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العالم
فرنسا

مخاوف من «االستعراض الماكروني»
في مجال مكافحة اإلرهاب
أثارت الهجمات التي
شهدتها برشلونة مخاوف
من انتقالها إلى فرنسا،
األمر الذي ّفتح على نقاش
محتدم يتعلق بمدى
فعالية األجهزة والخطط
األمنية الفرنسية في
محاربة األرهاب
باريس ــ عثمان تزغارت
ّ
تجددت املخاوف األمنية في فرنسا،
ّ
ت ـحــس ـبــا مل ـ ُـوج ــات ت ـه ــدي ــد إره ــاب ـي ــة
جـ ــديـ ــدة ي ــخ ـش ــى أن ت ـت ـخ ــذ طــاب ـعــا
أوروب ـيــا عــابـرًا لـلـحــدود .وقــد عــادت
هـ ــذه امل ـ ـخـ ــاوف إلـ ــى ال ــواجـ ـه ــة عـلــى
إثــر عملية الــدهــس الـتــي حــدثــت في
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــاضـ ــي ،إذ
بـ ّـيـنــت الـتـحـقـيـقــات أن سـتــة أعـضــاء
عـلــى األقـ ــل م ــن الـشـبـكــة ال ـتــي نـفــذت
تلك الهجمة اج ـتــازت ال ـحــدود نحو
فرنسا ،وتوارت عن األنظار ،من دون
االسبانية وال
أن تستطيع السلطات ّ
الفرنسية اعتراضها أو تقفي آثارها.
ثم كشفت التحقيقات الحقًا أن إحدى
ُ
السيارات التي استعملت في هجوم
ب ــرش ـل ــون ــة رصـ ــدهـ ــا أحـ ـ ــد رادارات
السير في ضواحي باريس ،قبل أقل
من أسبوع على الواقعة.
ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء امل ـ ـتـ ــوتـ ــرة،
ارتفعت أصــوات العديد من الخبراء
ّ
ل ـ ــدق ن ــاق ــوس ال ـخ ـط ــر ،ت ـح ــذي ـرًا من

ال ـق ـصــور املـتـفــاقــم ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة
ّ
مكافحة اإلرهــاب املتبعة في فرنسا،
وب ــاألخ ــص م ـنــذ وصـ ــول إيـمــانــويــل
ماكرون الى الحكم .في مقدمة هؤالء،
الـنــائــب الـبــرملــانــي الـســابــق عــن حزب
الجمهوريني ج ــورج فينيك ،رئيس
لـجـنــة الـتـحـقـيــق ال ـتــي ت ــم تشكيلها
بعد هجمات بــاريــس ،فــي نوفمبر/
تشرين الثاني .2015
وق ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـم ـ ــل فـ ـيـ ـنـ ـي ــك ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة ع ـل ــى
«ال ـطــابــع االس ـت ـعــراضــي» للسياسة
املنتهجة من قبل ماكرون في مجال
مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،مـعـتـبـرًا أن «أي ــا
م ــن ال ـخ ـط ــوات امل ـت ـخ ــذة م ــؤخ ـرًا في
م ـج ــال م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ل ــم تـتـعـ ّـد
ح ــدود االت ـص ــال الـسـيــاســي الـهــادف
إل ــى طـمــأنــة ال ــرأي ال ـعــام وتـنــويـمــه».
ً
وضرب فينيك مثاال صادمًا للتدليل
ً
على خطورة األوضــاع ،قائال« :حني
وق ـ ــع الـ ـهـ ـج ــوم اإلره ـ ــاب ـ ــي ف ــي قــاعــة
(باتاكالن) ،كانت قوات الجيش التي
تــم نشرها فــي املدينة منذ هجمات
(شارلي إيبدو) موجودة في املحيط
ال ـق ــري ــب م ــن ال ـق ــاع ــة .ل ـكــن مـحــافـظــة
ال ـش ــرط ــة ل ــم ت ـس ـمــح ل ـهــا بــال ـتــدخــل،
بحجة أنها ال تمتلك الخبرة الالزمة
ملواجهة مسلحني يحتجزون رهائن
فــي فـضــاء مـغـلــق .واألدهـ ــى مــن ذلــك
أن قــوات الشرطة التي أوكـلــت إليها
م ـه ـمــة ال ـت ــدخ ــل ط ـل ـبــت أن تستعير
بعض البنادق املتطورة التي كانت
في حوزة قوات الجيش ،لكن القيادة
العسكرية اعترضت على ذلك بحجة
أن ــه أم ــر غ ـيــر ق ــان ــون ــي! وأك ـ ــاد أج ــزم
بــأنــه لــو حــدث هـجــوم مماثل الـيــوم،
فسنواجه املـفــارقــات العبثية ذاتها،
ألنـنــا لــم نستلهم الـعـبــر ،ولــم نتعلم
شيئًا مــن تلك ِاملحنة الوطنية التي
شكلتها هجمات نوفمبر .»2015

