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من الصحافة

افتتاحية اليوم

السوداني ..ملاذا اس َتقال الجنرال بن عوف ً
ٌ
«فجأة»
تغييرات غا ِم َض ٌة في املشهد
ّ
ّ
الجنرال برهان بعد  24ساعة فقط؟
وحل مح ّله ِ
الصعب على ال ُمتاب��ع لتطوّرات
ح ّت��ى كتاب��ة هذه الس��طور يبدو أ ّنه م��ن ُ
األحداث ال ُمتسارعة في السودان معرفة األسباب التي أدّت إلى استقالة الفريق
يوم واح ٍد من تو ّليه رئاس��ة المجلس العس��كري ،أو
األوّل ع��وض ب��ن ع��وف بعد ٍ
تنازله للفريق أوّل أيضا عبد الفتاح برهان ،وقبل اك ِتمال  24ساعة من تو ّليه
هذا المنصب.
ال ُنج��ادل مُطل ًق��ا ف��ي أ ُن اإلطاحة بالرئيس عمر البش��ير كان اس��تجاب ًة
الشعبي ،وليس ّ
تفض ًلمن المؤسسة العسكريّة ،ولكن لماذا
للحراك
ّ
ِ
فاجئ الذي أدّى إلى اإلطاحة بالفريق بن عوف
م
ال
�ر
�
ي
غي
ه��ذا ال ّت
ُ
ِ
واإلتي��ان بنائب��ه بره��ان ،فهل يعود ذل��ك إل��ى أ ّن األوّلّ ،
أي بن
عوف ،كان وما يزال مُدرجا على الئحة ال ُعقوبات األمريك ّية،
وتو ّل��ى وزارة الدف��اع ،وكان نائب��ا للرئي��س البش��ير ،أم أ ّن ُهن��اك
الحالي،
�وداني
ّ
أس��بابا أُخ��رى يب��دو أ ّنه��ا م��ن أهم ألغ��از المش��هد الس� ّ
ونتم ّنى التع ّرف عليها.
ّ
ُسؤال آخر ال يُمكننا تجنبه وهو عن ترحيب حزب األمة ال ُمعارض الذي
ّ
العسكري
يتزعم ه السيد الصادق المهدي بال ّتعاون مع الفريق برهان ومجلسه
ّ
الذي ق ّرر تشكيل حكومة مدن ّية ،واختصار المرحلة االنتقال ّية في أربعة أشهر
السلطة؟
فقط ،وأبعد رئيس جهاز ال ُمخابرات من ّ
الس��طور،
ال نم ُل��ك معلوم��ات مُو ّثق��ة ،ولك��ن م��ن ِخ�لال ق��راءة لم��ا بي��ن ّ
يُم ِكن القول بأ ّننا ُ
نشم رائحة ُ
والحلفاء الخليجيين في األ َزمَة
تدخ ًل
أمريكيا ُ
ًّ

الستار.
السودان ّيةّ ،
وخاص ًة المملكة العربية السعوديّة من خلف ِ
نشرح أكثر ونقول أ ّن الفريق أوّل برهان كان قائدا للقوّات البريّة ،ومن
أكث��ر الجن��راالت ُقرب��ا م��ن الرئيس البش��ير ،وتأييدا إلرس��اله قوّات س��ودان ّية
ّ
اإلماراتي وإدارته.
السعودي
لل ِقتالفي الحرب اليمن ّية بقيادة التحالف
ّ
ال ّتأيي��د األمريك� ّ�ي للمجل��س العس� ّ
�كري انتق��ل م��ن مرحل��ة الت��ردّد إل��ى
ال ّتأيي��د الواض��ح بع��د اإلقال��ة (الغا ِمض��ة) للجن��رال ب��ن ع��وف واس��تبداله
بالفريق أوّل عبد الفتاح برهان ،فهل هذا يعني أ ّن السودان القادم سينال ال ّرضا
وال ُمباركة األمريك ّية ،ويخ ُرج من دائرة ال ُعقوبات في األيّام القليلة ال ُمقبلة؟
وهل سينضم إلى ِحلف (ال ّناتو العربي) الذي هو في َطور ال ّتشكيل؟
تج ّمع المهنيين طالب باستمرار االحتجاجات حتى يتم تسليم
الس��لطة إل��ى ُحكوم��ة مدن ّية وعودة العس��كر إلى ال ّثكن��اتّ ،
وأكد
(أ ّن االنقالبيي��ن ليس��وا أه ً�لا لل ّتغيي��ر)  ،وه��و موقف مس��ؤول
يعكس تخ ّو ًفا من وجود أجندات غير معروفة لقيادة المؤسسة
العسكريّة حتى اآلن.
موق��ف القائ��د الجدي��د للمجل��س العس��كري ،الفري��ق أوّل
رك��ن عب��د الفت��اح البره��ان م��ن حرب اليم��ن و ُمش��اركة قوات س��ودان ّية
فيه��ا ،س��لبا أو إيجاب ّي � ًة ،هو الذي س � ُيجيب ع��ن ُكل التكهّنات واألس��ئلة التي
طرحناها في بداية هذه االفتتاح ّية ،وس ُيس ّلط األضواء على الهُويّة السياس ّية
العسكري الجديدُ ..
ّ
والل أعلم.
واأليديولوج ّية للمجلس

