأخرى صديقة لواشنطن ،لجأت اإلدارة األميركية الى تطمين أوثق حلفائها
باستثنائهم من الحملة ،تأكيدا ً لقلق خصومها من أنها تستغل اإلمكانيات
تخصها ،مما ينذر
الهائلة المتاحة لألجهزة األمنية المختلفة ألغراض سياسية
ّ
بمزيد من التباعدات والمزايدات بين الحزبين في ظ ّل مناخات االنتخابات
الرئاسية الجارية على قدم وساق.
رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب ،ديفين نونيس ،اصدر بيانا ً
يعرب فيه عن نية لجنته التحقيق في حيثيات تقرير صحيفة وول ستريت
يخص محاوالت جمع معلومات استخبارية من قبل األجهزة
جورنال «في ما
ّ
األمنية تتعلق باتصاالت تمتّ بين مسؤولين في الحكومة االسرائيلية وبعض
اعضاء الكونغرس ،والتحقق من تطبيقها للقوانين والتدابير الخاصة المعمول
بها».
خصوم الرئيس أوباما ،من الحزبين ،لزموا جانب التطهّر واالمتثال المطلق
بالقيم العليا ،معتبرين ما جرى «اجراءات نعهد تطبيقها في دول العالم الثالث
التجسس كوسيلة لمحافظة النظام السائد
التي تستغ ّل السيطرة على وكالة
ّ
على نفوذه وهزيمة مناوئيه السياسيين .ينبغي ان تشكل (الحادثة) فضيحة
كبرى حينما نجد تطبيقها داخل اراضي الواليات المتحدة».
تجدر االشارة الى انّ تطبيق بعض اعمال التنصت والتجسس تم ابان عهد
وزيرة الخارجية السابق هيالري كلينتون ،التي تالحقها سلسلة متواصلة من
العقبات بعضها يصل لدرجة الفضيحة ،ال سيما لشغلها منصب عضو في فريق
األمن القومي للرئيس أوباما آنذاك .وعليه من المرجح ان تدخل قضية التنصت
واستهداف نتنياهو ومؤيديه اعضاء الكونغرس موسم االنتخابات الرئاسية
بقوة ،والذين يتربصون بها الستحداث اي هفوة قد تصدر عنها او لها عالقة
بها.
السؤال المحوري يبقى قائما ً في مدى تأثير القضية على حظوظ ترشيحها
عن الحزب الديمقراطي ،خاصة انّ منافسها بيرني ساندرز اعرب مرارا ً عن قلقه
من برامج التجسس والتنصت منذ عام  ،2014وربما يشكل عامل قوة يقفز
بحملته االنتخابية ض ّد كلينتون.
الفترة القريبة المقبلة ،حتى مطلع شهر تشرين الثاني المقبل ،حبلى
بالمفاجآت لكافة المرشحين .وما علينا اال االنتظار والترقب.

