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�إدارة �أوباما تواجه مع�ضلة في التعامل مع م�صر بعد االنت�صار الكا�سح لل�سي�سي

نهاية الحرب في �سورية ّ
تهدد �أمن بريطانيا والأجانب يلتحقون بالجماعات المتطرفة
في خطوة هي الثالثة �سالح الجو «الإ�سرائيلي» يوقف طلعاته التدريبية ب�سبب العجز في الميزانية
حسن حردان
بات هاجس تع ّرض بريطانيا للعمليات اإلرهابية يطرق أبواب الدوائر األمنية البريطانية
كما األوروبية على السواء ،بعد انتهاء الحرب على سورية وبدء عودة المقاتلين المتطرفين
األجانب إلى بلدانهم .وما يفاقم القلق في الغرب التحذيرات التي وجهها اإلنتربول واعترافه
ب��أن المنظمات غير الحكومية ُتستخدم غطا ًء لنشر الدعاية ل�لإره��اب وتجنيد الشباب
لاللتحاق بصفوف الجماعات المسلحة عن طريق تركيا التي أصبحت معبرا ً لإلرهابيين.
ويؤشر ذلك إلى أن دعم الحكومات الغربية للجماعات اإلرهابية وإرسالها المسلحين
األجانب لالنخراط في القتال مع هذه الجماعات في سورية ،بدأ ينقلب عليها سلبا ً ويهدد
أمنها بعد فشلها في تحقيق أهدافها.
فيما الربيع العربي الذي راهنت اإلدارة األميركية عليه إلع��ادة رسم خريطة المنطقة
وتعويم مشروع الهيمنة األميركي في العالم أصبح مصدر قلق بالنسبة لها ،خصوصا ً
في مصر التي تعتبر أهم بلد في المنطقة من زاوية االستراتيجية األميركية .فإدارة أوباما
تواجه اليوم معضلة حقيقية في مصر بعد االنتصار الكاسح للمشير عبد الفتاح السيسي
في انتخابات الرئاسة ،وهي حائرة ومرتبكة ،فمن جهة تريد المحافظة على عالقات األمن
والتعاون مع مصر ،ومن جهة أخرى تشعر بالقلق إزاء ما تعتبره تزايد العنف والقمع
السياسي ،لكن من البيّن أن ذلك ليس مصدر قلق واشنطن ،وإنما خوفها من سير السياسة
المصرية في اتجاهات تتعارض مع االستراتيجية األميركية المتمثلة في المحافظة على
أول��وي��ات ال��والي��ات المتحدة في محاربة اإلره��اب وحمابة مصالح الكيان «اإلسرائيلي»
وضمان تدفق إمدادات النفط من الخليج وأخيرا ً منع ايران من امتالك أسلحة نووية .غير

«الإندبندنت» :نهاية الحرب في �سورية
تهدّد �أمن بريطانيا
نشرت صحيفة «اإلندبندنت» تقريرا ً عن تحذيرات االنتربول لبريطانيا
بتزايد مخاطر تعرضها لعمليات إرهابية بعد انتهاء الحرب األهلية في سورية،
وعودة المقاتلين األجانب في صفوف المعارضة المسلحة إلى بلدانهم .وقالت:
«إن تقرير االنتربول يبيّن أن بريطانيا تعرضت لعشرات المخططات اإلرهابية
العام الماضي ،وال تزال هدفا ً رئيسا ً في أوروبا ،فهي تأتي في المرتبة الثانية
بعد فرنسا في عدد الهجمات اإلرهابية».
ونقلت الصحيفة عن مدير اإلنتربول روب واينرايت قوله« :إن الظاهرة
السورية تعطي بعدا ً جديدا ً للتهديدات الموجودة في دول االتحاد األوروبي،
ألنها تجلب إلى أوروبا مجموعات جديدة بقدرات ونية تنفيذ أعمال إرهابية».
وينبّه تقرير اإلنتربول بحسب «اإلندبندنت» إلى «أن سورية ستبقى الوجهة
المفضلة للذين يريدون االنخراط في صفوف «الجهاديين» ،ما دامت الحرب
األهلية مستمرة» .وأشار إلى أن «عدد المقاتلين األجانب في صفوف المعارضة
السورية المسلحة ارتفع إلى نحو ألف مقاتل بنهاية عام  ،2013من بينهم مئات
البريطانيين ،قتل منهم  20شخصاً».