التقرير الــذي أعدته لجنة التحقيق
التي ترأسها فينيك أوصــى بإعادة
هيكلة أج ـهــزة االس ـت ـخ ـبــارات وفــرق
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ب ـش ـك ــل ج ـ ــذري،
لـتـنـسـيــق ج ـه ــوده ــا وج ـع ـل ـهــا أك ـثــر
فاعلية في رصــد املخاطر اإلرهابية
والتصدي لها .كذلك أوصى التقرير
ّ
بضخ دمــاء جديدة في أجهزة األمن
وال ـشــرطــة ،مــن خ ــال تــوظـيــف 2500
عنصر جديد من املحققني واملحللني،
لتدارك النقص والتأقلم مع األشكال
املستجدة من التهديدات اإلرهابية.
ّ
لـكــن الـسـيــاســة املــتـبـعــة مـنــذ وص ــول
م ــاك ــرون إل ــى ال ـح ـكــم سـلـكــت منحى
مغايرًا تمامًا؛ فإعادة هيكلة أجهزة
ُ
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات اخ ــت ــزل ــت ف ــي شـعــار
دعــائــي بــراق تمثل فــي إنـشــاء «مركز
رئـ ـ ــاسـ ـ ــي ملـ ـك ــافـ ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» فــي
اإلل ـيــزيــه .وس ــرع ــان مــا ات ـضــح أن ــه ال
يعدو أن يكون هيئة استشارية مكلفة
بصياغة الـتـقــاريــر املــوجـهــة لرئيس
الجمهورية ،وغـيــر مؤهلة للعب أي
دور في تنسيق وتنظيم عمل أجهزة
االستخبارات .أمر يقول جورج فينيك
إنــه مثير لالستغراب« :لقد سبق أن
أنشأ الرئيس (فرانسوا) ميتران فرقة

ّ
حذر خبراء من
القصور المتفاقم في
استراتيجية مكافحة
اإلرهاب في فرنسا

ملـكــافـحــة اإلرهـ ــاب فــي اإلل ـيــزيــه ،بعد
تفجيرات  .1986والجميع يعرف أن
الـنـتـيـجــة كــانــت كــارث ـيــة ،إذ تحولت
ت ـل ــك ال ـف ــرق ــة ال ـ ــى جـ ـه ــاز لـلـتـجـ ّـســس
وال ـت ـنـ ّـصــت الـهــاتـفــي عـلــى الـخـصــوم
السياسيني ،قبل أن تسقط مضرجة
ب ـف ـضــائــح ت ــزوي ــر األدلـ ـ ــة ف ــي قضية
اإلره ــاب ـي ــن اإليــرل ـنــديــن املــزعــومــن
في (فانسان) ،بل وممارسة اإلرهاب
ف ــي ح ــادث ــة تـفـجـيــر ب ــاخ ــرة (ريـمـبــو
واريور) التابعة ملنظمة (غرينبيس).
فما حاجة ماكرون إلى تكرار تجربة
أث ـب ـت ــت ف ـش ـل ـهــا م ـن ــذ ث ــاث ــن س ـنــة؟
م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن اهـ ـتـ ـم ــام ال ـف ــري ــق
ّ
الــرئــاســي مــركــز فقط على اإلعــانــات
الدعائية املغلفة بالشعارات الفاقعة
وامل ـخ ــادع ــة .وإال كـيــف نـفـســر إطــاق
ت ـس ـم ـي ــة  Task forceعـ ـل ــى ه ـي ـئــة
مكافحة اإلره ــاب الـتــي تــم إنشاؤها
في اإلليزيه ،في حني أن األمر يتعلق
بــأقــل مــن خمسني مستشارًا أغلبهم
خبراء متقاعدون»!
تـقــريــر لجنة التحقيق فــي هجمات
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس أوصـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـس ـ ـحـ ــب ق ـ ـ ــوات
الـ ـجـ ـي ــش ت ــدريـ ـجـ ـي ــا مـ ــن الـ ـ ـش ـ ــوارع،
لـعــدم فاعليتها فــي مـجــال مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ــاب .ل ـك ــن ال ـس ـل ـط ــات اخـ ـت ــارت
العكس ،إذ إنها أضافت إلى الــ7000
جندي الذين ّ
تم نشرهم في الشوارع
مـنــذ هـجـمــات بــاريــس قــرابــة  3آالف
جـ ـن ــدي احـ ـتـ ـي ــاط ــي .ويـ ـ ـ ــرى جـ ــورج
فينيك أن اإلصرار على إبقاء الجيش
فــي ال ـشــوارع ،بــالــرغــم مــن أن الـقــوات
املـنـتـشــرة مـنــذ هـجـمــات بــاريــس «لــم
ي ـس ـبــق أن ن ـج ـحــت ف ــي إحـ ـب ــاط ّ
أي
ه ـج ـم ــات إره ــابـ ـي ــة ،ع ـ ــدا ت ـل ــك ال ـتــي
استهدفت دوريــات ـهــا» ،يــدل على أن
«سياسة مكافحة اإلرهاب الفرنسية
تسير في طريق مسدود» .ويضيف

