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�أوكرانيا :مَن الرابح حتى الآن؟
} حميدي العبدالله
منذ انفجار األزم��ة األوك��ران�ي��ة ف��ي مطلع ه��ذا ال�ع��ام ،وتح ّولها إلى
أزمة بين روسيا من جهة ،والحكومات الغربية من جهة أخرى ،تبارى
المحلّلون والخبراء واالختصاصيّون في رصد اآلثار المترتبة على هذه
األزمة ،وعلى آثار العقوبات المتبادلة بين روسيا والحكومات الغربية.
الوضع اآلن وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على اندالع األزمة يتيح
فرصة لإلجابة على السؤال َمن الرابح حتى اآلن ،وإنْ كان معنى الربح
هنا نسبي أكثر ما هو ربح مطلق أوصاف.
ال شك أنّ روسيا هي الرابح أكثر من الحكومات الغربية ،وأكثر من
حكومة كييف التي د ّب��رت االن�ق�لاب على الرئيس األوك��ران��ي السابق
يانكوفيتش .هذا االستنتاج ال يستند إلى ا ّدع��اءات أو انحياز وتعاطف
مع الجانب الروسي ،بل يستند إلى وقائع موضوعية صلبة ال يمكن
دحضها ،ومن أبرز هذه الوقائع:
أوالً ،اقتطعت روسيا جزيرة القرم بما تمثله من موقع استراتيجي،
وض ّمتها بصورة نهائية إلى الفيدرالية الروسية ،وهذا يعني بوضوح
خ�س��ارة ال��دول��ة األوك��ران�ي��ة لجزء ه��ام واستراتيجي م��ن كيان الدولة
تأسس بعد االنفصال عن االتحاد السوفياتي .وهذه
األوكرانية الذي ّ
خسارة ال تع ّوضها العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية على
أي نحو
بعض الشخصيات الروسية ،وال تعادلها هذه العقوبات على ّ
كان.
ثانياً ،خرجت المقاطعات الشرقية والجنوبية عن سيطرة الحكومة
ال�م��رك��زي��ة ف��ي كييف ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ح��رب ال�ت��ي يشنّها الجيش
المرجح أن تؤدّي هذه
األوكراني على هذه المقاطعات ،إال أنه من غير
ّ
الحرب إلى فرض سيطرة كييف على هذه المقاطعات ،بل إنّ الحرب
تح ّولت إلى حرب استنزاف مكلفة لحكومة كييف سياسيا ً واقتصاديا ً
وعسكرياً ،وب��دالً من أن تكون ه��ذه الحرب عملية استنـزاف لروسيا
تح ّولت إلى استنزاف ألوكرانيا ذاتها.
ثالثاً ،العقوبات المتبادلة بين روسيا والغرب كان أثرها متعادالً على
الطرفين ،ويصعب على أي طرف االدعاء أنه خرج من هذه العقوبات أقوى،
وألحق األذى بالطرف اآلخر .فالعقوبات أدت إلى تراجع االستثمارات
الغربية في روسيا ولكن أيضا ً خسرت المؤسسات الغربية األرباح التي
كان يمكن أن تجنيها من وراء هذه االستثمارات في روسيا ،والروبل
الروسي تراجع تحت تأثير العقوبات ،وه��ذا مؤشر سلبي بكل تأكيد
وهو ثمرة العقوبات المفروضة على روسيا ،لكن في المقابل ،تباطأ نمو
االقتصاد األلماني تحت تأثير العقوبات ،ومعروف أن االقتصاد األلماني
هو قاطرة االقتصاد األوروبي ،وبالتالي تأثر االقتصاد األوروبي سلباً،
وقد خفض صندوق النقد الدولي مرتين توقعاته لمعدالت نمو االقتصاد
العالمي نتيجة الندالع األزمة األوكرانية.
هكذا فإن جميع المؤشرات تؤكد أن الكفة الراجحة لمصلحة روسيا
أكثر مما هي في مصلحة الحكومات الغربية وسلطة كييف.

