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وا�شنطن تناور مو�سكو من ب ّوابة القرم
ت �ح��اول واش�ن�ط��ن ج��اه��د ًة تصميم إخ ��راج لمعركة ح�ل��ب ،يتالءم
وأهدافها االستعمارية واإلمبريالية ،وال تتوانى في هذا الشأن من
التظاهر بأ ّنها تقاتل الجماعات اإلرهابية ،إال أ ّنها تدعم هذه الجماعات،
وتحاول قدر اإلمكان تخفيف وطأة الضربات العسكرية التي وج ّهها
إليها الجيش العربي السوري بالتعاون مع حلفائه.
وفي هذا السياق ،تحاول واشنطن إلهاء روسيا بجبهات أخرى،
كي تخ ّفف الضربات على اإلرهابيين في حلب .ومن هذه الجبهات،
شبه جزيرة القرم التي شهدت محاولة تنفيذ أعمال إرهابية بواسطة
أوكرانيين.
وفي هذا الصدد ،نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية
تقريرا ً تناولت فيه المحاولة التخريبية للمجموعات األوكرانية التي
تسلّلت إلى القرم ،مشيرة إلى أنها رأس الحربة في المعركة التي بدأها

«نيزافي�سيمايا غازيتا»:
الأميركيون بد�أوا المعركة من �أجل القرم
تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية المحاولة التخريبية
للمجموعات األوكرانية التي تسلّلت إلى القرم ،مشيرة إلى أنها رأس الحربة في
المعركة التي بدأها األميركيون.
وج��اء في المقال :يعتقد بعض أصحاب ال���رؤوس الحامية في روسيا
أن الخروج من رباعية «نورماندي» ،كما أعلن الرئيس بوتين في المؤتمر
الصحافي الذي عقده مع نظيره األرميني ،ليس كافياً .إذ كان يجب على روسيا،
برأيهم ،أن تر ّد فورا ً على مقتل اثنين من العسكريين الروس في تبادل إطالق
النار مع أفراد المجموعة المتسللة إلى شمال القرم والمدعومة من جانب القوات
األوكرانية ،باستخدام كل ما تملكه من أسلحة وصواريخ ،كما تفعل الواليات
المتحدة و«إسرائيل» مثالً.
ولكن هذا في الواقع ما كانت تنتظره حكومة كييف ،التي تتل ّقى المشورة
من «األميركيين الصامتين» الذين يشغلون ،كما يقال ،طابقا ً كامالً في مبنى
جهاز األمن القومي األوكراني .وهذا ما أكده أعضاء المجموعة التخريبية الذين
تم أسرهم ،حيث اعترفوا أنّ مهمتهم األساسية كانت القيام بأعمال إرهابية
غير قاتلة (أي من دون وقوع ضحايا بشرية) على الشواطئ ،بهدف تخويف
مواطني أوكرانيا الذين ق � ّرروا قضاء إجازاتهم في شبه جزيرة القرم (وفق
التقديرات بلغ عددهم  600ألف شخص).
ولكن من غير المعقول أال يعرف المشرفون من وراء المحيط على فريق
بوروشينكو أن القرم تخضع لنظام حماية خاص منذ وقت معين ،ومن الصعب
على المسلّحين التسلّل عبر حدودها.
والسؤال الثاني ،لماذا كان عليهم تصعيد الوضع إلى درج��ة بالغة من
التفاقم؟ خصوصا ً أن األميركيين ّ
يفضلون الخيارات متعدّدة الخطوات.
ً
يالحَ ظ أن معظم الخبراء يربطون هذه الحادثة زمنيا بهجوم جورجيا على
داع
أوسيتيا عام  2008ودورة األلعاب األولمبية في بكين .غير أنه ال يوجد أيّ ٍ
ّ
للشك في المشاعر الجيوسياسية لواشنطن ،كما أنه ال عالقة لعلم األرقام في هذا
الموضوع أيضاً .ولكن الهجوم واسع النطاق الذي تش ّنه «المعارضة السورية»
الموالية لواشنطن على حلب يدخل في سياق أحداث شمال القرم.
