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معضلة التسييس:
لماذا تتصاعد االنتقادات ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي؟  

مكتــب  إلــى  الموجهــة  االنتقــادات  تعــددت 
التحقيقــات الفيدرالــي مــن جــراء رقابتــه الُمحكمــة 
نحــو  علــى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
وكذلــك  الدســتور،  مــن  األول  التعديــل  ينتهــك 
بهانتــر  المتعلقــة  الروايــات  بعــض  فــي  تحكمــه 
بايــدن، وضعــف تدابيــره الســيبرانية. عــاوًة علــى 
الروســية  التدخــات  التحقيقــات فــي  مواصلتــه 
إلــى دليــل واضــح علــى التواطــؤ  دون الوصــول 
فــي االنتخابــات الرئاســية الســابقة، وتدخــل البيــت 

األبيــض فــي عملــه. 

شــهد مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي )FBI( تاريخيــاً إصالحــات 
بــات  حتــى  السياســية،  الســلطة  عــن  االســتقالل  مــن  مكنتــه 
ــت  ــك، تعال ــى الرغــم مــن ذل ــون. وعل ــر انصياعــاً لحكــم القان أكث
ــزه  ــرة مــن جــراء تحي ــرة األخي ــي الفت ــه ف ــة ل ــادات الموجه االنتق
السياســي، وهــي االنتقــادات التــي ُيذكــر منهــا، علــى ســبيل المثــال، 
عــدم تحقيقــه فــي قضيــة رســائل وزيــرة الخارجيــة الســابقة 
ومرشــحة الحــزب الديمقراطــي لالنتخابــات الرئاســية لعــام 2016 
“هيــالري كلينتــون”، ثــم إعــادة فتــح التحقيــق قبــل 11 يومــاً فقــط 
ــد  ــن. وق ــات بيومي ــل االنتخاب ــم تبرئتهــا قب مــن ســباق الرئاســة، ث
وانتهــاك  تحقيقاتــه،  تســييس  لــه  الموجهــة  االنتقــادات  شــملت 
حقــوق المواطنيــن فــي التعبيــر، بجانــب ضعــف تدابيــره األمنيــة، 
ــه دعــوات عــدة  ــوة، وهــو مــا صاحبت واإلفــراط فــي اســتخدام الق

ــة. ــكال مختلف ــات وأش لإلصــالح بدرج

انتقادات بارزة

تعــرض مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي لجملــة مــن االنتقــادات يمكن 
الوقــوف علــى أبرزهــا مــن خــال النقــاط التاليــة:

عمــوده  فــي  “تويتــر”:  مســتخدمي  محادثــات  مراقبــة   -1
ــار”،  ــول للســالم واالزده ــد “رون ب ــع معه ــى موق األســبوعي عل
ــو  ــة وعض ــة األمريكي ــابق للرئاس ــوري الس ــح الجمه ــع المرش دف
الكونجــرس المتقاعــد عــن واليــة تكســاس “رون بــول” بــأن مكتــب 
ــل روث”  ــى “يوئي ــة إل ــات رقاب ــل طلب ــي أرس ــات الفيدرال التحقيق
ــرة  ــو 150 م ــر”، نح ــة “تويت ــي منص ــالمة ف ــة والس ــس الثق رئي
بيــن عامــي 2020 و2022 علــى نحــو ينتهــك التعديــل األول مــن 

ــي.  ــتور األمريك الدس
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لماذا تتصاعد االنتقادات ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي؟  

وال شــك أن المنصــة تجنبــت ســلفاً االتهامــات الموجهــة إليهــا 
بانتهــاك حــق األمريكييــن فــي حريــة التعبيــر؛ لكونهــا شــركة 
ــم الكشــف عــن  ــك، ت ــي اتجــاه مضــاد لذل ــه ف ــد أن خاصــة، بي
اتصــاالت داخليــة بيــن موظفــي عمــالق وســائل التواصــل 
ــن فــي مكتــب  ــة، والمســؤولين الحكوميي االجتماعــي مــن ناحي
األمريكيــة  االســتخبارات  ووكاالت  الفيدرالــي  التحقيقــات 
ووزارة األمــن الداخلــي مــن ناحيــة ثانيــة، وهــو مــا يؤكــد فــي 
ــات  ــون محادث ــي مضم ــم ف ــر” تتحك ــة “تويت ــه أن منص مجمل
األمريكييــن، وأن المواطنيــن أضحــوا أعــداًء محتمليــن لمكتــب 

