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الديمقراط ّية الأ�صيلةالمكتوبة بال�صوت

الوا�ضح في خطاب ال�سي�سي
} حميدي العبدالله
الواضح في ُخ َطب السيسي ،س��واء التي ألقاها
في حفل تنصيبه ،أو في المقابالت التلفزيونية أثناء
حملته االنتخابية ،المسائل اآلتية:
إصراره على إعادة الهيبة لوجود الدولة المصرية
وسلطتها التي غابت في السنوات األربع الماضية.
تع ّهده بمنع قيام ق�ي��ادة م��وازي��ة «ت �ن��ازع الدولة
هيبتها وسيادتها» وتأكيده أنّ «لمصر قيادة واحدة
فقط».
تن ّوع عالقات مصر الدولية ،وهذا تم التأكيد عليه
في بداية ثورة  30حزيران لدى قيام وزير خارجية
مصر والسيسي بزيارة موسكو ،وتأكيد السيسي
في خطاب التنصيب أن «عهد التبعية ولّى».
واضح أن هذا الجانب في السياسة المقبلة لعهد
السيسي يعني م��واج�ه��ة ح��ازم��ة م��ع «اإلخ � ��وان»،
أي مفهوم للديمقراطية يفضي إلى إضعاف
ورفض ّ
هيبة الدولة وخلق توازنات تؤثر في حرية السيسي
في اتخاذ ال �ق��رارات وأح��ادي��ة قيادته لمصر ،وهذا
ما أش��ار إليه بصريح العبارة إذ قال «لمصر قيادة
واحدة فقط».
قضايا التنمية والتعددية الديمقراطية مثلما يراها
الليبراليون والغرب وسياساته العربية والموقف من
الهيمنة الغربية وانقسام العالم والمنطقة محورين
ممانع وم �ق��اوم وم �ح��ور آخ��ر يسعى إل��ى الهيمنة
وإح �ي��اء السيطرة االس�ت�ع�م��اري��ة ...فتلك القضايا
ال ت��زال سياسات الرئيس السيسي غير واضحة
إزاءها.
ال ش��ك ف��ي أن األه � ��داف ال �ت��ي ع�يّ�ن�ه��ا السيسي
مترابطة ،فإعادة هيبة الدولة ،وأحادية القيادة في
مصر أمر ممكن وقابل للتنفيذ ،إذ يحظى السيسي
بتأييد غالبية المواطنين المصريين الذين بات يمثل
األمن واالستقرار أولوية بالنسبة إليهم تتقدم على
غيرها من مطالب ،بما في ذلك توفير فرص العمل،

وتحسين مستوى المعيشة ،وتحقيق قدر أكبر من
ال�ح��ري��ة وال��دي�م�ق��راط�ي��ة ،كما يحظى ب��دع��م الجيش
والمؤسسة األمنية (الشرطة واألم��ن المركزي)،
إضافة إلى جهاز الدولة ال��ذي أثبت أنه جهاز قوي
وقادر على الفعل ،وبخاصة الجسم القضائي.
أم��ا ت �ن��وع ع�لاق��ات م�ص��ر ال �خ��ارج �ي��ة ،وتحديدا ً
مع ال��دول الكبرى ،فهو أق��رب إل��ى أن يكون إجرا ًء
احترازيا ً خوفا ً من تناقص الدعم الغربي لنظام الحكم
الجديد في سياق حملته إلعادة هيبة الدولة ومكافحة
نشوء أي قوة سياسية قادرة على منافسته للحفاظ
على شعار «لمصر قيادة واحدة فقط» ،ورفض قيام
قيادة موازية أو منافسة لـه .فثمة قلق لدى السيسي
أكدته مواقف الحكومات الغربية ،وخصوصا ً اإلدارة
األميركية السنة الماضية ،حول أن الغرب يسعى إلى
منع قيام دولة قوية بحجة الحفاظ على الديمقراطية
والتعددية ،وإذا استجيب لطلبات الحكومات الغربية
ورغباتها ف��إن الفوضى س��وف تترسخ وتستمر
عقودا ً في مصر ،وهذا خطر ال يوازيه أي خطر آخر،
وال يمكن صد مثل هذه التدخالت الغربية ،القائمة
والمتوقعة ،إالّ عبر سياسة التلويح بوجود بدائل
للعالقة م��ع ال�غ��رب ،وف��ي ه��ذا السياق ي��رد التأكيد
المستمر على تنويع العالقات الخارجية ،ورفض
التبعية ألي دولة ،في إشارة إلى عالقات مصر في
عهدي السادات ومبارك مع الواليات المتحدة.
لكن األمر المه ّم هو :هل تؤدي معركة السيسي
إلى إع��ادة الهيبة إلى الدولة و«لمصر قيادة واحدة
فقط» إلى قيام نظام جديد مستبد ووطني وعادل،
على غ��رار نظام عبد الناصر في عقدي الستينات
وال �خ �م �س �ي �ن��ات ،أم إل ��ى ق �ي��ام ن �ظ��ام ت��اب��ع وفاسد
وديكتاتوري مثل نظام ال�س��ادات وم�ب��ارك؟ سؤال
وحدها األيام المقبلة تأتينا بالجواب عنه.

