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عدلة»
ادية ُم ّ
ّ
َ
ّ
ب�ص��ري ل�ه��ا .وتسلم جميع مفاصلها
ٌ
قادة متخرجون من «كتائب الفاروق».
ً
وج��يء بسليم إدري��س بوصفه ممثال
لـ«هيئة أرك��ان الجيش ال�ح��ر» ُليبارك
ال �ت �ش �ك �ي��ل .وم� ��ن ال �ب��دي �ه��ي اس �ت �ن �ت��اج
أن ال�ت�ع��دي�لات األخ �ي��رة ع�ل��ى ال�ص��ورة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ح ��رك ��ة ،ج � � � ��اءت ت �م �ه �ي �دًا
ل�ت�ص��دي��ره��ا ن�م��وذج��ًا ل �ـ«ال �ث��وار ال��ذي��ن
يستحقون الدعم» .تشكلت «حزم» من
امل �ج �م��وع��ات ال �ت��ال �ي��ة« :ك �ت��ائ��ب ف ��اروق
ال � �ش � �م ��ال»« ،ال� �ف ��رق ��ة ال �ت��اس �ع��ة ق ��وات
خ� ��اص� ��ة»« ،ال � �ل � ��واء األول م� ��درع� ��ات»،
«ل� � ��واء اإلي � �م ��ان ب ��ال� �ل ��ه»« ،ك �ت �ي �ب��ة أب��ي
ال �ح ��ارث» (ت�ت�ب��ع ل ��واء ف� ��اروق ح �م��اه)،
«ك�ت�ي�ب��ة أح ��رار ال�س�ل�م�ي��ة» (ت�ت�ب��ع ل��واء
ف� ��اروق ح �م��اه)« ،ك�ت�ي�ب��ة ال�ش�ه�ي��د عبد
ال��رح�م��ن ال �ش �م��ال��ي»« ،ك�ت�ي�ب��ة الشهيد
بكر ب�ك��ار»« ،كتيبة أح�ب��اب ال��رس��ول»،
«كتيبة الشهيد حمزة زكريا»« ،كتيبة
ال��رش �ي��د»« ،كتيبة أب��و أس�ع��د ال�ن�م��ر»،
«ل ��واء أح�ب��اب ال �ل��ه»« ،كتيبة ال�ف��ات��ح»،
«ل � ��واء ال�س�ت�ين م �ش ��اة»« ،ك�ت�ي�ب��ة ع�ب��اد
الرحمن»« ،كتيبة الشهيد عبد الغفار
حاميش»« ،كتيبة ف��اروق الزعفرانة».
ّ
«كتيبة الشهيد عبدالله بكار»« ،كتيبة
شهداء الرسنت»« ،كتيبة الشهيد عمار
طالس فرزات»« ،سرايا صوت الحق».

القادة وكتائب الفاروق
وي �ت �ق��اس��م زع ��ام ��ة ال �ح ��رك ��ة خ�م�س��ة
أش �خ��اص ،أرب �ع��ة م�ن�ه��م متخرجون
م ��ن «ك �ت��ائ��ب ال� � �ف � ��اروق» ،وي �ح �ظ��ون
ب��دع��م ك�ب�ي��ر م��ن اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين،
وبطبيعة الحال من أنقرة والدوحة.
و«القادة» هم:
ـ�ـ�ـ�ـ امل �ل��ازم أول ع �ب��د ال �ل��ه ع� ��ودة (أب��و
زي��د) ،القائد العسكري العام لحركة
ً
حزم .يعتبر من أكثر «القادة» تنقال
ب�ين زع��ام��ات امل�ج�م��وع��ات املسلحة،
وآخ��ر «مناصبه» ك��ان «ق��ائ��د ف��اروق
الشمال».
ــــ حمزة الشمالي (أبو هاشم) ،رئيس
الهيئة السياسية لحركة ح��زم .كان
قبل األزم��ة تاجر عقارات في منطقة
كفرعايا القريبة م��ن بابا عمرو في
حمص ،وهو أحد مؤسسي «كتائب
ال � � �ف� � ��اروق» ،وب� �ق ��ي «رئ� �ي� �س ��ًا مل�ك�ت��ب
العالقات العامة» فيها حتى استقال
أواخر كانون األول  .2013تعرف عنه
عالقاته القوية ب��اإلخ��وان املسلمني.
وتؤكد مصادر معارضة أنه يحظى
ب�ص�لات ق��وي��ة ب��امل�خ��اب��رات القطرية
وال � �ت� ��رك � �ي� ��ة .وي� �ت� �ه� �م ��ه م� �ع ��ارض ��ون
ب ��ال� �ف� �س ��اد وال � �س � ��رق � ��ة ،وب � ��أن � ��ه أح ��د

