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�آراء
التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

اليمن :الحفاظ على النظام
القديم مهمة م�ستحيلة
} حميدي العبدالله
جهدت الواليات المتحدة والحكومات الخليجية في الحفاظ على
النظام اليمني القديم .وحتى عندما اندلعت االحتجاجات الشعبية
في عام  2011حاولت احتواء هذه االحتجاجات عبر تغيير الرموز
والحفاظ على النظام ذات��ه ،وتجلّت هذه العملية بإبعاد الرئيس علي
عبدالله صالح ،واستبداله بنائبه الرئيس الحالي لليمن.
لكن ت ��وازن ال�ق��وى داخ��ل اليمن حتى قبل ال �ح��راك الشعبي عام
 ،2011وقبل حراك «أنصار الله» األخير ،يؤكد أنّ األزمة القائمة في
اليمن تخطت منذ زم��ن طويل مثل ه��ذه الحلول الترقيعية .فالنظام
القديم خ��اض أكثر من أرب��ع ج��والت عنف ض� ّد ح��راك الحوثيين في
صعدة واستخدم الجيش اليمني ك� ّل قوته وفشل في القضاء على
ه��ذا ال�ح��راك ،وبعد فشل الجيش اليمني أوكلت المهمة إل��ى الجيش
السعودي ال��ذي افتعل ه��و اآلخ��ر م�ع��ارك م��ع الحوثيين وفشل في
إضعاف الحوثيين وأرغم على توقيع اتفاق لوقف إطالق النار معهم
على الحدود المشتركة اليمنية – السعودية ،بالشروط التي فرضها
الحوثيون ،وليس حكومة المملكة العربية السعودية.
أما الحراك في الجنوب ،فهو اآلخر لم يتوقف ال قبل  2011وال بعد
ذلك ،وجاء حراك «أنصار الله» في المرحلة الجديدة وسيطرتهم قبل
ذلك على مناطق واسعة من اليمن ،وتواجدهم القوي في العاصمة
صنعاء ،جماهيرياً ،ليؤكد أنّ توازن القوى القائم في اليمن يشكل عقبة
أي حلول ألزمات اليمن على قاعدة االحتفاظ بالنظام
كبيرة في وجه ّ
القديم واالكتفاء بتغييرات جزئية تقتصر على بعض الوجوه.
ح ّل األزمة في اليمن يصبح ممكناً ،ويتحقق االستقرار إذا انطلقت
مقاربات الحلول من مسلمتين أساسيتين:
ـ المسلّمة األولى ،االقتناع بأنّ القوى المساندة للنظام القديم على
مستوى اليمن المتمثلة بجماعة «اإلخوان المسلمين» وبعض أجهزة
الدولة األخرى ال يمكنها على اإلطالق الصمود في مواجهة األغلبية
ّ
صف المعارضة ،واالستقواء
الساحقة من اليمنيّين التي تقف اآلن في
بالخارج ،سواء كان هذا الخارج ال��دول الخليجية أو ال��دول الغربية،
ال يقدم وال يؤخر ،فقبل ذلك خاضت السعودية عبر جيشها معارك
مباشرة مع مك ّون من المك ّونات اليمنية وخسرت المعركة ،واإلصرار
اليوم على خوض مواجهة مع غالبية اليمنيّين سيكون مآلها الفشل.
أي ح � ّل ج �دّي ل�لأزم��ة يجب أن يقوم على
ـ المسلّمة الثانية ،أنّ ّ
قاعدة المشاركة الفاعلة والندّية ،في الحوار وفي السلطة ،للمك ّونات
أي أنّ هذه
األس��اس�ي��ة ،وت�ح��دي��دا ً «أن�ص��ار ال�ل��ه» وال �ح��راك الجنوبيّ ،
األطراف يجب أن تكون صانعة الحلول ،وليس فرض الحلول عليها
فرضا ً من قبل جهات يمنية ال تمثل إال األقلية في اليمن ،أو من قبل
جهات إقليمية ودولية يه ّمها مصالحها وليس مصالح الشعب اليمني.
إذا لم تسارع السلطات اليمنية الحالية إلى اعتماد مثل هذه المقاربة
ال��واق�ع�ي��ة ،ف��إنّ احتمال سيطرة المعارضة على السلطة ف��ي وقت
قريب بات هو االحتمال األرج��ح ،وتمتلك المعارضة القوة الشعبية
والعسكرية التي تؤهّلها لمثل هذا الحسم إذا سدّت السبل في طريق
الح ّل السياسي.