ــي.  ــات الفيدرال التحقيق

2- التعــاون مــع الشــركات التكنولوجيــة العماقــة: تــورط 
عشــرات مــن عمــالء مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي وغيرهــم من 
قدامــى المحاربيــن، ال ســيما عمــالء االســتخبارات العســكرية، 
ــع  ــيق ومن ــدة للتنس ــي الرائ ــل االجتماع ــات التواص ــع منص م
بعــض الروايــات المتداولــة حــول المكتــب، وهــو األمــر الــذي 
كشــفته الدعــوى القضائيــة التــي رفعهــا المدعــي العــام في والية 
ــن  ــت ســابق م ــي وق ــا ف ــة لويزيان ــي والي ــه ف ــزوري ومثيل مي
ــي ســياق متصــل، أظهــر أحــد اســتطالعات  عــام 2022. وف

ــدون  ــن يعتق ــن األمريكيي ــي 70% م ــة أن حوال ــرأي الحديث ال
أن الكونجــرس يجــب أن يتخــذ إجــراءات إلنهــاء التواطــؤ 
بيــن مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي والشــركات التكنولوجيــة 
ــه يتعــاون بانتظــام مــع  ــل، أكــد األول أن ــي المقاب ــرى. وف الكب
ــة  ــات الالزم ــع المعلوم ــات القطــاع الخــاص لتتب ــف كيان مختل
عــن مختلــف األنشــطة التخريبيــة وغيــر المعلنــة أو الخفيــة أو 

ــة. اإلجرامي

3- اختــراق الموقــع اإللكترونــي لمكتــب التحقيقــات الفيدرالي: 
تجلــى ضعــف التدابيــر الســيبرانية لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
ــي  ــي ف ــه اإللكترون ــة Killnet موقع ــرق قراصن ــد أن اخت بع
ديســمبر 2022، ال ســيما أن هــذا االختــراق أســفر عــن ســرقة 
ــه، بمــا تشــمله مــن كلمــات ســر  ــات 10210 مــن موظفي بيان
ــات  ــت والبطاق ــر اإلنترن ــوق عب ــع التس ــى مواق ــاباتهم عل حس
ــل”،  ــل” و”أب ــن “جوج ــي كل م ــاباتهم ف ــب حس ــة، بجان الطبي
ــذو  ــي نشــرها منف ــه أحــد الفيديوهــات الت ــا كشــفت عن وهــو م
ــا،  ــي نفذوه ــراق الت ــة االخت ــاً لعملي ــة توضيح ــة القرصن عملي
ــي تمــت ســرقتها يســتخدمها  كمــا كشــفوا أن كلمــات الســر الت

ــاع. ــي دخــول شــبكات وزارة الدف ــون ف الموظف
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4- ازدواجيــة تطبيــق القوانيــن فــي مواجهــة السياســيين: 
الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  فيــه  كان  الــذي  الوقــت  فــي 
حريصــاً علــى مواصلــة التحقيقــات حــول التدخــل الروســي فــي 
ــل  ــى دلي ــام 2016 دون الوصــول إل ــات الرئاســية لع االنتخاب
واضــح علــى التواطــؤ، أظهــر العكــس عنــد تســليم الكمبيوتــر 
ــاً  ــاً مهم ــه هدف ــدن” رغــم كون ــر باي المحمــول الخــاص بـ”هانت
للمحققيــن الجنائييــن، فــي ظــل تعــدد الصــور ورســائل البريــد 
اإللكترونــي المحفوظــة عليــه. ومــع ذلــك، تشــير التقاريــر إلــى 
أن مســؤولي مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي أوقفــوا التحقيقــات أو 
أبطــؤوا وتيرتهــا علــى أقــل تقديــر. وعليــه، تعالــت االنتقــادات 
ــات  ــات ومعلوم ــر بيان ــف نش ــي وق ــدوره ف ــه؛ ل ــة إلي الموجه
قبــل  بايــدن”  “جــو  األمريكــي  الرئيــس  نجــل  عــن  مهمــة 

