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تمثيل الأكراد
عقدة ال يمكن تخطيها
} حميدي العبدالله
من بين العقبات التي تعترض تشكيل وفد المعارضة الموحد
الذي سيقابل الوفد السوري الحكومي في «جنيف  »3مسألة تمثيل
األكراد .المعلومات التي نشرتها وسائل اإلعالم المختلفة تتحدّث
أي تمثيل لحزب االتحاد الديمقراطي ممثل
عن أنّ تركيا رفضت ّ
وحدات الحماية الكردية ،وربطت تعاونها مع الواليات المتحدة في
محاربة «داعش» بموافقة الواليات المتحدة على استبعاد مشاركة
األكراد في وفد المعارضة .وقد نجحت تركيا في الحصول على دعم
المملكة العربية السعودية ،وبديهي دعم دولة قطر ،وبالتالي بات
من الصعب على الواليات المتحدة تجاوز هذه العقدة.
لكن في المقابل تدرك الواليات المتحدة أنّ التضامن مع موقف
تركيا ستترتب عليه عواقب وخيمة على نفوذ ومصالح الواليات
المتحدة في المنطقة ،وفي هذه اللحظة ،وفي مواجهة تنظيم «داعش»
فإنّ الواليات المتحدة تحتاج إلى األكراد أكثر من حاجتها إلى تركيا.
ف��إذا ما وافقت ال��والي��ات المتحدة على الشروط التركية ،وق ّررت
التضامن مع أنقرة في استبعاد حزب االتحاد الديمقراطي الكردي
فهذا يعني أوالً ،احتمال قطع األكراد عالقاتهم وتعاونهم الميداني
مع الواليات المتحدة ،ال سيما أنّ هناك بديالً يتمثل بالتعاون مع
روس�ي��ا وس��وري��ة ،وم��ن ش��أن ذل��ك أن يجعل واشنطن تفتقر إلى
أي ق��وة على األرض داخ��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة ،وتحديدا ً
وج��ود ّ
بعد صدور قرارات مجلس األمن التي تؤكد على ضرورة محاربة
أي دولة تسعى إلى التعاون مع هذه
التنظيمات اإلرهابية ،وتجريم ّ
التنظيمات سرا ً أو علناً ،وثانيا ً روسيا لن تقبل بانعقاد «جنيف  »3من
دون مشاركة األك��راد ،وإذا ما أخ��ر انعقاد المؤتمر أشهرا ً طويلة
فإنّ معطيات الميدان ،بعد اإلسهام الروسي الفاعل في الحرب على
ألي تحرك جدّي يقيّد
اإلرهاب ،واستعداد روسيا لتوجيه ضربات ّ
حربها على اإلرهاب في سورية ،من شأن هذه المعطيات أن تخلق
واقعا ً في غير مصلحة الواليات المتحدة ،وإذا ما أخذ بعين االعتبار
تضافر هذين العاملين ،فإنّ الواليات المتحدة ستواجه وضعا ً صعبا ً
يؤثر بعمق على مصالحها في المنطقة كلها.
هذه األسباب والمعطيات تدفع اإلدارة األميركية للقيام بتحرك
عبر نائب الرئيس األميركي ج��ون بايدن ال��ذي زار تركيا وأجرى
مباحثات مع المسؤولين فيها هيمنت القضية السورية عليها ،وعبر
وزير الخارجية جون كيري الذي زار الرياض في محاولة لتذليل
العقد التي تعترض تشكيل وف��د المعارضة ،وال سيما المشاركة
الكردية في هذا الوفد.
إذا كان من الصعب التنبّؤ بنتائج الجهود األميركية إلقناع حلفاء
الواليات المتحدة بتغيير موقفهم ،على األق ّل من تمثيل األكراد في
وف��د المعارضة ،فإنه من المؤكد أنّ تمثيل األك��راد عقدة ال يمكن
تخطيها ،ال من قبل الواليات المتحدة وحلفائها ،وال من قبل روسيا،
فال «جنيف  »3من دون مشاركة األكراد.

