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أنقالب سعودي على التنظيمات «الجهادية» في سوريا

األستخبارات السعودية ومصداقية واشنطن
إن تطورات تعامل المملكة العربية السعودية مع الملف السوري ،وعلى وجه الخصوص في موقفها من الجيل الجديد من «الجهاديين»،
بقرارها ،بإخضاع المقاتليين السعوديين في سوريا الى عقوبات قضائية ،والعفو عن من يغادر االراضي السورية ،ربما تأتي من اعتماد
المملكة سياسة جديدة ،للتعامل مع االرهاب .هذه السياسة جائت بسبب اعداد الشباب السعودي المتورطين في االرهاب ،والتي امتدت من
افغانستان الى العراق ،والى «إمارة» القوقاز .هذه الخارطة ربما كانت وراء دوافع السياسة الخارجية االميركية ،إتجاه المملكة ،وإزاء
موقفها المعلن باألنفراد لألطاحة بنظام االسد ،وفي نفس الوقت محاربة القاعدة .

جاسم محمد
كاتب ومترجم في قضايا االرهاب واالستخبار

اإلستخبارات السعودية

مينع النشر بدون ذكر (العراق اليوم ) كمصدر

ماتشهده المملكة  ،يعكس وجود
عمل إس����تخباري مؤسساتي من
الداخ����ل الى الخ����ارج ،قائم على
الخبرات ،اكثر من الوالء لألسرة
الحاكم����ة ،رغم ان كالهما ينطبق
عل����ى األمي����ر محمد ب����ن نايف،
فبع����د عقود م����ن تول����ي االمير
بندر بن س����لطان ،ملف العالقات
االميركي����ة الس����عودية ،وملفات
إستخبارية ساخنة ،فأن المرحلة
الحالي����ة ،تش����هد ب����روز االمير
محمد ب����ن نايف على المش����هد
االس����تخباري ،امام تراجع االمير
بندر بن س����لطان،وال يُستبعد بأن
التغي����رات الجذرية في التوجهات
واإلستراتيجية السعودية ،إتجاه
التنظيمات»الجهادية» ،والقاعدة
الس����عوديين
واالنتحاريي����ن
والتطرف الفك����ري ،جائت وراء
صع����ود األمير محم����د بن نايف،
وزير الداخلية ،وتس����لمه ملفات
اس����تخبارية ،باالضاف����ة ال����ى
مسؤولية الداخلية ،هذه الملفات،
تتعدى مس����ؤوليته بصفته وزير
داخلية ،ليرس����م إستراتيجية أمن
قومي سعودي جديدة.
األمي����ر محمد ترب����ى أيضاً ،مع
والده الذي كان يمسك بمسؤولية
وزارة الداخلية منذ عام ،1975
لح����د وفات����ه  ،2011وهي فترة
طويلة نس����بياً ،لم تش����هدها دول
المنطقة ابداً ،رغ����م تغيير رأس
االس����رة الحاكمة .هذا يعكس ان
األمير محم����د ،اكتس����ب الخبرة
الفني����ة بالمعايش����ة م����ع والده،
باالضافة الى الخبرات االكاديمية
من اع����رق الجامعات االميركية،
وتسلمه منصب وزارة الداحلية،
س����بقه مس����ؤوليته ف����ي وكالة
الوزارة ،وه����ذا يعني بأنه ضابط
استخبارات جدير بمسؤولية األمن
القومي اكثر من وزارة الداخلية،
وقال «روبرت جوردان ،السفير
االميركي في الرياض من 2001
إلى « 2003ه����و ال يلعب اآلن
دور وزير الداخلية فقط ،بل دوراً
دبلوماس����ياً رفيعاً ،ومستش����اراً
للملك».

المتح����دث باس����م البنتاجون في
بيان ،ان وزير الدفاع االمريكي»
تشاك هاجل „وافق على طلب من
المملك����ة االردنية لبقاء مجموعة
من طائ����رات إف 16-وصواريخ
باتريوت ف����ي األردن ،بعد انتهاء
مناورة األسد المتأهب  21يونيو
 ،»2013وهذا ربم����ا يعني ،ان
ماتتخذه واشنطن اآلن من تسخين
المواجهة مع األس����د،ربما كانت
مبيتاً ،ماقبل مناورات تأهب االسد
في االردن!