ُ
قتل شخص في عملية دهس شهدتها
مدينة مرسيليا أمس (أ ف ب)

أن ت ـق ــدي ــرات لـجـنــة الـتـحـقـيــق الـتــي
ترأسها أش ــارت إلــى أن تكلفة قــوات
الجيش املنتشرة في الـشــوارع ،منذ
اعـ ــان ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ ق ـبــل عــامــن،
ت ـقــارب مـلـيــار يـ ــورو .وه ــي ميزانية
يـقــول إنـهــا «تكفي لتمويل توظيف
ال ــ 2500محقق ومحلل الذين يجمع
الـ ـخـ ـب ــراء ع ـل ــى أن أجـ ـه ــزة مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ــأمـ ــس الـ ّـح ــاج ــة ال ـي ـه ــم.
ل ـك ــن ال ـس ـل ـط ــات ت ـف ــض ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات
االس ـت ـع ــراض ـي ــة ،وإن ك ــان ــت عــديـمــة
ال ـف ــاع ـل ـي ــة ،ألن ط ــاب ـع ـه ــا ال ــدع ــائ ــي
ي ـط ـم ـئــن ال ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام» .م ــن جـهـتــه،
ي ـص ــف ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي ع ـل ــم اإلجـ ـ ـ ــرام،
أالن بــويــر ،ال ــذي أص ــدر فــي يـنــايــر/

تقرير

بدء مناورات واشنطن ـ سيول :إشعال فتيل التوتر؟
ّ
حـ ــاملـ ــا بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـخـ ــف حـ ـ ـ ـ ّـدة الـ ـح ــرب
الكالمية والتجاذبات اإلعالمية بني
كوريا الشمالية والواليات املتحدة،
ب ـ ـ ـ ــدأت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وس ـ ـ ـيـ ـ ــول ،أم ـ ــس،
تــدريـبــاتـهـمــا الـعـسـكــريــة املـشـتــركــة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ف ـ ـي ـ ـمـ ــا وصـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــان
بـ«الدفاعية» ،رأت بيونغ يانغ فيها
تـجــربــة اس ـت ـفــزازيــة ستعيد إشـعــال
ف ـت ـي ــل الـ ـت ــوت ــر فـ ــي شـ ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة
الكورية.
وت ـح ـم ــل هـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورات امل ـش ـتــركــة
الـتــي تـجــري سنويًا منذ عــام ،1976
اسم «أولتشي حارس الحرية» ،وهو
جنرال دافع عن مملكة كورية سابقة
ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـغ ـ ــزاة ال ـص ـي ـن ـي ــن،
وتعتمد إلى حد كبير على عمليات
وهمية بأجهزة الكمبيوتر.
وقـبـيــل س ــاع ــات م ــن ب ــدء املـ ـن ــاورات،
التي يشارك فيها نحو خمسني ألف
جندي كــوري و 17ألف و 500جندي
أم ـيــركــي ،وم ــن املـفـتــرض أن تستمر
ّ
لنحو أسبوعني ،أكد الرئيس الكوري
الـجـنــوبــي م ــون ج ـي ــه-إن ،أنـهــا «ذات
طبيعة دفاعية تمامًا ،وال تهدف إلى
زيادة التوترات بشأن شبه الجزيرة
الكورية» ،محذرًا كوريا الشمالية من
استخدامها «كذريعة لتأجيج دوامة
التوتر».
ووص ــل قــائــد قـيــادة املحيط الـهــادئ
فــي ســاح البحرية األمـيــركــي هــاري

متظاهرون قرب السفارة األميركية في سيول يدعون إلى إنهاء المناورات (أ ف ب)