�صمت االئتالف دهراً
و�أنطقه كيري كفراً...
} سعدالله الخليل
عليكم الذهاب إلى جنيف ضمن الشروط المفروضة وإال فستخسرون
دعم حلفائكم ،هكذا أبلغ وزير الخارجية األميركي جون كيري رئيس الهيئة
التفاوضية ري��اض حجاب في الرياض ،لتخرج جوقة ال��ردح السعودية
«صقور المعارضة السورية» معلنة النفير العام ومتهمة الموقف األميركي
بالتراجع عن دعم المعارضة السورية ،وفي مسعى الستعراض القوة
بالتزامن مع زي��ارة كيري الرياض و ّقع االئتالف وفصائل مقاتلة وثيقة
اعتبرتها مق ّومات الح ّل السياسي واإلط��ار الذي يمكن من خالله الذهاب
إل��ى جنيف ،وانحصرت بالتنفيذ الكامل للبنود ( 12و )13ال��واردة في
القرار  2254لعام  2015المتعلقة بالشأن اإلنساني ورفض اإلمالءات
الروسية وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية من خالل ما وصفته
بالعدوان العسكري واالب�ت��زاز السياسي والتدخل في ش��أن المعارضة
السورية.
م��ن ح��ق تالميذ فتى ال��ري��اض «ري ��اض» رف��ض ال��دور ال��روس��ي ،فبعد
منحهم أميركا والسعودية ال��وك��ال��ة الحصرية ب ��إدارة ال�ش��أن السوري
يصعب تص ّور دور آخر يقول الكلمة الفصل ،خاصة في ظ ّل تح ّول الدور
ميسر ينال عالمة اجتهاده
األميركي من مق ّرر فاعل يفرض رؤيته إلى
ّ
دون أن ينبس ببنت شفة عن التهديد الروسي لوفد الرياض بتشكيل وفد
معارض آخر في حال رفض االقتراح الروسي بتطعيم الوفد المعارض أو
بتشكيل وفد مواز لوفد الرياض.
يص ّر ائتالف المعارضة على التمسك بالبندين الثاني عشر والثالث
عشر ،وينسف ما سبقه من بنود وم��ا ت�لاه ،دون أن يقدم على ذكرها،
ب��ل ي�ن��ادي بما يخالفها ،فالبند األول م��ن ال�ق��رار األم�م��ي يثبت مرجعية
بيان فيينا فيما يص ّر االئ�ت�لاف على ال�ع��ودة إل��ى بيان «جنيف  ،»1وفي
البندين الثاني والثالث إقرار بدور األمم المتحدة في عملية المفاوضات
م��ن توجيه ال��دع��وات إل��ى تسيير اإلج���راءات ،وه��و م��ا يتجاهله االئتالف
المص ّر على تبنّي وج�ه��ات النظر السعودية والحديث ع��ن هيئة الحكم
بتنحي الرئيس بشار األس��د ،بما يخالف البندين
االنتقالية والمطالبة
ّ
الرابع والخامس كمحدّدات للعملية السياسية عبر االنتخابات وتشكيل
الحكومة ،أما مكافحة التنظيمات اإلرهابية وفق البند الثامن فهي غائبة
في أجندة االئتالف ،وكذلك الفشل األردني في تحديد القوائم المعارضة
واإلرهابية وال معنى لتدابير بناء الثقة في أجندته عبر تكرار غياب الثقة
بالحكومة السورية وفق البند العاشر ،فكلها تضيع في التفاصيل وفق
منظور االئ �ت�لاف ،ويبقى إدخ ��ال ال�م�س��اع��دات وف��ك الحصار ال��ذي ثبت
باالعتراف األممي بأنّ من يفرض الحصار على المدنيين ويعرقل دخول
المساعدات هي الجماعات المحسوبة على السعودية ،وتجربة الزبداني
ومضايا وكفريا والفوعة خير مثال على معاناة المدنيين في ظ ّل حصار
الجماعات السعودية ،بما يثبت أنّ مربط الفرس االئتالفي في مكان بعيد
ع��ن اإلنسانية ويرتبط بجماعات مسلحة تتوالى انهياراتها على طول
الجغرافية السورية ولع ّل سقوط آخر معاقلها في ريف الالذقية ربيعة
يبعث برسائل استغاثة للرياض ال تق ّل قوة عن الرسائل التي وجهت إلى
أن�ق��رة وغيرها م��ن رع��اة االئ �ت�لاف ...بعد ط��ول مماطلة صمت االئتالف
وأنطقه كيري كفراً.
«توب نيوز»

�سباق جنيف مع درعا وحلب
ـ ق� ّرر جون كيري التوجه إلى الرياض حامالً معه ملف تعقيدات الوفد
المفاوض عن المعارضة السورية إلى جنيف.
ـ ذهب كيري كما فعل يوم بدء حوارات فيينا ،ألنّ التطورات الميدانية في
سورية تتسارع ،وما يمكن التوصل إلى اتفاق حوله اليوم ،قد ال يصبح ممكنا ً
ان ترضاه دمشق وطهران وموسكو غداً.
ـ بدأ مسار فيينا والجيش السوري قد استعاد مطار كويرس الذي حاصرته
الجماعات المدعومة من تركيا والسعودية ،فعلم األميركيون أنّ ك ّل األمور
ستعود إلى ما كانت عليه قبل ثالث سنوات باستثناء المنطقة الشرقية التي
تشكل عملية التخلص من «داعش» فيها مسؤولية دولية جامعة.
ـ راهن السعوديون واألتراك على ممانعة «جيش اإلسالم» و«أحرار الشام»
فكانت عملية شطب علوش وقيادة الجماعتين.
ـ راهن األتراك على ترهيب روسيا بإسقاط طائرتها فكان الغضب الروسي
وبدأ رحيل جماعات تركيا إلى ما وراء الحدود.
ـ دخل الجيش السوري إلى سلمى ثم ربيعة وتبدو معركة الباب وراء الباب
وك ّل يوم تبدو معركة حلب وبعدها درعا تقترب أكثر.
ـ يدرك األميركيون تسارع مسار حلب ودرعا ودوما ويريدون مسارا ً سياسيا ً
يسبقها.