املتسببني في سقوط بابا عمرو في
يد الجيش السوري.
ـــ بالل عطار (أبو عبدو شام) ،مسؤول
العالقات الخارجية لحركة حزم .وهو
ك��ان «ممثل كتائب ال�ف��اروق ف��ي حماه
داخ ��ل امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي» ،و«م �س��ؤول
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي ك �ت��ائ��ب
ال � �ف� ��اروق» ،ح �ت��ى ت��م إع� �ف ��اؤه ب�ت��اري��خ
.2014 / 1/11
ـ �ـ �ـ �ـ امل� �ل� ��ازم أول م ��رش ��د ال� �خ ��ال ��د (أب� ��و
امل�ع�ت�ص��م) ،ال�ق��ائ��د ال�ع�س�ك��ري للقطاع
الشمالي في «حزم» .من أوائل الضباط
املنشقني عن الجيش السوري ،وتنقل
ب �ي��ن ك �ث �ي ��ر م � ��ن امل � �ج � �م� ��وع� ��ات .أس ��س
ف��ي وق ��ت م�ب�ك��ر «س��ري��ة س�ع��د ب��ن أب��ي
وق � ��اص» ف��ي ري ��ف ح �ل��ب ال �غ��رب��ي ،مع
امل�ل��ازم أول أ ُح �م��د ال �ف��ج .وق ��د وص�ف��ت
هذه املجموعة حينها بـ«أولى كتائب
ال �ج �ي��ش اإلس�ل�ام ��ي ال� �ح ��ر» ،ث��م أس��س
وت ��زع ��م «ل � � ��واء ش� �ه ��داء األت� � � � ��ارب» ،ث��م
«ال�ل��واء األول م��درع��ات» .والحقًا ّ
تزعم
«ال � �ف� ��رق� ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة ق � � ��وات خ ��اص ��ة»،
وان � �ض � � ّ�م وإي � ��اه � ��ا إل � ��ى «ج �ب �ه ��ة ث� ��وار
س��وري��ا» ب��زع��ام��ة ج�م��ال م �ع��روف .قبل
أن ينسحب وم�ج�م��وع�ت��ه ،لالنضمام
إلى «ح��زم» .وال يزال يحتفظ بمنصب
«ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل �ك �ت��ائ��ب ال � �ف ��اروق في
حلب» .وفي  26كانون الثاني املاضي،
ظهر اس��م ال�خ��ال��د ف��ي ب�ي��ان لـ«مجلس
ش ��ورى امل �ج��اه��دي��ن» ،ب��وص�ف��ه «ق��ائ �دًا
ل� �ل� �ف ��رق ��ة ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة ،وم � �ف � ��وض� ��ًا ع��ن
ج� �ي ��ش امل� �ج ��اه ��دي ��ن وب� �ق� �ي ��ة ف �ص��ائ��ل
ح� �ل ��ب» .وح� �م ��ل ال �ب �ي ��ان ح �ي �ن �ه��ا اس��م
«م�ب��ادرة رئيس جهاز أم��ن ال�ث��ورة في
ب�ل�اد ال� �ش ��ام» .وك ��ان م��ن ب�ي�ن األس �م��اء
املذكورة فيه إلى جانب الخالد ،زهران
علوش والشيخ أب��و عبد الله الشامي
(أم �ي��ر ح��رك��ة ف�ج��ر ال �ش��ام االس�لام�ي��ة)،
وم � �ن� ��دوب� ��ون ع� ��ن «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة»
و«جند الشام».
ــــ محمد الضحيك (أب��و حاتم) ،القائد
ال �ع �س �ك��ري ل�ل�ق�ط��اع ال �ج �ن��وب��ي .أس��س
وت� � ّ
�زع� ��م «ك �ت �ي �ب��ة اإلي� � �م � ��ان» ف ��ي ري��ف
ح � �م � ��ص .ي ��رت � �ب ��ط ب � �ع�ل��اق� ��ات وث �ي �ق��ة
ب � � ��اإلخ � � ��وان امل � �س � �ل � �م �ي�ن ،وب ��ال� �ن ��اط ��ق
ال��رس �م��ي ب��إس��م «ق �ي ��ادة ارك� ��ان ال�ح��ر»
ل � ��ؤي امل� � �ق � ��داد .وق � ��د ث� � ��ارت ض �ج��ة ف��ي
أوس � � � ��اط امل� �ج� �م ��وع ��ات امل �س �ل �ح ��ة ف��ي
ح �م��ص م �ط �ل��ع ال � �ع ��ام ال � �ج � ��اري ،ع�ل��ى
خلفية أنباء تتحدث عن تسليم املقداد
ل�ل�ض�ح�ي��ك م �ل �ي��ون�ين وث�ل�اث �م��ائ��ة أل��ف
دوالر ن �ق �دًا ل� �ـ«دع ��م م �ق��ات �ل��ي ح�م��ص،
ّ
والسعي لفك الحصار عنهم» .واتهم
الضحيك بسرقة األموال.