فقد سمحت فترة الهدنة ،التي فرضها وزير خارجية الواليات المتحدة جون
كيري على الدبلوماسية الروسية ،لـ«داعش» والمجموعات األخرى باستجماع
قواها والتز ّود باألسلحة الالزمة ،حيث امتألت ترسانتها بمختلف أسلحة
الناتو ومن ضمنها صواريخ «تاو» من الجيل الجديد المضادة للدبابات ،والتي

تقرير

األميركيون .وتقول الصحيفة إنّ بعض أصحاب الرؤوس الحامية في
روسيا ،يقولون إن الخروج من رباعية «نورماندي» ،كما أعلن الرئيس
بوتين في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره األرميني ،ليس
كافياً .إذ كان يجب على روسيا ،برأيهم ،أن تر ّد فورا ً على مقتل اثنين
من العسكريين ال��روس في تبادل إط�لاق النار مع أف��راد المجموعة
المتسللة إلى شمال القرم والمدعومة من جانب القوات األوكرانية.
ول�ك��ن ه��ذا ف��ي ال��واق��ع م��ا ك��ان��ت تنتظره حكومة كييف ،ال�ت��ي تتل ّقى
المشورة من «األميركيين الصامتين» الذين يشغلون ،كما يقال ،طابقا ً
كامالً في مبنى جهاز األمن القومي األوكراني .وهذا ما أكده أعضاء
المجموعة التخريبية ال��ذي��ن ت��م أس��ره��م ،حيث اعترفوا أنّ مهمتهم
األساسية كانت القيام بأعمال إرهابية غير قاتلة على الشواطئ.
يالحظ أن معظم الخبراء يربطون هذه الحادثة
وتضيف الصحيفة:
َ
تستطيع إسقاط المروحيات أيضاً .أي أنّ الهدف هنا إلهاء موسكو عن مجريات
األمور في سورية .وطبعاً ،ليس المهم أين يكون «قتل الروس» كما ينصح مايكل
موريل النائب السابق لمدير وكالة االستخبارات األميركية ،مستشار المرشحة
الديمقراطية لخوض االنتخابات الرئاسية هيالري كلينتون ،وقد يكون قتل
الروس في القرم أفضل ألنه يثير حساسية أكبر لروسيا.
وإضافة إلى هذا ،فليس مستبعدا ً أن تتفاقم األمور قريبا ً على خط المواجهة
بين القوات األوكرانية ووحدات الدفاع الشعبي في دونيتسك ولوغانسك ،التي
ألحقت الهزيمة مرتين متتاليتين بالقوات األوكرانية والتشكيالت المسلحة
للمتط ّرفين األوكرانيين .ولوال اتفاقيات مينسك لكانوا قد دحروا تماماً؛ ولكن
الكرملين استنادا ً إلى التقاليد الوطنية اتخذ حينذاك الموقف نفسه كما في
سورية حالياً .واليوم ُتستخدم القوات المسلحة األوكرانية ،التي تدربت على يد
خبراء الجيش األميركي ،في تحقيق هدف واشنطن الرئيس ،وهو إجبار روسيا
على القتال على جبهتين ،حيث ليس مهما ً عدد الضحايا الذين سيسقطون من
الجانبين في دونباس ،ألن السالفيين بالنسبة إلى الواليات المتحدة هم مادة
لالستهالك فحسب.
وفي المقابل ،فإن النصر أو حتى بعض النجاح في سورية هو مه ّم لهيالري
كلينتون .ألن هذا االنعطاف في األحداث يساعد ليس فقط الحزب الديمقراطي
في استعادة سمعته ،ال بل أيضا ً أوباما الذي يع ُّد أسوأ رئيس أميركي بسبب
كثرة إخفاقاته على المستوى العالمي ومن ضمنها المجال العسكري ،هذا
أوالً .وثانياً ،قد يصبح النصر العسكري في سورية بالنسبة إلى كلينتون أحد
الشعارات التي سترفعها في تنافسها مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب،
لتثبت كما أعلنت في برنامجها االنتخابي أنها قادرة على مواجهة روسيا،
ّ
بغض النظر عن الثمن.

«تايمز»� :س ّياح و�إرهابيون
اختارت صحيفة «تايمز» الفتتاحيتها يوم السبت عنوان «سيّاح وإرهابيون»،
واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول :ال يجد السيّاح عزاء في القول إن عددا ً
أكبر من الناس يقتل أثناء نقل األثاث من الذين يقتلون نتيجة هجمات إرهابية
لتنظيم «داعش» .السياحة تهدف إلى االبتعاد عن روتين الحياة ،لكن ارتفاع
احتماالت اإلرهاب يج ّرد السفر من هذه الميزة.