إستراتيجية واشنطن
في مكافحة االرهاب

البس����يطة لإلرهابيين ،أو أولئك
الذين حكم عليه����م ،وانتهت مدة
محكوميته����م ،وتع����رض في 27
أغسطس  2009لمحاولة اغتيال
في ج����دة ،من قبل أح����د عناصر
تنظيم القاعدة .

ترحيب اميركي
لبديل بندر
أتاح غياب رئيس االس����تخبارات
العامة السعودية ،وأمين مجلس
األم����ن الوطن����ي ،األمي����ر بندر
بن س����لطان عن بع����ض الملفات
الموكلة إليه ،لبعض األس����ماء،
تولي المهمة التي أعدها مسبقاً،

ان هنالك اتفاقاً اميركي س����عودي
بتغيير رأس النظام في س����وريا،
ومحاربة القاعدة ،لكن بعد إنتزاع
االسلحة الكيميائية منه.

انقالب سعودي
على»الجهاديين»
ليس من المستبعد ان يكون هنالك
ٌ
اتفاق اميركي س����عودي ،لتكون
س����وريا كماش����ة « الجهاديين»
والقاعدة ،بعد استخدامهم بالنيابة
ضد االس����د ،واس����تنفاذ قدراتهم
ميداني����اً .هذه السياس����ة ظهرت
بوادرها وسط تسريبات تناولتها
«الق����دس العربي»اللندنية نهاية
ش����هر فبراي����ر  ،2014تق����ول

األمير محمد بن نايف
هو األمير محمد بن نايف بن عبد
العزيز آل س����عود ،تس����لم وزارة
الداخلية ف����ي  5نوفمبر .2012
وصف ُه االع��ل�ام االمريكي بجنرال
الحرب عل����ى اإلره����اب .درس
المرحل����ة الجامعي����ة بالوالي����ات
المتحدة ،وحصل على بكالوريوس
في العلوم السياسية عام ،1981
كما خاض عدة دورات عس����كرية
متقدمة داخل وخ����ارج المملكة،
تتعلق بمكافح����ة االرهاب ،وهو
أول من أس����س لجان المناصحة
بالمملك����ة ،والخلي����ج العرب����ي
،ويتوجه عم����ل اللجان بمناصحة
ورعاية أولئك المقبوض عليهم
في قضايا إرهابية ،وأصحاب الفكر
المتطرف ،حيث يت����م إخضاعهم
ل����دورات تعليمي����ة ،تتضم����ن
برامج ش����رعية ودعوية ونفسية
واجتماعي����ة وقانوني����ة ،بهدف
تخليصهم من األف����كار المتطرفة
التي يحملونه����ا ،وبعد ذلك تقوم
الجه����ات المعني����ة باإلفراج عن
المتخرجين من ال����دورات ،ممن
لم يتورطوا في قضايا التفجيرات
بشكل مباشر.
ٍ
غالباً ما يكون الخاضعون للدورات
ممن يحمل����ون األفكار اإلرهابية،
أو ق ّدموا نوعاً من المس����اعدات

وأوكل بعضها إلى وزير الداخلية،
األمير محم����د بن نايف الذي زار
واشنطن في  10فبراير .2014
كان في اس����تقباله رئيس وكالة
االستخبارات المركزية األميركية
„جون برينان“ ،ومس����اعد وزير
األم����ن الداخل����ي األميركي“،توم
ويرك „  ،والتق����ى األمير محمد
وقت الحق ،رئيس
بن نايف ف����ي ٍ
وكالة األمن القوم����ي األميركي،
الفريق «كيث الكساندر».
إن عناوين الشخصيات االميركية
الت����ي التقاه����ا األمي����ر محمد بن
نايف ،تعكس الدور والمسؤولية
التي يضطلع بها األمير .
المرحلة الحالية تعتبر واحدة من
المراح����ل الصعبة ف����ي العالقات
االميركية الس����عودية في اعقاب
االتفاق االميرك����ي اإليراني حول
المل����ف النووي،والتغييرات التي
اتخذتها الس����عودية ،ال يس����تبعد
ان يك����ون األمير محمد بن نايف،
ورائها ،فقد اع����ادت الثقة مابين
واش����نطن والري����اض ،واعادت
التحالفات الس����عودية االميركية
التقليدية في الملف السوري ،اي

بوج����ود إنق��ل�اب س����عودي على
التس����ريبات
«الجهاديي����ن».
تتح����دث عن صفق����ة يجري فيها
إنقالب سعودي على المجموعات
„الجهادية“،مقاب����ل إنس����حاب
حزب اهلل عس����كرياً من سوريا،