تحليل إخباري

لهذه األسباب تخشى إسرائيل انتصار األسد
يحيى دبوق
ال مصلحة إسرائيلية في التدخل العسكري املباشر
في الحرب السورية .ال يعود ذل��ك ،فقط ،إلى أن ثمن
التدخل ب��اه��ظ ،أو إل��ى أنها ق��اص��رة ع��ن ص��وغ واق��ع
م �ي��دان��ي آخ ��ر ي �ص��ب ف��ي م�ص�ل�ح�ت�ه��ا ،ب��ل أي �ض��ًا ألن
االختيار بني «األسوأ واألكثر سوءًا» ،ليس استحقاقًا
داهمًا ،طاملا أن الحرب مستمرة ،لكن ماذا عن موقف
ت��ل أب �ي��ب ف��ي ح��ال اق �ت��راب ال�ن�ظ��ام أو امل �ع��ارض��ة من
الحسم واالنتصار؟ اإلجابة تستلزم توضيح موقف
إسرائيل الفعلي من املتحاربني ،واملفترض أن يبنى
ومستوياتهما.
على نوع التهديدين
ّ
م�ن��ذ ب��دء األزم ��ة ف��ي س��وري��ا ،ه��ل�ل��ت إس��رائ�ي��ل لفكرة
س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ب��وص �ف��ه ن �ص �رًا اس �ت��رات �ي �ج �ي��ًا على
أع ��دائ �ه ��ا ،وم ��ن ش��أن��ه أن ي �ح��ول س ��وري ��ا إل ��ى دول ��ة
شبيهة بـ«دول االعتدال العربي» غير املعادية فعليًا
إلسرائيل ،ويسلخ دمشق عن محورها التقليدي إلى
جانب ط�ه��ران وح��زب ال�ل��ه ،إال أن فشل م�ش��روع قلب
ّ
النظام وتشظي املعارضة إلى معارضات ،مع غلبة
تنظيمات «القاعدة» عليها ،دفعت جميعها تل أبيب
إلى مقاربة جديدة ،تستند أساسًا إلى تمتني املوقف
الدفاعي على الحدود الشمالية في الجوالن ،في حال
انتصار املعارضة أو قربها من الحدود ،وفي الوقت
نفسه التطلع إل��ى اس�ق��اط النظام ،نظرًا ال��ى فوائده
االستراتيجية بالنسبة إليها.
وبرغم التصريحات واملواقف اإلسرائيلية املتعارضة
ً لاّ
ش�ك�لا ،إ أن السقوط امل��ؤم��ل للرئيس بشار األس��د،
يعني لتل ابيب خلو الساحة العربية م��ن أي دول��ة
معادية فعليًا للصهاينة ،وكسرًا ملحور األع��داء مع
األم� ��ل ب��إض �ع��اف ق� ��درة ح ��زب ال �ل��ه ال�ع�س�ك��ري��ة ج��راء
ذل��ك ،وه��و الجهة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ستبقى عمليًا في
مواجهة إسرائيل ،إضافة الى منع إيران من التواصل
ال�ج�غ��راف��ي م��ع ه��ذا امل �ح��ور ،ب�م��ا ي�ح� ّ�د م��ن تهديدها
االستراتيجي املبني على م�ع��ان وج��ودي��ة ،علمًا أن
تل أبيب ّ
تقدر بأن الرئيس األسد ،في مرحلة ما بعد
انتصاره ،سيكون أكثر التصاقًا بحلفائه وخياراتهم،
وهو في حد ذاته تهديد ال يمكن تحمله.
في مقابل ذل��ك ،تنظر تل أبيب إلى التهديد املتشكل
من انتصار «القاعدة» وفروعه ،كتهديد موضعي ــــ
تكتيكي يمكن احتواؤه وصده ،إذ إن خطر العمليات
ع�ل��ى ال�ش��ري��ط ال�ش��ائ��ك وم �ح��اوالت ال�ت��وغ��ل م��ا وراء
ال � �ح ��دود ،أو إط �ل��اق ص ��واري ��خ ع �ل��ى امل �س �ت��وط �ن��ات،
تبقى ف��ي م�ت�ن��اول ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
ك�م��ا أن ه ��ذه ال �ج �ه��ات ،ب��رغ��م خ�ط��اب�ه��ا اإلع�ل�ام ��ي ،ال
تضع إسرائيل في سلم أولوياتها ،بل إن سيناريو
ان �ت �ص��ار «ال� �ق ��اع ��دة» أو ش�ب�ي�ه��ات�ه��ا ف ��ي س ��وري ��ا ،ال
يعني بالضرورة أن إسرائيل هي الجهة املعنية فقط
بمعالجة هذا التهديد .فالحرب ضد هذه القوى لن
تكون إسرائيلية بالضرورة ،وسيكون الغرب والعرب
معنيني أكثر منها بمحاصرة هذا التهديد وضربه.
تصدى لشرح هذه املسألة عدد كبير من املسؤولني