وتشير االفتتاحية إلى عمليات إرهابية ارتكبت في منتجعات في تايالند
يرتادها سيّاح بريطانيون .وتركيا أيضا ً كانت من أهداف الهجمات اإلرهابية،
وكذلك مصر وت��ون��س .ول��م تستثن الهجمات أوروب���ا ،فقد شهدت باريس
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زمنيا ً بهجوم جورجيا على أوسيتيا ع��ام  2008ودورة األلعاب
ّ
للشك ف��ي المشاعر
داع
األولمبية ف��ي بكين .غير أن��ه ال ي��وج��د ّ
أي ٍ
الجيوسياسية ل��واش�ن�ط��ن ،كما أن��ه ال ع�لاق��ة لعلم األرق���ام ف��ي هذا
الموضوع أيضاً .ولكن الهجوم واسع النطاق الذي تشنّه «المعارضة
السورية» الموالية لواشنطن على حلب يدخل في سياق أحداث شمال
القرم.
إلى ذلك ،أ ّكد مشاركون في استبيان نشرته صحيفة «لوفيغارو»
الفرنسية رفضهم السياسة الفرنسية المشينة والداعمة للتنظيمات
اإلرهابية في سورية .وأكد  96في المئة من المستطلعة آراؤه��م أن
الدول الغربية لم تكن صائبة في دعمها لإلرهابيين المرتبطين بتنظيم
«ال �ق��اع��دة» ،منتقدين م �ح��اوالت تقديم إره��اب�يّ��ي تنظي َمي «القاعدة»
و«جبهة النصرة» وأمثالهم على أنهم من أتباع األ ّم تيريزا.

وبروكسل ونيس بعض تلك الهجمات.
وتقول الصحيفة إن السيّاح غيّروا وجهتهم باتجاه اليونان وإيطاليا
وإسبانيا ،لكن هذه البالد هدف لموجات الالجئين القادمين من منطقة الشرق
األوسط.
وتتابع االفتتاحية :السائح يتو ّقع مقابل المال الذي ينفقه أن يكون المضيف
مرحب به .في الماضي كانت الشكاوى تتركز على
بشوشاً ،وأن
يحس بأنه ّ
ّ
اللصوص في األسواق ،أما اآلن فالتحدّي أكبر ،حيث ينظر السيّاح إلى السكان
ّ
الشك.
المحليين بعين
وفي نهاية االفتتاحية تناقش الصحيفة أهداف اإلرهابيين ،فتقول إن أحدها
منع المواطنين الغربيين من السفر والتنقل ،وجعلهم يتردّدون قبل الصعود إلى
طائرة أو قطار أو حافلة .وإذا ما سمح السيّاح بحدوث ذلك فإنهم يكونون قد
ح ّققوا أهداف اإلرهابيين.

«لوفيغارو» :الفرن�سيون يرف�ضون ال�سيا�سة الفرن�سية
الم�شينة الداعمة للتنظيمات الإرهابية في �سورية
أ ّكد مشاركون في استبيان نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية رفضهم
السياسة الفرنسية المشينة والداعمة للتنظيمات اإلرهابية في سورية.
وأكد  96في المئة من المستطلعة آراؤهم أن الدول الغربية لم تكن صائبة في
دعمها لإلرهابيين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،منتقدين محاوالت
تقديم إرهابيّي تنظيمَي «القاعدة» و«جبهة النصرة» وأمثالهم على أنهم من
أتباع األ ّم تيريزا .مشيرين في الوقت ذاته إلى أن إرادة بعض الجشعين في
الواليات المتحدة هي التي رمت سورية في جحيم الحرب التي تتع ّرض لها.
وش �دّد المشاركون على أن القادة المجرمين في واشنطن الذين يحمون
ويسلّحون الديكتاتوريات الدموية في الخليج كالسعودية وقطر والبحرين
د ّمروا سورية بعد أن كانت تعيش في سالم وتعايش كامل بين كافة أبنائها.
وتشير نتائج االستبيان إلى أن الشعب الفرنسي استفاق من غفوته تجاه
سياسات حكومته الداعمة لإلرهاب في المنطقة ،خصوصا ً بعد التفجيرات
اإلرهابية األخيرة التي وقعت في فرنسا وراح ضحيتها عشرات األشخاص بين
قتيل وجريح.
