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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

رو�سيا والأزمة اليمنية:
مَنْ كان بيته مِ نْ زجاج...
} حميدي العبدالله
دأبت كل من السعودية والواليات المتحدة على توجيه االتهام لروسيا
باستهداف المدنيين ف��ي س��وري��ة عبر ال��غ��ارات التي يشنها الطيران
الروسي ضد مواقع التنظيمات المسلحة.
وعلى الرغم من أن موسكو أوضحت أكثر من مرة أنها ال تستهدف
المدنيينفيسورية،وليسثمةمايدفعهاالستهدافهم,إالأنالتصريحات
األميركية والسعودية واظبت على توجيه االتهامات لروسيا.
اإلصرار على توجيه االتهامات لروسيا دفع ممثل روسيا في األمم
المتحدة للرد على هذه االتهامات الكاذبة ،ولم يكتف باإلدالء بتصريحات
تنفي استهداف المدنيين من قبل الطائرات الروسية ،بل ذهب أبعد من
ذلك كما أش��ار مراسل صحيفة «األخبار اللبنانية» في نيويورك وقال
إن الحكومات الغربية «تتاجر بالشأن اإلنساني السوري ،بينما تغض
العين عن الجرائم التي تحدث في اليمن بشكل يومي» ,جرائم قال عنها
حرفيا ً «تتم بمساعدة مباشرة من الواليات المتحدة وال��دول الغربية
األخرى التي تذرف دموع التماسيح على ضحايا في سورية وتميز بين
ضحية وأخرى» .وعن دور ومسؤولية الواليات المتحدة بالجرائم التي
تقع في اليمن والتي اضطرت األمم المتحدة والهيئات الحقوقية الغربية،
وهي أذرع السياسات الغربية لبسط السيطرة والنفوذ ،إلى استنكار ما
تقوم به السعودية وطيران التحالف العربي ،بل إن إحدى هيئات األمم
المتحدة تحدثت عن جرائم حرب وجرائم بحق اإلنسانية في اليمن ،عن
ذلك كله قال مندوب روسيا فيتالي تشوركين «إن الواليات المتحدة هي
التي تشرف على تحديد األه��داف ،وتزود الطائرات بالدعم والمساندة
والذخيرة» ,أي أنها شريك كامل بالحرب على اليمن وتتحمل المسؤولية
عن كل ما يحدث هناك.
لم يقتصر رد روسيا على رد االتهامات السعودية واألميركية على
قاعدة «من كان بيته من زجاج ال يرمي الحجر على بيوت اآلخرين»
بل قررت إثارة وضع اليمن أسبوعيا ً في مجلس األمن ،وقررت إعادة
النظر بسياستها التي لزمت الصمت وتجاهل ما يجري في اليمن على
أيدي قوات التحالف التي تقودها السعودية ،وبتواطؤ الغرب مع ما
يحدث من خالل الصمت على االنتهاكات والتجاوزات التي تحصل
هناك.
ال شك أنه إذا ما نفذت روسيا تهديدها بعرض قضية اليمن ومناقشة
هذه القضية أسبوعيا ً في مجلس األمن ،فإن هذا السلوك ستترتب عليه
نتائج كثيرة ،أبرز هذه النتائج تسليط الضوء على االرتكابات والتجاوزات
التي تقع في اليمن عبر أعلى منبر دولي ،أي عرقلة أي قرارات وتسويات
في اليمن تصب في مصلحة السعودية والواليات للمتحدة.

حرب التفجيرات المتنقلة
ـ خالل الشهرين األخيرين حيث تدحرجت االنتصارات العسكرية الباهرة
للجيش السوري وحلفائه على ك ّل الجبهات من أرياف حمص وحماة ودرعا
والقنيطرة إلى حيث الجوائز الكبرى في أرياف حلب برزت التفجيرات سالحا ً
بديالً لإلرهاب.
ـ ضرب اإلرهاب خالل الشهرين األخيرين مجموعة من الضربات المؤلمة
خصوصا ً في حمص وقرب السيدة زينب في دمشق.
ـ لم يعد كافيا ً التعبير عن اليقين بأنّ هذه األعمال الوحشية تعبير عن إفالس
الجماعات اإلرهابية ،وأنها نتاج العجز عن تحقيق مكاسب في الميدان ،وأنها
انتقام أعمى من المواطنين عما لم يفلح المسلحون المدّعون شجاعة وبطولة
كذبا ً وزورا ً بتحقيقه في وجه الجيش السوري وحلفائه.
ـ هذا كله صحيح لكنه لم يعد يكفي.
ـ الناس تنزف بصورة تستهدف قدرتها على الصمود ،واإلجراءات الالزمة
لمنع هذا النوع من الحرب ال تق ّل أهمية عن اإلج��راءات العسكرية لمنع تقدّم
الجماعات اإلرهابية إلى هذه األحياء.
ـ التجارب تقول إنّ الح ّد من خطر هذا النوع من االستهداف ممكنة بالتعاون
بين القوى األمنية والناس.
ـ األكيد انّ هذا لن يغيّر في المشهد العسكري ،لكن الكلفة غالية ويمكن
تخفيضها على األق ّل.