�سورية لن تنتظر
أعلنت سورية في مؤتمر صحافي لوزير خارجيتها وليد المعلم استعدادها
لتعاون كامل ضمن حلف دولي إقليمي لمواجهة اإلرهاب وخصوصا ً «داعش»
في ضوء الكالم الغربي عن نية بناء هذا الحلف.
رأى البعض في الموقف السوري تعبيرا ً عن ع��رض تقدّمه دمشق إلى
واشنطن يصل إلى ح ّد تقديم التنازالت أمالً بوصل ما أنقطع بينهما لمج ّرد أنّ
واشنطن تحدّثت عن فكرة هذا الحلف.
تبيّن الحقا ً علنا ً أنّ واشنطن ليست في وارد حلف جدي لمواجهة اإلرهاب،
فقد شكل استبعاد سورية من أيّ حلف شرطا ً مستمرا ً للدول الغربية والعربية
المتو ّرطة في الحرب على سورية ،وصوال ً إلى قول بعضهم عالنية كاألحمق
فرنسوا هوالند أنّ الرئيس السوري ال يزال أش ّد خطرا ً من «داعش» ،وهذا الكالم
لم يقله إال «اإلسرائيليون» قبله.
كما تبيّن أنّ الموقف الغربي واألميركي خصوصا ً ليس مج ّرد مجاراة للحقد
السعودي ،فقد ترافق مع تحييد الفت لتركيا عن المشاركة في هذه الحرب ،كما
الكالم األميركي عن حرب طويلة مقابل فعل أميركي ال يتعدّى حدود الرسائل
العسكرية وليس العمل العسكري الجدّي والفعال ،إذ تكفي مقارنة ما فعلته
الصواريخ والطائرات األميركية في حرب يوغوسالفيا أو حرب العراق ،بما
يجرى في الحرب على «داعش» ليتبيّن أنّ المسألة اليوم ال تتعدّى الرسائل ،بما
يوحي بعدم جدية واشنطن في خوض الحرب ،وميلها إلى دفع نيرانها صوب
الخليج من دون وقفها في سورية والعراق ،مقابل االكتفاء برسم خطوط حمراء
ال يُسمح بتخطيها مثل الدخول إلى أربيل وربما بغداد.
في المقابل تبيّن أنّ سورية كانت في صورة كاملة للموقف األميركي وكذلك
إيران وروسيا ،وأنّ المؤتمر الصحافي للوزير المعلم كان بناء على هذا التقدير
المشترك لموقف واشنطن لدى طهران وموسكو ودمشق.
أراد الحلف الروسي اإليراني أن يستقوي بموقف دمشق ليرفض أي دعوة
لالنخراط في تغطية اللعبة األميركية باسم حلف دولي إقليمي ،وهكذا يقول ال
حلف بدون دمشق ،ودمشق مستعدة فيكشف النوايا الحقيقية ،ويضع تسعيرة
يشكل قبولها سببا ً كافيا ً للتعاون ورفضها سببا ً كافيا ً لرفض هذا التعاون
المسموم.
انتهت الحلقة األول��ى من وظائف المؤتمر الصحافي هنا بتعطيل فرص
المناورات األميركية ،وبدأت الحلقة الثانية وهي في مضمون الجملة األه ّم
في الكالم السوري الرسمي ومضمونها أنّ أيّ تدخل عسكري أميركي بري أو
بحري أو جوي في مدى السيادة السورية يُعتبر عدوانا ً وسيُعامل على هذا
األساس ،وهنا جرى تعطيل األفخاخ األميركية لمشروع استهداف «داعش»
نظريا ً الستباحة األجواء السورية والحضور العسكري في معادالتها بذريعة
الحرب على داعش.
الحلقة الثالثة هي التي تجري ميدانيا ً فالذي أرادته واشنطن من تكبير الحجر
بالحديث عن حرب طويلة وحلف دولي إقليمي ،تجميد أي مواجهة مع «داعش»
إلى حين نشوء هذا الحلف وما فيه من مغريات التغطية الدولية من جهة والمال
والسالح والدعم الناري من جهة ،وتكون النتيجة مماطلة وتسويف يقوى بهما
مشروع «داعش» ويتج ّذر فتصير الحرب طويلة وتحتاج حلفا ً دوليا ً إقليميا ً
بشروط واشنطن ،فقالت سورية ميدانيا ً أنها لن تتنظر وها هي تخوض حربها
كما خاضتها دائما ً معتمدة على جيشها وشعبها ومساندة الحلفاء.
من دير الزور إلى أرياف حلب وحمص وحماة وصوال ً إلى جوبر خصوصا ً
يأتي الجواب السوري ،تحت عنوان لن ننتظر ومن يريد المشاركة في الحرب
على اإلرهاب فليتبعنا أو يتحدث معنا فنحن ماضون ولو تخلّى اآلخرون.

«توب نيوز»

فرنجية رئي�س ًا
سلمان في باريس
�ي العهد السعودي يجري فحوصات دوري��ة لحالته الصعبة في
 ول� ّالمستشفى العسكري الفرنسي وتلبس الزيارة ثوبا ً رسمياً.
 سلمان يريد تثبيت التفاهم مع فرنسا على كبح اي محاولة لجعل الحربعلى «داع��ش» مدخالً لتطبيع العالقات الغربية مع سورية ويعتبر فرنسا
الغبية خير شريك للحقد السعودي.
 يحمل سلمان طلبا ً من المخابرات السعودية باستئجار وحدة تدخلفرنسية خاصة لإلقامة في موسم الحج في األماكن المقدسة سرا ً منعا ً النتفاضة
«داعش» المتوقعة مع األضحى كتلك القوة التي استردّت الحرم من مجموعة
جهيمان العتيبي في العام  1980وجلبها الرئيس رفيق الحريري يومها وكانت
بداية صعوده مسرح السياسة.
 صفقة السالح المم ّولة نظريا ً من السعودية والمشتراة من المصانعالسعودية على جدول األعمال ونصيبها الفشل.
 البنود المرشحة من السالح لم تحصل على الموافقة «اإلسرائيلية»لتض ّمنها طرادات بحرية.
 الطرادات فاسدة وغير صالحة وهي موضوع طلب سعودي سابق منالشركات الفرنسية وبعد تجربتها جرى رفضها واختراع صفقة لبنان ليت ّم
تمويل المستحقات الفرنسية بطريقة غير محرجة للطرفين.
 -صفقة بعموالت وإهانات وشروط لسالح لن يُستخدم.