يذكر أن فرنسا كغيرها من بعض الدول األوروبية تدعم التنظيمات اإلرهابية
في سورية كتنظيمَي «داعش» و«جبهة النصرة» اإلرهابيين .وقد أق ّر رئيس
الوزراء الفرنسي مانويل فالس السنة الفائتة بوجود نحو َ
فرنسي
إرهابي
ألفي
ّ
ّ

إرهابي يطاول أوروبا من ج ّراء
في سورية والعراق .مشيرا ً إلى وجود تهديد
ّ
إمكانية عودة آالف اإلرهابيين األوروبيين إلى بلدانهم.

«لوموند»:
دولي في محاولة االنقالب
غولن يطالب بتحقيق ّ
طالب الداعية فتح الله غولن الذي ت ّتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة االنقالب
دولي في هذا االمر ،متعهدا ً بالتعاون الكامل ،وذلك في مقال نشرته
في تموز بتحقيق
ّ
صحيفة «لوموند» الفرنسية.
أوجه
وقال الداعية المقيم طوعا ً في المنفى في الواليات المتحدة منذ ّ :1999
نداء إلى السلطات التركية وأعدها بالتعاون الكامل .وأطالب بأن تقود لجنة دولية
مستقلة التحقيقات في شأن محاولة االنقالب.
وتؤكد أنقرة أنّ رجل الدين هو العقل المدبر لمحاولة االنقالب التي أدّت إلى مقتل
 273شخصا ً وإصابة ألفين ،وتص ّر على مطالبة واشنطن بتسليمه .لكن اإلمام
إرهابي على األراضي التركية.
السابق نفى تكرارا ً أيّ عالقة له بما اعتبره أسوأ عمل
ّ
وكتب غولن في مقاله :إذا تم إثبات واحد من عشرة من االتهامات المساقة ضدّي
فأتعهّد العودة إلى تركيا وتل ّقي أقسى العقوبات.
وتابع :في المقابل ،إذا كان عسكريون يعلنون انتماءهم إلى «خدمة» (جمعية
غولن) تو ّرطوا في هذه المكيدة ،فإنني أقولها بال أيّ تردّد ،إنهم غدارون زعزعوا
اتحاد البالد ووحدة أراضيها ،وأفراد خانوا قيَمي العليا.
وكتب أيضاً :عارضت طوال حياتي التدخالت العسكرية .مذ ّكرا بعالقاته القديمة
مع شخصيات رئيسية على الساحة السياسية التركية.
وقال غولن :في الماضي كانت لدي صداقة في الوقت نفسه مع الليبرالي تورغوت
أوزال ـ رئيس الوزراء من  1983إلى  1989ورئيس الجمهورية من  1989إلى 1993
ـ والمحافظ سليمان دميريل ـ رئيس الجمهورية من  1993إلى  – 2000وحتى مع
االشتراكي الديمقراطي بولنت أجاويد ـ رئيس الوزراء من  1999إلى .2002
وتابع :قدّمت دعمي لجميع سياساتهم ،ولطالما أبدوا التقدير تجاهي نتيجة
أسسها غولن) للتعليم والسلم
االهمية التي توليها «خدمة» (حركة متط ّوعين ّ
االجتماعي.
وأضاف الداعية :رغم تح ّفظي على الدوام إزاء اإلسالم السياسي ،قدّمت كذلك
الدعم ألردوغان وحزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان اإلسالمي المحافظ الحاكم)
في البدايات ،عند إطالق االصالحات الديمقراطية الكبرى ،معتبرا ً أنّ اتهامات النظام
بحقه هي حملة استهداف متع ّمدة ترمي إلى تعزيز سلطة النظام.

«القاعدة» و«داع�ش» قد ي�ش ّنان هجمات �إرهابية �إ�شعاعية

نشر «معهد واشنطن» تقريرا ً جاء فيه:
إن الهواجس في شأن احتمال ممارسة اإلرهاب غير التقليدي في دورة
األلعاب األولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو لعام  ،2016وتقارير بأن
أشخاصا ً متو ّرطين في الهجوم الذي ن ّفذه تنظيم «داع��ش» في باريس
في تشرين الثاني  2015قاموا بمراقبة عالم يعمل في «مركز األبحاث
النووية البلجيكي» عبر أشرطة الفيديو ،أدّت إلى إعادة إحياء المخاوف
بأن الجماعات اإلرهابية قد تكون مهتمة بصنع «قنبلة قذرة» بواسطة
مواد إشعاعية ،والتي ُتعرف أيضا ً بالسالح اإلشعاعي أو جهاز التشتيت
المتفجر.