ترامب يواجه قضايا عامة وخاصة
ترامب وهتفوا :اليهود هنا يقولون االحتالل وباء.
الحاضرون طردوهم من القاعة.
ترامب يواجه ألف قضية وقضية وبعضها عنه
ش��خصياً ،فه��و مث� ً
لا ال يريد نش��ر تفاصيل ما دفع
من ضرائب في السنوات األخيرة ،مع أن كل رئيس
سبقه فعل ذلك .محاميه وليام كونسفوي كان
موقف��ه يؤذن بمعركة في المس��تقبل عن ضرائب
ترام��ب .ه��و ق��ال األس��بوع الماض��ي إن��ه يعتق��د أن
القان��ون  100ف��ي المئ��ة إل��ى جانبه في رفضه نش��ر
ما دفع من ضرائب.
ترام��ب اس��تمر ف��ي العم��ل كرج��ل أعم��ال
بع��د انتخاب��ه رئيس �اً ،وه��و م��ا ل��م يفعل��ه
أي رئي��س قبل��ه ،والكونغ��رس يري��د
أن يع��رف م��دى ثروت��ه وضرائب��ه
والعق��ود المالي��ة الت��ي س��بق أن
عقده��ا .الديموقراطي��ون س��يطروا
عل��ى مجل��س الن��واب بع��د االنتخاب��ات
النصفي��ة ف��ي الس��نة الماضي��ة ويالحق��ون
الرئيس.
محام��ي ترام��ب قال إن لجن��ة الضرائب ليس
لها سبب قانوني لرؤية ما دفع ترامب من ضرائب.
ه��و زاد أن الطل��ب وس��يلة لمضايق��ة الرئي��س ألن
الديموقراطيين يكرهون سياس��ته وخطبه .ترامب
قال إنه ال يس��تطيع أن ينش��ر س��جله الضريبي ألن
مصلح��ة الضرائ��ب تراجعها ،ومصلح��ة الضرائب
ردت أن الرئي��س يس��تطيع أن يف��رج ع��ن س��جله
الضريبي حتى لو كان موضع تحقيق.

الرئي��س دونالد ترامب قال في خطاب له أمام
أعض��اء التحال��ف اليه��ودي الجمه��وري األس��بوع
الماض��ي إن��ه ق��رر االعت��راف بملكي��ة إس��رائيل
مرتفع��ات الج��والن بعد اجتم��اع خاطف مع بعض
مستشاريه.
كان الرئي��س يتح��دث ف��ي الس فيغ��اس
بحض��ور الس��فير األميرك��ي ف��ي إس��رائيل ديفي��د
فريدم��ان ومستش��اره للش��رق األوس��ط جاري��د
كوش��نر ،زوج ابنت��ه إيفان��كا ،ه��و ق��ال إن��ه طل��ب
م��ن فريدم��ان وكوش��نر إعط��اءه درس �اً س��ريعاً في
التاريخ ألنه مش��غول بقضايا مثل الصين وكوريا
الش��مالية .ه��و س��ألهما م��ا رأيهم��ا ف��ي االعت��راف
بملكية إسرائيل مرتفعات الجوالن .فريدمان سأل
الرئي��س إن كان س��ينفذ ما يق��ول .كان اإلرهابي
بنيامي��ن نتانياه��و زار الرئي��س األميرك��ي ف��ي ٢٥
من الشهر الماضي ،وخالل اجتماعهما و ّقع ترامب
قراراً بملكية إسرائيل مرتفعات الجوالن ،وهو قرار
يخالف عقوداً من السياسة األميركية ،إذ احتلت
إسرائيل المرتفعات سنة  ،١٩٦٧وضمتها إليها سنة
 ١٩٨١ولقي��ت معارض��ة عالمي��ة لقراره��ا ال ت��زال
قائمة.
ترام��ب تح��دث أيض �اً عن انتخابات الكنيس��ت
ف��ي إس��رائيل ورأى أنه��ا س��تكون متقارب��ة ،ووص��ف
المع��ارض اإلس��رائيلي الجن��رال بين��ي غانت��ز بأنه
إنس��ان طيب ،فرد عليه الجمهور اليهودي بالهتاف
«بيبي ،بيبي» ويقصدون نتانياهو.
ثالث��ة يه��ود أميركيي��ن اعتل��وا المنصة قبل