التعليق السياسي

�أ�سرار خطيرة لقدرات �إيرانية وراء احتجاز البحارة الأميركيين
تح ّولت األولويات واالهتمامات السياسية سريعا ً
الى السباق الرئاسي وجولته المقبلة في والي��ة ايوا،
للحزب الجمهوري ،في غضون أسبوعين من الزمن.
ف��ي ال �م �ق��اب��ل ،ت��راج �ع��ت م�ع��ال�ج��ة ح ��ادث البحارة
األميركيين في المياه اإلقليمية اإليرانية .سيستعرض
ق�س��م التحليل حيثيات وخ�ل�ف�ي��ات «دخ ��ول ال ��زوارق
الحربية األميركية المياه اإلقليمية» إلي��ران ،وتسليط
تخص تنامي
الضوء على الجوانب التقنية المغيّبة التي
ّ
ال�ق��درات التقنية اإليرانية وإمكانية اختراقها لشبكة
االتصاالت العسكرية األميركية ،خاصة في ظ ّل تعدّد
وتخبّط التصريحات الرسمية األميركية لما حدث
وكيف حدث ،و«تج ّرع» اإلهانة بمشهد اعتقال البحارة
راكعين.

«داعش» وتفعيل دول االعتدال

حذر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية صنّاع
ال �ق��رار م��ن ت��راج��ع تحالفاتها م��ع «ال ��دول االسالمية
المعتدلة» في سياق الحرب على «داعش» ،والتي ينبغي
النظر اليها بمجموعها «كشركاء حيويين في المعركة
ض ّد اإلرهاب والتطرف» ،انْ أرادت تفادي استهدافها
في بالدها ،بل «تغامر بسيطرة الحركة المتطرفة على
دول��ة او مجموعة دول ذات أغلبية م��ن المسلمين».
ومضى في تحذيره من مغبة إقدام «الواليات المتحدة
وال� ��دول األوروب� �ي ��ة ع�ل��ى ات �خ��اذ ت��داب�ي��ر للتعامل مع
التعصب األعمى
المسلمين المقيمين فيها انطالقا ً من
ّ
او التغريب مما سيعقد األوض��اع ...كما أنّ استحداث
حواجز أرضيتها المعتقد والديانة من شأنها تنفير
المسلمين ف��ي ك� � ّل م��ن ال �غ��رب وال � ��دول االسالمية
بر ّمتها».
اشترك معهد الدراسات الحربية ومعهد المشروع
األميركي في دراسة للتوقف عند آفاق العمل والخطوات
المحتملة التي قد تقدم عليها الواليات المتحدة «إللحاق
الهزيمة بالتهديد اآلت��ي من تنظيم داع��ش في العراق
وس��وري��ة» .وش �دّدت ال��دراس��ة على انّ كال من تنظيم
القاعدة وداعش «أبعد من ثمة مجموعات إرهابية ،بل
هما حركات تم ّرد توظفان اإلره��اب أسلوباً ...بهدف
اإلط��اح��ة بكافة ال��دول القائمة ف��ي العالم االسالمي،
وم ��ن ث��م الح �ق �ا ً ش� � ّن ه �ج��وم ع�ل��ى ال �غ��رب م��ن موقع
القوة» .وحذر بالقول انّ مساعي التفرقة بين العناصر
العاملة لكال التنظيمين عن التنظيم األ ّم «ض��رب من
المستحيل» .وشدّد على انّ كافة الخاليا والمجموعات
المؤيدة «للقاعدة وداع��ش تطمح لنقل ساحة المعركة
الى الغرب» كما في إنشاء دولة الخالفة العالمية.
استعرض القسم الثاني م��ن ال��دراس��ة المشتركة
المذكورة آفاق «االه��داف االستراتيجية األميركية في
العراق وس��وري��ة» ،مقارنة مع أه��داف القوى الدولية
االخرى «إيران وروسيا وتركيا والسعودية» .واوضح

انّ «التقارب المصطنع لكافة تلك القوى حول مناهضة
داع��ش يخفي خالفات أساسية (ف��ي ما بينها) والتي
من شأنها تقويض شروط األمن القومي األميركي».
واردف� ��ت ال��دراس��ة انّ دواف ��ع دع��م ت��رك�ي��ا «لإلخوان
المسلمين وم �ج �م��وع��ات اس�لام �ي��ة اخ� ��رى ،بعضها
يدين بالوالء للقاعدة ،ينبع من نوايا الحزب الحاكم
إلرساء نفسه كقوة اقليمية مستقلة تدين باالسالم».
اما السعودية ،تمضي الدراسة بالقول ،فإنّ «اهدافها
تتشكل وفق نظرتها لما يتهدّدها من إيران عالوة على
ازم��ة خالفة (ال�ع��رش) المتصاعدة» .وحثت الدراسة
الواليات المتحدة المضي قدُما ً بجهودها «لح ّل األزمة
السورية غير عابئة بتسليم مصيرها لشركائها».