اإلشعاعي ()RDD
ّ
المتفجرة أكثر أن��واع السالح
وتعتبر أجهزة التشتيت اإلشعاعي
ّ
اإلشعاعي تداوال ً في اإلعالم .فهي تعتمد على عبوة ناسفة لتشتيت المواد
اإلشعاعية من أجل تلويث األفراد والمنشآت على مقربة من االنفجار ومع
اتجاه الريح ،وتعطيل الحياة وسبل المعيشة وزرع الخوف .وفي المقابل،
المتفجرة تلويث الطعام أو المياه
قد تشمل أجهزة التشتيت اإلشعاعي غير
ّ
أو الهواء بمواد إشعاعية (على سبيل المثال ،عن طريق نظام التهوية
في المبنى) .وهناك تقارير بأن بعض الجماعات قد فكرت أيضا ً بتخريب
محطات للطاقة النووية أو مهاجمتها إلحداث غيمة إشعاعية من شأنها
تلويث منطقة واسعة (وفي الواقع ،تكهنت بعض التقارير اإلعالمية أن
البلجيكي المذكور في الخلية البلجيكية من تنظيم «داع��ش» كان يفكر
بالقيام بمثل هذا الهجوم).
يركز هذا التقرير على التهديد الذي تشكله أجهزة التشتيت اإلشعاعي
المتفجرة.
لطالما أبدى اإلرهابيون اهتماما ً باألسلحة اإلشعاعية .ففي عام ،1995
اتصل انفصاليون شيشان بمحطة تلفزيون روسية وهدّدوا بإطالق جهاز
تشتيت إشعاعي باستخدام مواد من «السيزيوم  »137كانت مطمورة في
إحدى حدائق موسكو .وقد تم العثور الحقا ً على مخبأ للمواد اإلشعاعية.
وبعد ثالث سنوات ،عثرت ق��وات األم��ن الشيشانية على جهاز تشتيت
إشعاعي بمحاذاة سكة حديد على مقربة من العاصمة غروزني .وفي
عام ُ ،1999قتل شخص و ُنقل آخر إلى المستشفى على إثر إصابته بداء
اإلشعاع بعد محاولته سرقة حاوية من المواد المشعة من منشأة صناعية
في غروزني.
وقد أبدى تنظيم «القاعدة» أيضا ً اهتماما ً باألسلحة اإلشعاعية ،فضالً
عن األسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية .ففي عام  ،2002تم توقيف
األميركي الذي اعتنق اإلسالم خوسيه باديال على خلفية تخطيطه لصنع
سالح إشعاعي بعد عودته من مخيم تدريب تابع لتنظيم «القاعدة» في
باكستان .وفي عام  ،2003استحوذت قوات التحالف في أفغانستان على
مخططات لصنع قنبلة قذرة .وفي هذا السياق تفيد بعض التقارير أنّ أبا
زبيدة ،وهو عنصر من تنظيم «القاعدة» ألقِي القبض عليه ،أبلغ المحققين
أن تنظيم «القاعدة» قد أقدم فعليا ً على صنع مثل هذا الجهاز ،مع أنه لم
يُعثر على أي من تلك األجهزة .كما يبدو أن البريطاني التابع لتنظيم
«القاعدة» ديرين بارو ،الذي اعتنق اإلسالم أيضاً ،كان يخطط لصنع جهاز
تشتيت إشعاعي ،من بين مختلف المخططات األخرى ،والتي على خلفيتها
ألقي القبض عليه في بريطانيا عام  .2004كما ذكرت بعض التقارير ،أن
خبير األسلحة غير التقليدية التابع لتنظيم «القاعدة» مدحت مرسي السيد
عمر كان يخطط بدوره لصنع جهاز تشتيت إشعاعي قبل مقتله عام 2008
على إثر هجوم بطائرة من دون طيار في باكستان.
قد يكون تنظيم «داعش» مهتما ً أيضا ً بصنع جهاز تشتيت إشعاعي،
غير أن األدلة على ذلك ظرفية إلى حد كبير .فعلى غرار تنظيم «القاعدة»
و«القاعدة في العراق» من قبله ،أبدى تنظيم «داعش» اهتماما ً باألسلحة
غير التقليدية واستخدم األسلحة الكيماوية في القتال في سورية والعراق.