التعليق السياسي

�آراء
في ويلز« ...داع�ش» و«الناتو» واال�ستراتيجيات الجديدة
} محمد احمد الروسان
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رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
يبدو لديه تقارير استخباراتية دقيقة ومقنعة
ومعقولة بالنسبة لحكومته ،مرفوعة من
مستويات أمنية وخاصة من جهاز «أم أي
سكس» بعد إع��ادة تنقيحها ل��دى مجلس
اللوردات الحاكم هناك ،وهذا ما دفعه الى
القول :دولة ارهابية على المتوسط تهديد
عميق واستراتيجي لدولة عضو في «الناتو»
(حلف شمال األط��ل��س��ي) ...وت��اب��ع :هناك
تخوفات من تمددات للدواعش الى األردن
ولبنان ،ونسي أو تناسى ه��ذا الكاميرون
ديفيد أن يضيف ...وتمددات الدواعش الى
الضفة الغربية وغ�� ّزة لينسجم مع رؤية
النتن ياهو بيبي ومجتمع مخابراته ،ليصار
الى شيطنة كل شيء في ما بعد.
ال��م��ع��روف اس��ت��خ��ب��ارات � ّي �اً ،أنّ رج��ال
المخابرات اإلنجليز هم من أبناء الريف
اإلنجليزي الذكي والخبيث بنفس الوقت،
وخاص ًة العاملون في جهاز الفرع الخارجي
«أم أي سكس» هذا من جانب ،ومن جانب
آخ���ر ي��ق��ول ص��دي��ق��ي ال��م��غ��ت��رب والخبير
االس��ت��رات��ي��ج��ي :بالرغم م��ن أنّ بريطانيا
وال��والي��ات المتحدة األميركية حليفان ،االّ
أنّ هناك تنافسا ً عميقا ً وحميما ً بينهما على
مناطق النفوذ البريطانية السابقة والحالية،
وال شيء يوضح حقيقة العالقات األميركية
البريطانية خارج نطاق المجامالت الرسمية،
االّ حجم التفاهم أو التوتر بين السعودية
وقطر والتحالفات األقليمية لك ّل منهما ،فبعد
انقالب أمير قطر السابق على والده ج ّد األمير
الحالي عادت قطر إلى المظلة البريطانية.
ح ّتى اي���ران ال��ش��اه رض��ا بهلوي كانت
مظلتها أميركية ،وبعد الثورة تغيّر الوضع،
وه��ذا أح��د أه�� ّم أس��ب��اب اشتعال المنطقة
والمستمر ح ّتى اللحظة ومنذ ذلك الحين.
اذن ...ال��ت��ن��اف��س م��وج��ود ب��ي��ن لندن
وواشنطن ،وه��ذا أم��ر طبيعي في عالقات
الدول الخاصة ،وأنّ تقسيم مناطق النفوذ
في العالم والذي ت ّم في اجتماع يالطا بين
تشرشل وروزف��ل��ت وستالين منح كثيرا ً
من مناطق النفوذ البريطاني لألميركيين،
وقبلت لندن حينها وعلى مضض بسبب
ضعف موقفها بعد الحرب العالمية الثانية
وتسعى اآلن الستعادة مناطق نفوذها.
«داع��ش» و»النصرة» ياجوج وماجوج
العصر ،وكاميرون عبّر عن مكنونات مخاوف
مجلس ال��ل��وردات الحاكم ف��ي بريطانيا،
والذي يعلم أنّ هناك دوال بعضها دمى في
المنطقة سيهزمها ال��دواع��ش ،وهنا فعلت
فعلها المخابرات البريطانية (كونها لديها
دات��ا معلومات وهي جزء من المطبخ) في
مفاصل طور وصناعة الدواعش في مطابخ
اإلدارة األميركية وبلدربيرغها ،فصرنا نسمع
حديثا ً وتحديدا ً هذه األيام عن انشقاقات في
«داع��ش» تقاتل «داع��ش» وتحت مس ّميات
أبو عبيدة الج ّراح ،وسنرى الحقا ً القعقاع
وخالد وما الى ذلك.
فبريطانيا دورها دائما ً دور الظ ّل ،والظ ّل
العجوز للواليات المتحدة األميركية ،مع
إمكانيات تنافسها الستعادة نفوذها الضائع
في السابق ،فلندن تعتبر مثالً سقوط سورية
والعراق في يد «داعش» ،يعني مثالً سقوط
لبنان واألردن والضفة الغربية المحتلة
وقطاع غ � ّزة المحت ّل والمسخ «اسرائيل»
الشمال الفلسطيني المحت ّل ،وه��ذا يعني
تغيّرا دراماتيكيا في الخارطة االستراتيجية
للمنطقة من دون أن يكون الخليج ومشيخاته
بمنأى عن التداعيات الكارثية.
ف��ه��ن��اك ت���ح���والت ج��ي��واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
وتسوناميات داعشية إرهابية في المنطقة
بفعل أميركي ،من أجل تعزيز حالة التشظي
التي يشهدها العراق وسورية والمنطقة،
ك��ي تمهّد لتنتج ميالد أرخبيالت كيانية
طائفية أو اثنية وذلك لشرعنة «اسرائيل»
الصهيونية ف��ي المنطقة ،م��ع ترسيمات
لحدود نفوذ جديدة مع حلفاء مع فرض
خ���رائ���ط دم  BLOOD MAPSك��أم��ر
واقع بمشارط العمليات القيصرية ،وعبر
استراتيجيات التطهير العرقي والطائفي
 ،ETHNIC CLEANSINGك � ّل ذلك
مع التفكيك الممنهج والتفتيت الجغرافي
والتالعب بجينات الوحدة الوطنية ،وافشال
ال���دول ال��وط��ن��ي��ة FAILIN STATES
واستهدافات للجيوش الوطنية ذات العقيدة
الوطنية وإح�لال ديمقراطيات التوماهوك
وبديلها الداعشي ،لتأمين مصالح الشركات
األميركية واألوروبية النفطية في المنطقة.