�إبادة �أحرار ال�شام
خريطة ع�سكرية جديدة
مع مقتل أبو خالد السوري – محمد بهايا – الرجل القوي في «لواء أحرار
الشام» قال شريكه ابو عبدالله الحموي – حسان العبود – الذي قتل أمس في
تفجير إدلب إنّ «داعش» يقف وراء القتل إلنهاء اللواء الذي يزعجه.
«أحرار الشام» ورث لواء «التوحيد» بعد مقتل قادته ،وصار الشريك الثاني
لزهران علوش في تشكيل الجبهة اإلسالمية ،القوة الوحيدة السلفية خارج
تصنيف الحركات اإلرهابية بفضل الغطاء السعودي الممنوح لها ،على أمل أن
تكون هي القوة التي يس ّميها الغرب «المعارضة المعتدلة» التي تقاتل الدولة
السورية و»داعش» معاً.
المرجعية التركية القطرية ألحرار الشام علنية ومعلومة ،كما هي المرجعية
السعودية لزهران علوش ،وقد تكون عملية اإلبادة تنظيفا ً سعوديا ً للجبهة
وإنهاء للدور التركي القطري فيها ضمن عملية شاملة تجري في أكثر من ساحة،
وقد تكون تمهيدا ً لقبول أميركي بالجبهة شريكا ً في الحلف ض ّد «داعش» ،وقد
تكون تخلّصا ً من أخطر مجرمي الحرب واإلرهاب بعد «داعش» ُطلب من األتراك
تنفيذه بحق جماعتهم كشرط للدخول في الحلف الدولي ،وهو ما رفضه األتراك
بداية ثم قبلوه ونفذوه ،وقد تكون فصالً من فصول تصفية الحساب بين ورثة
أسامة بن الدن نفذها البغدادي ض ّد رفاق تورا بورا وخلية غرناطة والبوسنة
بهايا وعبود ،أو أنّ «داعش» قد يكون منفذ العملية ضمن عمليات إنهاء ك ّل ما
عداه من األجسام المسلحة في مناطق تقع خارج سيطرة الدولة السورية.
األه ّم أنّ خريطة عسكرية جديدة تولد مع زوال «أحرار الشام» فقد صارت
الخريطة الشمالية لسورية عمليا ً مختلفة بعد زوال قوتين لهما قواعد محلية
في ريفي حلب وإدلب هما «لواء التوحيد» و»أح��رار الشام» وصارت الحرب
هناك ثنائية بين الدولة من جهة و»النصرة» و»داعش» المص ّنفان على لوائح
اإلرهاب من جهة مقابلة.
األه ّم أنّ ريف دمشق الذي يشهد حرب وجود بالنسبة لزهران علوش ومَن
معه في الجبهة اإلسالمية ،صارت حربه محصوره بقوة محلية هي سلفيّي
دوما الذين ورث علوش زعامتهم عن والده ،وبهزيمتهم ال يبقى على الرقعة
الممتدّة من الحدود مع األردن إلى حدود لبنان وتركيا والعراق داخل ك ّل سورية
إال ثنائي «النصرة» و»داع��ش» في وجه الجيش السوري وبقياس المتوقع
الطبيعي سيأكل قرش «داع��ش» سمكة «النصرة» الدسمة بعد قتال مرير
بينهما.
سورية وخريطتها العسكرية ستصير شيئا ً فشيئا ً خالل شهور قليلة الدولة
وجيشها يسيطران على قلب الجغرافيا وقشرة حدودية تتسع شمال شرق
البالد تسيطر عليها وح��دات «داع��ش» وسيكون هناك أم��ران ،ال ج��دال على
ان ال حرب أهلية في سورية ،وقد انتهت القوى السورية المحلية من المشهد
العسكري كلياً ،واختفت عن المسرح ،فالموجود هي قوة عالمية تتشكل قوتها
من ك ّل أنحاء األرض والسوريون فيها أقلية ضئيلة ،واألم��ر الثاني أنّ من
يريدون مقاربة سورية وملفاتها أمامهم أحد حليفين الدولة او «داعش» ،فهذا
هو المتوفر والمتاح على أرض الواقع ،وهذا يستتبع أن ّمن يريد مقاتلة اإلرهاب
كما يقول ويعتبر «داعش» خطرا ّ عليه أن يعترف بأنّ قدره هو التعاون مع
الدولة السورية وجيشها.
العنوان المحلي السوري الذي كان موضع تجارة دولية إقليمية يتراجع
لحساب العنوان األصلي للحرب على سورية ،الدولة وفي وجهها مشروع
أجنبي ،سواء كان عدوانا ً أميركيا ً أو «داعشياً».