مصر

استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى
ما اسماه بـ«انهيار قيادة تنظيم االخ��وان المسلمين
ف��ي م �ص��ر» ،وت��داع �ي��ات ه ��روب م��ا تبقى م��ن قياداته
للمنفى ،وال �ص��راع الداخلي ال��ذي يتح ّكم ف��ي وجهة
ق �ي��ادت��ه ال��داخ �ل �ي��ة .واوض� ��ح انّ «ال��رج��ل الحديدي»
م�ح�م��ود ع��زت ن�ج��ح ف��ي ال �ف��رار ال��ى ت��رك�ي��ا ،وإع�ل�ان
نفسه نائب المرشد العام ،وفي استراتيجية الحفاظ
على شخصه كلفه «انهيار االنضباط الداخلي للتنظيم
وتفجر خ�لاف داخلي ح��ا ّد ب��رز ال��ى العلن منذ ربيع
ّ
ع��ام  ...2015ورف��ض الكثير من أعضاء «اإلخ��وان»
مسرحية السلطة التي لعبها» .ذ ّك��ر المعهد ب��أنّ عزت
«كان مسجونا ً مع سيد قطب» ،وتبنّى أفكاره المتشدّدة
والمتط ّرفة «والدعوة القطبية إلنشاء (تنظيم) طليعي»
س ّري منفصل عن التنظيم األ ّم .وأضاف انّ خالفات
ج��دي��دة ب��رزت ف��ي ص�ف��وف «االخ� ��وان» بعد اإلطاحة
ب��ال��رئ �ي��س م��رس��ي ب �ي��ن «م�ك�ت�ب��ي االخ � ��وان ف��ي لندن
واسطنبول» ،اذ انّ االخير «منح سلطة اإلشراف على
نشاطات االخوان في المنفى ،وما رافق ذلك المسعى
من «ضغوط قواعد االخ��وان على مكتب لندن ...وما
لبثت ان تجدّدت التوترات لتنفجر مرة اخرى وتصل
ال��ى ال�ع�ل��ن» ،ف��ي اع �ق��اب ال��دع��وة لالحتجاج م��ن أجل
«اسقاط الجيش» في ذكرى  25يناير/كانون الثاني.
واعتبر المعهد «االنقسام داخ��ل االخ��وان هو انشقاق
بين أجيال» متعاقبة تتصارع على «اه��داف الجماعة
واس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا :ال �ش �ب��اب ي�ط��ال��ب ب��ال�س�ع��ي لتسلم
السلطة اآلن ،و«القطبيون» يرونه مطلبا ً يتحقق على
المستوى البعيد» .وخلص بالقول الى انه بالرغم من
توسط الشيخ يوسف القرضاوي بين الفصيلين ،اال
انّ «الرجل الحديدي اضحى أثرا ً بعيد عين».

السلطة الفلسطينية

تناول معهد كارنيغي البحث في «األزم��ة العميقة

التي تعاني منها السياسة الفلسطينية» ،ومستقبل
السلطة عقب ت�ج��ذر ال�خ�لاف��ات الداخلية على خلفية
فقدانها الشرعية ،كما ُينظر لها ،وال�ع��زوف الجمعي
عن «تجسيد هدف إقامة الدولة واستبداله بتكتيكات
جديدة لمقاومة االحتالل االسرائيلي» .ولفت المعهد
النظر الى ما آلت اليه جهود المجتمع الدولي من «بلورة
مؤسسات مه ّمتها التحدث بالنيابة عن الفلسطينيين
وقيادتهم ،قد فقدت مب ّرراتها األخالقية وتعتبر ملحقة
بـ«اسرائيل» ،ولم تعد قادرة على تبوؤ منصب القيادة».
وحذر المعهد من «الجيل الجديد من الفلسطينيين الذي
يتبنّى اشكاالً جديدة من المقاومة والمقاطعة ،وغير
آبه بذكرى صعوبات االنتفاضة االخيرة ،وله بالفعل
تأثيرات سياسية عميقة .واصبحت المظاهرات عند
نقاط التفتيش والمسيرات نحو مستوطنات «اسرائيلية»
منتقاة أك�ث��ر ش�ي��وع�اً» .واس �ت��درك بالقول انّ غالبية
الفلسطينيين لم تعد تؤمن بأنّ خيار ح ّل الدولتين قابل
للتطبيق ،فالمزيد منهم يؤيدون ح ّل الدولة الواحدة،
التي ال تبدو أق � ّل واقعية من ح� ّل الدولتين» .وخلص
بالقول مناشدا ً «شركاء اسرائيل الدوليين على إقناعها
بتوفير ح ّل بديل يعترف بالحقوق الفلسطينية ،في ظ ّل
غياب جهود التوصل لتسوية شاملة».