وبالتالي ،عندما استولى تنظيم «داعش» على جامعة الموصل في حزيران
 2014ووضع يده ،وفقا ً لبعض التقارير ،على  40كيلوغراما ً من المواد
النووية في مختبرات الجامعة ،برزت مخاوف من احتمال استخدام تلك
المواد لصنع جهاز تشتيت إشعاعي .ويبدو أن اكتشاف شريط المراقبة
اآلنف الذكر في أعقاب تفجيرات باريس في تشرين الثاني  2015أكد صحة
تلك المخاوف بأن تنظيم «داع��ش» قد يكون مهتما ً بصنع قنبلة قذرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :لماذا هذا االهتمام المحتمل في اإلرهاب
اإلِشعاعي؟

يسعى اإلرهابيون إلى إحداث الذعر ،ولذلك تستهويهم أجهزة التشتيت
اإلشعاعي إلى ح ّد كبير .فالنظائر اإلشعاعية ُتستخدم على نطاق واسع
في مجاالت الطب والزراعة والصناعة ،ويتم إبالغ «الوكالة الدولية للطاقة
الذرية» كل سنة عن عشرات حوادث السرقة أو الفقدان المرتبطة بتلك
المواد في جميع أنحاء العالم (قد يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك ،على
رغم أن عددا ً من هذه النظائر المشعة غير مناسب لصنع أجهزة التشتيت
اإلشعاعي) .وقد تكون المخاوف الناجمة عن فعل إرهاب إشعاعي طويلة
األم��د ،نظرا ً ألن آثارها الطبية السلبية قد ال تظهر إال بعد عقود .كما أن
التعامل المثير لوسائل اإلعالم مع موضوع األسلحة اإلشعاعية ،والذي
يعزى جزئيا ً إلى وجود اتجاه للخلط بينها وبين األسلحة النووية ،قد
ّ
يضخم تلك المخاوف .وفي ما يتعلق بإدارة العواقب ،أي رعاية المصابين
وإزالة التلوث ،يكاد يكون من المؤكد أنها ستكون معقدة ومطولة ومكلفة،
وقد ُتفاقم المشاكل الناجمة عن جهاز التشتيت اإلشعاعي إذا لم تتم على
النحو الصحيح .وفي هذا الصددُ ،تع ّد أجهزة التشتيت اإلشعاعي حقا ً
كأسلحة التعطيل الشامل.
بيد أنّ  ،من منظور اإلره��اب��ي ،هناك ع��دة سلبيات ألجهزة التشتيت
اإلشعاعي .فبعض النظائر المشعّ ة قد تسبب إصابات بجروح أو حاالت
وفاة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ،وبالتالي يمكن االعتبار أنها
تتمتع بنوع من الحماية الذاتية ض ّد السرقة أو التسريب .وال يُعتبر صنع
جهاز تشتيت إشعاعي فعال مسأل ًة بسيطة ،نظرا ً ألن أجهزة التشتيت
اإلشعاعي المتفجرة لم ُتستخدم قط من قبل ،وتبعا ً لذلك ،ال خبرة عملية
سابقة يمكن االستفادة منها في هذا السياق .ومن هنا ،فإن فعالية جهاز
التشتيت اإلشعاعي تخضع لعدّة عوامل غير مؤكدة .وعلى عكس ذلك،
فإن المواد الضرورية لصنع األجهزة المتفجرة التقليدية متاحة بسهولة،
والدراية المتعلقة بها منتشرة على نطاق واسع ،كما أن آثارها متسقة
ويمكن التنبؤ بها نسبيا ً ولديها سجل مشهود له من التجارب الناجحة.
ومع ذلك ،ستظل الجماعات اإلرهابية أسو ًة بتنظيم «داعش» مهتمة بصنع
جهاز تشتيت إشعاعي لكي تتصدّر عناوين الصحف ،وتفرض تكاليف
باهظة ،وتبث الذعر بصورة أكثر فعالية مما تتيحه األجهزة المتفجرة
التقليدية.
إن معظم اإلصابات التي يسببها جهاز تشتيت إشعاعي متفجر قد تنتج
ّ
والتشظي الناجمة عن الشحنة المتفجرة،
على األرجح عن آثار االنفجار

رغم أنّ عددا ً قليالً من األفراد قد يعانون من آثار طبية سلبية على المدى
الطويل (على سبيل المثال ،السرطان أو الضرر الوراثي) الناجمة عن الغبار
والمخلفات اإلشعاعية التي تكون قد استقرت في أجسادهم أو استنشقوها
أو ابتلعوها .إال أن اآلثار الطويلة األمد تعتمد جزئيا ً على درجة اإلشعاع
والعمر النصفي للنظير المشع المستخدم .فبعض النظائر مثل «كوبالت
 »60و«سيزيوم  »137و«إريديوم  »192و«أميركيوم ُ »241تعتبر أفضل
من غيرها لصنع أجهزة التشتيت اإلشعاعي.