فشل أميركي
في المراقبة والتحكمّ

واشنطن فشلت في التحكم ومراقبة أزمة
المنطقة ،ف ّزجت بورقة «داع��ش» ك��ون أنّ
تصب
محصلتها لم
التطورات والنتائج في
ّ
ّ
في صالحها ،بل في صالح طرف آخر هو
طرف خط المقاومة في المنطقة ،فتدخلت
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن ج��دي��د ووج����دت فرصتها
سانحة ومواتية الستعادة بعض مناطق
النفوذ فكان االنشقاق األولي في «داعش»،
وسنرى استثمارتها وتوظيفاتها وتوليفاتها
لـ»داعش» في قمة ««الناتو»» الحالية في
ويلز.
ي��ؤك��د الكثير م��ن ال��خ��ب��راء والباحثين
والمراقبين ف��ي ش���ؤون ««ال��ن��ات��و»» ،أنّ
قمة الحلف الحالية في ويلز ،قمة صناعة
الشركاء واألع��داء على ح ّد سواء ،تداعيات
ومفاعيل وعقابيل رأس��ي��ة وعرضية في
نتائجها المتوقعة على أدوار جديدة لحلف
««الناتو»» ،في المسارح اإلقليمية والدولية
من فلسطين المحتلة حيث الصراع العربي
ـ «اإلسرائيلي» وأدوار جديدة لمصر ،الى
أوك��ران��ي��ا م���رورا ً ب��ال��ع��راق وس��وري��ة حيث
دواعش الماما األميركية مع شبه استدارات
خليجية هنا وهناك ،نعم هي أدوار يُصار
هندستها في هذا األوان المتصاعد داعش ّياً،
ب��ف��ع��ل ال��ش��راك��ات الحقيقية ب��ي��ن ن��واة
««ال��ن��ات��و»» ون���واة البلدربيرغ األميركي
واستعدادات للتنفيذ للوكالء من بعض عرب
وبعض غرب.
ومن هنا تنبع أهمية هذه القمة ،باإلضافة
إلى وضع عقيدة أمنية استراتيجية جديدة
للحلف بعناصر مختلفة متعددة ،بحيث
يأتي ك � ّل ذل��ك في ظ � ّل تنامي غير محدود
ل��ل��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ال��م��ت��ط��رف��ة بفعل
السياسات األميركية االمبريالية وشراكاتها
البلدربيرغيّة العميقة ،بشكل عمودي وأفقي

في الشرق األوسط ،وفي ظ ّل تنافس روسي
أميركي مشوب بالحذر من كال الطرفين،
ّ
يؤشر إلى عودة أشكال من الحرب الباردة
إذا استم ّر بنفس الوتيرة ،وفي ظ ّل مفاوضات
ج��ن��ي��ف ح���ول ال��م��ل��ف ال���ن���ووي اإلي��ران��ي
والتوترات الغربية األميركية مع طهران
بخصوص برنامجها النووي السلمي.
منذ بدء مقاربات الضرورة االستعمارية
الجديدة ،وحلف ««ال��ن��ات��و»» هو حصيلة
تفاعالت العالقات األوروب��ي��ة – األميركية
ذات السمة االستراتيجية ،لجهة التعاطي
مع العالم وملفاته المختلفة وما زال ،ولو
ت ّم الرجوع الى الخلف قليالً ،لِفحص تكوين
هذا التحالف الجاري بين أميركا وأوروب��ا
عبر ال��ح��ل��ف ،ل��وج��دن��ا أنّ سببه الرئيس
هو :دماء األميركان في (النورماندي) في
شمال فرنسا ،فهو من قبيل ر ّد الجميل الذي
سعت اليه أوروب��ا ،وعلى وجه الخصوص
فرنسا لتحريرهم م��ن حكومة «فيشي»
في حينه ،ومنح األميركان نقاط احتكاك
ساخنة ومتقدمة جدا ً ونوعية ،مع الترسانة
العسكرية الروسية الشاملة في تلك الظروف
التاريخية ،التي استوجبت وجود حلف آخر،
هو حلف وارسو المنح ّل في ما بعد.
اآلن ومنذ سنيين خلت ،لم تتغيّر عقيدة
ومذهبية حلف ««الناتو»» العسكرية ،وإنْ
جرت محاوالت لتطويرها في قمة لشبونة
في العاصمة الهنغارية في وقته ،وان حدث
تح ّول في العقيدة السياسية له بعد أحداث
أيلول  2001والتي اقترب ذكراها ،فعقيدته
تقوم على مبدأ سالمة وحدة آراضي الدول
األع���ض���اء ،ح��م��اي��ة االس��ت��ق�لال السياسي
للدول األعضاء ،حماية أمن الدول األعضاء،
وك�� ّل ه��ذا واض��ح ف��ي الفقرة رق��م ( )5من
ميثاق الحلف ،لمحاولة فهم ما تسعى إليه
واشنطن اآلن من إحداث انقالب فكري ،في
مفهوم عقيدة الحلف التي ما زالت تقوم على
الردع بمفهومه الشامل ،وان كانت قد حدثت
في قمة لشبونة األخيرة للحلف قبل قمة
ويلز الحالية ،تطورات استراتيجية لجهة
اآلنف ذكره.