والحص����ول على ح����ق التصرف
األمني في عرس����ال ويبرود عند
الحاجة ،تمهيداً لعملية سياس����ية
متكاملة مع تيار المستقبل.
وقال����ت الصحيف����ة ،يب����دو أن
ش����خصيات خليجي����ة م����ن بينها
إماراتية ساهمت في تشجيع حزب
اهلل ،عبر لقاءات مع مقربين منه،
بينهم اللواء عباس إبراهيم على
التفكير بهذا الس����ياق ،بالتوازي
مع المح����اوالت الروس����ية التي
تج����ري برعاية الف����روف لتنظيم
«تواصل»س����عودي إيراني ،بعد
إعالنات»التوب����ة» ،للس����فارات
السعودية في المنطقة التي تطالب
المجاهدين الس����عوديين بالعودة
لبالده����م ،بمعنى»االنس����حاب
س����عودياً من الجبهة الس����ورية،
األم����ر الذي ق����د يش����جع حلفاء
الس����عودية في لبنان على مطالبة
ح����زب اهلل باإلنس����حاب المماثل
،مقابل تعهدات سعودية وعربية.
إن تمدد الحرب من س����وريا الى
لبنان ،يثي����ر الكثير من المخاوف
لدى االط����راف الخارجية الفاعلة
في القرار اللبناني ،وبدأت الكتل
السياس����ية اللبناني����ة ،ومراك����ز
الق����وى تبح����ث بالفع����ل عن حل
حقيقي لمش����كلة األمن في لبنان،
وما يعزز ه����ذه الرغبة بتخفيف
المواجهة داخل لبنان ،هو زيارة
نبي����ل بري ال����ى الكويت في 16
فبراي����ر  ،2014وال����ذي طرح
خاللها مشروع مصالحة وتهدئة
بين اط����راف اقليمية وداخلية في
لبنان.
المخيم����ات الفلس����طينية ،لم تكن
بعي����دة ع����ن نقاط الخ��ل�اف بين
تلك االط����راف ،وه����ذا يعني ان
المخيمات الفلسطينية في لبنان،

سوف تخضع للرقابة المشددة من
قبل األمن اللبناني ،لتورط البعض
من منفذي العملي����ات االنتحارية
م����ن المخيم����ات ،باالضافة الى
ان كتائب ع����زام كانت تتخذ من
المخيمات الفلس����طينية مس����احة

للتحرك والنشاط.
هذا مقاب����ل أن يحصل حزب اهلل
عل����ى حق التص����رف األمني في
عرس����ال ويبرود عن����د الحاجة،
مقابل االنس����حاب عس����كرياً من
س����وريا والتمهيد لعملية سياسية
متكامل����ة مع تي����ار المس����تقبل
تحت عنوان حكوم����ة المصالحة
والتوافق.

مصداقية البيت االبيض
اعلن البيت األبيض في  26ابريل
 ،2013أن خي����ارات التعامل مع
استخدام سوريا ألسلحة كيماوية

تش����مل الق����وة العس����كرية ،وال
تقتصر عليها ،مشدداً في المقابل
على أن الرئيس األميركي ،باراك
أوباما ،بحاجة إلى دليل قاطع قبل
أن يتحرك باتخاذ أي قرار ،وقال
وزير الخارجي����ة األميركي جون

كيري ف����ي  19م����ارس 2013
���كل
«ان الرئي����س اوباما قال بش� ٍ
واضح ان الوالي����ات المتحدة لن
تقف ف����ي وجه الدول التي اتخذت
قرار تسليم السالح الى المعارضة
السورية ،س����واء كانت فرنسا او
بريطانيا او غيرهما» من الدول.
وتت����وزع أدوار االطراف الدولية
واالقليمي����ة الراعي����ة للتغيير في
س����وريا ،لتقوم الرياض بتمويل
صفق����ات األس����لحة ال����ى الداخل
الس����وري ،فيما تشرف واشنطن
على تدريب المقاتلين ،مس����تفيدة
من خبرات وقدرات المؤسس����ات
العسكرية واالستخبارية للمملكة
االردنية.
لق����د اصبحت س����وريا هي أرض
الخيارات الس����يئة بالنس����بة الى
إدارة اوباما ،لتجعلها اكثر تردداً
ف����ي اتخ����اذ الخيار العس����كري،
رغ����م دفع كل م����ن الجمهوريين
والديمقراطيي����ن عل����ى ضرورة
اتخاذ الخيار العسكري ،وتجاوز
مرحل����ة تس����ليح المعارض����ة
الس����ورية ،وه����ي اش����ارة من
الكونغ����رس االميركي على إيجاد
خيار عسكري ،ولكن دون إدخال
او تورط الواليات المتحدة في اي
وقت سابق
حرب واس����عة ،وفي ٍ
ٍ
ذكر»البنتاغون «يوم  15يونيو
 2013ان الوالي����ات المتح����دة
ابق����ت بطاري����ات م����ن صواريخ
باتري����وت وطائ����رات إف16-
ف����ي االردن ،بعد انته����اء مناورة
عس����كرية مشتركة ش����هر يونيو
 2013وس����ط األزمة في سوريا
المجاورة ،وقال» جورج ليتل»،