من المحتمل أن يكون هناك القليل من األض��رار المادية في المنطقة
المجاورة لجهاز التشتيت اإلشعاعي غير تلك الناجمة عن الشحنة
المتفجرة ،إال أن تلوث التربة والتلوث البنيوي قد يحصالن على نطاق
واسع ويستوجب من السكان والشركات االنتقال إلى أماكن أخرى لفترة
طويلة خالل إزالة التلوث .وتعتمد رقعة المنطقة الملوثة على مدى فعالية
تصميم القنبلة ،وحجم الدخان الناتج عنها ،والرياح والظروف الجوية
خالل االنفجار وبعد بوقت قصير من وقوعه ،وأثر التضاريس الحضرية
على التيارات الهوائية.
أما أهم اآلثار الطويلة األمد للقنبلة القذرة فقد تكون نفسية .فاإلشعاعات
غير مرئية ،وسيخشى الكثير من الناس في أماكن قريبة منها من آثار
التعرض لإلشعاعات .وستسعى أعداد كبيرة من األفراد غير المتأثرين
باإلشعاعات للحصول على عالج طبي ،فيثقلون بذلك كاهل النظام الطبي
ويتسببون بتراجع جودة العناية المقدمة لمن هم بحاجة إليها حقاً .كما
سيقلق الكثيرون غيرهم من اآلث��ار السلبية على المدى الطويل نتيجة
تعرضهم المحتمل لإلشعاعات ،سواء تعرضوا لكمية كافية منها تدعو
للقلق أم ال.
يتمثل أحد التحدّيات الرئيسة التي تواجه أول المستجيبين لهجوم،
باحتواء أثره ضمن موقع االنفجار ومنطقة الخطر الواقعة ضمن اتجاه
الريح ،نظرا ً ألن معظم الناس سيف ّرون من المنطقة قبل أن يتم اإلعالن عن
حصول هجوم إشعاعي .ويتعيّن تحديد األشخاص المتأثرين باإلشعاعات
وخضوعهم إلزالة التلوث من خالل خلع مالبسهم واالستحمام ،وكلما أزيل
التلوث بصورة أس��رع كلما كان ذلك أفضل من أجل الح ّد من التع ّرض
لإلشعاعات .ويتعيّن التخلص من المالبس الملوثة على النحو المالئم،
تماما ً كمياه الصرف الصحي .أما الجهود المتأخرة أو غير المالئمة من
ناحية االحتواء أو االعتناء بالمصابين أو إزال��ة التلوث فقد تؤدي إلى

انتشار المواد المشعة على نطاق أبعد بكثير من موقع الهجوم ،ما يفاقم
آثارها.
ومن بين تحدّيات التنظيف إزالة التلوث من الشوارع والمباني ،لكي
تشمل هدم البنى التي ال يمكن إزالة التلوث منها بطريقة فعالة من حيث
التكلفة .وبالتالي ،قد يكون التنظيف مكلفا ً للغاية ويتضمن مطالبات
بالتأمين قد تكون باهظة جداً .فالتكاليف المادية المترتبة حتى عن هجوم
صغير قد تكون كبيرة ،على سبيل المثال إن القيام بهجوم بواسطة جهاز
التشتيت اإلشعاعي على شارع وول ستريت في مانهاتن السفلى قد يؤدي
إلى إغالق المنطقة لبعض الوقت ،مع تأثيرات كبيرة على األسواق المالية
واالقتصاد العالمي.
وإذا فشلت السلطات في احتواء عواقب هجوم إشعاعي بنجاح أو
في اتخاذ قرارات في شأن مستويات إزالة التلوث المقبولة التي ال تلبّي
التطلعات العامة ،فقد تتعرض لر ّد فعل شعبي غاضب .وفي ضوء الحاالت
يلب فيها أداء الحكومة األميركية التطلعات العامة ،مثل
السابقة التي لم ّ
إعصار كاترينا ( )2005وأزمة تلوث مياه مدينة فلينت بوالية ميشغن
( ،)2014فقد ال يقبل الجمهور تطمينات السلطات بأن المنطقة قد أصبحت
آمنة للسكن أو العمل .وسيخلق ذلك فرصة ذهبية لجماعات على غرار
تنظيم «داعش» لكي تشنّ حملة دعائية من شأنها تقويض الثقة العامة
بالحكومة.