المفهوم االستراتيجي الجديد

وت��ت��ح��دث ال��م��ع��ل��وم��ات وال��م��ع��ط��ي��ات
ال��ج��اري��ة ،ع��ن أج��ن��دات قمة ويلز للناتو،
أ ّن��ه سيت ّم بحث ال��وض��ع ف��ي أفغانستان
وال��خ��روج باستراتيجية خ���روج لقوات
««الناتو»» من أفغانستان المحتلة ،وعبر
مراحل زمنية قابلة للتغيّر والتغيير ،كما
سيت ّم بحث موضوعة ال��درع الصاروخية
واألزم��ة األوكرانية ،وه��ل ما زال��ت موسكو
شريكا حقيقيا للحلف أم ال؟ واأله ّم من هذا
وذاك أ ّنه قد يت ّم بحث المفهوم االستراتيجي
ال��ج��دي��د للحلف ،ع��ب��ر م��س��ودة ب��ح��ث ت� ّم
إعدادها من قبل نواة قيادة الحلف ،والتي
تساوقت وتماثلت مع دراس��ات ت ّم إعدادها
في قمة لشبونة في السابق ،حيث هناك
مجموعة من خبراء السياسة والدبلوماسية
واالستخبارات ،بقيادة ثلّة محافظين جدد
ومن أعضاء وك��وادر البلدربيرغ األميركي،
حيث يعتقد أنّ الورقة البحثية هذه ،ستكون
ّ
والخطة
إسنادا ً لمسودات البحث السابقة،
ال��ق��ادم��ة لعمل ««ال��ن��ات��و»» ف��ي مختلف
المسارح الدولية واإلقليمية ،وفقا ً لعقيدة
أمنية استراتيجية جديدة ومختلفة.
ت��ؤك��د ت��ق��اري��ر م��ح��اي��دة ،أنّ ال��ت��س��اوق
والتوافق والتماثل ،وصل إلى درجة التطابق
ال��ت��ام ،بين محتوى م��س��ودة ن���واة قيادة
الحلف ،ومحتوى تقرير ثلّة المحافظين
الجدد أعضاء وكوادر البلدربيرغ األميركي،
ففي قمة ««الناتو»» في لشبونة ،ت ّم تطوير
المفهوم االستراتيجي للناتو الذي كان يقوم
على أس��اس اعتبارات فرضية الدفاع عن
األرض ،التي توجد فيها ال��دول األعضاء،
إلى مفهوم جديد يتمثل في كيف يت ّم الدفاع
بحثي ن��واة
ع��ن األرض؟ فحسب م��س��ودّة
ّ
قيادة ««الناتو»» وبعض أعضاء وك��وادر
البلدربيرغ ،يشمل مصطلح «الدفاع» التالي:
التصدي للمخاطر الجديدة والمتمثلة في
اإلره���اب األم��م��ي ،ال���دول ال��م��ارق��ة ،أسلحة
ال��دم��ار الشامل ،بعبارة أخ��رى الف ّزاعات
القديمة ،ت ّمت إع��ادة إنتاجها كش ّماعات
مستحدثة ،ألدوار أوسع للناتو في العالم،
حيث إيران (رغم جنيفها النووي) وسورية
والعراق بالدرجة األولى عبر الدواعش ،تقع
ضمن االستهدافات الجديدة للناتو.
إنّ ال��ذي ت ّم ذك��ره آنفاً ،يشي باختصار
وحسب اعتقادي وظني ،إلى سعي محموم
للناتو ،مدفوعا ً م��ن األميركيين لتوسيع
ن��ط��اق��ات م��س��ارح عملياته بحيث يقوم،
باستهداف اإلره��اب أ ّي �ا ً كان وفي أي مكان
وزم��ان ،كذلك استهداف ال��دول المارقة أ ّيا ً
كانت وفي أيّ مكان وزمان ،أضف إلى ذلك ك ّل
من يسعى أو مج ّرد معرفة نيته ،في امتالك