وحذر اإلنتربول من أن «بعض المنظمات غير الحكومية تستخدم غطا ًء لنشر
الدعاية لإلرهاب ولتجنيد الشباب لاللتحاق بصفوف المعارضة المسلحة في
سورية عن طريق تركيا» ،التي أصبحت بحسب التقرير معبرا ً «لإلرهابيين».

«�صاندي تايمز» :ا�سجنوا ابني
نشرت صحيفة «صاندي تايمز» البريطانية تقريرا ً عن أم بريطانية التحق
ابنها بصفوف حركة الشباب الصومالية بعد اعتناقه اإلسالم.
ونقلت الصحيفة عن األم قولها« :إنها ّ
تفضل أن يسجن ابنها في بريطانيا
على أن يقتل في بالد أجنبية» .وأضافت سالي إيفانس ،التي التحق ابنها
توماس بحركة الشباب عام « 2011أن أكثر ما تخشاه أن يتسبب ابنها في قتل
األبرياء إذا تحول إلى انتحاري».
وأضافت صاندي تايمز« :إن األم أخبرت الشرطة عن نشاطات ابنها وعن
اتصاالته الهاتفية على أمل أن يساعد ذلك في منع شبان آخرين على المضي في
الطريق نفسه» .وتابعت« :إن توماس أصبح أكثر تشددا ً بعد إسالمه في 2010
وعمره  19سنة ،عندما ترك المسجد والتحق بمركز إسالمي أنشئ في غرفة
خلف محل تجاري» .ونقلت عن أمه «أنها في البداية رحبت باعتناقه اإلسالم،
اعتقادا ً منها أن ذلك سينهي تورطه في المشكالت ،ويساعده في الخروج من
حالته النفسية الصعبة بعد انفصاله عن صديقته .ولكن توماس تغيّر كثيرا ً
في سلوكه ،وترك كل اهتماماته ورفض مشاهدة التلفزيون وتناول الطعام في
مستها مأكوالت محرمة ،ثم سافر
األواني الموجودة في البيت ،ألنها قد تكون ّ
إلى مصر ومنها إلى الصومال لاللتحاق بصفوف حركة الشباب».

«�إذاعة �صوت �أميركا»� :أوباما في موقف �صعب
ب�سبب انتخاب ال�سي�سي
قالت إذاعة «صوت أميركا»« :إن االنتصار الكاسح الذي حققه عبد الفتاح
السيسي في االنتخابات الرئاسية هو جزء من معضلة دبلوماسية مستمرة
إلدارة الرئيس األميركي باراك أوباما وسياستها إزاء مصر» ،بحسب أبرز الخبراء
األميركيين في شؤون الشرق األوسط .وأضاف هؤالء المحللون« :إن أوباما في
خطابه بويت بويستن األسبوع الماضي ،قد سار على خط دبلوماسي رفيع» .إذ
قال« :في مصر نعترف بأن عالقتنا ترتكز إلى المصالح األمنية بدءا ً من معاهدة
السالم مع «إسرائيل» إلى الجهود المشتركة ضد التطرف العنيف».
وتابعت اإلذاعة« :وعلى رغم احتجاجات منظمات حقوق اإلنسان الدولية
على القيادة في مصر ،فإن أوباما قال إن الواليات المتحدة لم تقطع التعاون
مع الحكومة الجديدة في القاهرة ،وأشار إلى أن إدارته يمكنها أن تضغط بل
وستفعل دائما ً من أجل تطبيق اإلصالحات التي يطالب بها الشعب المصري».
ونقلت عن أمى هاوثورن الباحثة بمركز رفيق الحريرى التابع للمجلس
األطلنطي أحد المراكز البحثية األميركية قولها« :إن الواليات المتحدة حائرة
بين تعزيز المثل األميركية والحفاظ على مصالح أمنها القومي» .مضيفة« :إن
رسالة واشنطن مرتبكة ألنها تسعى إلى الحصول على كثير من األولويات
المختلفة في مصر ،فكانت تحاول أن تقول إن عالقات األمن والدفاع مهمة جداً،
لكن من ناحية أخرى تشعر بقلق شديد إزاء العنف والقمع السياسي».
وتابعت اإلذاعة« :لو استأنفت الواليات المتحدة الجزء األكبر من مساعداتها
العسكرية لمصر التي تم تعليقها ،فإن هاوثورن تقول إن واشنطن ستقدم
انطباعا ً بأن العنف السياسي والقمع المستمر ليس على القدر نفسه من األهمية
بالنسبة لها».