ال ب��د أن وراء األكم��ة م��ا وراءه��ا ،فاألس��بوع
الماض��ي ألغ��ت الحكومة األميركية س��مة دخول
للمدع��ي العام في محكم��ة جرائم الحرب الدولية
فات��و ب��ن س��ودة .جماع��ات حق��وق اإلنس��ان رحب��ت
س��نة  ٢٠١٧بالتحقي��ق في جرائ��م حرب ارتكبت في
أفغانس��تان ،وبينه��ا ته��م ض��د جن��ود أميركيي��ن.
كانت العالقات بين الواليات المتحدة والمحكمة
جي��دة حت��ى ف��از ترام��ب بالرئاس��ة ،ث��م ع ّي��ن جون
بولت��ون ،اإلس��رائيلي اله��وى ،مستش��اره لألم��ن
القومي.
محكم��ة جرائ��م الحرب الدولية أسس��ت س��نة
 ،١٩٩٨إال أنه��ا ل��م تب��دأ العم��ل جدي �اً إال بع��د أربع
س��نوات من ذلك التاريخ ،وهي تالحق جرائم ضد
اإلنسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان.
بولتون بصفته عمي ًال إسرائيلياً يريد
أن يعرق��ل عمل محكمة جرائم الحرب
الدولي��ة ويداف��ع ع��ن إس��رائيل
بع��د م��ا ارتكب��ت م��ن جرائ��م ض��د
الفلسطينيين في قطاع غزة يمكن
تس��ميتها جرائم ضد اإلنسانية .طلب
الفلسطينيين من المحكمة التحقيق في
جرائ��م إس��رائيل جع��ل الوالي��ات المتح��دة توق��ف
المس��اعدات للس��لطة الوطني��ة ،وتأخ��ذ موقف �اً
«إس��رائيلياً» ض��د المحكم��ة .أعتق��د أن الخ�لاف
مس��تمر وق��د تدف��ع الوالي��ات المتح��دة الثمن في
النهاية.
جهاد الخازن

عني على الصحافة االجنبية

األملان يفسرون ملاذا تمثل «إس »400-في تركيا كابوسا ثقيال للناتو
شتي

اعتبرت مجلة (ش��تيرن) األلمانية ،أن ش��راء تركيا أربع
بطاريات (إس )400-من روس��يا ،قد يخلق مش��كلة عويصة
يستعصي حلها على الناتو.
وكتبت المجلة أن (إس )400-في س��وريا ،تس��ببت
بفقدان الناتو السيطرة العملية على المجال الجوي لهذا
البلد ،ألن كل طلعة قتالية لطائراته كانت عبارة عن عملية
ال يمكن التكهن بنتائجها.
وأضاف��ت المجل��ة أن��ه اآلن ،وبفضل هذه المنظومات س��تحصل
تركيا على استقالل أكبر عن الناتو وستعزز نفوذها في المنطقة.

رن

وأكدت أن الغرب ال يزال يجهل الميزات التقنية لهذه الصواريخ،
لكن حقيقة أن تركيا قد فضلتها على (باتريوت) األمريكية ،تأكيد
عل��ى أن موس��كو تمكن��ت م��ن إقن��اع أنق��رة ب��أن منظوماته��ا أكثر
فعالية وخاصة بقدراتها على كش��ف وإصابة طائرات الش��بح
األمريكي��ة .وأش��ارت المجل��ة إل��ى أن (إس ، )400-تعتب��ر
م��ن أق��وى منظوم��ات الدف��اع الج��وي في العال��م ،لكنها
ف��ي نف��س الوقت أرخ��ص مرتي��ن تقريبا م��ن (باتريوت)
األمريكي��ة ،وختم��ت( :ه��ذه المنظوم��ة بضاع��ة رابح��ة
بالنسبة للكرملين ،وكابوس ثقيل يقض مضاجع الناتو) .