التعليق السياسي

�صراع طائفي �أم جيوبوليتيكي؟
} صهيب خزار*
إنّ ما يس ّمى بـ«الصراع السني الشيعي» الذي طفا على السطح في السنوات
متجسد
األخيرة والذي جاء مع ما يس ّمى بـ«الربيع العربي» ،هو تصادم غير
ّ
بتجليه الصلب بين جموع المسلمين السنة والشيعة ،أيّ أنّ الصراع لم يصل
إلى درجة القتال المسلح المباشر بين الطرفين ،بل ما يمكننا توصيفه في
هذا الشأن هو ص��راع إرادات جيوسياسية «براغماتية قيمية» بين فواعل
دولية ُتحسب على الطرفين ،بين من يعتبرهم البعض ممثلين لك ّل السنة
(السعودية ،تركيا وبشكل أق ّل بعض التنظيمات السلفية الجهادية كتنظيم
«القاعدة» وداعش») ،وبين من يعتبرهم البعض ممثلين للشيعة (إيران ،حزب
الله ،وبشكل أق ّل حركة أنصار الله اليمنية والحشد الشعبي العراقي) في دول
عديدة من الشرق األوسط (سورية والعراق واليمن والبحرين ولبنان» ،أيّ
أنّ الصراع لم يصل إلى درجة االقتتال والتصفية بين اإلثنيات على المستوى
«الشعبي المجتمعي» البعيد عن االصطفافات السياسية ،ففي هذا المستوى ال
يزال الصراع على مستوى الطروحات الفكرية والنقاشات االيديولوجية ،وهو
تاريخي المنشأ ولم يصل بدوره إلى الذروة ،خاصة مع وجود طبقة وسطية
معتدلة في كال المذهبين.
فلو نرجع للصراعات ذات األه��داف الحيوبوليتيكية التي تصفها بعض
وسائل اإلعالم على أنها صراعات مذهبية هي في الحقيقة صراع امتدادات
وتوازنات إقليمية ودولية ال غير ،فلو نرجع مثالً إلى تدخل حزب الله في سورية
نرى أنّ هدفه ليس مذهبيا ً بل جاء في خض ّم ما يُس ّمى في المعطى االستراتيجي
بالحرب الوقائية أو االستباقية التي جاءت في ظروف زمانية ومكانية خاصة
جدا ً حتمت عليه التدخل في سورية بعد أن سيطرت العديد من التنظيمات
المتطرفة «الجهادية» المعادية على مناطق استراتيجية على الحدود السورية
اللبنانية ،وهو ما يعتبر خيار ضرورة بالنسبة إلى حزب الله الذي هُ دِّدت طرق
إمداداته اللوجيستية وواجه بذلك خطرا ً وجوديا ً مستقبليا ً بإمكانية دخول هذه
المنظمات إلى العمق اللبناني وتهديد الحزب والدولة اللبنانية على السواء،
لهذا فقد جاء التدخل بعيدا ً عن أيّ اعتبارات طائفية أو مذهبية.
كما يمكننا اإلشارة إلى أنّ التحرك اإليراني في الشرق األوسط في فترة ما
يس ّمى إعالميا ً بـ«الربيع العربي» هو تحرك طبيعي بحكم أنّ إيران قوة إقليمية
لها حلفاؤها ومصالحها في هذه المنطقة ،كما هي الحال بالنسبة إلى السعودية
سجلتا تحركهما في هذه الفترة باتجاه معيّن دعمتا فيه بعض
أو تركيا اللتين َّ
الحركات على حساب األخرى خدمة لمصالحهما وتوجهاتهما الجيوسياسية،
وقد لجأتا إلى تقديم ك ّل ما في يديهما إلسقاط الدور اإليراني في المنطقة ،ولجأتا
لبناء تحالفات «عبر إقليمية» لتحقيق أهدافهما...
وق��د كشفت األزم���ة السورية طبيعة التحالفات القائمة بين األط��راف
المتصارعة على األرض ،كما كشفت هذه األزم��ة طبيعة الصراع القائم بين
المحاور اإلقليمية والدولية وهو الصدام البعيد ك ّل البعد عن أيّ تج ٍّل ديني
أو مذهبي أو إثني رغم المحاوالت اليائسة لبعض وسائل اإلعالم «المتطرفة»
إللصاق سمة الطائفية للنزاع في سورية بهدف حشد وتجييش أتباع المذاهب
اإلسالمية خلف طرف ما في هذا الصراع ،فرأينا على اثر ذلك بعض رجال الدين
المتطرفين الذين احتوتهم بعض وسائل اإلعالم في قطر والسعودية خاصة،
وكيف حاول البعض منهم التحريض على أتباع أحد المذاهب اإلسالمية ،وكيف
وتوسل الواليات المتحدة األميركية التدخل
طلب وقفة لله من أميركا في سورية
ّ
إلسقاط النظام السوري «الكافر» حسب تعبيره.
ولقد باءت ك ّل محاوالت التجييش الطائفي والمذهبي في خضم هذه األحداث
المتعاقبة منذ سنة  2011رجوعا ً إلى طبيعة التجاذب الفكري بين الطرفين
الذي لم يصل إلى ذروته في األمة اإلسالمية منذ مئات السنوات نتيجة لوجود
طبقة معتدلة ووسطية بين الطرفين تدعو إلى نبذ الخالفات التاريخية جانباً،
وبناء أرضية فكرية مشتركة تكون دعائمها وأساسها مصلحة األمة العربية
واإلسالمية أوال ً وقبل ك ّل شيء ،وتغليب مصلحة األمة على الصراعات التاريخية
الضيّقة ،وهي النظرة التي أبعدت ك ّل سبل تحويل النزاعات اإلقليمية في العالم
اإلسالمي إلى حروب وصراعات طائفية...