ه ــاري ــس ،أول مــن أم ــس ،إل ــى كــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة مل ـتــاب ـعــة ه ــذه املـ ـن ــاورات
ومـنــاقـشــة «ال ـت ـهــديــد» الـ ــذي يشكله
ال ـب ــرن ــام ـج ــان الـ ـن ــووي وال ـبــال ـس ـتــي
لكوريا الشمالية.
وت ــأت ــي املـ ـن ــاورات بـعــد أســاب ـيــع من
التوتر الحاد بني واشنطن وبيونغ
يــانــغ ،الـتــي اختبرت الشهر املاضي
إطالق صاروخني بالستيني عابرين
ل ـل ـقــارات ،وكـشـفــت أن ـهــا قـ ــادرة على

ّ
جددت الصين دعوتها
واشنطن وسيول إلى
تعليق المناورات

توجيه ضربة إلــى أي منطقة داخــل
الواليات املتحدة.
وأث ـ ـ ــارت ال ـت ـجــرب ـتــان إدان ـ ـ ــات دول ـيــة
واسعة ،وال سيما من جانب الواليات
املتحدة وكوريا الجنوبية واليابان،
ودفـ ـع ــت م ـج ـلــس األم ـ ــن إلـ ــى إصـ ــدار
عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وتخوفًا من التداعيات الخطيرة على
امل ـن ـط ـقــة ،جـ ــددت ال ـصــن ع ـلــى لـســان
املتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا
شونيينغ ،أم ــس ،دعــوتـهــا الــواليــات
املتحدة وكوريا الجنوبية إلى تعليق
امل ـ ـنـ ــاورات امل ـش ـتــركــة ،مـنـ ّـبـهــة م ــن أن
«ال ــوض ــع الـحــالــي فــي شـبــه الـجــزيــرة
الكورية ّ
حساس جـ ّـدًا ،ما يتطلب من
األطــراف املعنية مباشرة بــذل جهود
مـشـتــركــة مــن أج ــل تخفيف الـتــوتــر».
وتشارك موسكو الصني الرأي ،إذ دعا
املـنــدوب الــروســي لــدى األمــم املتحدة
فاسيلي نيبينزيا ،األسبوع املاضي،
إلــى «التخفيف مــن امل ـنــاورات بهدف
الحد من التوتر» ،وأعرب عن ارتياحه
ل ـقــرار الــرئـيــس ال ـكــوري الـشـمــالــي كم
ج ــون ــغ أون ،ت ــأج ـي ــل خ ـط ــة ل ـضــرب
جزيرة غوام األميركية بالصواريخ.
وتتخوف التقارير من أن يتراجع كيم
ّ
عن قراره ،وال سيما أنه أكد ،األسبوع
املاضي ،أنه «ينتظر الخطوة التالية
لواشنطن» .وعشية التدريبات ،قالت
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ إن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة

ّ
«تـصــب الــزيــت عـلــى ال ـن ــار» ،وح ــذرت
ع ـبــر صـحـيـفــة «رودون ـ ـ ــغ سـيـنـمــون»
ال ــرس ـم ـي ــة م ــن «م ــرح ـل ــة م ــن ال ـح ــرب
الـنــوويــة ال يمكن الـسـيـطــرة عليها»،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ـش ـم ــل األراض ـ ـ ـ ــي
األميركية.
وتزامنًا مع بــدء املـنــاورات املشتركة،
ق ــال م ـســؤولــون ك ــوري ــون جـنــوبـيــون
إن م ـن ـس ــوب املـ ـي ــاه ف ــي ن ـه ــر إم ـجــن
املتدفق نحو الجنوب ارتـفــع «بنحو
خطير» بعد أن فتح الجانب الكوري
الشمالي السد الحدودي دون سابق
إنذار .وأوضحت وكالة «يونهاب» أن
الـجـيــش فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة رصــد
ارت ـف ــاع مـسـتــويــات امل ـي ــاه ف ــي الـنـهــر،
بعد أن وصل منسوب املياه مستوى
 5.97مـ ـت ــر تـ ـح ــت جـ ـس ــر ب ـي ـل ـســونــغ
الواقع في أقصى شمال أراضي كوريا
الـجـنــوبـيــة .وت ــرى سـيــول أن الــوضــع
ي ــدخ ــل مــرح ـلــة األزمـ ـ ــة ع ـنــدمــا يصل
منسوب املياه تحت الجسر مستوى
 7.5أمتار ،ألن الفيضان قد يهدد في
هذا الحال املناطق السكنية املحاذية
ل ـل ـن ـهــر .وفـ ــي عـ ــام  ،2009ل ـقــي  6من
مواطني كوريا الجنوبية مصرعهم
بـعــد فـتــح الـســد فــي الـجــانــب الـكــوري
الشمالي من الـحــدود بنحو مفاجئ.
وبعد هذا الحدث وعدت بيونغ يانغ
بعدم فتح السد من دون إنذار مسبق.
(األخبار ،أ ف ب)