} د .سلوى الخليل األمين
لطالما أتحفونا بالقول إنّ الشعب العربي قاصر وجاهل
وهو في حاجة إلى من يعلمه أصول الحرية ويد ّربه على
ممارسة الديمقراطية ،ولطالما استباحوا العقول الضعيفة
التي تذهب مذهب الريح في االنشداد إلى عصرنة زائفة ،ال
تحمل في تالفيفها سوى الغدر والمكر واستباحة األرواح
البريئة والعقول الضعيفة .هكذا فعل االستعمار سابقا ً
بأ ّمة العرب على مدى قرون وعصور ،وإلى اليوم ما زال
يضخّ السموم الفتاكة لهالك هذه األمة التي ابتليت بحكام
ال يعرفون قيمة الشعب المناضل والمجاهد والصابر ،وك ّل
ما يعرفونه هو« :أمرك سيدي ...ويا طويل العمر».
ف��ي م��ا مضى وقفت ام��رأة لتجادل الخليفة اإلسالمي
الفاروق عمر بن الخطاب ،وعندما حاول أحدهم إسكاتها،
التفت إليه الخليفة الفاروق أمام الجموع المحيطة به قائالً:
« دعها ،صدقت إمرأة وأخطأ عمر» .أليس هذا الموقف هو
األساس لديموقراطية عرفها العالم منذ اختار رب العالمين
هذه األرض المقدسة مكانا ً لشرائعه السماوية التي أنزلت
للعالمين دس �ت��ورا ً ك��رس��ت ف��ي مضامينه أس��س العدالة
والمحبة وال�ت�س��ام��ح وال�ح��ري��ة وح�ت��ى الديمقراطية التي
جعلت األساس في معاملة الناس بعضهم للبعض اآلخر،
بعيدا ً عن العصبية الجاهلية والغزو القبلي المنظم.
هذه الشرائع ح ّولت المجتمعات القديمة إلى مجتمعات
متط ّورة في العقل والفكر ،بحيث تماهت القصيدة الجاهلية
مثالً من مضامينها المحلقة في بيئة البداوة ،لتصبح في
م��ا بعد ف��ي العصر اإلس�لام��ي واألم ��وي وب�ع��ده العباسي
واألن��دل�س��ي مفتوحة على مختلف ال�ت�ط� ّورات الميدانية،
البعيدة تماما ً عن البكاء على األطالل .لذلك بدأ التخاطب
م��ع ال�ق�ي��ادات م��ن منطلق ديمقراطي ب�ح��ت ،أسسه حرية
المعتقد وح��ري��ة ال�ت�ج��ارة وح��ري��ة التعلم وح��ري��ة التف ّقه،
وأسس المعرفة المتنقلة من الهند واليونان وبالد فارس
إلى بالد العرب ،حتى أصبحت الحضارة العربية المدماك
األساس الذي منه قطفت الحضارة الغربية أسس انطالقتها
وحداثتها وتطورها الراهن في عصر العولمة.

هنا علي ر ّبما االستشهاد بما قاله عالم الفضاء الكبير
البروفسور شارل العشي ،رئيس مركز الدفع النفاث في
وكالة الفضاء األميركية «الناسا» ( ،)JPLالذي أنزل أول
مركبة على سطح المريخ ،وكنا استضفناه في لبنان بدعوة
من «دي��وان أهل القلم» الذي أترأسه ،عام  ،2006إذ وقف
أم��ام الجمهور اللبناني المحتشد ف��ي القاعة الكبرى في
قصر األونيسكو قائالً« :إنّ العرب هم أول من عرف علم
الفلك ،ومن حضارتهم وعلومهم انطلقنا في عالم الفضاء
باحثين منقبين عن أسرار المج ّرات والعالم الخارجي.
أس ��وق ه��ذه ال �ش �ه��ادات ل�ل�ق��ول إنّ منبت الديمقراطية
م��ن ب�ل�ادن ��ا ،خ �ص��وص �ا ً م��ن ب�ل�اد ال �ش��ام أرض التاريخ
والحضارات ،لذا ال غرو في خروج الشعب السوري تحت
وابل التهديدات المنظمة والمبرمجة إلى صناديق االقتراع
الخ�ت�ي��ار رئيسهم ال��دك �ت��ور ب�ش��ار األس ��د ق��ائ��دا ً للمرحلة
المستقبلية ل�س��وري��ة العظيمة ،وه��ي ب��واب��ة ه��ذا الشرق
العربي ،ش��اء من ش��اء ،وأب��ى من أب��ى ،فالشعب السوري
ق��ال كلمته الصادقة والوطنية ،وحريته ليست خاضعة
للتصدير واالس �ت �ي��راد ،ب��ل ه��ي عقيدة ثابتة ال تتزحزح،
مثل جبل قاسيون المط ّل على شامة الدنيا دمشق ،ويحدّث
ال �غ��ادون واآلت� ��ون ع��ن ح�ك��اي��ات ب �ط��والت سلفت حطمت
سيوف المستعمرين وج ّمدت قراراتهم الدولية الهادفة
إلى تدمير سورية وقتل شعبها وتفتيت جيشها.