ــام 2020.  ــية لع ــات الرئاس االنتخاب

مكتــب  انتهــاكات  بــأن  االدعــاء  ثــار  آخــر،  ومــن جانــب 
التحقيقــات الفيدرالــي ترجــع إلــى تدخــالت البيــت األبيــض 
ــي  ــه ف ــوء أدائ ــد س ــى صعي ــى عل ــا يتجل ــو م ــه، وه ــي عمل ف
إدارة التحقيقــات حــول رســائل البريــد اإللكترونــي لـ”هيــالري 
كلينتــون” بعــد أن تجاهــل التحذيــرات مــن أن “ملــف ســتيل”، 
ــد  ــون”، ق ــة “كلينت ــن حمل ــر م ــد كبي ــى ح ــه إل ــم تمويل ــذي ت ال
اســتخدمته المخابــرات الروســية علــى األرجــح لنشــر معلومات 

مضللــة مــن ناحيــة، وكذلــك مســألة تواطــؤ “ترامــب” المزعــوم 
مــع روســيا مــن ناحيــة ثانيــة، وهــو مــا يرجــع فــي جانــب كبيــر 
منــه إلــى ســوء إدارة “جيمــس كومــي” مديــر مكتــب التحقيقــات 
ــي ســياق  ــب. وف ــا المكت ــن قضاي ــر م ــي الســابق، لكثي الفيدرال
متصــل، أشــار بعــض الجمهورييــن فــي شــهر نوفمبــر الماضي 
إلــى أن المشــكلة تكمــن فــي هيــكل مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
ــن  ــدي الفاعلي ــي أي ــا ف ــق فيه ــي يحق ــا الت ــي بالقضاي ــذي ُيلق ال
ــم فــي واشــنطن  ــذي يتفاق ــه ال ــوه بـ”تعفن المسيســين فيمــا وصف

ويخــرج منهــا”.

اتجاهات اإلصالح 

يصاحــب االنتقــادات الســابقة دعــوات مختلفــة إلصــاح مكتــب 
ــدور حــول  ــي ت ــي، وهــي اإلصاحــات الت ــات الفيدرال التحقيق

االتجاهــات التاليــة:

إصــاح  لمناقشــة  النــواب  بمجلــس  جلســات  عقــد   -1
المكتــب: فــي ظــل األغلبيــة التــي يتمتــع بهــا الجمهوريــون فــي 
مجلــس النــواب، وعــد كل مــن الرئيــس الجمهــوري الجديــد 
ــة  ــة الرقاب ــي لجن ــره ف ــم جــوردان” ونظي ــة “جي ــة القضائي للجن
واإلصــالح “جيمــس كومــر” بعقــد عــدة جلســات اســتماع بشــأن 

ــي. ــات الفيدرال ــب التحقيق مكت
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كمــا يذهــب بعــض الجمهورييــن إلــى إنشــاء لجنــة فرعيــة 
ــة.  ــة الفيدرالي ــف أجهــزة الحكوم ــدة تتصــل بمختل ــارة جدي مخت
وقــد أشــار “كومــر” بالفعــل إلــى أن مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
“بحاجــة إلــى التفكيــك”، فيمــا يرغــب بعــض الجمهورييــن فــي 

ــتوفر راي”. ــي “كريس ــر الحال طــرد المدي

2- إعــادة هيكلــة جوهريــة لمهــام مكتــب التحقيقــات: يفضــل 
بعــض الجمهورييــن، ال ســيما بعــض األصوات التــي تدافع عن 
ــاً، مثــل المدعــي الفيدرالــي  مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي جزئي
الســابق “أنــدرو مكارثــي”، إعــادة النظــر فــي وظائفــه بالنظــر 
إلــى تعــارض مهامــه بســبب طبيعتهــا المزدوجــة التــي يقصــد 
بهــا تحديــداً إنفــاذ القانــون واألمــن الداخلــي، ومــن ثــم يقتضــي 
ــي  ــات الفيدرال ــب التحقيق ــي مهــام مكت ــر ف األمــر إعــادة التفكي
ــالل  ــن خ ــرى م ــن األخ ــا ع ــن كل منهم ــل الوظيفتي ــع فص م
ــة اســتخبارات  ــى وكال ــي إل ــات الفيدرال ــب التحقيق ــل مكت تحوي
بحتــة مــن ناحيــة، واختيــار مديريــه مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة 

مــن ناحيــة ثانيــة.