إلاّ أن بول سالم ،نائب رئيس معهد الشرق األوسط قال« :إن أوباما كان
واضحا ً بشأن األولويات االستراتيجية للواليات المتحدة في الشرق األوسط.
أوال ً محاربة اإلرهاب ،ثانيا ً «إسرائيل» باعتبارها الحليف األهم ،وثالثا ً تدفق
النفط من الخليج ،وأخيرا ً منع إيران من الحصول على األسلحة النووية».
ويرى المحللون« :أن السيسي يريد ضمان المساعدات األميركية ،والتي
يذهب غالبها لدعم الجيش .وقد عكست حملته االنتخابية لهجة تصالحية
إزاء الواليات المتحدة وشدّدت على أهمية العالقات االستراتيجية المستمرة
بين البلدين» .إال أن هاوثورن توقعت «كثيرا ً من التوتر بين مصر والواليات
المتحدة في ظل قيادة السيسي» .ورأت أن «المشير أشار إلى رغبته في أن تكون
العالقة بشروطه وهو ما يعني باألساس أن تحترم واشنطن رؤيته لمسار مصر

أن توقع حصول توترات في العالقات بين واشنطن والقاهرة مردّه إلى أن السيسي يريد
عالقة بشروطه ،وهذا يعني أن على واشنطن احترام رؤيته لمسار مصر السياسي ونهجه
في الحكم ،وهو ما يتعارض مع استراتيجية أميركا في المنطقة ،التي تريد بقاء مصر دولة
تابعة للسياسة األميركية ،ولهذا ال تحتمل وجود نظام يتمتع باالستقالل الوطني .يحصل
ذلك فيما السيسي يواجه ضغوطا ً داخلية ال سيما من الشباب الذين ال تزال جذوة الثورة
متقدة فيهم ،ويريدون أن يروا تغييرا ً في سياسات الحكم يلبي تطلعاتهم في تحقيق التنمية
والعدالة االجتماعية وإخراج مصر من دائرة التبعية للغرب.
إل��ى ذل��ك ف��إن الجيش «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ال ي��زال ي��واج��ه م��زي��دا ً م��ن المصاعب ف��ي تأمين
األموال الالزمة للقيام بأنشطته التدريبية للمحافظة على جهوزيته العسكرية ،إذ تعاني
موازنته من عجز مستمر ما اضطره إلى وقف الطلعات التدريبية لطيرانه الحربي ،وهذه
الخطوة هي الثالثة من نوعها بعد وقف تدريب جنود االحتياط واالمتناع عن المشاركة
في مناورات عسكرية مع الجيش األميركي في صحراء نيفادا األميركية بسبب تكاليفها
الباهظة .ويعكس ذلك حجم األزمة التي يعاني منها الكيان الصهيوني والتي يفاقمها تقلص
المساعدات المالية العسكرية األميركية على خلفية األزمة العاصفة بأميركا منذ عام 2008
والتي دفعتها إلى خفض إنفاقها العسكري بنسبة كبيرة وتقليص عديد جيشها.
من ناحية ثانية تهدد الحكومة «اإلسرائيلية» بمقاطعة السلطة الفلسطينية حال اإلعالن
عن حكومة الوفاق الفلسطينية ،فيما يحاول رئيس السلطة محمود عباس تجنب هذا الخيار
عبر تأكيده االستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى إذا وافقت
«إسرائيل» على إطالق الدفعة الرابعة من األسرى وقبلت التركيز في ملف الحدود وأوقفت
االستيطان .وهي أمور رفضتها الحكومة «اإلسرائيلية» ما أدى إلى وقف المفاوضات.

السياسي ونهجه في الحكم ،وهو ما ال تعتقد أن الواليات المتحدة مستعدة
له».
أم���ا ت��م��ارا ك��وف��م��ان وي��ت��س م��دي��رة م��رك��ز س��اب��ان ل���دراس���ات ال��ش��رق
األوس���ط ف��ي معهد بروكنغز ف���رأت« :أن ال��ع�لاق��ات المصرية ـ األميركية
ف��ي لحظة ت��أم��ل ،فكال ال��ج��ان��ب��ان ي��ع��رف أهمية ال��ع�لاق��ات ال��وث��ي��ق��ة ،إالّ
أن المشكلة أن كليهما ال ي��ري��د ال��ت��واص��ل م��ع اآلخ���ر م��ن م��وق��ف ضعف».