أث �ب��ت زح ��ف ال�ش�ع��ب ال��س��وري ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج
أنّ الجهل مكتوب على جبين ك� ّل من ال يقرأ التاريخ من
األميركيين واألوروبيين ،وحتى من حكام تركيا والعرب
األع��اري��ب ،فأميركا حسب م��ا أف��ادن��ي م�س��ؤول كبير في
اإلدارة األميركية« :ال يقرأون التاريخ» ،وبالتالي يرسمون
الخطط للسيطرة على ثروات الشعوب المستضعفة بشكل
متوا ٍز ال يعرف االخ�ت�لاف ،علما ً أنّ لك ّل شعب حضارته
وت��اري �خ��ه وخ�ص��وص�ي��ات��ه المختلفة ،ول��ذل��ك ل��م ينجحوا
ف��ي أفغانستان وال �ع��راق وس��وري��ة ،وح�ت��ى ف��ي فلسطين
المحتلة ،وال ف��ي رس��م ال�خ�ط��ط للقضاء ع�ل��ى ح��زب الله
في لبنان ،فرهاناتهم دوما ً خاطئة ،وأساليبهم ال تالمس
العدالة وال الديمقراطية وال حتى حقوق اإلنسان ،ولذلك

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

شهدت الساحة السياسية األميركية ترويجا ً واسعا ً وآماال ً كبيرة علقت
على زيارة الرئيس باراك أوباما لك ّل من بروكسل لحضور مؤتمر قمة الدول
الصناعية السبع باستثناء روسيا ،وفرنسا لالحتفال بمعركة الحلفاء التي
عدت حاسمة لهزيمة النازية تمثلت بإنزال عسكري ضخم على شواطئ
مقاطعة نورماندي الفرنسية .أيضا ً ترتب على الزيارة مساعي أميركية
كبيرة لـ»تفعيل» حلف الناتو عسكر ّيا ً وإعادة الدول األوروبية المشاركة
الى حظيرة الحلف في ظل أوضاع اقتصادية داخلية متردّية ،وإعالن أوباما
(تبعه أيضا ً تصريح وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل) ،أن بالده استحدثت
ّ
حضهم
صندوقا ً ماليا ً بقيمة مليار دوالر لدعم مساهمات األوروبيين بغية
أيضا ً على «إعادة هيكلة تراتبية الحلف» من دون المساس بأهدافه «وإنشاء
قوات تدخل عسكري تابعة له لالنتشار في ساحات الشرق األوسط وآسيا
وأفريقيا».
األه ّم ربما التوقعات المتباينة والمتناقضة أحيانا ً بإمكان لقاء ثنائي مباشر
بين الرئيس األميركي ونظيره الروسي فالديمير بوتين ،لبحث أهم الملفات
الساخنة بين البلدين :أوكرانيا وسورية ،اللتين شهدتا انتخابات رئاسية
متزامنة؛ حظيت األولى بدعم وتأييد أميركي ،بينما واجهت الثانية مقاطعة

تط ّلب التح�ضير لزيارة �أوباما
م�ساعي �أميركية كبيرة لتفعيل
حلف «الناتو» ع�سكر ّي ًا و�إعادة
الدول الأوروبية الم�شاركة الى
«حظيرة» الحلف في ّ
ظل �أو�ضاع
اقت�صادية داخلية متردّ ية
في معظم الدول الأع�ضاء
استباقية للنتائج ووصفها بأقذع األوص��اف قبل حدوثها ،لتؤكد نتائجها
التفاف ماليين الشعب السوري واإلدالء بأصواتهم بكثافة الفتة حفاظا ً على
الدولة السورية ومشروعها الوطني.
اللقاء المرتقب خيّب آم��اال ً عديدة بعد تم ّنع الرئيس أوباما الظهور مع
الرئيس بوتين أو بالقرب منه ،مما اضطر المضيف الفرنسي ،فرانسوا هوالند،
الى تناول مأدبة العشاء مرتين بفاصل ساعتين مع الضيفين من دون أن
يلتقيا .أحد مستشاري الرئيس أوباما لشؤون األمن القومي والمرافق له في
الزيارة ،بن دورس ،ص ّرح بأنّ الرئيسين أوباما وبوتين أجريا الحقا ً مناقشة
ثنائية على هامش مراسيم االحتفال ،مشددا ً على أنها مناقشة غير رسمية
(محادثة غير رسمية وليست اجتماعا ً ثنائيا ً رسمياً) في أعقاب إعالن قصر
اإلليزيه عن لقائهما.
لعل ما كان يدور في ذهن الرئيس أوباما امتعاضه الشديد من إعالن فرنسا
قبل ساعات قليلة من لقاء القمة أنها ماضية قدما ً في تلبية التزاماتها التجارية
نحو روسيا التي اشترت سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال» لحمل قوات
مشاة البحرية والطائرات العمودية المقاتلة.
ترتيبات الزيارة الرسمية للرئيس أوباما أصيبت بانتكاسة «عملياتية»
قبل أن تبدأ ،إذ تع ّرض المسؤول األميركي «الكبير» المكلّف بالترتيبات في
نورماندي الى إصابة خطيرة بأنفلونزا الخنازير ،H1N1 ،قبل بضعة أيام
من بدء الزيارة نقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العالج وأرفقها السلطات
الفرنسية باإلعالن عن تعرض نحو عشرين مواطنا ً لالصابة بالمرض
واالشتباه بتعرض عشرة آخرين للعارض نفسه.
الحوادث والتطورات الدولية منذ انهيار االتحاد السوفياتي السابق أعادت
تسليط أضواء أعضاء حلف األطلسي على استمرار المساهمه في الموازنة
ومبررات وجوده ،ال سيما أن الهدف المعلن لتأسيسه تبخر ،أي حماية الدول
الغربية أراضي ألمانيا االتحادية من هجوم بري مدرع مصدره حلف واسو.