3- تغييــر الثقافــة الداخليــة الحاكمــة لعمــل المكتــب: تدفع بعض 
األصــوات بــأن مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ينحــدر مــن “ثقافــة 
فاســدة فــي القمــة”، وأن ثقافتــه الحاكمــة تحولــت تدريجيــاً مــن 
ثقافــة المحقــق إلــى ثقافــة محامــي اإلدارة األمريكيــة، وهــو مــا 
يعنــي أنــه يعانــي مــن تحديــات داخليــة تتطلــب عالجــاً وتغييــراً 
ثقافيــاً، وهــو مــا وصفتــه بعــض األصــوات بـ”التفــاح الفاســد”. 
وفــي ســياق متصــل، يدفــع “تومــاس جيــه بيكــر” مؤلــف كتــاب 
“ســقوط مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي”، بضــرورة العــودة إلــى 
ــي تراجعــت بفعــل نهــج  ــة” الت ــول الحقيق ــى ق ــة “القســم عل ثقاف

االســتخبارات الســائد.

ــاة  ــذ وف ــات: من ــب التحقيق ــي مكت ــاء ف ــن أكف ــن مديري 4- تعيي
“جــي إدجــار هوفــر” أول مديــر لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، 
نــدر تعييــن مديريــن أكفــاء لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، ومــن 
هــؤالء علــى ســبيل الحصــر “كالرنــس كيلــي” و”لويــس فريه”. 
ــى  ــادات عل ــم، يقتضــي اإلصــالح – بجانــب تعييــن قي ومــن ث
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة – الحــد مــن ســلطة مكتــب التحقيقات 

الفيدرالــي فــي بعــض القضايــا.
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ــات  ــب التحقيق ــالء مكت ــن عم ــالً م ــام 20 عمي ــد ســبق أن ق فق
العتقــال  المفرطــة  القــوة  باســتخدام  المســلحين  الفيدرالــي 
الناشــط “مــارك هــوك” المتهــم بإجهــاض رفيقتــه دون أن يمثــل 
تهديــداً لهــم، وهــو مــا يعنــي ضــرورة إجــراء بعــض التغييــرات 

ــة. الهيكلي

فــي  ووترجيــت  فضيحــة  تســببت  أن  ســبق  لقــد  ختامــاً، 
تغييــرات حــادة؛ ليــس فقــط علــى صعيــد الرئاســة األمريكيــة، 
بــل فــي عــدد مــن الــوكاالت الفيدراليــة، وفــي مقدمتهــا مكتــب 
التحقيقــات الفيدرالــي؛ حيــث طالــب المواطنــون بإجابــات 
واضحــة عــن حــدود تــورط األخيــر والــوكاالت الفيدراليــة 

يكتــف  ولــم  األمريكيــة،  الداخليــة  السياســة  فــي  األخــرى 
الكونجــرس آنــذاك بالتحقيــق معــه، بــل طــال التحقيــق عــدداً 
مــن الــوكاالت االســتخبارية األخــرى. وال تقــل االنتقــادات 
الموجهــة إلــى مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي فــي الوقــت الراهن 
ــه  ــد أن جعلت ــت، بع ــات فضيحــة ووترجي خطــورة عــن تداعي
فــي مرمــى االنتقــادات السياســية التــي تتهمــه باالنحيــاز 
والتســييس وانتهــاك حــق المواطنيــن فــي التعبيــر بعــد أن 
أضحــت مكافحــة المعلومــات المضللــة أحــد اختصاصاتــه، بــل 
إنــه وصــف منتقديــه بمنظــري المؤامــرة الذيــن ينشــرون عنــه 

ــمعته. ــويه س ــة لتش ــات مضلل معلوم

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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