اإلسرائيليني ،أحدهم رئيس أرك��ان الجيش السابق
غ��اب��ي اش �ك �ن��ازي ،ف��ي م�ق��اب�ل��ة خ��اص��ة م��ع صحيفة
«جيروزاليم بوست» ( ،)2014 /02 /25أك��د فيها أن
«النتائج االستراتيجية في حال اطاحة األس��د أكبر
ب�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�ه��دي��د ال �ن��ات��ج ع��ن م�ج�م��وع��ة ج�ه��ادي��ة
أو غ �ي��ره��ا .وح �ت��ى ل��و ت�ح��ول��ت س��وري��ا دول ��ة تابعة
ل�ل�ق��اع��دة ،ف��إس��رائ�ي��ل ت�ع��رف ج�ي�دًا ك�ي��ف تتعامل مع
املشاكل».
وكان لرئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق،
رئ�ي��س م��رك��ز أب �ح��اث األم ��ن ال�ق��وم��ي ال �ح��ال��ي ،ال�ل��واء
عاموس يدلني ،شرح تفصيلي لـ «التهديدين» ،إذ أكد
في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية العبرية (/19
 )2014 /03أن��ه «بحسب ال��رؤي��ة لحكومة إسرائيل،
فان سوريا من دون األسد ونظامه أفضل إلسرائيل،
سواء حكم هذا البلد من بعده املتمردون العلمانيون
ال �س �ن��ة ،أو ح�ت��ى ج �م��اع��ات ال �ق��اع��دة .امل �ه��م ه��و قطع
الصلة بني إيران وحزب الله ،األمر الذي يعد تغييرًا
استراتيجيًا مهمًا جدًا في ميزان القوى في الجبهة
الشمالية».
وعلى خلفية ه��ذه ال�ش��روح��ات ،يمكن فهم التحذير
التي أطلقه وزير الحرب ،موشيه يعلون ،أمام رئيس
أركان الجيوش األميركية ،مارتن ديمبسي( ،هآرتس
 ،)2013/08 /15بأن «من غير املسموح به أن ينتصر
محور الشر في هذه املواجهة».
إل��ى ذل ��ك ،م��ن ال �ض��روري إي �ض��اح ل�غ��ط م �ت��داول ل��دى
املحللني ،عن قصد أو غير قصد ،إذ إن إسرائيل ّ
تفرق
بالفعل ب�ين امل �ع��ارض��ات ال �س��وري��ة ،وال تضعها في
سلة واحدة ،وأي حديث تفضيلي أو مقارنة تجريها
بني التهديدات السورية وسيناريوهاتها ال يشمل
«املعارضة املعتدلة».
وك �م��ا ه��و امل��وق��ف امل �ع �ل��ن وال �ف �ع �ل��ي م��ن ق �ب��ل بعض
الدول العربية والغربّ ،
تفرق تل أبيب بني املعارضة
امل �س �ل �ح��ة ال� �ت ��ي ت �س �م �ي �ه��ا«امل �ع �ت��دل��ة» ،وامل� �ع ��ارض ��ة
امل�ت�ط��رف��ة املتشكلة م��ن ف ��روع «ال �ق��اع��دة» وأش�ك��ال�ه��ا
ّ
املوصف إسرائيليًا
وتعبيراتها املختلفة .والتهديد
بالتكتيكي واملوضعي الذي قد يمثل خطرًا ما على
ال�ح��دود في ال�ج��والن ،يرتبط بصورة شبه حصرية
بانتصار معارضة القاعدة وفروعها.
أما املعارضة األخرى ،التي ّ
تتكون من «الجيش الحر»
ومعارضات شبيهة ،إضافة إلى املجالس واالئتالفات
املوجودة في الخارج ،فهي ال تمثل تهديدًا ،بل على
النقيض ،تعد فرصة إسرائيلية تعمل تل أبيب على
تنميتها وتعاظمها .وهي ال تخفي تأييدها لها ،بل
وتعلن صراحة عن وج��ود اتصاالت ولقاءات معها،
تشمل التنسيق والتشاور وال��دع��م .ك��ان آخرها لقاء
رئ �ي��س امل �ع��ارض��ة ف��ي ال�ك�ن�ي�س��ت ،ح��اي�ي��م ه��رت�س��وغ،
(ي ��دي� �ع ��وت اح � ��رون � ��وت  ،)2014/05/08وف� � ��دا م��ن
«مسؤولي املعارضة املعتدلة» في برلني« ،م��ن أجل
التنسيق والتشاور في أعقاب انسحاب املقاتلني من
مدينة حمص» ،مع تأكيد الصحيفة أن هذه اللقاءات
تجري دوريًا في السنوات األخيرة.