تسابق دول أوروب��ا الشرقية سابقا ً الى الفوز بعضوية حلف األطلسي
(الناتو) بعد خروجها من عباءة حلف وارسو أحيا األمل برفد األول بدماء
جديدة في البداية ،بخاصة دول بحر البلطيق الثالث :التفيا وإستونيا
وليتوانيا ،سرعان ما رافقتها مضاعفة األعباء العسكرية الملقاة على عاتق
األطلسي نظرا ً إلى هشاشة القوات العسكرية لتلك الدول التي «ال تملك أي
طائرة مقاتلة وبالكاد تستطيع تخصيص ثالث مدرعات مجتمعة» .للداللة
على مدى األزم��ة االقتصادية المرافقةُ ،طلِب من إستونيا تخصيص  2في
المئة من ناتجها القومي السنوي لإلنفاق على الشؤون العسكرية ،تليها دول
البلطيق األخرى في تخصيص نسبة متصاعدة من الدخل السنوي للشؤون
العسكرية.
ال��دول األوروبية الرئيسية في الحلف تقتطع أضعاف تلك النسبة من
ّ
تحضها واشنطن
ناتجها السنوي لإلنفاق على الشؤون العسكرية ،والتي
باستمرار على المشاركة بنسبة أعلى من الدخل القومي؛ وتراجعت قليالً أمام
شبح التضخم والمصاعب االقتصادية .وامتثلت كل من بريطانيا واليونان
للمساهمة بنسبة  2في المئة ،جنبا ً الى جنب مع مساهمة إستونيا ،ما دفع
اليونان الى تبرير خطوتها بأنها جاءت بدافع التصدي لألطماع التركية
وليس لمواجهة روسيا .باقي الدول كانت مشاركتها أدنى من تلك النسبة:
بولندة  1.8في المئة؛ ألمانيا  1.3في المئة ،إيطاليا  1.2في المئة؛ واخفقت كل
من فرنسا وتركيا في المساهمة المطلوبة .األمر الذي تسبب بتراجع الموازنة
العامة لحلف الناتو  1.6في المئة للعام المنصرم.
في المقابل ،بلغ إنفاق الواليات المتحدة نحو  4.1في المئة من الناتج
القومي على الشؤون العسكرية.

استطاعت الواليات المتحدة تطوير مشاريع هيكلية القوة العسكرية للحلف
من تشكيالت عسكرية تقليدية ،قبل انهيار حلف وارسو ،الى قوات أصغر حجما ً
سريعة الحركة تستخدم في مه ّمات التدخل السريع عبر العالم ،ما انعكس
خفضا ً لإلنفاق األوروبي على القوات العسكرية وتحويلها المدخرات لالنفاق
على البرامج الداخلية .وسارع بعض الخبراء الغربيين الى توصيف حلف
الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة بـ «حلف من الديمقراطيات أكثر منه حلفا ً
عسكرياً» .المعلق اليميني المعروف ،شارلز كراوثهامر ،تنبأ عام  2002بأنه
«ينبغي إعادة النظر في دور حلف الناتو ليصبح أكثر فائدة .ومهمته الجديدة
أن يهتم باستدراج روسيا كحاضنة لدخولها إلى أوروبا والتكامل مع الغرب.
وذلك عائد تماما ً الى تح ّول الناتو من حلف عسكري الى نا ٍد من الديمقراطيات
عابرة للمحيط األطلسي يسهّل على روسيا االنضمام بسالسة .حلف الناتو
(القديم) ولى .دعونا نستقبل روسيا لالنخراط في الحلف الجديد».
غني عن القول إن تلك النبوءة ولت أيضاً ،بيد أن الحلف لن يكون بوسعه
العودة إلى ممارسة مهمته األصلية بتجهيز ومرابطة قوات عسكرية تقليدية
ضخمة على األراض��ي األلمانية من ضمن خطة ط��وارئ .إذ برزت ساحات
مواجهات متعددة تنتظر ما سيفعله الحلف ،فضال عن ضرورة تخصيص
م��وارد إضافية لحماية بعض أعضائه الضعفاء وإعانتهم على النهوض
واالعتماد على قواهم الذاتية.
بناء على ذلك ،تحتل بولنده مركزا ً متقدما ً وحيويا ً في النظرة المتجددة
إلى الحلف ال سيما وأنها تملك اكبر مؤسسة عسكرية ،عدة وعتاداً ،بين
منظومة دول أوروب��ا الشرقية وتنتهج سياسات عدوانية ضد روسيا .كما
ساهمت بولنده في إرسال عدد من قواتها العسكرية ضمن قوات حلف الناتو
الى أفغانستان ،ما يعزز امتالكها نواة قوات عسكرية مدربة .ولدى القوات
العسكرية البولندية نحو  900مدرعة وما ينوف عن  100طائرة مقاتلة،
معظمها من صناعة االتحاد السوفياتي لكنها تسندها بمدرعات ألمانية
حديثة من طراز «ليوبارد».
ي��درك القادة العسكريون واالستراتيجيون األميركيون ضعف القوات
العسكرية لدى دول الحلف التي تشترك حدوديا ً مع روسيا ،باستثناء تركيا
وبولنده ،األمر الذي يستدعي تشعب مه ّمات الحلف في التصدي لروسيا
بتحريك قوات عسكرية تقليدية بطيئة الحركة ترافقها قوات محمولة سريعة
الحركة تتخذ مواقعها على الفور على أراض��ي الدولة العضو في الحلف
المهددة ،وتستطيع االشتباك سريعا ً مع القوات الروسية.