* باحث جزائري ،المركز الدولي
للدراسات االمنية والجيوسياسية
www.cgsgs.com

ظاهرة التالعب بتقارير اال�ستخبارات لتبرير �سيا�سات البيت االبي�ض
التطورات الميدانية في سورية وتداعياتها على مساعي المفاوضات
الجارية تصدّرت المشهد اإلعالمي األميركي ،الى جانب اهتماماته
بالوفاة المفاجئة البرز رموز التيار المحافظ وقاضي المحكمة العليا
انتونين سكاليا ،وما سيترتب عليها من جولة صدام جديدة بين البيت
األبيض وخصومه الجمهوريين في الكونغرس.
محور قسم التحليل سيتناول مسألة «تسييس التقارير االستخباراتية»
األميركية ،التي عادت مجدّدا ً الى الواجهة ،وتصويب سهام االتهامات
الى البيت األبيض بتطويع مضمون ونتائج التقارير لتتساوق مع خطابه
السياسي المفعم بـ«اإلنجازات الميدانية» ض ّد تنظيم «داعش»!

أميركا بين التمدّد واالنعزال

حثّ معهد كاتو صنّاع القرار على إيالء جهود واهتمامات أكبر للمنطقة
الجغرافية الخلفية ،في نصف الكرة الغربي ،والتي بدورها تترك تداعيات
على السياسة األميركية حيال منطقة الشرق األوسط .وأوضح انه
كان ينبغي أخذ العبر من «المبادرة البرازيلية التركية المشتركة ،عام
 ،2010لبدء مفاوضات بناءة مع إيران حول برنامجها النووي ...والتي
استطاعت بموجبها التوصل إلى التزام إيران بشحن نصف مخزونها
من اليورانيوم المخصب إلى تركيا» .وطالب المسؤولين باستخالص
العبر «واللحاق بالوقائع الجديدة» .وركز سهام انتقاداته على المرشحة
الرئاسية عن الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون ،التي «ذهبت بعيدا ً
في جهودها (آنذاك) لسحق المبادرة واتهام إيران بأنها تستغ ّل البرازيل
وتركيا ...مما استدعى ردودا ً فورية من قادة البلدين بأنّ ما توصال اليه
مع طهران شكل انتصارا ً ديبلوماسياً ،وانّ الدول التي تنتقدنا تفعل ذلك
من موقع الغيرة والحسد».

سورية

اتهم معهد المشروع األميركي السياسة الروسية بأنها «تؤسس
لحرب باردة جديدة في حوض البحر المتوسط ...اذ انّ دعمها للرئيس
األسد لم يكن يوما هدفها األسمى ،بل جزء من استراتيجية شاملة
لروسيا إلعادة بناء موقعها االستراتيجي في المنطقة» .وأشار المعهد
الى تصريحات أدلى بها حديثا ً األميرال مارك فيرغسون ،قائد القوات