ــهاد األفغاني»
أفغانستان بني عامي  1980و1992
بني  5000و 20000مقاتل.
ّ
ل �ي �س �ت��ر رك� � � ��ز ف � ��ي م �ج �م ��ل س �ي��اق
دراسته على مدى ّ
تشعب املعارضة
السورية و«الدور الضار لسياسات
دول ال �خ �ل �ي��ج غ �ي��ر امل �ت �ن��اس �ق��ة في
ك�ث�ي��ر م ��ن األح� �ي ��ان أو امل �ت �ض��ارب��ة
والداعمة للمعارضة».
وي�خ�ل��ص ليستر ف��ي م�ق��دم��ة عمله
ال� � ��ى أن� � ��ه «رب � �م� ��ا ك� � ��ان م� ��ن امل �م �ك��ن
ل �ل �ح �ك��وم��ات ال �غ��رب �ي��ة ،ق �ب��ل ع��ام�ين
ون�ص��ف ع��ام ،أن تساعد ف��ي إنهاء
ال �ث��ورة ب�ش�ك��ل س��ري��ع ون��اج��ح ،من
خالل تشكيل جسم يمثل املعارضة
والذي من شأنه ّأن يجمع املعارضة
املسلحة تحت مظلة واحدة ويساعد
على توحيدها» .لكنّ ،يضيف« ،مع
م ��رور ال��وق��ت ،أدى ت��دخ��ل الجهات
ال �ف��اع �ل��ة وامل �ص��ال��ح امل �ت ��زاي ��دة إل��ى
تصعيد األعمال الوحشية ،وزيادة