«توب نيوز»

نفخ �أوباما في ع�ضالت «الناتو» ال يخيف بوتين
تكرار ماثل لأخطاء مع�سكر الحلفاء قبل  7عقود
االزم ��ة االوك��ران �ي��ة وم��واج�ه��ة ال��دول��ة االسالمية
تناصفتا اهتمامات المشهد االعالمي والسياسي ،اذ
وجدت الوسائل االميركية ضالّتها في تسليط الضوء
على ذب��ح الصحافي االم�ي��رك��ي ال�ث��ان��ي ،سوتلوف،
لتهيئ الوعي الشعبي بضرورة التصدي عسكريا ً
للمجموعات التكفيرية في بلد بعيد عن وطنهم.
سيستعرض قسم التحليل المتض ّمن ال�ت�ئ��ام قمة
دول حلف «ال�ن��ات��و» ،ف��ي مقاطعة ويلز البريطانية،
وخ��روج��ه بتوصية م��ن ال�ج��ان��ب االم�ي��رك��ي إلنشاء
«ق��وة ت��دخ��ل س��ري��ع» تتبع إلم��رة ال�ح�ل��ف .سيجري
بحث التوصية وال �ق��رار ببعض التفصيل والمهام
المعقودة عليها إلن�ج��ازه��ا ،واالس �ت��دالل بالتجارب
التاريخية في اوروبا ذاتها لتصويب الجدل حولها؛
ال سيما على ضوء «عملية ماركت غاردن» في الحرب
العالمية الثانية ،ايلول  ،1944والدروس التي ال تزال
ماثلة امام المخططين العسكريين.

مؤتمر حلف «الناتو»

استغلت مؤسسة «ه��اري�ت��اج» فرصة انعقاد قمة
دول ح�ل��ف االط �ل �س��ي ل�ت��ذك��ر ال ��رؤس ��اء بضرورة
«ال �ع��ودة ال��ى األس ��س» وال�ت�م�س��ك ب��رس��ال��ة الحلف.
وقالت إن «مهمة الحلف عند انشائه ع��ام ...1949
انصبّت على ردع وهزيمة (ان تطلب األمر) االتحاد
السوفياتي وحلف وارسو ...والحيلولة دون انتشار
الشيوعية في اوروبا» .وأكد المعهد ان «مبدأ التهديد
لم يتالش ...وينبغي على دول الحلف االرتقاء الى
مستوى ال��دف��اع عن السيادة االقليمية لالعضاء...
كما ينبغي على ال��والي��ات المتحدة استغالل مؤتمر
القمة كفرصة مواتية للتركيز على (م �ب��دأ) الدفاع
لمشترك ،وحث االوروبيين على تخصيص موارد