البحرية في أوروبا وأفريقيا ،وزعم فيها «أنّ القادة الروس أعربوا
بصراحة عن إنشاء تواجد دائم لبالدهم في منطقة البحر المتوسط،
واإلفالت مما يعتبرونه تطويقا ً عسكريا ً من قبل حلف الناتو ،والعقوبات
االقتصادية والعزلة السياسية» .وزعم المعهد انّ القيادة الروسية
«نشرت أسلحة في سورية ال عالقة لها بالحرب ض ّد اإلرهاب ،منها بيع
سورية صواريخ كروز مضادة للسفن ونشرها نظما ً متطورة للدفاعات
الجوية هناك» .وأعرب المعهد عن اعتقاده بأنّ تلك األسلحة «ترمي
إلى حرمان حلف الناتو من القدرة على حرية الحركة في شرق البحر
المتوسط».
استكمل المجلس األميركي للسياسة الخارجية لهجة التحذير من
روسيا ،متسائالً انْ كان ما نشهده من تطورات متسارعة «تد ّل على
بدايات لحرب عالمية ثالثة في سورية ...بخالف ما يص ّر عليه الرئيس
باراك أوباما بأننا لسنا في معرض حرب باردة جديدة ،لكن روسيا
تعارض ذلك» .وأضاف المجلس «انّ موسكو عازمة على الفوز بهذه
الجولة ...بخالف حرب الوكالة في أفغانستان في عقد الثمانينيات؛
ووكالئها في االقليم ،لبنان وإيران والعراق ،يتف ّوقون قتاليا ً على
وكالئنا».
جدّد معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى دعوته إلى إنشاء مناطق
آمنة في سورية رغم «معارضة روسيا التي وصفتها بأنها بمثابة تدخل
عسكري مباشر» .واضاف انه في حال
المضي بإنشاء تلك المناطق فإنّ
ّ
ر ّد موسكو المرجح «االنخراط في عمليات اشتباك صغيرة محدودة
وانتهاكات ،تقارب تدخلها في أوكرانيا ،وتكثيف أوجه تدخلها عبر قوافل
اإلمدادات والمساعدات اإلنسانية.
أعرب معهد كارنيغي عن اعتقاده بأنذ «آفاق مستقبل سورية مرتبط
بجيرانه» ،اذ انّ القوى اإلقليمية في الشرق األوسط «تتصدّر المشهد
الراهن وتتح ّكم بتح ّوالته – حرفياً» .وأضاف «انّ الوضع الراهن
بتوازناته اإلقليمية قد يمت ّد لنحو عقدين من الزمن »،مما يعني «تالشي
فرص السالم مقابل مزيد من القتال» .ورجح المعهد تراجع دور القوى
الخارجية «التي ال تملك سوى إدراكا ً محدودا ً لحقيقة ما يجري ،بيد انّ
مسؤوليتها الرئيسة تتمحور حول استنباط الحلول ،مهما كانت غير
مكتملة».

مصر

حثّ مركز الدراسات االستراتيجية والدولية الحكومة المصرية على
«القيام بإجراءات اقتصادية ،منها استصدار قانون استثمار جديد وتعويم
الجنيه ...وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار األمن ،الذي أضحى مقلقا ً
في عموم البالد» .وأضاف انّ «التغيير اإليجابي ،حين انطالقه ،سيوضح
لدول العالم انه ينبغي عليها تأييد مصر تجاريا ً واالستثمار فيها» .وأردف
انّ وجهة مصر تحدّد توجهات المنطقة برمتها «اذ عندما تح ّولت مصر
الى «النهج اإلسالمي» ،طغت الصبغة اإلسالمية على المنطقة؛ وانْ تعثرت
مصر ،فستهت ّز كامل المنطقة اتساقا معها».

أزمة شرعية الحكم

نشر معهد كارنيغي نتائج دراسة استطالعية آلراء النخب العربية
في أزمة الحكم التي تعصف بالمنطقة «بعد انقضاء خمس سنوات على
أحداث الربيع العربي» ،شملت ليبيا وسورية واليمن ،قائالً انّ جذور «أزمة
الشرعية التي أسهمت في اطالق الحراك لم تفقد صداها او ضرورتها».
وأضاف انّ النتائج دلت على «شبه إجماع بين اقطاب النخب حول شدة
االستياء من إجراءات الحكومات المختلفة لمعالجة التحديات الماثلة».
واردف انّ «مشاعر اليأس لها جذور عميقة في عدد من دول المنطقة اآليلة
لالنهيار ...وتندب النخب حظها في صعوبة تسلّم زمام الحكم وتحدياته
في ظ ّل اوضاع أودت بها الى االنقراض من الوجود».

إيران

استعرض مركز الدراسات االستراتيجية والدولية تأثير دخول النفط
اإليراني الى األسواق العالمية ،معربا ً عن اعتقاده بأننا سنشهد «ارتفاعا ً
في معدل الصادرات النفطية اإليرانية ...على الرغم من الهبوط الحا ّد في
األسعار العالمية وأدنى من معدالت ما كان يعتقد لها عند بدء التفاوض
وتوقيع اتفاقية التعاون الشامل المشتركة» .واضاف «انّ التوقعات
األولية لدخول إيران السوق العالمية بنيت على فرضية إقدامها على
ادخال اصالحات اقتصادية داخلية كبيرة ...يفاقمها مخططات إيران التي
استندت الى رؤى اقتصادية تتيح لها استثمار عائدات نفطية تستند الى
اسعار مرتفعة للسلعة التي من شأنها تحفيز النمو لالقتصاد اإليراني».