لكن إذاعة صوت أميركا لفتت إلى أن وزير الخارجية األسبق عمرو موسى دعا
إلى «أنموذج جديد في العالقات بين البلدين» ،وقال إنه يتعين علينا الشروع
في دراسة فورية لنوع العالقة التي يرغب فيها الطرفان ،إذ لم يعد بإمكان أميركا
أن تقول للرئيس المصري إنها ترغب وتتوقع أن يطيع ببساطة» .ودعا موسى
واشنطن إلى «ضرورة التوقف عن ربط المساعدات بالتطورات السياسية في
القاهرة من أجل تجنب أي توتر آخر في العالقات الثنائية».

«غارديان» :جذوة الثورة ال تزال م�شتعلة
لدى ال�شباب الم�صري
تحدث صحيفة «غارديان» البريطانية عن «بقاء جذوة الثورة مشتعلة لدى
الشباب المصري على رغم خسارته هذه الجولة» ،وشبهت محاولة إعادة إنتاج
النظام القديم لكن بتركيبة جديدة بـ»الوحش في أحد أفالم الخيال العلمي».
وقالت« :خالل األعوام األخيرة لحقبة حسني مبارك في الحكم ،استطاع أن يوازن
بين عائلته وزمرتهم من الرأسماليين من ناحية والجيش من ناحية أخرى»،
وأشارت إلى أن «المؤسسة األمنية كانت قائمة على خدمة الرئيس وأصدقائه
من دون أن تخسر عالقتها الطيبة مع الجيش» .ورأت «أن هذه المنظومة يُعاد
ترتيبها حاليا ً في شكل جديد ،فالجيش ان ُتخب للرئاسة ،وهو يحاول حاليا ً مد
جسور مع المؤسسة األمنية التي يحتاج إليها لقمع المعارضة» .ولم تستبعد
الصحيفة «السماح لجماعة اإلخوان المسلمين بالعودة مجددا ً لدورها القديم
الخاضع للمساومات باعتبارها جماعة معارضة».

«معاريف»� :سالح الجو «الإ�سرائيلي» يعطل
طلعاته التدريبية ب�سبب العجز في الموازنة
ق��رر س�لاح الجو «اإلسرائيلي» اعتبارا ً من صباح أم��س ،تعطيل معظم
طلعاته التدريبية بسبب العجز في موازنة الجيش .ونقلت صحيفة معاريف
«اإلسرائيلية» عن مصادر عسكرية قولها« :إن سلطات الجيش كانت قد أكدت
أنها ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة بعد المصادقة على موازنة الدفاع في
مجلس الوزراء في تشرين أول من العام الماضي ،ثم خالل نقاش أجرته لجنة
الخارجية واألمن البرلمانية مطلع العام الجاري» .وقالت «إن وزير شؤون
االستخبارات يوفال شتاينتس انتقد الليلة (قبل) الماضية ،تصرفات وزارة
يخص موازنة الدفاع واتهمها بالتالعب من أجل التأثير في الرأي
الدفاع في ما
ّ
العام بشكل ال يتناسب مع المعايير المقبولة في دولة ديمقراطية».
غير أنها نقلت عن مصدر مق ّرب من وزير الدفاع موشيه يعالون رفضه هذه
التصريحات ،مشيرا ً إلى أن شتاينتس كان يرغب في تولي منصب وزير الدفاع،
مضيفاً« :لو كان شتاينتس بالفعل يشغل حقيبة الدفاع لكان موقفه مغايرا ً
تماما ً عن موقفه الحالي».

«البايي�س» على �أوروبا دعوة الأمم المتحدة
�إلى التدخل في ليبيا ب�ش�أن الهجرة
نقلت صحيفة «الباييس» اإلسبانية عن رئيس الحكومة اإليطالية ماثيو
رينزى قوله :إن «االتحاد األوروب��ي واألم��م المتحدة ال يبذالن جهودا ً كافية
لمساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق الالجئين» ،مؤكداً« :يجب أن تدعو
أوروبا األمم المتحدة إلى التدخل في ليبيا وعليها أيضا ً أن تظهر بشكل عام
القدرة على التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية».