وت�ب��دي اهتماما ً م �ح��دودا ً بالمصالح االستراتيجية
االوس���ع ل �ك � ّل م��ن ش��رك��ائ�ن��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي�ي��ن العرب
واس��رائ�ي��ل» .وح��ذر من انّ ال�ج��دال األميركي الواسع
«ي�ت�ف��ادى ال�خ��وض وال�ح��دي��ث ف��ي ال�ق��وى االجتماعية
وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة داخ ��ل إي� ��ران والفرصة
المتاحة لتشجيع االنفتاح».
شكلت حادثة اعتقال البحارة األميركيين مدخالً
هاما ً للمجلس األميركي للسياسة الخارجية وتناولها
من زاوية تنامي القدرات االلكترونية إليران وحظوظ
تناميها في المستقبل .واوضح انّ الخبراء األميركيين
المعنيّين «الح�ظ��وا انخفاضا ً ملحوظا ً في محاوالت
القرصنة اإليرانية – بالترافق الوثيق مع جهود إيران
للتوصل الى اتفاق نووي مع الغرب» .واضاف انه بعد
تخطي عتبة االتفاق النووي «فإنّ الجمهورية االسالمية
تكثف ق��درات �ه��ا الهجومية ف��ي ال�ف�ض��اء االلكتروني
لدوافع سياسية واستراتيجية ،ومن شأن استعادتها
ألموالها وأرصدتها المج ّمدة ان تعزز مسارها لتصبح
ق��وة الكترونية معتبرة ف��ي المستقبل غير البعيد».
واضاف محذرا ً من تبلور القدرات اإليرانية في الفضاء
االل�ك�ت��رون��ي وت�ه��دي��ده��ا ل �ل��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ،مطالبا ً
«الساسة األميركيين باإلعداد للمواجهة بالمثل».

أش ��اد م��رك��ز ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية
بجهود العاهل المغربي اإلص�لاح�ي��ة «ع�ل��ى مختلف
الصعد وأثبت التزامه بإحداث التغييرات البناءة» .ومن
بين اإلخ�ف��اق��ات ال�ت��ي اع�ت��رض��ت ال�م�س��ار اإلصالحي
«ف �ش��ل معالجة ال�م�ط��ال��ب األوس� ��ع ن�ط��اق�ا ً والخاصة
بالكرامة والعدالة االجتماعية واالقتصادية ،وهي أش ّد
صعوبة وق��د تستغرق جهود ع��دة أج�ي��ال لتحقيقها،
حتى في ظ ّل توفر اراداة سياسية عليا» .ونبّه المركز
«ال �ع��رش الملكي م��ن ض���رورة اإلق�ل�اع ع��ن مساعي
تشويه سمعة المسار اإلص�لاح��ي ،س��واء بتقويض
الحكومة المنتتخبة او اإلف ��راط ف��ي توسيع سلطات
الملك التنفيذية ،او مضايقة خصومه بشدّة» .ولفت
النظر الى انّ المسار اإلصالحي القائم منذ عام 2011
«لم يسفر عن تعديل موازين القوى في المغرب ،وشكل
إقرارا ً بامكانية الح ّد من سلطة الملك».

تركيا

المغرب

إيران

نبّه مركز ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية من
انزالق النخب السياسية الى الغرق في تفاصيل االتفاق
النووي ،اذ انّ «السياسات الحزبية األميركية ،عادة
ما تتجاهل الخوض في ميزاته على المدى القصير
وتحدّياته على المدى األبعد ،وتلجأ الى التركيز على
الشق األضيق في التحدّيات االستراتيجية لإلقليم،

تجدّد الصدامات المسلحة بين تركيا والقوى الكردية
كان محطة اهتمام معهد ابحاث السياسة الخارجية،
مح ّمالً مسؤولية تفاقمها الى «حزب العدالة والتنمية
الحاكم ال��ذي يسير على هدي تحقيق هدفه وطموحه
اي
الثابت الذي فجر الشعور القومي التركي سابقاًّ :
الفوز بوالء األكراد دون المساس برؤية دولة مركزية
قوية وهوية وطنية متماسكة ،وإص��راره الثابت على
استخدام ال�ق��وة ض � ّد أول�ئ��ك األك ��راد ال��ذي��ن ال يقبلون
بوصفة الدولة لالنخراط وفق شروطها السياسية».
واضاف انّ حزب العدالة يستغ ّل «سالح الدين ليعطي
االنطباع بأنه حريص على استيعاب المطالب الثقافية
لألكراد ،والذي افتقدته الدولة الكمالية (كمال اتاتورك)
في بداية عهدها» .ومضى بالقول انّ «ح��زب العدالة
والتنمية يرفض بشدّة مواجهة اإلرث التركي العنيف
وفرضه االندماج بالقوة ،ويعزف عن إدراك المقاومة
ال �ت��ي س �ت��ول��د م��ن رح ��م س �ي��اس��ات��ه وت �ه��دي��د السالم
واالس �ت �ق��رار ف��ي ت��رك�ي��ا» .وح��ث ال��دول��ة التركية على
«االستجابة للمطالب الديمقراطية المشروعة لبلورة
هوية وطنية جامعة ومنح حكم ذاتي اوسع» للمناطق
المطالبة به.