كيف يفكر العدو؟

كيف إلسرائيل أن تواجه التحديات األمنية املقبلة؟

يل

رائ
إس

ترك��ت حكوم��ة نتنياه��و الرابع��ة
للحكوم��ة التي س��تخلفها ،حكومة
نتنياهو الخامس��ة ،وضعاً أمنياً
مريح �اً نس��بياً ،ولك��ن بضع��ة
أوج��اع رأس ومواضي��ع ال يمك��ن
تأجيله��ا ،وتحت��اج اآلن إلى معالجة
وج��واب مركزي��ن .وه��ذه ستس��تخلص
بق��در كبي��ر م��ن هوي��ة وزي��ر الدف��اع ال��ذي
س��يعينه :عل��ى افت��راض معق��ول بأن��ه ألس��باب
ائتالفي��ة وحزبي��ة س��يصعب عل��ى بنيامي��ن
نتنياه��و أن يواص��ل االحتف��ال بحقيب��ة الدفاع،
مدى اس��تقاللية الوزير الجديد س��يبث مباشرة
عل��ى طبيع��ة الجي��ش وعل��ى الطريق��ة الت��ي
سيواجه بها التحديات األمنية في المنطقة.

بع��د س��نة عاصف��ة ،وقب��ل لحظ��ة م��ن
االنفجار ،تحققت قبل نحو أسبوعين تهدئة في
القط��اع .حصل هذا بعد إطالق صواريخ نحو
غوش دان وموش��اف مش��ميرت ،واستنزاف
يوم��ي للجبه��ة الداخلي��ة ،وتطل��ب
لا أجنبي �اً مكثف �اً ـ مصري �اً
تدخ� ً
باألس��اس ،وم��ن األم��م المتح��دة
وقطر أيضاً.
«خط��ة الق��رن» للرئي��س ترام��ب،
ال��ذي يفت��رض أن تع��رض قريب �اً ،كفيلة
بأن تغير الوضع.
منح��ت الحكوم��ة المنصرف��ة إق��راراً
اس��تثنائياً للجي��ش اإلس��رائيلي وجه��از األم��ن:
بع��د س��نوات طويل��ة عم��ل الجي��ش بميزاني��ة

الي

وم

ثابتة ،س��محت بتنفيذ الخطة متعددة السنوات
«جدع��ون» بكامله��ا .وكانت النتيجة مش��اريع
أكثر ،ومخازن أكثر ،وتدريبات أكثر ـ ارتجال
أقل.
ف��ي الس��نوات األخي��رة ينج��ر الجي��ش
اإلس��رائيلي ف��ي غي��ر صالح��ه إل��ى الس��احة
السياس��ية .وتجني��د النس��اء ،وأجه��زة الوع��ي،
وتعليمات فتح النار ،كلها أمثلة قد تتعاظم في
عالم الش��بكات االجتماعي��ة .يخطئ من يعتقد
أن ه��ذا موض��وع عس��كري :التح��دي للحكوم��ة
الجدي��دة ،وال س��يما للوزي��ر المعي��ن ،س��يكون
إبقاء الجيش خارج الجدال ،كي يواصل البقاء
كجيش شعب رسمي ونظيف.
يوآف ليمور
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حالة «العقم» والتعطيل األمريكي!
أعلن الرئي��س األمريكي دونالد ترامب
أن��ه يخط��ط لعق��د لق��اء ثال��ث م��ع رئي��س
كوري��ا الديمقراطي��ة ..لك��ن الرئي��س
األمريك��ي ل��م يعل��ن أن اللق��اء الثال��ث ،أو
الراب��ع ،أو العاش��ر س��يفضي إل��ى نتائ��ج
ملموس��ة تن��زع فتيل التوتر بي��ن الكوريتين
أو يمك��ن أن ينه��ي حالة العدوان العس��كري
والسياس��ي واالقتص��ادي الت��ي تنتهجه��ا
أمري��كا ض��د الش��عب الك��وري ،وضد ش��عوب
العال��م قاطب��ة ..المه��م أن يت��م عق��د
اللقاءات واالتفاقات لكن األهم لدى اإلدارة
األمريكي��ة «تعقي��م النتائ��ج» واس��تمرار
الضح��ك عل��ى اللح��ى ،وإزج��اء الوع��ود
م��ن دون تنفيذه��ا أو توقي��ع االتفاقي��ات
والتراج��ع ع��ن تنفيذه��ا… لدرج��ة أنن��ا
نستطيع القول إن عملية «تعقيم النتائج»
و«الحمل الكاذب» باتت تهدد كل األوضاع