ووفقا ً للصحيفة فقد جاء تصريح رينزي إثر إنقاذ دوريات البحرية اإليطالية
أكثر من  3500مهاجر بينهم مئات السيدات واألطفال كانوا آتين من شمال
أفريقيا .وأشارت إلى قول قوات خفر السواحل بأن «عملية اإلنقاذ مستمرة منذ
مساء الجمعة وهذه األحداث تأتي في سياق سلسلة ال نهاية لها فيما يبدو بعد
تصاعد أزمة المهاجرين في جنوب البحر المتوسط هذا العام» .ولفتت إلى أنه
«تم إنقاذ  3612مهاجرا ً من سورية وشمال أفريقيا من  11قاربا ً ونقلهم إلى
موانئ في صقلية وجزيرة المبيدوزا في البحر المتوسط»،
وذك��رت الصحيفة أن «نحو  43ألف شخص عبروا حتى اآلن من شمال
أفريقيا إلى إيطاليا هذا العام وهو العدد نفسه الذي شهده عام  2013بكامله».
وأك��دت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة أن «من
المتوقع أن يزيد العدد اإلجمالي هذا العام عن  60ألف شخص وهو عدد من
قاموا بهذه الرحلة عام  2011عندما أدت ثورات الربيع العربي إلى ضعف
الرقابة على الحدود».

«الأوبزرفر» :الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
تثير الجدل حول المهاجرين في بريطانيا.
نشرت صحيفة «األوب��زرف��ر» البريطانية مقاال ً تتحدث فيه عن الجدل
القائم بشأن المهاجرين في بريطانيا ،وكيف استخدمت قضية المهاجرين
في االنتخابات األوروبية األخيرة ،التي فاز بها حزب االستقالل البريطاني
(يوكيب) .وقالت الصحيفة« :إن حزب يوكيب استطاع أن يتبنى سخط
الناخبين من النظام السياسي القائم ،بسبب قضايا عديدة منها خفض اإلنفاق
الحكومي وغالء المعيشة واالتحاد األوروب��ي وعدم اكتراث النخبة الحاكمة
بالناس العاديين».
ولكن الحزب بحسب الصحيفة «اختصر كل هذه القضايا وحمل األجانب
مسؤولية سخط الناخبين على السياسة والسياسيين» .ونبهت الصحيفة
إلى أن «حزب العمال فقد ماليين األصوات منذ  ،1997وهو منقسم حاليا ً بشأن
كيفية كسب ودهم مرة أخ��رى» .وأش��ارت إلى نائب بعث برسالة إلى رئيس
حزبه يطلب فيها «إنهاء سياسة الحدود المفتوحة التي تسمح بتنقل 500
مليون شخص بين دول االتحاد األوروبي».
وأضافت الصحيفة« :إن خفض عدد المهاجرين إلى بريطانيا لن يعالج
الفوارق االجتماعية الموجودة في البالد بسبب غياب الضوابط ،وهيمنة السوق
الحرة وتفكيك الدولة وأفول نقابات العمال وندرة الوظائف والمساكن».

«نيزافي�سيمايا غازيتا»� :أوروبا تتجاهل البيئة
بالتهرب من ا�ستيراد الغاز الرو�سي
«ه�آرت�س» :الحكومة «الإ�سرائيلية» �ستقاطع ال�سلطة
الفل�سطينية فور ت�شكيل حكومة الوفاق
ذكرت صحيفة «هآرتس اإلسرائيلية» أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس قال« :إن الجانب «اإلسرائيلي» أبلغنا أنه سيقوم بمقاطعتنا فور
تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعلن يوم االثنين المقبل (اليوم)،
وسنرد على كل خطوة «إسرائيلية» بالشكل المناسب».
وأوضح عباس خالل استقبال  73متضامنا ً فرنسيا ً مساء السبت بمدينة
رام الله« :إن السلطة لن تكون البادئة في الرد ،ولكن أي خطوة «إسرائيلية»
سيكون لها رد من جانبه» .وأضاف« :إسرائيل تريد أن تعاقبنا ألننا اتفقنا
مع حركة حماس على تحقيق المصالحة التي سعينا دائما ً لها ،وتشكيل
حكومة الوفاق التي ستضم وزراء مستقلين تكنوقراط ،ليس لهم عالقة بأي
فصيل سواء فتح أو حماس أو غيرهما».