لماذا العودة؟

تجدّدت االتهامات لإلدارة األميركية بتالعبها بالتقارير
االستخباراتية كي تتوافق وتتسق مع الرواية الرسمية
بأنها تسدّد ضربات موجعة لتنظيم «داع��ش» أضحى
بموجبها يتر ّنح تحت وطأة تلك الغارات.
مرة أخ��رى ،ب��رزت نشرة «ديلي بيست» في االنفراد
بإثارة المسألة راه��ن��اً ،بعد تقريرها األصلي في شهر
تشرين الثاني عام  ،2015استندت فيه الى تصريحات
المدير السابق لوكالة االستخبارات الدفاعية ،مايكل فلين،
وآخرين كبارا ً حول «التالعب» المستم ّر بتقارير العاملين
في األجهزة المختلفة لشؤون اإلره��اب بغية «تحسين
صورة الجهود التي تقوم بها اإلدارة األميركية في محاربة
داعش».
وأوضحت النشرة االلكترونية انّ المشهد هذه المرة
يتض ّمن «اتهامات لم يت ّم اإلفصاح عنها سابقاً ،والتي
ق�� ّدم��ت لمكتب مدير االستخبارات الوطنية» ،جيمس
كالبر ،تتض ّمن إق���رارا ً من المسؤولين عن المعلومات
االستخباراتية لمعرفتهم المسبقة بما يعتري تلك البيانات
من تحريف يطاول مصداقيتها وصحتها» وجدت طريقها
إلى مكتب الرئيس أوباما.
وساندتها الحقا ً صحيفتا «نيويورك تايمز» و «نيويورك
بوست» .وقالت األولى إنّ
مضي «المفتش العام للبنتاغون
ّ
في إجراء تحقيق حول قيام مسؤولين عسكريين بتقديم
تقارير مغلوطة عن تقدّم العمليات ض ّد داع��ش ...جاءت
توصل جهاز مخابرات (البنتاغون) الى االتهام
بعدما
ّ
بتو ّرط عدد من القيادات العسكرية العليا في التالعب
بمضمون التقارير االستخباراتية ،وتزييفها بالجملة ،في
ما يتعلق بسير العمليات في العراق وسورية ،وتسليمها
للمسؤولين وعلى رأسهم الرئيس أوباما ،بعد مرورها
وفحص صدقيتها وتدقيقها من قبل عدة مؤسات داخلية
ذات الصلة».
وأضاف تقرير المفتش العام انّ القيادات العسكرية
العليا أص��درت أوام��ر بالتوبيخ للمحللين الذين أص ّروا
على التج ّرد والمهنية بحجة انهم «ذهبوا إلى منحى رسم
صورة سوداوية لألوضاع الميدانية ض ّد داعش».
«نيويورك بوست» أف��ادت انّ «هناك ث��ورة مفتوحة
تجري داخ��ل المؤسسة االستخباراتية األميركية مع
قيام أكثر من  50من المحللين المخضرمين باتهام البيت
األبيض بالتالعب بتقاريرهم حول تنظيم داعش بطريقة
منهجية لتعكس وجهة نظر اإلدارة الحالية».
اذن ،الكشف عن نفوذ السلطة التنفيذية لتطويع التقارير
المصنفة سرية ألغراضها لم يأتِ بجديد ،ال في الك ّم وال في
الحجم ،والتي ال يستبعد بعض القادة السياسيين تسخير
مضامينها في خدمة «مخطط ما تحيكه واشنطن» ،ض ّد
دول معينة تجمعها خصومة ،بل يعتقد انه محطة من
محطات الصراع السياسي بين البيت األبيض والقادة
الجمهوريين الستغالل المشهد االنتخابي.
يشار في هذا الصدد الى اتهام أرك��ان ادارة الرئيس
السابق جورج بوش االبن «باالنتقائية وتزييف المعلومات
االستخباراتية» لتبرير غزوها واحتاللها للعراق؛ ومطالبة
ع��دد م��ن أع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس بمحاكمة ب��وش وكافة
المتو ّرطين معه.
من شأن المعلومات المتداولة أعاله ان تشكل ساحة
صدام جديدة بين الكونغرس ومدير مكتب االستخبارات
الوطنية ،ال��ذي تع ّرضت مصداقيته للشك والتساؤل
سابقا ً إبان مثوله أمام إحدى لجان الكونغرس ،في أيلول
الماضي ،والتي نفى فيها علمه بأيّ جهود تالعب.
وقال كالبر للجنة القوات المسلحة بثبات «من مقدّسات
مهنة العمل االستخباراتي عدم تسييس البيانات .لم أوافق
يوما ً ولن أتغاضى عنها حين بروزها» .وسعى إلى تبريد
األمر بأنه ثمة «مبالغة وغلوا ً إعالمياً ...ومن األفضل انتظار
نتائج تقرير المفتش العام للتوقف عند مدى التسييس
الذي قد تع ّرضت له بيانات القيادة المركزية» للقوات
األميركية.