إن احتمال استخدام جهاز تشتيت إشعاعي من قبل تنظيم «داعش» أو
جماعة أخرى في مدينة أميركية هو خطر يجب أن يؤخذ على محمل الجد،
حتى لو كان من غير المرجح أن يضع اإلرهابيون يدهم على مواد إشعاعية،
أو يصنعوا جهازا ً فعاال ً نتيجة افتقارهم لخبرة سابقة .وفي الواقع ،حتى
الهجوم الذي ال يؤدي إلى انتشار مواد إشعاعية بصورة فعالة عبر منطقة
كبيرة قد يكون له أثرا ً اقتصاديا ً أو نفسيا ً كبيراً.
إضافة إلى ذل��ك ،رغم التقدّم ال��ذي أحرزته الحكومة األميركية منذ
اعتداءات  11أيلول في تأمين المصادر اإلشعاعية وتعزيز قدرات االستجابة
على اإلرهاب اإلشعاعي ،إال أنه ليس من الواضح ما إذا كان باستطاعة أول
المستجيبين وأجهزة الطوارئ أن يكونوا على أهبة االستعداد والجهوزية
لمواجهة هجوم إشعاعي ،نظرا ً للتحديات الكامنة في احتواء انتشار
المخلفات اإلشعاعية ،والتنسيق الفعال بين عدد من الوكاالت المحلية
والرسمية والفدرالية التي ستشارك في االستجابة على احتواء االنتشار
وإزالة التلوث من أعداد كبيرة من الناس والبنى.
ويُعتبر احتمال شنّ هجوم إشعاعي في الخارج أكثر ترجيحاً ،رغم التقدم
الذي أحرزته دول كثيرة في حماية المواد اإلشعاعية والنووية ،وبمساعدة
الواليات المتحدة في عدة حاالت .على سبيل المثال ،نظرا ً لقدرات تنظيم
«داعش» من حيث الوصول واالنتشار ،ال يُعتبر احتمال قيام التنظيم بشن
هجوم بواسطة جهاز تشتيت إشعاعي خام في سورية أو العراق أو حتى
أوروبا بعيد المنال .ومثل هذا الحدث لديه القدرة على تسبب الكثير من
الخوف ،ال سيما أن معظم الحكومات األجنبية ال تملك موارد وخبرة بقدر
تلك التي تملكها الواليات المتحدة للتعامل مع تداعيات مثل هذا الهجوم.
ويشير كل ذلك إلى حاجة الواليات المتحدة إلى االستعداد لمثل هذا
السيناريو المحتمل ،وليس في الداخل فحسب بل في الخارج أيضاً،
وتكون قادرة على مساعدة الحكومات الصديقة على تجنب عواقب مثل
هذا الهجوم أو التعامل معه إذا ما دعت الحاجة .فضالً عن ذلك ،ال ب ّد من
أن تعتمد الواليات المتحدة خطة تواصل استراتيجي موثوقة للتصدّي
لإلرهاب اإلشعاعي ،ألن زرع الخوف والذعر هو من أهم األسباب التي قد
تدفع اإلرهابيين إلى شنّ مثل هذا الهجوم .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،ال ب ّد أن
تقوم الحكومة األميركية بتثقيف الجمهور حول كيفية االستجابة لإلرهاب
اإلشعاعي ،من أجل إزالة الغموض الذي يكتنف أجهزة التشتيت اإلشعاعي
وتبديد مخاوف الجمهور.
إال أن التواصل االستراتيجي يقوم بنسبة  20في المئة على الكالم و80
في المئة على األفعال ،وإذا لم تنجح وكاالت الحكومة األميركية ،سواء
كانت محلية أو رسمية أو فدرالية ،في تولي بعض جوانب االستجابة
األولية على النحو المالئم ،فحتى أفضل خطط التواصل االستراتيجي من
حيث الصياغة ستبوء بالفشل .وفي الوقت الذي ُتعتبر فيه ثقة المواطنين
بكفاءة الحكومة األميركية مهتزة بالفعل ،فقد تترك هذه الحادثة أثرا ً
ملحوظا ً على نسيج السياسة األميركية.