ولفت عباس إلى «استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة
أشهر أخ��رى ،إذا وافقت «إسرائيل» على إط�لاق س��راح الدفعة الرابعة
من األس��رى ،والتركيز في ملف الحدود خالل األشهر الثالثة األول��ى من
المفاوضات ،وأن توقف االستيطان» .وأكد أن «مطالبه شرعية وقانونية
وليست شروطا ً مسبقة ،فالدفعة الرابعة هي اتفاق يجب تنفيذه وترسيم
الحدود ضروري لنعرف حدود دولتنا وكذلك وقف االستيطان هو مطلب
دولي ،فالواليات المتحدة األميركية تقول إن االستيطان غير شرعي وأوروبا
تقاطع االستيطان والعالم كله يعتبره غير شرعي» .وقال« :قررنا التوجه
واالنضمام إلى  15معاهدة دولية ،من ضمنها اتفاقيات جنيف األولى
والثانية والثالثة والرابعة ،كرد على كسر «إسرائيل» االتفاق الخاص
باألسرى».

قالت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية« :إن أوروبا قررت تنويع
مصادر استيراد الغاز الطبيعي للحد من اعتمادها على روسيا وزيادة
استخراج الغاز الصخري المتوافر فيها .ها هي أولويات الستراتيجية
أمن الطاقة الجديدة التي طرحتها المفوضية األوروبية على خلفية األزمة
األوكرانية» .ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية األوروبية جوزيه
باروزو قوله« :إن مؤشر اعتماد أوروبا على الطاقة الخارجية بلغ نسبة
 50في المئة ،لذلك يجب علينا اتخاذ خطوات جديدة تحول دون زيادة
النسبة» .ولفتت إلى تصريح أدلى به المفوض األوروبي لشؤون الطاقة
أوتينغر الذي دعا إلى «إيجاد جهات بديلة مصدرة للغاز إلى أوروبا كي ال
تسقط ضحية لالبتزاز السياسي والتجاري .وفي هذا السياق أشار أوتينغر
إلى كل من «قطر وأذربيجان والواليات المتحدة التي تقترح استيراد الغاز
المسال» .وقالت «نيزافيسيمايا غازيتا»« :بحسب اإلحصاءات التي قدمتها
المفوضية األوروبية فإن  39في المئة من استيراد الغاز األوروبي تعود إلى
روسيا ،و 33في المئة تعود إلى النرويج ،و 22في المئة إلى شمال أفريقيا
(الجزائر وليبيا)» .وأضافت الصحيفة الروسية« :إن تلك المؤشرات تثير
مخاوف لدى األوروبيين الذين زادوا من عدد مستودعات الغاز على خلفية
التطورات األخيرة في أوكرانيا .وهناك بند آخر في برنامج االتحاد األوروبي،
وهو التركيز في استخراج الغاز الصخري .األمر الذي أثار نقدا ً الذعا ً لدى
ممثلي حزب الخضر الذين يصرون على التركيز في مصادر الطاقة الصديقة
بالبيئة» .وقالت« :يتساءل هؤالء ،لماذا تريد المفوضية األوروبية استبدال
الغاز المستورد من روسيا بالغاز المستورد من أنظمة استبدادية مثل
أذربيجان وقطر وتلجأ إلى طرق استخراج الغاز الصخري التي يمكن أن
تلحق أضرارا ً ال تعوض للبيئة؟» ونقلت الصحيفة عن ممثلة منظمة غرين
بيس (العالم األخضر) لويزا هاتشينز قولها« :إن موقف األوروبيين يمكن
أن يقارن بموقف المدمنين على المخدرات الذين يتبادلون أرقام الهواتف
لموزعي المخدرات الجدد بدال ً من التخلص من اإلدمان على األفيون».

�أوباما والع�سكرة:
انتهت حقبة بو�ش الإبن
} عامر نعيم الياس*
حمل خطاب الرئيس األميركي باراك اوباما خالل تخريج دفعة
من منتسبي أكاديمية وست بوينت العسكرية في والية نيويورك
محددات السياسة الخارجية األميركية خالل العامين المقبلين من
والية الرئيس األميركي التي تنتهي عام  ،2017مالمح ينطبق عليها
المثل الروسي المأثور «ليس ألننا نملك أفضل مطرقة ،علينا أن
نتعامل مع أي شيء على أنه مسمار» ،فرجل القانون الذي أصبح
رئيسا ً وضع معايير صارمة بموجبها يتحدد قرار استخدام القوة
األميركية المسلحة في دول العالم ،منهيا ً بذلك عقدا ً ونيف من
السياسة الخارجية التي قامت على أساس التدخل العسكري في
حربي العراق وافغانستان حين أعلن عن انسحاب آخرعسكري
أميركي من أفغانستان «بحلول نهاية عام  »2016أي قبل أسابيع
قليلة على انتهاء واليته الدستورية الثانية واألخيرة رئيسا ً للواليات
المتحدة.