أحجية البحارة:
خطأ ام فشل مغامرة

ارتبكت الرواية الرسمية األميركية مرارا ً إلبالغ و«تبرير» حادث اعتقال
البحارة األميركيين في المياه االقليمية إليران 12 ،كانون الثاني الحالي،
ولم ترس على سردية قابلة للتصديق للحظة .جدير بالذكر انّ طواقم سالح
البحرية األميركية تسيّر دوريات منتظمة بين الكويت والبحرين ،خط سير
الزورقين ،ولديها معرفة وثيقة بحركة المالحة وقوانينها الناظمة؛ فضالً
عن تطبيق نظام صارم بتج ّنب االقتراب من المياه االقليمية إليران.
الثابت الوحيد جاء في رواية «القيادة المركزية» للقوات األميركية التي
تشرف على القوات األميركية في عموم الشرق األوسط 18 ،الشهر الحالي،
بالقول« :كافة األسلحة والذخيرة ومعدات االتصال على متن الزورقين لم
تتع ّرض لألذى ،باستثناء شريحتين الكترونيتين يبدو أنهما انتزعتا من
جهاز هاتف يعمل باألقمار االصطناعية».
الزوارق العسكرية هجومية سريعة الحركة من طراز  CB90سويدية
المنشأ ،تسير برعة  40عقدة ،باستطاعتها حمل فصيلة من القوات البحرية
قوامها  18فردا ً بكامل أسلحتهم ،اضافة الى عتادها من أسلحة رشاشة
وذخيرتها ،تستخدم في أعمال حراسة المرافئ ،إنزال القوات او استعادتها،
القيام بعمليات مضادّة لحرب العصابات في مياه األنهر ،وتوفير اإلسناد
لعمليات القصف والغارات الجوية ،ودعم عمليات اإلنزال البرمائية ،وكذلك
إسناد عمليات طائرات الدرونز .وعادة ما تستخدم في دعم عمليات القوات
الخاصة ،بيد انّ الحالة الماثلة ال تنطبق عليها تلك الميزة.
استعادة السردية الرسمية بكافة تفاصيلها ،على أهميتها البالغة
للمراقبين والمحللين والسياسيين على السواء ،لن تعيننا على سبر أغوار
الحادثة/المغامرة ،سوى في شحن الذاكرة بغطرسة المؤسسة الحاكمة،
ونزوعها لكيل االتهامات وجهوزيتها للتحرك العسكري قبل ان تنجلي
الحقائق – استراتيجية ثابتة في عقيدتها العسكرية.
انهمرت سيول االتهامات على الطرف اآلخر وما قام به يع ّد «عمال عدائيا ً
من إيران» .بشرت شبكة (سي أن أن) للتلفزة مشاهديها بعملية «مدروسة
من قبل إيران إلهانة الواليات المتحدة والرئيس أوباما خالل خطابه السنوي
عن حال األمة».
نائب الرئيس األميركي جو بايدن ص ّرح لشبكة (سي بي اس) للتلفزة انّ
«احد الزورقين أصابه عطل ميكانيكي ،انحرف مساره نحو المياه اإليرانية».
أبرز اقطاب حزب الحرب ،السيناتور جون ماكين ،استعاد مقولته السابقة
بضرورة قصف إيران قائالً انّ «الزورقين ال يفقدان موقعهما من المناعة
السيادية عند تع ّرضهما لضائقة اضطرارية».
غاب عن المشهد نص االتفاقية الدولية للبحار والمادة  25منها بعنوان
حقوق الحماية للدول الساحلية التي تفيد بأنّ «الدولة الساحلية قد تتخذ
خطوات ضرورية في مياهها االقليمية لمنع المرور غير البريء» ،ايّ دون
اإلخطار او الحصول على اذن مسبق.
وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر «أنقذ» ته ّور وتضارب التصريحات
بإعالنه انّ البحارة «ارتكبوا خطأ ً مالحيا ً مما قادهم إلى الدخول في المياه
االقليمية اإليرانية» .صحيفة «لوس انجيلس تايمز» التقطت العذر الجديد
وسارعت إلى تفسيره بأن «احد البحارة قد يكون أدخل بيانات وإحداثيات
خاطئة في جهاز المراقبة عبر األقمار االصطناعية».
منذئذ لم يدل ايّ من البحارة المطلق سراحهم بأيّ معلومات تفيد بارتكاب
خطأ عملياتي أودى بهم بالقرب من قاعدة بحرية لفيلق حرس الثورة
اإليراني ،او إصدار نداء استغاثة ،او ما شابه ،بأجهزة الراديو المتطورة.
يؤكد الخبراء واألخصائيون بسالح البحرية األميركية قواعد ثابتة متبعة
قبل اإلبحار تبدأ بتفقد صالحية الزوارق وما على متنها من معدات وأسلحة،
تحسبا ً أليّ طارئ ،فضالً عن تجهيز
وتزويدها بكمية إضافية من الوقود
ّ
الزورق بمح ّركين ايضا ً
تحسبا ً للطوارئ .إبحار زورقين بمهمة «اعتيادية»
ّ
يشير الى اإلعداد المسبق لنجاح المهمة في حال تعطل أحدهما.
في الشق االفتراضي ،من الجائز ان يتع ّرض جهاز اتصال احد القوارب
باألقمار االصطناعية الى عطل ،ولو نادراً .اما تعطل نظامين مختلفين على
متن زورقين يبحران معا ً في ذات الفترة الزمنية «ضرب من المستحيل».
يرجح الخبراء والتقنيون بأجهزة االتصاالت انّ «فقدان االتصال باألجهزة
المتط ّورة على متن القاربين يقود الى استنتاج أحادي – تع ّرضهما لقرصنة
الكترونية» .ويضيف أحدهم انّ ما نستطيع التوصل اليه من استنتاجات
يدفعنا الى اإلقرار بأنّ القدرات الهائلة المتط ّورة لدى القوات العسكرية
األميركية أثبتت وجود ثغرات استطاعت إيران استغاللها افضل استغالل.