و«الداخلي��ة»…

اإلقليمي��ة والدولي��ة
عش��رات االجتماع��ات والمبعوثي��ن ومئ��ات
التظاهرات ،وإقصاء العديد من قادة الدول
بحث �اً ع��ن «الديمقراطي��ة الموع��ودة»
وأم ً
ال بمستقبل أفضل ..لكن األمور
تزداد س��وءاً وتتبخ��ر اآلمال من
ع��ودة الحي��اة الطبيعي��ة إل��ى
ش��عوب ترك��ض وراء «س��راب
أمريكي عقيم»…
قتل��وا وعزل��وا ع��دة رؤس��اء تح��ت
اإليه��ام بأنه��م المش��كلة وأن الحل��ول
الوردية قادمة لكن شيئاً لم يتغ ّير إال باتجاه
األس��وأ ..وبقي��ت الممال��ك ومش��يخات
ّ
المفضل أمريكياً.
النفط والغاز النموذج
نح��ن ندرك أن الش��عوب عل��ى حق ،وأن
لديه��ا مطال��ب مش��روعة يج��ب أن تتحقق،
لكنن��ا ن��درك أيض �اً أن الهيمن��ة األمريكي��ة

وعائ��دات النف��ط والتحال��ف األمريك��ي مع
اإلرهاب هو ما بات يع ّقد مستقبل الشعوب،
ويعط��ل الحل��ول ،ويش��عل ني��ران الخالفات
بين مكونات المجتمع الواحد…
لألسف نقول :إن أمريكا تنشر الفوضى
الهدام��ة وعل��ى كل الق��وى السياس��ية
العربي��ة أن تفك��ر بروي��ة إلنه��اء
حال��ة «العق��م» المس��تفحلة
والتخل��ي ع��ن عملي��ة
اإلقص��اء الت��ي يمارس��ها
كل ط��رف ض��د األطراف
األخ��رى وإال ف��إن الوض��ع
مرشح لمزيد من التدهور «أمنياً
وسياس��ياً وعسكرياً» ويصبح الفقر والجوع
والم��رض ه��و أقص��ى م��ا يمك��ن أن يتنبأ به
المتفائلون!؟.
محي الدين المحمد