الرئيس األميركي قال حرفيا ً «منذ الحرب العالمية الثانية ،فإن
أخطاءنا األكثر كلف ًة لم تأت من انكفائنا ،بل من رغبتنا باالندفاع
في مغامرات عسكرية دون التفكير بالعواقب» مضيفا ً إن «الجيش
األميركي سيبقى العمود الفقري لزعامتنا ،لكن التدخل العسكري
األميركي ال يمكن أن يكون المك ّون الوحيد واألساسي لقيادتنا في
مختلف الظروف» ،نحن هنا أمام مراجعة لمبدأ التدخل العسكري ال
يستثني ما جرى في فيتنام قبل أربعة عقود من اآلن وصوالً إلى
احتالل العراق وأفغانستان والفشل األميركي المدوي في محاربة
اإلره��اب عبر اجتياح الدول التي تعاني منه ،عقيدة وصفها أوباما
بأنها «ساذجة وال يمكن الدفاع عنها» ،ويقترح أوباما في ما يخص
التدخل العسكري ومعاييره في سياسته الخارجية التي أعلنها،
اآلتي:
أوالً ،استخدام القوة الناعمة والحرب بالوكالة ،ولعل في النموذج
السوري ما يقطع الطريق على أي مشكك في هذا التوجه ،فالرئيس
األم�ي��رك��ي ت��راج��ع ع��ن ال�ت��دخ��ل العسكري ف��ي س��وري��ة عبر سلّم
الكونغرس ،معلنا ًفي خطاب وست بوينت «العمل مع الكونغرس على
دعم المعارضة المعتدلة التي تشكل بديالً عن النظام واإلرهابيين...
مؤكدا ً أن ال حل عسكريا ً لألزمة في سورية وال نية لتدخل عسكري
أميركي مباشر في هذا البلد».
ثانياً ،ب��دالً من عقيدة االجتياح العسكري يقترح أوباما شراكة
مع ال��دول التي تواجه «التهديد اإلسالمي» عبر تأسيس «صندوق
الشراكة لمكافحة اإلرهاب دوالر لدعم قوات األمن اليمينة والقوات
متعددة الجنسيات في الصومال ،وال�ق��وات الفرنسية في مالي،
وق��وات األم��ن الليبية» .من الواضح أن هذا الصندوق سيستخدم
لتجنيد ع��دد إضافي من المنظمات غير الحكومية والميليشيات
المسلحة التابعة لواشنطن تحت صيغة «مكافحة اإلرهاب» ،وهو ما
يضمن ممارسة النفوذ األميركي في المناطق التي ال تؤثر مباشرة
على األم��ن القومي األم�ي��رك��ي ،وب�م��ا يضمن اس�ت�م��رار ديناميات
الفوضى الخالقة.
ثالثاً ،القوة العسكرية األميركية هي «العمود الفقري للقيادة
األميركية للعالم» لكن استخدامها ال �ف��وري يتم ب�ش��رط «تهديد
المصلحة الوطنية للواليات المتحدة ،عندها ،والكالم هنا ألوباما،
لن نتردد في ضرب الخصم من جانب واحد لو لزم األمر» ،أما في
حال لم تكن المصلحة الوطنية األميركية في خطر ،وحتى «لو كانت
األزم��ة تثير مشاعرنا» فإن «عتبة العمل العسكري يجب أن تكون
مرتفعة ،وإذا ما كان هناك من تدخل فيجب أن يكون متعدد األطراف»
هنا تبرز الحالة في سورية مرة أخرى كمؤشر عن التوجه الحقيقي
لإلدارة األميركية.
رابعاً ،السياسة الخارجية األميركية لها روافد عدة تمثل القوة
العسكرية رافعتها ،لكن هذا ال يعني انعدام وجود وسائل أخرى لحل
المشكالت الدولية وقيادة العالم ،ب��دءا ً من الحرب بالوكالة وليس
انتها ًء بالتسويات وإدارة األزم��ات والحوار مع ال��دول «المارقة»،
وهنا يقول أوباما «العمل العسكري ال يمكن أن يكون الفعل الوحيد
والرئيسي في قيادتنا» ،ربما يندرج النزوع للحوار مع إيران وإبرام
تسوية معها في أحد أوجهه ،مع التوجه الذي أعلن عنه أوباما.