دروس من قرصنة إيرانية

تعود االشتباكات «االلكترونية» بين إيران والقوات العسكرية األميركية
الى عام  2009في حادث سيطرة إيران الكترونيا ً على احدث ما أنتجته
الترسانة األميركية من طائرات الدرونز ،من طراز  RQ-170سنتينل،
بعد مغادرتها قاعدة انطالقها في قندهار بافغانستان حلقت في األجواء
اإليرانية وهبطت في إحدى المواقع اإليرانية بأضرار خفيفة 4 ،كانون االول
.2011
آنذاك ر ّوجت الشركة المص ّنعة ،لوكهيد مارتن ،ألحدث منتجاتها بأنها

عصية على االختراق وشبيهة بطائرات الشبح .يشار الى انّ طائرة الدرونز
تلك استخدمتها القوات األميركية في رصد ورسم مخطط بياني لموقع
تحصن اسامه بن الدن؛ وأوكلت اليها مهمة رصد دقيق لبرنامج ومنشآت
ّ
إيران النووية.
توغلت طائرة الدرونز لمسافة بلغت نحو  140ميال داخ��ل األراض��ي
واألجواء اإليرانية قبل التح ّكم بهبوطها هناك .الغطرسة األميركية المعهودة
استبعدت فرضية امتالك إيران أجهزة الكترونية متطورة ونجاحها بإسقاط
الطائرة ،وأرجعت سقوطها إلى عطل فني ما .أحد المسؤولين العسكريين
األميركيين بالغ في االستهتار من إيران بقوله انّ فرضية نجاح إيران تشبه
«إسقاط (سيارة) فيراري على تكنولوجية عربة تجرها الثيران» ،كما ورد
في نشرة «ديفينس نيوز» المختصة بالشؤون العسكرية.
سرعان ما ف ّندت نشرة «ديلي تك» االلكترونية 15 ،كانون االول ،2011
بالهة االدّع��اء الرسمي وأوردت تفاصيل السيطرة االلكترونية للقوات
اإليرانية على أحدث إنتاجات الصناعات األميركية .وذ ّكرت المسؤولين
األميركيين ،من سياسيين وعسكريين على السواء ،بتصريحات إيران
في شهر أيلول من ذات العام ،بأنها استطاعت تطوير قدراتها «للتحكم
تجسسية.
والسيطرة» على أسلحة أميركية مسيّرة او معدات
ّ
وأردفت «ديلي تك» انّ االخصائيين اإليرانيين أنشأوا «كمينا ً الكترونياً»
للطائرة عبر التشويش على موجات االتصاالت التي تستخدمها الدرونز،
مما فرض عليها التحليق اآللي وفق خط سير البرمجة المعدّة ،مما أفقد
الطائرة قدرتها على التحكم واالستجابة إلشارات المركز .وعليه ،هبطت
الطائرة وفق الخطة المعدّة لكن «بدل الهبوط في أفغانستان نزلت في
األراضي اإليرانية» ،وتسبّب فارق االرتفاعات الجغرافية بين الموقعين،
بنسبة بضعة أمتار ،بتع ّرض مقدّمتها ألضرار خفيفة عند الهبوط «حجبتها
القيادة اإليرانية بتغطيتها عند عرضها أمام كاميرات التلفزيون».
وعمالً بمقولة «الهزيمة مرة» ،طالبت نشرة «آفييشنست» ،المختصة
بشؤون الطيران المرموقة ،المسؤولين األميركيين ضرورة «إعادة النظر
بتقنية الدرونز المستخدمة ،وما يرافقها من معدّات تشويش واتصاالت
باألقمار االصطناعية» ،التي كلفت الخزينة األميركية ع��دة مليارات
من ال���دوالرات ،فضالً عن «مراجعة جدية وتقييم حقيقي لقدرات إيران
االلكترونية».
وأضافت النشرة حديثا ً انّ االستهتار األميركي بالعسكرية اإليرانية هو
ما ادى لحادث السيطرة على الزوارق الحربية األميركية مؤخرا ً في مياه
الخليج العربي .ونقلت عن مصادر عسكرية مسؤولة انّ «نظرية تقنية عربة
الثيران خضعت إلعادة نظر جذرية» منذئذ .ما يقلق المؤسسة العسكرية،
بعد التي ّقن من اختراق إيران لثغرات الكترونية في األجهزة األميركية ،هو
قدرتها على اختراق نظم الصواريخ الموجهة التي تعتمد ايضا ً على نظم
اتصاالت باألقمار االصطناعية.
تجدر اإلشارة الى ما أورده عدد من المواقع االلكترونية «األميركية» عن
توفر معدات تشويش على االتصاالت باألقمار االصطناعية بالسوق العام
بكلفة ضئيلة ال تتعدّى  100 - 50دوالر.