شرعت الواليات المتحدة العمل لتحقيق ذلك منذ زمن ،وارسلت في شهر
نيسان الماضي نحو  600عنصر من المظليين من اللواء  173المحمول جوا ً
للمرابطة في أستونيا والتفيا وليتوانيا وبولنده «لالشتراك في مناورات
عسكرية يجريها الحلف» .كما عززت المفرزة الجوية البولندية بطائرات
مقاتلة إضافية من طراز إف -16مع طواقمها بغية التواصل وتنمية سبل
التعاون مع سالح الجو البولندي .إضافة إلى ثالث طائرات نقل ضخمة من
طراز  C-130Jالتي ترابط في قاعدة بوويدز الجوية في بولنده ،كجزء من
إجراءات التناوب العادية التي تتم ك ّل أسبوعين.
يجادل أولئك الخبراء واالستراتيجيون أن لحلف الناتو ضرورة أخرى
تتمثل بنشر قوات ومعدات مسبقا ً في الدول التي تشترك حدوديا ً مع روسيا،
ما يعزز مهمتها كقوة اشتباك أولية تسمح لرفدها بتعزيزات سريعة في زمن
األزمات.
تشكل العمليات الجوية لحلف الناتو في دول بحر البلطيق تطبيقا ً باكرا ً
على إبعاد المهمات المقبلة .ونشرت الواليات المتحدة في آذار الماضي ست
طائرات مقاتلة أخرى من طراز  F-15Cلتعزيز الطائرات األربع من الطراز
ذاته والمرابطة في ليتوانيا تمكنها من تحريك سريع للطائرات المعترضة
المتوافرة لدى سالح الجو بغية حماية دول البلطيق .بدأ جدول التناوب
للقوات األميركية مطلع العام الجاري وانتهى في مطلع أي��ار ،ومنذ ذلك
الحين تسلمت كل من بولنده وبريطانيا وفرنسا والدانمارك مهمات الحماية
الجوية لبلدان بحر البلطيق .كما اقدم حلف الناتو على تعزيز وجود قواته
العسكرية في جنوب شرق أوروبا ،رغم تراجع واضمحالل فرص تعرضها
لتهديد ما .وساهمت كندا بطائرات مقاتلة لتعزيز مهمات قوات الحلف في
الحماية الجوية هناك .فضالً عن ذلك ،ثمة قوات التناوب للبحر األسود ومق ّرها
قاعدة «ميخائيل كوغالنيشيانو» الجوية في رومانيا وتتضمن مرابطة نحو
 250عنصرا ً من قوات مشاة البحرية األميركية (المارينز) ،يضاف إليها
نحو  500جندي و  175عنصر مارينز أميركيا ً يقيمون على نحو موقت في
القاعدة الجوية المذكورة .قوات مشاة البحرية هي من مك ّونات قوات المارينز
الخاصة لمهمات جو-ارض ،شكلت بغية نشرها سريعا ً للتعامل مع عدد كبير
من العمليات العسكرية في أفريقيا وأوروبا.
بالعودة إلى اللقاء قمة حلف الناتو في بروكسيل تجدر اإلشارة الى اتخاذها
تدابير إضافية لبلوغ تعزيز عاجل لقوات دول الحلف .إذ صادق وزراء دفاع
الحلف على «خطة عمل لالستعداد القتالي» وترمي إلى تطوير قدرات قوات
التدخل لدول الحلف ،وتحديث القدرات االستخبارية واالستطالعية للحلف،
وتخزين معدات ولوازم عسكرية مسبقا ً في دول الحلف المطلة على روسيا،
وتركيز هدف التدريبات العسكرية لقوات الحلف على مواجهة التهديد
الروسي .الواليات المتحدة من ناحيتها وعدت بتوفير بضعة آالف من القوات
العسكرية لتعزيز قوات التدخل السريع ،تتضمن لواء من قوات فرقة الفرسان
األولى وعددا ً من طائرات تزويد الوقود جوا ً وسفنا ً حربية مرافقة.
كما صادق وزراء الدفاع على خطة أعدتها ألمانيا لتعزيز وجود القوات
متعددة الجنسية في دول أوروبا الشرقية .ورحب األمين العام للحلف بقرار
الدانمارك وألمانيا وبولنده لرفع جهوزية القوات متعددة الجنسية المرابطة
في الشطر الشرقي الشمالي من بولنده .وقال «من شأن القرار شد عضد
قدراتنا للتعامل مع التحديات المستقبلية في المنطقة .فضالً عن أنها مساهمة
معتبرة لمسألة الدفاع المشترك».
في سياق هذا التمدّد وتجديد المهمات المنوطة بحلف الناتو ينبغي

ه��ي مفقودة عبر العالم ،والدليل الفقر ط��اع��ون العصر،
واألمراض المستعصية التي ال عالج لها ،والبيئة الملوثة،
والحرب الجرثوميّة الخفية المقبلة ،واألرض التي على قاب
قوسين أو أدنى من االنفجار العظيم ...لذا يتفاعل الخوف
في رؤوس المعتدلين عندنا من تراكم الجهل السياسي
باختالفات الشعوب وحضاراتها ،لكن ال حياة لمن تنادي،
ولذلك على الشعوب المضطهدة أن تقاوم وتقاوم ألجل
تغيير ال�م�س��ارات المتسلطة ،وألج��ل أن تعرف الواليات
المتحدة األميركية قراءة الدرس من جديد.