خ��ام�س�اً ،مفهوم ال�ن�م��وذج األم�ي��رك��ي ح��اض��ر ف��ي فكر الرئيس
وإدارت��ه ،في محاولة الستعادة مصداقية الواليات المتحدة على
الصعيدين الداخلي والدولي وهنا تقول لوموند الفرنسية «أستاذ
القانون الذي قاد البالد مدة سنوات خمس يصر على القيم األميركية
واحترام النصوص القضائية التي ال تسمح باحتجاز األف��راد إلى
أجل غير مسمى ،لذلك أعلن أنه سيستمر في سعيه إلغالق معتقل
غوانتانامو».
ً
أوباما وضع حدا لعقد من العسكرة المباشرة للسياسة الخارجية
األميركية ،فاتحا ً المجال أمام العسكرة غير المباشرة عبر خوض
حروب بالوكالة وخلق مقومات إبقاء الفوضى الخالقة في نقطة ما،
دون أن يغلق الباب أمام التسويات والمفاوضات مع من صمد.
*كاتب سوري

«نيزافي�سيمايا غازيتا» :ال�صين ت�شدد قب�ضتها
على �شركات التكنولوجيا الغربية
نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية موضوعا ً تناولت فيه الرد
الصيني على اتهام الواليات المتحدة لبعض الضباط الصينيين بالتجسس.
وقالت« :لم تترك الصين االتهامات األميركية بخصوص التجسس الصناعي
من دون رد ،فقد قررت الحكومة المباشرة بالتحقيق بنشاط مؤسسة Cisco
التي تسمح منتجاتها للواليات المتحدة بالتجسس ،عبر شبكة اإلنترنت على
البلدان األخرى وغيرها من الشركات ،للتأكد من أنها لم تشكل ضررا ً على األمن
القومي» .ويذكر أن وزارة العدل األميركية كانت قد وجهت إلى خمسة ضباط
صينيين تهمة سرقة أسرار تجارية.
وأضافت الصحيفة« :لم يتوقف النزاع عند هذا الحد ،فقد ب��دأت وسائل
اإلع�لام الصينية بنشر انتقادات شديدة لمؤسسة  Cisco Systemsالتي
تنتج معدات لشبكة اإلنترنت .فقد كتبت صحيفة «تشونغهوا تشينغنيان
باو»« :إن  Ciscoتلعب دورا ً مزريا ً كونها أصبحت أداة مهمة بيد الواليات
المتحدة الستغالل اإلنترنت» ،مشيرة إلى أنها «مرتبطة مباشرة بالحكومة
األميركية والجيش Cisco .التي مقرها في سان خوسيه بوالية كاليفورنيا
ردت مفندة هذه االتهامات ،معلنة أنها لم تتنصت ال على الشركات الصينية
أو المسؤولين في الصين وال في أي مكان آخر من العالم» .وقالت« :على رغم
ذلك ال يزال هذا النزاع مستمراً» ،الفتة إلى ما نشرته صحيفة الشعب الناطقة
باسم الحزب الشيوعي الصيني التي كتبت «لقد خلقت الواليات المتحدة ضجة
بشأن التجسس اإللكتروني ،لكي تغطي على الجهود التي تبذلها من أجل وقف
النمو الصيني» .وقال الخبير الروسي في مجال االتصاالت مكسيم بوكين
للصحيفة« :تعتبر مؤسسة  Ciscoإحدى العالمات التجارية المحترمة في
العالم في مجال إنتاج معدات االتصاالت .ولكن طبعا ً ليس هناك ضمان مطلق
بعدم وجود أجهزة ضمن معداتها ،تسمح بالتحكم بهذه المعدات عن بعد،
للحصول على معلومات عن مستخدمها واستنساخ هذه المعلومات» .ونقلت
«نيزافيسيمايا غازيتا» معطيات عن صحيفة «نيويورك تايمز» مفادها «أن 15
في المئة من واردات  Ciscoكانت من آسيا وبالذات من الصين .ولكنها تواجه
منافسة قوية من الشركات الصينية المنتجة لمعدات االتصاالت مثل Huawei
و ZTEالتي وضعت واشنطن قيودا ً لمنعها من الحصول على موضع قدم في
السوق األميركية بحجة التهديدات األمنية».