أوكرانيا في عين
العاصفة االميركية

بعيدا ً عن اي ضجيج اعالمي ،اق ّر بعض االستراتيجيين
االميركيين ان الهدف االبعد لالستراتيجية االميركية ال
يتمثل في «محاصرة روسيا على حدودها ونشر بضعة
صواريخ هناك» ،رغم أهميته المعنوية والسياسية،
بل يتجاوزه إلنهاكها «للحيلولة دون بروز عالم متعدد
االقطاب» .في هذا السياق ،حذر وزير الخارجية االسبق
هنري كيسنجر بالده ،في شهر تموز الماضي ،من مفاقمة
�ي ف��ي تحريضها اإلعالمي
األزم���ة االوك��ران��ي��ة وال��م��ض� ّ
«لشيطنة (الرئيس) فالديمير بوتين» ،مطالبا ً صناع
ال��ق��رار بالجلوس مع روسيا إل��ى طاولة المفاوضات
(مقالة مطولة في صحيفة «واشنطن بوست») .ايضا ً

قد ال يكون اجتماع السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون شهد قرارات
كبرى إال أنّ انعقاده في هذا الظرف حدث بذاته.
في زمن الخطر على المسيحيّين في الشرق يبدو العماد عون رجاء الوجود
المسيحي ويبدو السيد نصرالله بوليصة التأمين.
في زمن العبث بالرئاسة اللبنانية من ك ّل الجهات تتجه العين إلى مساومة
مرة مع إيران وأخرى على سورية وعبرهما أو مباشرة على السيد نصرالله
لمقايضة تقصي العماد عون عن موقع المفوض المق ّرر وليس فقط المرشح.
يقول اللقاء إنّ تفويض عون بالملف الرئاسي ثابت ال يتغيّر ،فعبثا ً تحاولون،
تقبلونه رئيسا ً أو الفراغ ،او تتفقون معه على بديل يحقق ما يريد من مكانة
للمسيحيّين وضمانات للمقاومة.
في زمن التردّد والتلعثم الحكومي في الحرب على اإلره��اب واالسترخاء
التفاوضي مع «داع��ش» و»النصرة» يقول اللقاء إنّ الحسم مع اإلره��اب هو
طريق األمن واألمان.
اللقاء عودة إلى سياسة العبور فوق الطوائف رسالة إلى ك ّل الفرقاء تقول:
يمكن ان تكون القوى ذات تكوين صاف من لون طائفي واحد لكن سلوكها
يجعلها قوى ال طائفية والعكس صحيح.

التعليق السياسي

اضافية لإلنفاق على ال�ق��وات العسكرية ،واإلبقاء
على سياسة الباب المفتوح» لض ّم اعضاء جدد.

«الدولة االسالمية»