  اليوم الشعب السوري كتب بصوته ديمقراطيته التي
يريدها ،رافضا ً اإلرهاب المنظم المصدّر إلى سورية من 85
دولة غربية وعربية ،ومؤكدا ً على ح ّريته والتمسك بأرضه
ووط �ن��ه .أم��ام ه��ذا المشهد ،يفترض أن تعترف السلطة
األميركية بفشلها بطريقة علنية ال م��وارب��ة ،كتلك التي
ص ّرح بها وزير خارجيتها جون كيري في بيروت ،ولذلك
ال يجوز استمرار الرهان على مقولة ف� ّرق تسد ،والحكم
لألقوى ،فالشعب العربي ،بخاصة في سورية ،أثبت أنّ
الحقيقة تستعيد عافيتها من بوابة االستحقاق الرئاسي
ال�س��وري ،فالمواطن السوري أعلن عبر صوته الممنوح
للرئيس بشار األس��د سقوط الهيمنة الغربية من طقوسه
وقواميسه ،وال مكان لتنصيب بعض الجهلة العرب حكاما ً
ف��ي ال �ح��ارات السورية وف��ي عقول السوريين وقلوبهم،
ومن ظ ّن في لحظة خريفية أنّ في استطاعته تدمير سورية
وزعزعة أسس الدولة فيها وإسقاط رئيسها ومحو دورها
الوطني وال�ق��وم��ي ع��ن الخريطة ه��و واه��م وغبي ال يتقن
الغوص في خصوصيات الشعوب وحضاراتها المعتقة.
من جديد ،أثبت الشعب السوري أنه القادر على تصدير
الحرية والديمقراطية إلى العالم أجمع ،فهو ابن التاريخ
التليد ،وابن الحضارات المتعاقبة ،وابن الشرائع السماوية
واألح���زاب العقائدية ال�ت��ي استقى منها عنفوانه وعزته
وصون كرامته .فهو لم ينحن لجبروت أميركا والصهيونية
العالمية وال لحلفائها األش��اوس حكام النفط والغاز ،وال
للعمالء الفريسيين الذين وقفوا ض ّد بلدهم ،وض ّد ك ّل من
يقاوم العدو «اإلسرائيلي» في سورية ولبنان وفلسطين.

قراءة في االنتخابات ال�سوريّة
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لقيادته تعزيز سبل التعاون مع الدول غير األعضاء في الحلف «والمؤيدة
للغرب» ،وعقب لقاء وزراء دف��اع الناتو مع نظيرهم األوك��ران��ي ،ميخائيل
كوفال ،أعرب المجتمعون عن دعمهم الحكومة األوكرانية في سعيها إلى بسط
األمن وتحقيق اإلصالحات الدفاعية .كما أجمع أعضاء اللقاء على بلورة حزمة
مساعدات شاملة ألوكرانيا من شأنها تثبيت أقدام قواتها المسلحة ،وسيتم
التوصل إلى الصوغ النهائي في األسابيع المقبلة.
تدرك قيادة حلف الناتو قصور إمكاناتها في نشر وحدات عسكرية
كبيرة في «الدول األمامية» وحاجتها إلى تصعيد وتيرة الدورات التدريبية
التي تتطلب تدوير قوات إضافية على أراضي تلك الدول ،وفي الوقت نفسه
تعزيز أطر التعاون مع القوات المسلحة المتعددة .ونفذت قيادة الحلف
العسكرية مناورات عسكرية كبيرة أطلقت عليها مناورات «الرمح الثابت»
على أراض��ي أستونيا بدأت في  16ايار وانتهت في  23منه .وش��ارك في
المناورات نحوة  6,000جندي من بلجيكا ودانمارك وأستونيا وفرنسا
والتفيا وليتوانيا وبولنده وبريطانيا ،فضالً عن مشاركة أميركية .يشار الى أن
عددا ً ال بأس به من القوات المشاركة تموضع مسبقا ً في أستونيا والمشاركة
في مناوراتها التي بدأت في  5أيار وامتدت بهم المهمة للمشاركة في مناورات
حلف الناتو الحقاً.
المستجدات الهيكلية على حلف الناتو قد تستدعي بقاء وحدات مدرعة في
الخدمة بعد نيلها إرشادات بالتسريح ،منها عدد تابع ألعضاء الحلف المشارك
في الحرب على أفغانستان والذين كانو يتأهبون إلخراج المدرعات الثقيلة من
ساحة القتال .وقد تشمل المتغيرات إعادة االهتمام بتقنية المدرعات وتعاظم
االعتماد عليها أكبر مما شهدته إبان العقد المنصرم .وسيحظى قطاع المجمع
الصناعي العسكري األميركي بنصيب األسد من الموازنات المرصودة للقوات
العسكرية وجهود تحديث معداتها ولوازمها.

هل تكفي التدابير المتخذة؟

بعد انتهاء الحرب الباردة وتقليص موازنات اإلنفاق العسكرية تراجع
حجم قوات حلف الناتو ،وتصاعدت المشاورات بين اعضاء الحلف سعيا ً إلى
ترميم توجهات الحلف بما يالئم التحديات الراهنة ،وإفساح المجال لكل دولة
عضو المضي في تحديث قواتها العسكرية.