اعتقال جوليان أسانج ..هل انتفت الحاجة األميركية لويكيليكس؟
(ال أع� ُ
�رف ش��يئاً ع��ن ويكيليكس ،هذا واألوكسجين ،فمن ال يعرف أن الواليات عل��ى أن تجع��ل التناح��ر ف��ي المنطق��ة
لي��س ش��أني) ،تغري��د ٌة أطلقه��ا الرئي��س المتح��دة عملياً دعم��ت كل المعارضات بأعل��ى درجات��ه ،ب��ل بات��ت القضي��ة نوع �اً
�ابات
�اعات للبل��دان الت��ي تضعه��ا عل��ى لوائ��ح الدول تصفي��ة حس��ابات ش��خصية لحس� ٍ
األميرك��ي دونال��د ترام��ب بع��د س� ٍ
م��ن نبأ اعتقال مؤس��س موقع ويكيليكس المارق��ة؟ ه��ذه المعارض��ة بات��ت تتباه��ى ضيق��ة وق��ع ف��ي مطبه��ا من يظن��ون أنهم
جولي��ان أس��انج عق��ب إنه��اء الس��فارة بعالقاتها مع «إسرائيل» فما المشكلة إن يحملون الفكر ذاته ،وبعد ذلك هناك من
يحدثن��ا ع��ن حرج الوالي��ات المتحدة من
األكوادوري��ة ف��ي لن��دن لح� ّ�ق اللج��وء دعمتها الواليات المتحدة؟
أم��ا بم��ا يخ��ص م��ا يس��مونه «أس��رار الويكيليك��س ،م��ن دون النظر لما حققته
الممنوح إليه من ُذ سبع سنوات.
�ازات عب��ر ه��ذه الهمروج��ة ،أال
عل��ى غير العادة ،يب��دو دونالد ترامب األم��ن القوم��ي» ،فه��ل س��مع أح��د ع��ن م��ن إنج� ٍ
�ؤول أميرك��ي م��ا تم��ت محاكمت��ه تذكرون يوماً من أتحفنا بالبنود األربعة
هذه المرة مح ّقاً بكالمه فهو عملياً ليس مس� ٍ
من البطانة األميركية الحاكمة أو من أو إقالت��ه بس��بب الويكيليك��س بعي��داً عن عشر لخروج سورية من أزمتها!
ثالث �اً :هل كان��ت الواليات المتحدة
الش��خصيات السياس��ية الت��ي تدرجت في «االستقاالت الهوليودية»؟
المناصب كأس�لافه وص��و ً
لكن في المقابل لننظر إلى تأثير ما قادرة أن تمنع إلكترونياً نشر هذه الوثائق؟
ال إلى منصب
قب��ل أي��ام ص �وّت مجل��س الدوم��ا
تسريبات لبضع رسائل من البريد
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م��اد ًة أولي��ة للكثي��ر م��ن الت
ٍ
نش��رها الموقع بما تضمنته أخبارهم من للرئاس��ة األميركية هي�لاري كلينتون ،إنترن��ت ذات س��يادة» ،ق��ادرة أن تعم��ل
�زل ع��ن الش��بكة العالمي��ة ،يب��دو
فضائ��ح أو حت��ى أس��رار مرتبط��ة باألم��ن تل��ك الرس��ائل كان��ت وال ت��زال تردداتها بمع� ٍ
تضرب في الحياة السياس��ية األميركية ،اله��دف الحقيق��ي منه��ا وعل��ى الطريق��ة
القوم��ي األميرك��ي ،بل عل��ى العكس هو
ُ
كان أح��د المتهمي��ن بتموي��ل المنظم��ة ب��ل إن هناك م��ن ال يزال يربط بين نجاح الصيني��ة ه��و رف��ع الق��درة مس��تقب ً
ال على
الت��ي تدي��ر موق��ع «ويكيليك��س» ،لتب��دو دونالد ترامب بالرئاس��ة وهذه التس��ريبات ر ّد أي هج��وم محتم��ل لألميركيي��ن ف��ي
بانتصار حققت ُه وعل��ى ه��ذا األس��اس يت��م اته��ام ال��روس مج��ال األم��ن المعلومات��ي ،ه��ذا الح��دث
صورة اعتقال أسانج أشبه
ٍ
الواليات المتحدة على من ترى فيه سبباً بالتدخ��ل ف��ي االنتخاب��ات األميركي��ة ،يأت��ي بع��د م��ا يقرب م��ن الخمس��ين عاماً
لفضح الجانب األسود من إمبراطوريتها .فلي��س من المعق��ول أن ماليين الرس��ائل م��ن قي��ام األميركيي��ن بوض��ع ش��بكة
المسربة لم تهز أميركا أو األميركيين ،اإلنترنت األولى التي تربط عدة حواس��ب
من��ذ انطالق الموقع وبدئه بنش��ر ما
ُ
يق��ع بي��ن يدي��ه م��ن وثائ��ق رس��مية كان على حين بضع رس��ائل هزت قرار الناخب بي��ن الجامعات ومراكز األبحاث لخدمة