البحرية األميركية تعيد النظر

يع ّد نظام اإلبحار باالستناد إلى األجرام السماوية من أقدم النظريات التي

استندت اليها الحضارات العالمية السابقة ،لبسط سيطرتها وتوسعاتها
خارج حدودها االقليمية .دخول التقنية الحديثة عصر االتصاالت باألقمار
االصطناعية دفع بالنظام التقليدي الى الخلف ،خاصة بعد تع ّرض مركبة
ابوللو -12الفضائية لعاصفة رعدية ،خالل رحلتها للهبوط على سطح
القمر في  14تشرين الثاني  ،1969أحدثت أضرارا ً بمعداتها.
أقلعت العقيدة العسكرية األميركية المعتمدة في االكاديمية البحرية عن
نظرية اإلبحار باألجرام السماوية عام  1998عقب التطورات التقنية وتقدّم
االتصاالت باألقمار االصطناعية ،وانتقل مركز الثقل في العقيدة العسكرية
من االهتداء باألجرام السماوية الى التقنية البشرية ،وتوقفت البرامج
التقليدية عن إعداد البحارة والطيارين عام .2006
جهاز تحديد اتجاه السفن التقليدي ،اآللة السدسية ،يعتمد على اليقظة
الذهنية والتحلي بمهارات علم الرياضيات والفلك ،وما يرافقه من تعقيدات
ومعادالت مركبة تصل الى  20منزلة لتحديد موقع ك ّل نجمة ،زمانيا ً
وبعدا ً مسافيا ً وزوايا هندسية .وتنفس الجيل المتد ّرب الصعداء عند إعالن
سالح البحرية إلغاء العمل باآللة السدسية لصالح األقمار االصطناعية
والحسابات اآللية .سالح الجو األميركي يسيّر  31قمرا ً اصطناعيا ً لألعمال
العسكرية المختلفة لألسلحة األخرى.
وسرعان ما أع��اد سالح البحرية العمل باآللة السدسية مرة أخرى،
تدريجيا ً مع نهاية عام  ،2011في أعقاب اختراقات متعدّدة تع ّرضت لها
األقمار االصطناعية والسيطرة على توجيهاتها آلياً ،فضالً عما قد تلحقة
عواصف رعدية تصيب السفن من تعطل أجهزة االتصال الحديثة .حسابات
اآللة السدسية تفتقد إلى الدقة المطلوبة في العصور الحديثة ،وأفضل
ما تستطيع توفيره من حساب للمسافات تبلغ نحو  1.5ميالً عن النقطة
الصحيحة.
تدريب الطواقم العسكرية على أجهزة اإلبحار التقليدية ،اآللة السدسية ،ال
تزال قائمة في عدد من الدول منها روسيا ،كأسلوب بديل في حاالت الطوارئ،
بل لم يت ّم التوقف عن دخولها الخدمة .القوات العسكرية األميركية تستع ّد
لتخريج الدفعة األولى من الطواقم المد ّربة على اآللة السدسية مطلع العام
الحالي.
بالعودة إلى الثغرات االلكترونية في التقنية األميركية ،تأخذ المؤسسة
العسكرية األمر على قدر كبير من الجدية واالهتمام ،ليس في البعد اإليراني
بحادث الزورقين فحسب ،بل لسقوط او تساقط عدد من طائرات الدرونز
العام الماضي في المنطقة ،ال سيما من طراز ريبر« .تحييد» سالح طائرات
الدرونز يستدعي إدخال تعديالت حقيقية على العقيدة العسكرية األميركية،
التي تضخمت بإفراط اعتمادها على الثقة بالنفس ،تتض ّمن التعويض
سريعا ً عبر تو ّرط مزيد من القوات العسكرية ،قوات خاصة او تقليدية ،كما
أشار اليها وزير الدفاع آشتون كارتر ،إلنجاز المهام السياسية المطلوبة
خاصة في سورية والعراق ،وقريبا ً في ليبيا.
يتزايد القلق من «تصرفات» إيران حيال البحارة والمعدات األميركية
التي أضحت بحوزة إيران ،والتي ستسخرها عاجالً ،كما يعتقد ،في تطوير
قدراتها االلكترونية والتشويش على االتصاالت باألقمار االصطناعية؛ ومن
المرجح ايضا ً ان تجد تلك المعدّات واألسرار طريقها الى حلفاء إيران من
حزب الله وسورية ،الى روسيا والصين وربما كوريا الشمالية.