لقد أختلفت اإلستراتيجية لمكافحة
اإلره����اب ف����ي زم����ن اوباما عن
إس����تراتيجية إدارة جورج بوش
 ،2003في ع����دة جوانب ،منها
أن اإلستراتيجية القومية الجديدة،
تسعى إلى حماية الواليات المتحدة
وحلفائها من الهجمات اإلرهابيه،
وذلك من خ��ل�ال تفتيت وإضعاف
الش����بكات االرهابية المنتشرة في
أنحاء العالم ،م����ع تعزيز التعاون
الدولي في هذا الشأن ،عبر خلق
بيئ����ه عالميه مناهض����ه لإلرهاب
من خالل تقليص انتش����ار القوات
واعتماد التعاون االستخباري.
كش����ف البيت األبي����ض في يوليو
 2011عن إس����تراتيجية جديدة
لمكافحة اإلرهاب ،حيث تظهر في
الوثيقة الجدي����دة تغيرات جذرية
في السياس����ة األمريكية ،فقد جاء
فيها أن أمريكا ل����م تعد تنوي أن
تق����اوم اإلرهاب خ����ارج حدودها
بالقوة العس����كرية ،بل س����تقتصر
عل����ى الجان����ب الدفاع����ي فقط،
وأعلنت نهاية «الحرب الش����املة
ضد اإلره����اب» ،وعلى حد قول
«جون برينان» «تتوقف الواليات
المتحدة عن العمليات العس����كرية
خ����ارج حدودها  ،ب� ً
���دال من ذلك
ستقوم القوات الخاصة األمريكية
بض����رب الجماع����ات اإلرهابي����ة
في مناطق بعينه����ا» .كذلك قطع
قن����وات تمويل القاعدة ،والتعاون
االس����تخباراتي الوثي����ق ،كم����ا
اعلن“برين����ان“ ان إدارة باراك
اوبام����ا ،ترى ان مهم����ة تصفية
شبكة القاعدة بصورة تامة تنص
عليها االس����تراتيجية االمريكية
الوطني����ة لمكافح����ة االرهاب ،ال
تفرض على واشنطن شن حرب .
وق����ال الرئي����س األمريك����ي في
كلمته أمام ال����دورة  68للجمعية
العامة لألمم المتحدة  23سبتمبر
 ،2013إن واش����نطن فوجئ����ت
بالتغييرات المتالحقة التي تشهدها
منطقة الشرق األوسط في الوقت
ال����ذي بدأ فيه خطر تنظيم القاعدة
يتزايد مجدداً ،بعد انقس����امه إلى
عدة جماع����ات إقليمية .وأضاف:
«ليس هناك أي مصالح للواليات
المتحدة في س����وريا ،غير توفير
األمن لشعبها ،واستقرار جيرانها،
ونزع األسلحة الكيميائية ،وضمان
إلاّ تصب����ح م��ل�اذاً لإلرهابيي����ن،
ومواجهة االعت����داءات الخارجية
على حلفائنا وشركائنا ،كما فعلنا
خالل حرب الخليج» ،مؤكداً عزمه
على تفكيك الشبكات االرهابية .
وه����ذا يعن����ي ان ه����ذه المرحلة
س����تعمل اميركا على تفكيك هذه
التنظيمات من الداخل ،والتخلص
منه����ا بالتزامن مع صندقة النظام
السوري .إن صعود األمير محمد
ب����ن ناي����ف ،يعني دف����ع المملكة
العربي����ة الس����عودية للنه����وض
بسياس����ات جدي����دة ،يقودها جيل
جديد من القادة.