نمطية التزييف

ع��ودة سريعة ال��ى تقرير «نيويورك تايمز» 26 ،آب
 ،2015األصلي والذي وردت فيه فقرة الفتة في سياق
تفسيرها لمدى نفوذ وسطوة وكالة االستخبارات الدفاعية
على مضمون التقرير االستخباري ال���دوري المعروف
بـ«تقويم االستخبارات الوطنية» ،إبان الحرب األميركية
على فييتنام ،جاء فيه انّ معدّي التقرير ،حزيران ،1967
توصلوا إل��ى نتائج مفادها ان��ه «م��ن المستبعد إلحاق
ّ
الواليات المتحدة الهزيمة بقوات فييتنام الشمالية أبداً؛»
والذين وفق رواية الصحيفة ت ّم «تخطيهم باستمرار من
قبل مرؤوسيهم ...العتقادهم بأنّ االنتصار على األبواب
شريطة نشر مزيد من القوات العسكرية».
التضليل الذي قام به كالبر ألعضاء الكونغرس ،حسب
تقرير «ديلي بيست» سالف الذكر «لم يكن أول مرة ،بل
أضحى يشبه نموذجا ً معتمداً» ،ال سيما في إصراره السابق
التجسس على
على عدم انخراط وكالة األمن القومي في
ّ
االتصاالت الداخلية لألميركيين ،وما لبث ان ف ّنده تقرير
ادوارد سنودن بالوثائق .زعم كالبر الحقا ً انّ «ذاكرته
خانته» في هذا الصدد ،مستنكرا ً «الضجة اإلعالمية»
المرافقة.
ضابط االستخبارات المركزية السابق ،بول بيللر ،الذي

أوباما

كالبر

بوش األب واالبن

ريغان

جونسون

نيكسون

أضحى من أش ّد معارضي سياسة الرئيس جورج بوش
االبن في العراق ،أوضح في مقال نشره في دورية «فورين
أف��ي��رز» ،االول من آذار  ،2006مخاطر تزييف التقارير
االستخباراتية قائالً« :في الحقيقة تت ّم عملية تسييس
البيانات االستخباراتية بطريقة بارعة ،وقد تتمظهر في
عدة تشكيالت ،المضمون هو الركيزة الهامة» .قبل بدء
العدوان األميركي على العراق بزمن طويل ،آذار ،2003
قال «اتضح ان ادارة الرئيس بوش (االب��ن) ...ستتجاهل
التحليالت التي تشكك بقرار الذهاب إلى الحرب وسترحب
بتلك التي تؤيد قرارا ً بهذا الخصوص».
وأوض���ح بيللر م��ا ي���دور ف��ي خلد م��ع��دّي التقارير
االستخباراتية «التواقون للفت انتباه مرؤوسيهم إلى
جهودهم ،خاصة انتباه يرافقه الرضى ،من قبل ص ّناع
القرار السياسي الذي يع ّد مقياس للنجاح» .وأضاف انّ
بعض محللي المعلومات االستخباراتية قد يميلون إلى
صياغة ما يرغب مسؤولوهم الكبار بقراءته لنيل رضاهم
على حساب التضحية بالموضوعية والتجرد».
يُشار الى انّ بيللر ،بعد تقاعده من منصبه ،أعرب عن
أسفه للدور الذي قام به ،أو اضطر اليه ،في صياغة بعض
أج��زاء تقرير «تقويم االستخبارات الوطنية» ،ال��ذي ت ّم
تسخيره في خدمة التبريرات لشنّ العدوان .وفي معرض
شرحه لوطأة الضغوط التي تع ّرض لها وزمالؤه آنذاك،
يعيد بيللر الى األذه��ان نمطية تالعب القيادة المركزية
بالتقارير ال��واردة المشار اليها في تقريري «نيويورك
تايمز» و «ديلي بيست» ،في انتهاك ص��ارخ للقوانين
الرسمية السارية التي تحظر إدخال تعديالت على التقارير
االستخباراتية بغية تحقيق أهداف سياسية.
أشار بعض ضباط االستخبارات «المتقاعدين» الى
شكوكهم بنزاهة التحقيق الجاري لحصر مداه في القيادة
المركزية فحسب ،التي ليست سوى أحد المكونات للتقارير
االستخباراتية المختصة بشؤون اإلرهاب و«داعش» بكافة
تصنيفاتها السرية .ويضيف هؤالء في تقرير لمعهد كاتو
لالبحاث والدراسات 31 ،آب  ،2015انه لو قدّر لمجريات
المضي الى مدياتها األبعد ،فإنها ستشمل «كافة
التحقيق
ّ
مكونات األجهزة االستخباراتية المكلفة بإصدار تحليالت
دورية وتقارير تقييم أليّ مجموعة ...ومن شأنها أيضا ً
تضمين تقارير تنزع عنها صفة السرية وتضعها في دائرة
التداول العام».
السؤال المركزي والجوهري في آن يتعلق بالهدف
تصب
النهائي «للمعلومات االستخباراتية المنقحة» ،هل
ّ
في خدمة رواي��ة السلطة التنفيذية وأغراضها بشكل
خاص ومحدّد ،ام ترمي إلى تضليل الجمهور والرأي العام
بالدرجة األولى وبطرق ملتوية وتضليلة كما تثبت تجارب
الحروب األميركية في عدوانها على فييتنام والعراق وليبيا
وسورية ،للحظة.
تسخير التقارير االستخباراتية في خدمة التقارير
العسكرية ليس مهمة شاقة ويلجأ اليها معظم الرؤساء
األميركيين لحشد الرأي العام وراء سردية حيكت بدقة.
استطاع الرئيس األسبق ليندون جونسون االستمرار
في شنّ حربه الداخلية والترويج لنجاح «استراتيجية
االس��ت��ن��زاف» ف��ي فييتنام ،باالستناد ال��ى المعلومات
«المنقحة» والهادفة ،متصادما ً بذلك مع تنامي الرفض
الشعبي وفي أروقة الكونغرس الستمرار الحرب.