معدالت اإلصابات ون��زوح السكان
ال �ه��ائ��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ظ �ه��ور ما
يمكن أن ي�ك��ون ف��رص��ًا ال مثيل لها
ل�ل�ت�ط��رف ال �ج �ه��ادي» .ل ��ذا ،يخلص
ل �ي �س �ت��ر ،إل � ��ى أن «ال� �ف� �ش ��ل األول� � � ّ�ي
ف ��ي ال� �ت� �ح � ّ�رك ،وق � � ��درة األس � ��د ع�ل��ى
التكيف وسعيه الجامح للبقاء في
ال�س�ل�ط��ة ،ي�ت�ط�ل��ب اآلن أن تتخطى
الدول الغربية الحسابات الخاطئة
السابقة والركود السياسي الراهن
ب �ه��دف امل �س��اع��دة ف��ي إص � ��دار ق��رار
يضمن االستقرار اإلقليمي واألمن
ال � ��دول � ��ي» .وه � �ن ��ا ،ت ��رف ��ع ال ��دراس ��ة
ث �م��ان��ي ت ��وص� �ي ��ات ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د
ّ
على أن «الحل السياسي هو األمل
ال��وح �ي��د ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ال� �س�ل�ام» في
سوريا ،ومع إقرار ليستر باحتمال
أن يدوم الصراع السوري ألكثر من
ع�ق��د م��ن ال��زم��ن .وت �ل��ك ال�ت��وص�ي��ات
هي:

1ـ إع��ادة هيكلة املعارضة السورية
والحد من التحزبية السياسية.
 2ـ ّزي��ادة الدعم ملعارضة عسكرية
ُم �ن��ش �ط��ة ب �ه��دف إج �ب ��ار (ال��رئ �ي��س
ب �ش��ار) األس� ��د ع �ل��ى ال �ج �ل��وس إل��ى
طاولة مفاوضات أكثر مواتاة.
ّ
3ـ ّ
مستعدين
ضم العبني إسالميني
للمشاركة في معارضة أوسع بعد
إعادة هيكلتها.
 4ـ ال �ت �ع��اون م��ع ال� � ُ�دول الخليجية
لتنسيق اآلل�ي��ات امل ّ
حسنة الرامية
إل � � � ��ى م � ��واج� � �ه � ��ة م � � � � � ��وارد ت� �م ��وي ��ل
املتطرفني.
5ـ ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال � � ��دول امل� �ج ��اورة
ل �س ��وري ��ا ل �ت �ق��وي��ة ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
الحدود.
 6ـ ممارسة الضغط لضمان تنفيذ
ات �ف��اق �ي��ة م �ن �ظ �م��ة ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة
الكيميائية من خالل إعادة التأكيد
على التهديد باستخدام القوة.

ّ
ركزت الدراسة على مدى ّ
تشعب املعارضة والدور الضار لسياسات دول الخليج (األناضول)

7ـ ت� �ق� �ي� �ي ��م إم � �ك� ��ان � �ي� ��ة اس � �ت � �خ� ��دام
عمليات حركية ملكافحة اإلره��اب
ف��ي س��وري��ا أو ح��ول�ه��ا ّ م��ع ال�ح��ذر
ال� �ش ��دي ��د ،ب� �ه ��دف ت �ج ��ن ��ب ت �ع��زي��ز
ت � �ن � �ظ � �ي� ��م ال� � � �ق � � ��اع � � ��دة وامل � �ج � �ت � �م� ��ع
ال� �ج� �ه ��ادي األوس � � ��ع امل� ��وج� ��ود ف��ي
سوريا وتوحيده.

 8ـ ت ��وس� �ي ��ع إم� � � � ��داد امل� �ع� �ل ��وم ��ات
الس � �ت � �خ � �ب� ��ارات امل � � � � ��وارد امل� �ت ��اح ��ة
أو “امل � �ف � �ت� ��وح� ��ة” م � ��ن أج� � ��ل ج �م��ع
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وت� �ح� �ل� �ي� �ل� �ه ��ا داخ � ��ل
املجتمع االستخباراتي.
(الدراسة كاملة على املوقع اإللكتروني)
(األخبار)
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