تطورات
الس��ؤال المطروح ع��ن صاحب المصلحة األميركي ،إذاً المشكلة هي بطبيعة هذه الجي��ش األميركي وما تبعه من
ٍ
الحقيقي��ة ب��كل م��ا يج��ري ،هن��اك م��ن الرس��ائل الت��ي جرى تضخيمه��ا إعالمياً ،حت��ى وصلن��ا إل��ى الش��بكة الحالي��ة التي
ذه��ب إل��ى فرضي��ة أن م��ا جرى عملي �اً هو وبمعن��ى أدق :إن التروي��ج لفك��رة «ح��رج» تس��تحوذ الوالي��ات المتح��دة على معظم
اخت��راق «أع��داء» أمي��ركا لمنظومته��ا ما أصاب أميركا من هذه التسريبات ،هو خوادمها الرئيس��ية ومحرك بحثها األهم
األمني��ة والمعلوماتي��ة المع ّق��دة ،فرضي ٌة تس��ويق غير مباش��ر لفرضي��ة أن أميركا (غوغل).
ما يمكن قوله ببساطة إننا ال نتعامل
كث��رت معه��ا الس��يناريوهات المحتملة ،أساس �اً تخج��ل م��ن سياس��اتها وه��و ليس
م��ع دول � ٍة مبتدئة ف��ي األم��ن المعلوماتي
فهذا يقول :فعلوها الروس والثاني يقول :بصحيح.
ثاني �اً :ه��ل ه��ي مصادف��ة أن يتزام��ن حت��ى يت��م اختراقها بهذه الس��هولة ومنذ
إن��ه التط��ور التقن��ي اإليران��ي ليعيش من
�در الويكيليكس مع بداية ربيع الدم العربي؟ ما يقرب من السنوات العشر حتى اآلن.
ي��رى بالسياس��ات األميركي��ة كمص� ٍ
ل� ّ
�كل الش��رور نش��و ًة م��ا زال ثم� ً
حتى الحديث عن السبب الذي كان
م��ن الالف��ت للنظر أن ما تم تس��ريبه
لا بها حتى
اآلن ،كي��ف ال وأس��رار الش��يطان األكبر عب��ر الويكيليك��س م��ع انطالق��ة الربي��ع الش��رارة األول��ى له��ذه التس��ريبات يب��دو
غي��ر ُمقن��ع ،فالوالي��ات المتح��دة كان��ت
العرب��ي ب��دا وكأن � ُه حاج��ة ماس��ة
بأغلبيتها أصبحت على الطاولة؟
تق��ول إنه��ا تجه��ل مص��در ه��ذه الوثائ��ق،
أم��ا الفرضي��ة الثاني��ة فذهب��ت نح��و لم��ن يدي��رون ه��ذا الربي��ع
الش� ّ
ث��م ربطته��ا بقي��ام جن��دي اس��مه
بصب
�ك باله��دف م��ن التس��ريبات ولي��س المتنقل ،كان أش��به ّ
برادل��ي مانن��غ ،ال��ذي تح �وّل فيما
لحد
التسريبات ذات نفسها ،باعتبار أن ما ُنشر الزيت على النار ساهم
ٍّ
بع��د جنس��ياً إل��ى امرأة اس��مها
م��ن وثائق كان صحيح �اً ،هذه الفرضية بعي��د ف��ي تجيي��ش الش��ارع
تشيلس��ي ،وكان يعم��ل
لألسف لم تأخذ حقها ليس فقط ألن من أكث��ر ،ف��كان المواط��ن العربي
ف��ي وح��د ٍة اس��تخباراتية
آمن��وا به��ا ق ّلة ،ب��ل ألنها ُتغرد خارج س��رب يقرأ في هذه الفضائح التي تتحدث
النش��وة الت��ي اعت��رت كاره��ي أمي��ركا عن فس��اد والة أمره دون أن يس��أل نفسهُ
تابعة للجي��ش األميركي
بتس��ريب كل ه��ذه الرس��ائل،
ما الجديد؟ لعل الجديد الوحيد أن هذه
وعمالئها.
مفارقة غريبة بقدرة هذا الجندي
الي��وم وبع��د اعتق��ال أس��انج وم��ا ب��دا المعلوم��ات كان��ت ف��ي غالبه��ا رس��ائل
خ�لال ه��ذه الس��نوات إغالق �اً أميركي �اً صادرة من الس��فارات األميركية في هذه أساس �اً بتس��ريب معلوم��ات كه��ذه به��ذه
ُمحكماً لمسار الحدث يص ُعب معه التنبؤ ال��دول ،أي إن الوالي��ات المتح��دة أعط��ت الخط��ورة لمؤسس��ة تق��ول ع��ن نفس��ها
أو االس��تقراءُ :ت��رى أي الفرضيتي��ن تب��دو المواط��ن خت��م مصداقي��ة لتبري��ر ردود إنه��ا «غي��ر ربحية» تتلق��ى الدعم من هنا
وهناك.
فعله القادمة.
األصدق؟
في الخالصة :انتهت فيما يبدو حقبة
كان��ت قن��اة آل ثان��ي القطري��ة ه��ي