أسلحة الدمار الشامل ،يت ّم استهدافه أ ّيا ً كان
وفي أي مكان وزمان ،بلغة أخرى هناك أدوار
قادمة وفاعلة للناتو ،خارج نطاق حدوده
لحماية ما تسمى بحدوده اإلقليمية ومجاله
الحيوي ،هكذا يقول راسموسن أمين عام
الحلف لوسائل الميديا المختلفة.
وت��ق��ول المعلومات ،إ ّن��ه ف��ي قمة ويلز
الحالية قد يت ّم التوصل الى تفاهمات شاملة
أميركية – أوروبية ،من المؤكد أن تقود الى
وضع شبكة الدفاع الصاروخي التي تنوي
واشنطن نشرها في أوروب��ا ،تحت تصرف
المؤسسي
حلف ««الناتو»» باعتباره الكيان
ّ
ال��رس��م��ي ال��م��ع��ن��ي ،ب��ال��ت��ع��اون األم��ي��رك��ي
األوروب��ي بشؤون الدفاع عن أوروب��ا ،بعد
أن كانت أميركا ترفض ذلك جمل ًة وتفصيالً،
وتص ّر على ض��رورة أن تستضيف أوروب��ا
فقط ،شبكة الدفاع الصاروخي مع التزامها
بعدم تدخل حلف ««الناتو»» ،في ك ّل شؤون
ه��ذه الشبكة واالش��ت��راك ف��ي «السيستم»
الخاص بها.
من خالل مجلس شراكة «الناتو» – روسيا
الذي ت ّم تشكيله عام  ،2002فقد قبلت روسيا
الفدرالية التعاون مع الحلف في حينه،
لجهة أفغانستان من دون المشاركة في
المجهود الحربي هناك ،كما قبلت التعاون
مع ««الناتو»» بشأن الدرع الصاروخي في
أوروبا ،لكن مضمون هذا التعاون ما زال في
حكم المجهول ح ّتى اللحظة ،وانْ كان لن
يخرج عن إطار ومضمون استراتيجية الدفاع
الروسية ،بعقيدتها الجديدة والمعروفة
للجميع ،وهنا أتذكر وبعمق وقبل انطالق
ما ُس ّمي بالربيع العربي وتحديدا ً في العام
 2010عندما ص � ّرح الجنرال ف��وغ األمين
ال��ع��ام األس��ب��ق للحلف ف��ي ذل��ك التاريخ،
تصريحا ً مفعما ً بالتفاؤل والرومانسية
عندما ق��ال( :االحتياجات األمنية لروسيا
و»الناتو» ال تتجزأ) ...والسؤال هنا وبعد
نتائج وت��داع��ي��ات إط�ل�اق ب��رام��ج الربيع
العربي ،وما جرى ويجري في تونس وجرى
ويجري في مصر ،وفي ليبيا وفي سورية،
وما جرى ويجري في اليمن ،وفي العراق
وفي لبنان وفي فلسطين المحتلة ،والعدوان
األخ��ي��ر على غ�� ّزة وعقابيله على الصراع
العربي اإلسرائيلي ،وبعد تفاقمات األزمة
األوكرانية وعقابيلها ،وبعد تصريحات أمين
عام الحلف األطلسي الحالي وقبل ساعات
من انطالق القمة الحالية في ويلز :أنّ الباب
لم يغلق أمام أوكرانيا لالنضمام اذا آرادت
للناتو ،وتصريح رئيس الوزراء األوكراني أنّ
بالده تريد إحياء عملية انضمامها للحلف،
في مواجهة ما أسماه بالعدوان الروسي،
وطلبه من برلمان بالده التخلي عن سياسة
الحياد إزاء الحلف ،وبعد تنديد ««الناتو»»
الشديد بالعمليات العسكرية غير المشروعة
لروسيّا داخ��ل أوكرانيا (على ح � ّد وصفه
وحسب وجهة نظره) ،وبعد تأكيد الرئيس
الروسي فالدمير بوتين على تطوير وتفعيل
الترسانة النووية الروسية ،وأنّ روسيّا لن
تنج ّر في صراعات ونزاعات خارجية ولكنها
ستدافع عن نفسها وأمنها القومي ،ومجاالتها
الحيوية ض ّد أيّ عدوان أو تهديد.

مصير الشراكة
بين روسيا و«الناتو»

بعد ك ّل ما قيل وهذا وذاك وبعد البحث
الروسي اإليراني المشترك في لقاء ظريف
الف���روف األخ��ي��ر ف��ي م��وس��ك��و ،ح��ول آف��اق
إنشاء ق ّوة دولية لمكافحة اإلره��اب ،هل ما
زال هناك من يتحدث عن شراكات روسية
مع ««الناتو»» من جانب أوروبا و»الناتو»
واألميركان وحلفائهم؟ وهل ما زال يجرؤ
الوجه المدني للناتو االتحاد األوروب��ي أن
يتحدث عن ذلك؟ أعتقد أنّ الخاسر في ج ّل
المسألة استراتيج ّيا ً هو «الناتو» ووجهه
المدني االتحاد األوروبي ،وان كان بالمعنى
التكتيكي وعلى المدى القصير هناك تأثيرات
الى ح ّد ما مؤلمة على روسيا بشكل عام،
لكنها في النهاية كتح ّد لروسيّا ستتح ّول الى
فرص حقيقية ونوعية وإيجابية أمام نواة
الدولة الروسية وشعوبها واقتصادياتها.
انّ ك��� ّل ت��ق��اري��ر ال��خ��ب��راء وال��م��راق��ب��ي��ن
الدوليين والمتابعين ،لجدول أعمال قمة
ويلز ،تشي بنتائج مذهلة وخطيرة لجهة
النظام الدولي المعاصر ،من حيث توسيع
نطاقات االرت��ب��اط��ات ،بين ق��وات «الناتو»
والقوات األميركية ،حيث تصبح ك ّل قيادة
أميركية – إقليمية ،هي في ذات الوقت قيادة
لقوات حلف «الناتو» ،توسيع مسارح عمل
قوات «الناتو» ،ضمن والية عامة تتيح لها
استهداف كافة مساحات الكرة األرضية،
توحيد مفهوم المخاطر الجديدة على الشكل
والمضمون ال��ت��ال��ي :ك�� ّل م��ا يشكل خطرا ً
للواليات المتحدة األميركية ،هو في ذات
الوقت خطرا ً لبلدان «الناتو» ،وفقا ً لمفهوم

جديد :العدو واحد والقضية واحدة ،إدماج
ق��واع��د االش��ت��ب��اك ال��ت��ي تعتمدها ال��ق��وات
األم��ي��رك��ي��ة ،ضمن ق��واع��د االش��ت��ب��اك التي
يعتمدها حلف «الناتو».
المثير لالنتباه ،إلى درجة تدفع المراقب
والمتابع والباحث ،في ش��ؤون «الناتو»
الى الضحك بشكل هستيري ،الذي يجعله
ي��رت��م��ي وع��ل��ى «ق���ف���اه» ،ه��و أنّ تعريف
المخاطر التي تهدّد «الناتو» ،والمتمثلة
في اإلره��اب األممي ،الدول المارقة ،امتالك
أسلحة الدمار الشامل ،هو تعريف يتساوق
ويتماثل ويتوافق ،مع تعريف مجلس األمن
القومي األميركي ،واالستراتيجية األمنية
البريطانية الجديدة ،للمخاطر التي تهدّد
مشروع الهيمنة األميركية والبريطانية.
وه���ذا ي��ش��ي ب���وض���وح ،أنّ ع��ل��ى حلف
«الناتو» محاربة اإلره���اب ،وفقا ً للمفهوم
األميركي البريطاني ،وال��ذي يتطابق مع
المفهوم اإلسرائيلي ،الذي يحصر اإلرهاب
ف��ي ال��ق��وى العربية واإلس�لام��ي��ة المناوئة
«إلسرائيل» ،كذلك على «الناتو» محاربة
ال��دول المارقة ،وحسب المفهوم األميركي
الذي يحدّد الدول المارقة :سورية ،ايران،
كوريا الشمالية ،فنزويال ،كوبا ،السودان
الى ح ّد ما ،وزمبابوي.