أما سجل الرؤساء الالحقين والمنتظرين فحدّث وال
حرج :نيكسون ،كارتر ،ريغان ،بوش االب ،كلينتون ،بوش
االب��ن ،وأوباما« .اإلخفاقات» االستخباراتية المنسوبة
لألجهزة األمنية المختلفة ،جورج تينيت على رأس هرم
«سي أي آي» ابان  11ايلول  ،2001وما تاله من «قصور»
في معلومات موثقة عن العراق ،والحقا ً فضائح ديفيد
بيترايوس ،وما سيتبعها من انقسامات ومهازل ال ولن
تؤدّي بمرتكبيها الى المساءلة ،على أق ّل تعديل .فالمؤسسة
ّ
تسخر ك ّل الموارد والمؤسسات المتاحة في خدمة
الحاكمة
أهدافها اآلنية والبعيدة ،بصرف النظر عن صاحب القرار
السياسي في البيت األبيض.
للتذكير ،ارتبط اسم بيترايوس ليس بفضيحة التصاقه
بعشيقة شاركها أس��رارا ً عسكرية فحسب ،بل تطويعه
للمعلومات االستخباراتية حول أفغانستان ابان خدمته
في قيادة القوات األميركية هناك عام  ،2011ومفاضلته
رؤى القوات وقيادات القوات البرية على تقارير وكالة
االستخبارات المركزية التي «تخفق في رصد منسوب
التط ّور» الميداني مقارنة بالقوات والقيادات العسكرية
المنخرطة بالقتال – وفق منطقه.
يذكر انّ بيترايوس كان من أش�� ّد المناصرين لخطة
الرئيس ج��ورج ب��وش االب��ن ب��إرس��ال مزيد م��ن القوات
العسكرية األميركية ،خطة الطفرة ،ألفغانستان التي
أسفرت في النهاية عن إحراز «إنجازات هشة» أمام خصمها
في حركة طالبان .أما رؤية وكالة االستخبارات المركزية
ّ
«أخف تفاؤالً» ،وخشية قياداتها من استغالل
آنذاك فكانت
خطة «الطفرة» لاللتفاف على معارضتهم واضطرارهم
لدعم الخطة المعتمدة من خارج صفوفها.
في مسألة تطويع الرؤساء األميركيين للمعلومات
االستخباراتية يحضرنا إقدام الرئيسين األسبقين نيكسون
وريغان على «التغاضي عن حيازة باكستان ألسلحة
استراتيجية» ،في عقدي السبعينيات والثمانينيات .األول
كان بدافع حماية باكستان كقناة اتصال سرية مع الصين،
والثاني رمى لحماية باكستان من االنتقادات الداخلية
للحفاظ عليها كمم ّر لعبور شحنات األسلحة المرسلة
«للمجاهدين األفغان» آنذاك.
يتكشف بين الفينة واألخرى مدى الصراع الداخلي بين
البيت األبيض ،كمركز السلطة التنفيذية ،والمؤسسات
االستخباراتية بمجموعها على خلفية سعي الطرف األول
إلى «تسييس» وتطويع المعلومات والتقارير المقدّمة
خدمة أجندات تيارات سياسية معينة.
في ه��ذا ال��ص��دد ،كشف الضابط السابق في وكالة
االستخبارات المركزية ،تايلر درم هيللر ،في كتابه «على
شفير الهاوية» ،2008 ،عن بعض الصراعات الخفية
اب���ان والي���ة الرئيس ب��وش االب���ن وتسييسه للتقارير
االستخباراتية ،ولجوء بعض مسؤوليها «للتغاضي
عن العديد من األخطاء التي ارتكبتها عمدا ً (إدارة بوش)
وإغراقها البالد في مستنقع العراق الدموي».
ويمضي درم هيللر في كشفه عن عجز «العديد من
مسؤولي أجهزة االستخبارات الوقوف بوجه أشرس
صقور اإلدارة األميركية» ،ديك تشيني ودونالد رامسفيلد
ورهطهما ،ب��ل أش��ار ال��ى «ان���دالع ص��راع مكشوف بين
الطرفين (األجهزة والبيت االبيض) وصلت الى ح ّد إصدار
التهديدات بالتصفية او القتل ...لقد كان األمر جنونيا».