ن �بّ��ه م��رك��ز ال ��دراس ��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة والدولية
ص��نّ��اع ال� �ق ��رار ال ��ى ح �ص��ري��ة ال��خ��ي��ارات المتاحة
لمحاربة الدولة االسالمية ،مطالبا ً الواليات المتحدة
ب��اس �ت �خ��دام أق �ص��ى م��ا ي�ت��وف��ر ل��دي�ه��ا م��ن إمكانيات
مثل «ال�ق��درات النارية الجوية ،وال�ت��ز ّود باالسلحة،
ونشر مستشارين عسكريين في الخطوط األمامية،
وتسخير ك��اف��ة طاقاتها االس�ت�خ�ب��اري��ة واستهداف
م��واق��ع الخصم ،واالن�ت�ق��اء الدقيق لعناصر القوات
الخاصة لتنفيذ مهام سرية ض ّد المنشآت الحساسة
وم��راك��ز التج ّمع والمتط ّوعين االج��ان��ب واالص��ول
المادية للدولة االسالمية ،وتوظيفها بدقة لتتفادى
إي��ق��اع ال �خ �س��ائ��ر ب �ي��ن س �ن��ة ال� �ع ��راق ال��ذي��ن ينبغي
كسبهم في العودة والمشاركة في الحكومة العراقية
والتصدي للدولة االسالمية».
اعتبر معهد «كارنيغي» ان الجهود الدولية «لهزيمة
الدولة االسالمية تتطلب تسوية سعودية – ايرانية»،
ال سيما ف��ي ظ� ّل غياب «اي م��ؤش��رات واض�ح��ة على
وج��ود استراتيجية (ام�ي��رك�ي��ة) م��ن شأنها ان تح ّل
مشكلة تنامي الدولة االسالمية» .وحذر من عناصر
استراتيجية اوباما التي تقصي «الالعبين من غير
السنة ...الذين من دونهم ال يمكن (تحقيق) نجاح
اي اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة .»..واس� �ت ��درك ب��ال �ق��ول إن ��ه رغم
تشاطر السعودية واي��ران في ع��داء «داع��ش» ،اال انّ
«السعودية ال تزال قلقة مما قد يحدث اذا تم القضاء
على ال�ت�ن�ظ�ي��م .»..واع ��رب المعهد ع��ن اع�ت�ق��اده بأن
«السعودية لن تدعم عملية متعدّدة الجنسيات ض ّد

سياسية كونفدرالية توفر لمناطقهم مساحة اوسع من
الحكم الذاتي.
لخص معهد «س��ت��رات��ف��ور» االس��ت��خ��ب��اري الموقف
بالقول انّ «حلف الناتو اخفق في توفير الدعم المطلوب
لكييف ...وسيضطر (الرئيس االوكراني) بوروشينكو
الى التفاوض على ح ّل لألزمة مع سيد الكرملين» .روسيا
اوضحت موقفها مرارا ً بأنها تعارض بشدة تمدّد حلف
«الناتو» في حديقتها الخلفية ،والتوصل الى صيغة
سياسية تبقي على حياد اوكرانيا وعدم انضمامها إلى
الحلف ،واعتمادها الصيغة الفيدرالية للحكم .جون
ميرشايمر اوضح ايضا ً بقوله «ارتكبت الواليات المتحدة
والقادة االوروب��ي��ون خطأ ً فادحا ً في توجههم لتحويل
اوكرانيا الى معقل للغرب على حدود روسيا».
يذكر انّ المفكر االستراتيجي الراحل ،جورج كينان،