انتقائية أميركية
تستثني «إسرائيل»

ومصطلح (م��ارق) يقصد به هو :ك ّل من
يرفض الهيمنة األميركية أوال ً والبريطانية
ثانياً ،كذلك على «الناتو» محاربة عمليات
انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وفقا ً لالنتقائية
األميركية التي تستثني «إسرائيل» ،وال تنظر
ال��ى الهند والباكستان ،وف��ي نفس الوقت
تستهدف إيران وعبر جنيفها النووي.
انّ ل��ل��ع��ق��ي��دة األم��ن��ي��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
الجديدة للناتو ،وجه آخر خطير جدا ً غير
وجه اإلفراط العدواني ،ا ّنه وجه سيناريو
التظليل المخابراتي ،وتؤكد المعلومات
والتقارير المخابراتية الدولية المحايدة
والخاصة ،أنّ ما هو أكثر خطورة في المفهوم
االستراتيجي الجديد للناتو ،يتمثل في
المعلومات االستخباراتية الكاذبة ،التي
يت ّم إعدادها بواسطة أجهزة مخابرات بلدان
«الناتو» ،وخاص ًة السي أي إيه ،والمخابرات
الفرنسية ،والمخابرات الكندية ،والمخابرات
البريطانية ،والتي تتعاون ضمن رواب��ط
الشراكات الحقيقية المخابراتية المفتوحة،
م��ع ش��ب��ك��ات ال��م��خ��اب��رات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
المختلفة :الموساد ،وحدة أمان ،الشين بيت،
الخ ،وهذا يشي بتأكيدات غير مسبوقة ،أنّ
سيناريو التضليل المخابراتي ،الوجه اآلخر
القبيح لالستراتيجية الجديدة للناتو ،سوف
يشهد حدوث المزيد من حلقاته ،والتضليل
هذه المرة لن يبدأ فقط على البيت البيضاوي
والبنتاغون ،وإنما أيضا ً على قيادة وكوادر
حلف «ال��ن��ات��و» ،وذل���ك يتيح للبنتاغون
إرس����ال ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة ،وبصحبتها
ق��وات حلف «الناتو» ،وح ّتى للفصل بين
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» والفلسطينيين ،وهنا
يتساءل المرء :هل يشهد الصراع العربي ـ
«اإلسرائيلي» ،بجزئية المسار الفلسطيني،
والمسار اللبناني ،والمسار السوري ،أدوارا
مخابراتية وعسكرية للناتو؟
الواليات المتحدة األميركية ،وتحت حملة
عناوين وشعارات ذرائعية جديدة ،تتساوق
مع مصالحها التكتيكية واالستراتيجية ،في
ظ� ّل تداعيات عقد ونصف مضى من ألفية
جديدة للميالد ،وتحت تنميط مستحدث
ب���ض���رورة ت��ح��ري��ك ع��ج��ل��ة ت��ط��وي��ر حلف
«الناتو» ،باتجاه اعتماد عقيدة ومذهبية
استراتيجية مختلفة عن سابقتها ،تسعى
وبثبات إلى إحداث انقالبات لجهة العالقات
مع أوروب��ا ،وخاص ًة في الملف العسكري
األمني ،عبر إيجاد مفهوم استراتيجي ،ال بل
عقيدة استراتيجية متطورة لحلف «الناتو»
ك���ذراع عسكري سياسي أممي ألعضائه،
وخاص ًة واشنطن لجهة الشرق األوس��ط،
وتحديدا ً الملف السوري والملف العراقي،
والملف اللبناني والملف المصري ،والملف
ال��س��ودان��ي واإلي��ران��ي ،إل��ى ج��ان��ب الملف
األردني كملف مخرجات للملف الفلسطيني
والحقا ً السعودي ووضعه على المشرحة،
ك ّل ذلك للتدخل في مفاعيل الصراع العربي ـ
اإل سرائيلي لصالح أمن الكيان الصهيوني ،أو
لجهة دول أوروبا الشرقية (سابقاً) والمعني
المجال الحيوي الروسي وأوكرانيا ،أم لجهة
دول آسيا الوسطى وجنوب أفريقيا ،بما فيه
القرن األفريقي ،ولمحاصرة النفوذ الصيني
وال��روس��ي واإلي��ران��ي وج � ّل دول البريكس
المتصاعد دورها هناك.
فكل اإلشارات السياسية التي ظهرت في
التصريحات األخيرة لوزير الدفاع األميركي
هيغل ،الصندوق األسود للسياسة األميركية