ال يزال الحلف ينعم ببعض المزايا مثل تضخم النطاق الدفاعي عما كان
األمر خالل الحرب الباردة ،إذ وقعت معظم دول أوروبا الغربية آنئذ تحت
مرمى نيران القوات السوفياتية .أما اليوم ،فقد غاب هذا التهديد عن كل من
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ،وأضحى أكثر تعقيدا ً بالنسبة إلى روسيا أن تقدم
على توجيه ضربات عسكرية محكمة إلى دول الحلف األساسية.
يصنف القادة العسكريون األميركيون من ضمن مزايا الحلف تطور التقنية
العسكرية المتقدمة لدوله األساسية :أميركا ،بريطانيا فرنسا وألمانيا؛ بينما
ال يزال الجيش الروسي يعتمد على معدات من مخلفات الحرب الباردة ،على
ما يقولون.
من المزايا األخرى للحلف أن نهاية الحرب الباردة وفرت له فرصة لبلورة
ق��وات للتدخل السريع يسعها القيام بمهمات قتالية ،مثلما يحصل في
أفغانستان ،ويتم إعدادها لمواجهات مباشرة مع القوات الروسية .والفرصة

تدرك قيادة «الناتو» ق�صور
�إمكاناتها في ن�شر وحدات
ع�سكرية كبيرة في «الدول
الأمامية» وحاجتها �إلى ت�صعيد
وتيرة الدورات التدريبية
التي تتطلب تدوير قوات �إ�ضافية
على �أرا�ضي تلك الدول وفي الوقت
نف�سه تعزيز �أطر التعاون مع
القوات الم�سلحة المتعددة
هذه حفزت قيادات الحلف على تعويض القصور في االنتشار الواسع في
دول أوروبا الشرقية مترامية األطراف الى االعتماد على قوات سريعة الحركة
يسعها االنخراط على الفور في أي ساحة تتطلب ذلك .يشار الى أن تلك القوات
تتضمن عددا ً كبير من العناصر القتالية المج ّربة في العراق وأفغانستان ،ما
يع ّزز أداءها الميداني أضعاف عددها المباشر.
يزهو قادة حلف الناتو بامتالكهم شبكة واسعة ومنتشرة من سبل الدعم
اللوجستي – في المستويين العسكري والتجاري .األمر الذي يترجم بنشر
سريع وناجع للقوات المطلوبة في دول أوروبا الشرقية عند نشوب أزمة؛
فضالً عن القاعدة االقتصادية الواسعة للحلف مقارنة بما يتوافر لدى روسيا.
تعتبر الفئة العسكرية المولعة بالمغامرات والحروب أن روسيا ال تزال
تشكل تهديدا ً ألوروبا ،وامتدادا ً ألميركا ،وتنفرج أساريرهم لعزم دول الحلف
أخذ األمر على قد ٍر عالٍ من الجدية .وتدرك تلك الفئة حاجة الدول األعضاء
األح��دث في الحلف لتحديث قدراتها القتالية ،ما يعني تعاظم اعتمادها
على دول الحلف األساسية لتوفير قوات محترفة متطورة تقنيا ً وسريعة
لجس ومواجهة القوات المسلحة الروسية .ما لم يعد يقينا ً لدى تلك
الحركة،
ّ
الفئة هو مدى التزام دول الحلف األوروبية وتضحيتها بموارد مالية هي في
أمس الحاجة إليها لالنفاق على وَهْ م متطلبات التحضير للدخول في حرب
ّ
باردة مجددا ً يبقى المستفيد األكبر المجمع الصناعي العسكري على ضفتي
األطلسي.

تع ّودنا أن يكون شهر حزيران شهر النكبات والهزائم ،فهل نشهد
شهر حزيران الراهن أفول عهد الهزائم وندخل عهد االنتصارات مثلما
قال السيد حسن نصر الله .قد يتساءل البعض عن أي انتصارات
نتحدث ،فهل فوز األسد في االنتخابات الرئاسية انتصار لسورية
وللمشروع القومي؟ وماذا يعني هذا االنتصار على مستوى المنطقة
والعالم؟
بعد هذه التساؤالت ال ب ّد من القول إن االنتخابات السورية كانت
محط أنظار جميع أصدقاء سورية ،وأعدائها أيضاً ،اعدائها الذين ج ّندوا
إمكاناتهم وطاقاتهم كلّها سياسيا ً وعسكريا ً وماليا ً وإعالميا ً إلفشالها
وإثبات عدم نزاهتها وشرعيتها ،فمن غير المعقول أن يخرج األسد
منتصرا ً بعد ثالث سنوات من الحرب عليه ،وكان رأسه هو والدائرة
المحيطة به مطلوبين ،إذ ضخت أموال وأسلحة ورجال ووظفت أقالم
ووسائل إعالم وشيوخ ورجال إفتاء ،ودفعت مئات الماليين لشراء
الذمم واالنشقاق عن النظام لتشويه سمعة النظام السوري وتصويره
كنظام طاغية ومجرم يقتل شعبه .واستخدمت المنابر العربية
والدولية لذلك ،وعقدت المؤتمرات جنيف ـ  1وجنيف ـ ،2وكان الهدف
الوحيد لتلك الحرب أوال ً قبل أي شيء رأس النظام ثم الدولة السورية ،إذ
كانت سورية مستهدفة كموقع استراتيجي ذات مكانة عربية وإقليمية
تنصب
وتقف عائقا ً أمام تحويل سورية الى دولة تدار أميركيا ً عبر دمية ّ
في الحكم ،ولهذا الغرض استقدمت مختلف أشكال وأنواع العصابات
والقتلة والمجرمين واللصوص والجماعات اإلرهابية ،ومئات األلوف
من مختلف دول العالم ،ومارسوا جميع أنواع إجرامهم وإرهابهم في
حق سورية مستخدمين قتل البشر من تقطيع للرؤوس وبقر للبطون
وشق للصدور وجلد للظهور ونهب للمصانع وحرق وتفجير لدور العلم
وأماكن العبادة والتفجير بالسيارات المفخخة واألحزمة الناسفة في
المؤسسات العامة واألسواق الشعبية والتجارية ،لتأليب الشعب على
القيادة ،غير أن ذلك كله لم يفلح في إسقاط النظام الذي خاض حربه
الدفاعية بمنهجية وخطة دفاعية طويلة المدى ،مكنته من أن يحقق
االنتصارات المتدرجة سياسيا ً وعسكرياً ،واستطاع أن يع ّري تلك
العصابات ومعارضات فنادق الخمس نجوم والدرجات السياحية
والدوالر متعدد المصدر والهدف.