لك��ي نتمك��ن م��ن ترجي��ح إح��دى
الفرضيتي��ن ال ُب��د أو ً
ال م��ن اإلجاب��ة ع��ن المنب��ر األه��م عربياً ،فبدأت بب� ّ
�ث الوثائق الويكيليكس ،لك��ن حكماً إن الويكيليكس
بطريق � ٍة انتقائي��ة تب � ّرئ من تش��اء وتدين بحاج � ٍة لويكيليك��س لنفه��م حقيق��ة م��ا
هذه التساؤالت التالية:
أو ً
ال :ه��ل حق �اً أن الوالي��ات المتحدة م��ن تش��اء ،تحدث��ت مث� ً
لا ع��ن فس��اد ج��رى ،ف�لا يمكن لن��ا أن نصدق أن أس��انج
النظامي��ن الليب��ي والمص��ري كي��ف ال الموج��ود ف��ي الس��فارة اإلكوادري��ة ق��ام
أُحرجت من تسريبات الويكيليكس؟
�ات ع��ن أم��وال تمتلكه��ا
ربم��ا اإلجاب��ة هن��ا بس��يطة ،فالح��رج وهما كانا على رادار التغيير؟ استفاضت بتس��ريب معلوم� ٍ
ال��ذي أص��اب الوالي��ات المتح��دة م��ن بنش��ر وثائ��ق تثب��ت بي��ع حرك��ة فت��ح عائل��ة الرئي��س اإلك��وادوري فقام��وا
تس��ريبات الويكيليك��س ي��وازي مق��دار لفلس��طين والتنس��يق األمني بينها وبين بترحيل��ه كعقوب � ٍة له ،فأس��انج لن يدفع
الح��رج ال��ذي يصي��ب بنيامي��ن نتنياه��و «إس��رائيل» ،كي��ف ال وتعمي��ق الخ�لاف حريت � ُه ثمن �اً لق��ول الحقيق��ة ويغام��ر
عندم��ا نصف � ُه بالقات��ل ،وه��و الح��رج ذاته الفلسطيني الفلسطيني هو أم ٌر جوهري مغامر ٍة غير عقالنية كهذه ،ألنه لو كان
كذلك في األساس لما طلب اللجوء؟
ال��ذي أصاب رئيس النظام التركي رجب ال تراجع عنه؟
إن م��ا ج��رى ف��ي ويكيليك��س ال يب��دو
أم��ا تل��ك الوس��ائل اإلعالمي��ة الت��ي
طي��ب أردوغ��ان عندما أثبتت ص��وراً جوية
ٍّ�خ جدي��د أدارت��ه الوالي��ات
ش��راء النظ��ام التركي لصهاري��ج النفط تتحفن��ا بقربه��ا م��ن «مح��ور المقاوم��ة» أكث��ر م��ن ف�
فكان��ت مث� ً
لا تطربن��ا بوثائق ع��ن «الفكر المتحدة بهدوء ،قد يبدو هذا الكالم عند
من داعش.
إن الوثائ��ق بأغلبيتها كانت من نوع المذهبي آلل س��عود» ،أو ارتباط المهاتما البعض مستغرباً وقد يبدو مستهجناً لكن
المثب��ت» ال أكث��ر ،ف��أن تتح��دث سمير جعجع بالمشروع األميركي ،يا ل ُه قد يرتفع حجم االس��تغراب واالستهجان
«إثب��ات ُ
ُ
«لست متضامناً مع
عندما تقرأون عبارة:
الويكيليك��س ع��ن جرائ��م قت��ل المدنيين من اكتشاف!
في العراق وأفغانستان مث ً
حدث
ال فهو تحصيل
حت��ى أن ه��ذه الوثائ��ق ل��م توف��ر أس��انج» ،وبدل هذه البكائي��ات على ٍ
حاصل بعد نش��ر صور لتعذيب المدنيين «أبن��اء المح��ور الواح��د» عندم��ا نش��رت كل م��ا في��ه غام��ض ،اس��تعدوا للمرحلة
ٍ
ف��ي س��جن أب��و غري��ب وغي��ره وه��م ع��راة إح��دى ه��ذه الصح��ف وثيق��ة ينق��ل فيه��ا القادم��ة من الحرب المعلوماتية التي قد
كم��اد ٍة للترهي��ب م��ن جه��ة ،والم��رح من الس��فير األميرك��ي ف��ي بي��روت امتعاض تك��ون ربم��ا أس��وأ بكثي� ٍ�ر مما ج ّرت��ه علينا
جه � ٍة ثاني��ة ،أم��ا تل��ك الت��ي تحدثت عن وزي��ر الصح��ة اللبنان��ي خالل ح��رب تموز الويكيليك��س ،إال إن كن��ا نتعاط��ى عل��ى
قي��ام الوالي��ات المتح��دة بدع��م معارض � ٍة والمنتم��ي لحرك��ة أم��ل «محم��د ج��واد أن عدون��ا س��اذج ،عنده��ا تب��دو المش��كلة
هن��ا أو هن��اك فه��ي أش��به بتفس��ير الم��اء خليف��ة» م��ن تصرف��ات ح��زب اهلل ،أي إن بذكائنا وليست بسذاجة العدو.
فراس عزيز ديب
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