الخارجية بنكهات سوزان رايس ونائبها بن
رودس ،تشي بوضوح لمساعي ورغبات
أميركية ج��ام��ح��ة ،لجهة ال��دف��ع باتجاه
استبدال المفهوم االستراتيجي القديم لحلف
«الناتو» ،بمفهوم استراتيجي مستحدث
يقوم ليس فقط على مفهوم الردع والهجوم،
ف��ي ح��ال��ة االع���ت���داء ال��ع��س��ك��ري ع��ل��ى أح��د
يتأسس على مفهوم
ال��دول األعضاء ،ال بل
ّ
الضربات الوقائية أو االستباقية ،وه��ذا
يتساوق بانسجام مع الطموحات األميركية
المتقاطعة مع الصهيونية العالمية ،إزاء
مستقبل وض��ع حلف «الناتو» ومستقبل
دور ق��� ّوات الحلف ف��ي المسرح األفغاني
الباكستاني تحديداً ،ولجهة الشرق األدنى
وأيّة مسارح ملتهبة أخرى بما فيها أوكرانيا،
أو في طور اإلعداد أميرك ّيا ً اسرائيل ّيا ً (بمعنى
بلديربيرغ ّياً) اللتهابها كساحات ليُصار الى
التدخل أو التهديد به.

نسخة جديدة لحلف «الناتو»

باختصار شديد :واشنطن تريد نسخة
متطورة لحلف «الناتو» نسخة القرن الحادي
والعشرين ،وخلفية الرؤية األميركية هذه
تتمثل في أنّ دول حلف «الناتو» لم تتع ّرض
لخطر االع��ت��داء على آراضيها وسيادتها،
بواسطة دول عدوانية قائمة بح ّد ذاتها ،وإنما
هناك المخاطر النوعية الجديدة ،والمهدّدات
ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود وال���ق���ارات وال��ق��وم��ي��ات،
الناشئة بفعل وعمل الفاعلين غير الرسميين،
والفاعلين من غير الدول على شاكلة :تنظيم
القاعدة وعبر اإلصدار «الممتاز» منه «داعش»
ومشتقاته (صناعة ومنتج استخباراتي
أميركي بامتياز وف��ق�ا ً ل��رؤي��ة البلدربيرغ
األميركي ،والراعي دمى ال��دول ك��أدوات من
بعض العرب) ،حماس باتجاهاتها المختلفة،
حزب الله المتصاعد في ق ّوته ،حركة الجهاد
اإلسالمي المتنامية وس ّكتها األيرانية ،حركة
المجاهدين الشباب وتح ّوالتها إلخ...
ه��ذه المخاطر وف��ق ال��رؤي��ة األميركية
البلدربيرغيّة ال ب ّد من مواجهتها ،لوأدها في
مراحل نم ّوها األولية ،وعلى وجه الخصوص
في داخ��ل ما ُس ّمي أخيرا ً أميركياً ،بالدول
الفاشلة والمفككة.
لذلك ال ب � ّد م��ن إع���ادة تعريف مصطلح
«اع��ت��داء» ،واستبداله بمصطلح «خطر»
أو«تهديد» ،وهذا يعني إذا ما ق ّررت احدى
دول الحلف ،القيام ب��ردع المخاطر قبل
استفحالها ،فإ ّنه يتوجب على الدول األعضاء
األخرى ،وعلى الفور القيام بممارسة الردع
معها ،كونه تهديد وخطر مشترك ،سيقع
على الجميع ...هذا ما تريده أميركا.
وبنا ًء على ما ذك��ر آنفاً ،رؤي��ة الواليات
المتحدة األميركية المزروعة «إسرائيلياً»،
في «مخيخ» مطبخ مجلس األم��ن القومي
األميركي ،ومن قبله نواة البلدربيرغ وذراعه
العسكري المج ّمع الصناعي الحربي وعبر
ضغوط اإليباك ومراكز الدراسات األخرى،
لم يعد حلف «الناتو» حلفا ً دفاعيا ً بالمعنى
الضيّق لهذه الكلمة ،بقدر ما هو حلف أمني
استراتيجي ب��ق � ّوة ان��ت��ش��ار س��ري��ع بفعل
التغيّرات التي حدثت ،في البيئة األمنية
المحلية واإلقليمية والدولية ،عبر فاعلين
غير رسميين ،وفاعلين من غير الدول ،بل من
تنظيمات معادية حيث المخاطر والتهديدات
التي قد تواجهها الدول األعضاء في الحلف،
تأتي م��ن مكامن داخلية ل��ل��دول الفاشلة
والمفككة.
التنظيمات المعادية من غير الدول وعلى
مختلف مشاربها وتوجهاتها ،تجد الحضن
الدافئ والمالذ اآلم��ن ،في جغرافية ال��دول
الفاشلة والمفككة ،عندها يبقى على الحلف
(بنسخته المستحدثة بخبث) التحرك
للقضاء على هذه المخاطر والتهديدات ،بعد
إعادة تنميط خارطة الدول الفاشلة والمفككة
حسب ما تراه واشنطن.

جموح مجنون يخ ّرب العالم

ا ّنه تطور استراتيجي في غاية الخطورة،
وعلى المنظمات اإلقليمية والدولية ذات
ال��ع�لاق��ة م��واج��ه��ة ه��ذا السعي األميركي
البريطاني اإلسرائيلي الفرنسي ،عبر خلق
رأي عام أممي ضاغط« ،للجم» هذا الجموح
المجنون الذي قد يقود إلى خراب العالم عبر
حروب محلية واقليمية ودولية.
حيث تلك التهديدات والمخاطر ،اآلتية من
دول فاشلة ومفككة ،هي أصالً من صناعات
مخابراتية أميركية اسرائيلية بريطانية
كندية فرنسية بدفع من جنين الحكومة
األممية البلدربيرغ األميركي.
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