الغرب االستعماري ومعه أدواته من جماعة «التتريك» ومشيخات
النفط والغاز أرادوا أن يدخلوا سورية في فراغ دستوري ،وعمدوا
إلى استخدام الوسائل كلها لمنع إج��راء تلك االنتخابات بالترهيب
والتخويف وبالتفجيرات وإطالق القذائف على أكثر من مقر انتخابي
ومدينة سورية ،يبدو أن ذلك لم يمنع الجماهير السورية من الزحف
للمشاركة في االنتخابات ،ليس لخوفها من األجهزة األمنية و»شبيحة»
النظام ،بل القتناعها بأن النظام السوري ،رغم كل المالحظات حوله في
قضايا الحريات والديمقراطية و»تغ ّول» أجهزة األمن ،أفضل لسورية
مليون مرة من تلك العصابات المجرمة والمرتزقة ،التي ال تريد الخير
ال لسورية وال لشعبها ،وليست لها عالقة ال بحرية وال ديمقراطية وال
إص�لاح ،بل مرتزقة ولصوص يتقاتلون على المنافع واالمتيازات
وتجار دين يريدون تدمير سورية وتفكيكها خدمة ألهداف
والثرواتّ ،
وأجندات ومشاريع مشبوهة.
االنتخابات السورية شاركت فيها الجماهير السورية بكثافة ،حتى
أبناء الجاليات السورية في المهجر وفدوا بالطائرات للمشاركة ،وكذلك
الالجئون السوريون المهجرون قسرا ً والمقيمون في دول وقفت ضد
النظام السوري شاركوا في تلك االنتخابات ،مقتنعين بأنّ األسد عنوان
وحدة سورية ،وفي عهده لم يجع السوريين ولم يكونوا مديونين
لمؤسسات النهب الدولي (صندوق النقد والبنك الدولييان).
المعارضة التي تدّعي «جزيرة» قطر وجوقة اإلعالم العربي الدائر في
فلكها سيطرتها على ( )70في المئة من األراضي السورية ،لم تستطع
تسيير تظاهرة من بضع عشرات ضد المشاركة في االنتخابات،
وانحصر جهدها السياسي والعسكري في منعها والتحريض عليها،
في تصريح صحافي لما يسمى برئيس االئتالف «الوطني» السوري
من مكان إقامته في أحد فنادق خمس نجوم التركية ،بدعوة السوريين
إلى إلتزام بيوتهم ،وعسكريا ً إطالق عشرات قذائف الهاون على عدد من
مدن السورية.
السوريّون في غالبيتهم ،ت ّواقون إلى استعادة األمن واالستقرار في
بالدهم ،انتخبوا األسد لكونه يعبّرعن أمانيهم وطموحاتهم ،يعبّر عن
تعدديتهم المذهبية والطائفية ،يحفظ لهم وحدة نسيجهم المجتمعي
والوطني .هؤالء ينتخبون سورية ،حتى وهم يدلون بأصواتهم لألسد
أو يمتنعون عن التصويت ...هؤالء لم تقنعهم المعارضة «السائحة»
بين الفنادق ومقاعد الدرجة األولى ومختلف صنوف العمالت الصعبة
والسهلة في اآلن نفسه.
التوقعات كلها قبل االنتخابات كانت تشير الى أن الرئيس السوري
بشار األسد في انتخابات رئاسية وبإشراف دولي ،سيحوز نسبة ال تقل
عن  70في المئة وبعد انكشاف حقيقة معارضة الفنادق وجز الرؤوس
وبقر البطون وشق الصدور وأكل األكباد ،رشحت النسبة لالرتفاع.
نجحت سورية في إج��راء االنتخابات الرئاسية ،ونجح الشعب
السوري في تأكيد إرادته بتكريس الرئيس بشار األسد رئيسا ً لسورية
للسنوات السبع المقبلة ،ون��رى أن الشعب تصدّى بعد القوات
المسلحة للعدوان وأسقط أهدافه ،فالرئيس األسد المستمر في القبض
على أزمة الحكم ،وهو الرئيس المستمر في تثبيت سورية في موقعها
االستراتيجي والرئيس المستمر في المحافظة على سيادة الدولة
وقرارها المستقل ،والرئيس المستمر بوصفه القائد العام للجيش
والقوات المسلحة في حربه على اإلرهاب ،وهو الرئيس الذي سيقود
سورية في المرحلة المقبلة.