أهمية رواية درم هيللر ال تكمن في رصده الحدث من
الداخل ،وان لم يأتِ بجديد يذكر ،بل لكونه مسؤوال ً رفيع
المستوى عن العمليات في مناطق متعدّدة من العالم ،منها
ترؤسه القسم األوروبي في وكالة االستخبارات المركزية،
امتدّت خدمته على مدى  30عاما ،قبل ان يتقاعد عام
.2003

نهج التسييس

تطويع المعلومات لخدمة أهداف معيّنة يضرب جذوره
عميقا ً في التاريخ ،ومن غير المستبعد ان نشهد قيودا ً عليه
ّ
ويفضل النظر في أعماق الرؤى واالستنتاجات
او نهاية له،
المنحازة وما يمكن ان تؤدّي اليه من نتائج.
لجوء القيادات السياسية للتالعب بالمعلومات يب ّررها
إقدامها على اتخاذ مواقف سياسية حادّة عادة ما ترافقها
معارضة شعبية قوية؛ كما يدلنا التاريخ على الحروب
العدوانية في فييتنام والعراق ويوغسالفيا إلخ...
أمام هذا المشهد في المعلومات االستخباراتية األميركية
ينبغي طرح تساؤالت جريئة ،أبرزها :هل هناك فائدة ما
ترتجى من ورائها على السياسة الخارجية األميركية؛ هل
فات أوان التأثير على وجهة المعلومات المعدّلة والدخول
في نقاش حولها ،وهل تؤدّي بنا الى التوقف عند عتبة
اليأس التي وصل اليها صانع القرار؛ ما هي التداعيات
التي ستتركها على مجمل العالقات مع جمهور الناخبين
والكونغرس ومنظومة االجهزة االستخباراتية.
نعود لنذكر باألبعاد الداخلية ألهداف اإلدارات المتعاقبة
من وراء المعلومات «المنتقاه» ،التي حيكت لالستهالك
المحلي وأع��ي��دت صياغتها لتخفيف ح��دّة المعارضة
السياسية الداخلية.
كما ينبغي التنويه ال��ى أهمية توقيت اإلف���راج عن
المعلومات المنقحة ،في ظ ّل ما واجهه الرئيس ليندون
جونسون من معارضة شعبية واسعة للحرب الفييتنامية؛
والرئيس أوباما في االستخفاف بقدرات «داعش» القتالية،
بداية األمر.
ل��ج��ان التحقيق ال��س��اب��ق��ة ف��ي ت���ج���اوزات وك��ال��ة
االستخبارات المركزية ،أشهرها لجنة «فرانك تشيرتش»،
في بداية عقد السبعينيات ،أطاحت بهيبة الوكالة وأض ّرت
بها في نظر الجمهور ،واستم ّر بها األمر خالل عهد الحرب
الباردة .إدالء جيمس كالبر بشهادة كاذبة أمام الكونغرس،
لم تبرز تداعياتها الى الواجهة ،بيد انّ عددا ً من اعضاء
الكونغرس يتربّصون به في الجلسات المقبلة لمساءلته
مرة أخرى ،طمعا ً في الحفاظ على سمعة المؤسسة ليس
إال ،خاصة لإلهانة الضمنية الموجهة للمؤسسة الرئاسية
بالدرجة األولى.
ضباط االستخبارات المهنيون يستحضرون بعض
القيم والمبادئ التي ينبغي الحرص على التمسك بها،
ال سيما أنّ مسائل السرية يجب ان تبقى حبيسة أدراج
التجسس ،وتطويعها بمهارة وبراعة في تحقيق
مهنة
ّ
أه��داف محدّدة تأخذ بعين االعتبار التداعيات السلبية
الناجمة واإلع��داد لها .ويضيف هؤالء انّ دروس التاريخ
ّ
ت��دل على ض���رورة ش�� ّد األن��ظ��ار ال��ى عدم
المستخلصة
صالحية قاعدة التح ّكم بتداعيات قضايا سياسية غير
مريحة خالل فترة زمنية قصيرة ألنّ الحقيقة ستظهر في
نهاية المطاف.