وثائق حلف «الناتو» ت�شير بو�ضوح الى �إ�سراف الدول
االوروبية في الإنفاق على الت�س ّلح بمعدل يفوق
�أربعة �أ�ضعاف ما تنفقه رو�سيا �سنوي ًا
السفير االميركي االسبق لدى موسكو ،جاك ماتلوك،
حث الشعب االميركي محذرا ً من عدم «تفهّم المصالح
الروسية ...وعدم السماح بتوسيع حلف الناتو» ليض ّم
اوكرانيا.
إمعانا ً في توضيح مسؤولية الغرب والواليات
المتحدة بشكل خاص وحالة االحباط من الفشل ،أ ّنب
نائب وزي��ر الخارجية االسبق والسفير االميركي لدى
حلف ال��ن��ات��و ،نيكوالس بيرنز ،حلفاءه االوروب��ي��ي��ن
«الضاعتهم ف��رص��ة تعزيز اج����راءات المقاطعة ضد
روسيا» .ووبّخهم قائالً« :يؤسفني القول إنّ (الرئيس)
بوتين تف ّوق ببراعة على (حلف) الناتو» إلبقائه باب
الحوار مفتوحا خاصة مع المستشارة االلمانية ،انجيال
ميركل ،والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،الذي تع ّرض
لضغوط اميركية مكثفة لتعديل موقفه من موسكو ،يدعو
للمضي
إلى التوصل لوقف اطالق النار كأحد الشروط
ّ
بتسليم حاملة طائرات مروحية «ميسترال» لروسيا قبل
نهاية العام الجاري.
العدد األخير من فصلية «فورين افيرز» ،الرصينة
تصدّرته دراسة لألكاديمي المخضرم جون ميرشايمر
يؤكد فيها انّ «االزمة االوكرانية هي من صنع الغرب...
الواليات المتحدة ومعظم حلفائها االوروبيين يتح ّملون
القسط االوفر من مسؤولية األزمة» .بعبارة اخرى ،شهد
شاهد من اهلها ان «حلف الناتو هو الطرف المعتدي» في
الحالة االوكرانية.
توصيف األوض��اع الدولية الملتهبة بدقة وتحديد
األطراف المسؤولة عن اندالع النيران هي وصفة ليست
جديدة .لعل الجديد في األمر ان التدهور يجري تحت
سمع وب��ص��ر هيئة األم��م المتحدة «المنوطة بحفظ
السالم العالمي» ،ويؤشر على عجزها المرة تلو المرة
في التخلص من تبعية ق��راره��ا للدول الغربية .كما
يعزز سعي بعض الدول المتضررة ،ال سيما في اميركا
الالتينية ،ال��ى انشاء منظمة دولية موازية او بديلة
تمارس حقها في استقاللية القرار واداء رسالتها الرفيعة
مدعومة بتوازنات جديدة تبشر بتعدّد القطبية وكسر
االحتكار الجاري ،في مستوياته المتعددة :سياسيا ً
وعسكريا ً واقتصاديا ً وث��ق��اف��ي�اً ...ال��خ .كما ال ننسى
المساعي الجارية لتفعيل وزن ودور دول «البريكس».
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حرص الرئيس اوباما على مشاركته الشخصية في
قمة دول حلف «الناتو» ،في ويلز البريطانية ،وأتبع
المشاركة باالعالن عن زيارة يخصصها لدولة استونيا
في بحر البلطيق والتزامه بارسال طائرات عسكرية
للتحليق في اجواء دول البلطيق الثالثة :ليتوانيا والتفيا
واستونيا؛ إمعانا ً منه في ممارسة سياسة استعراض
القوة مع الرئيس الروسي بوتين ،وإرساء سقف سياسي
للحوار المرتقب بتوسيع نطاق الحلف ليتمدّد بالقرب من
األراضي الروسية ،وفي محاولة مدروسة من مساعديه
للر ّد على سيل االن��ت��ق��ادات لضعف قيادته في ادارة
الشؤون الخارجية.
ّ
انفض لقاء قمة «الناتو» دون توصلها لبيان صريح
وواضح بتوفير الدعم العسكري الوكرانيا ،كما ر ّوجت
له حكومة كييف الموالية لواشنطن ،واكتفى الحلف
بالتأكيد على حق اوكرانيا باسترداد كامل سيادتها على
اراضيها .وسرعان ما أُعلن عن توصل الحكومة االوكرانية
والقوى المعارضة شرقي البالد الى وقف الطالق النار.
في هذا الصدد أجمع المراقبون للتطورات االوكرانية
على أنّ حكومة كييف تلقت هزيمة كبيرة وستضطر
لقبول شروط خصومها ،او معظمها ،المطالبين بصيغة

وآخرين ح��ذروا ص ّناع القرار مبكرا ً من مغبة توسيع
حلف «ال��ن��ات��و» طمعا ً ف��ي محاصرة روس��ي��ا ،بيد ان
التحذيرات ذهبت أدراج رياح الليبراليين والمحافظين
الجدد ،على السواء ،الذين ليس بوسعهم التغافل عن
انّ استراتيجيتهم «أسفرت عن إطالق صيحات بضمان
األمن لدول معظمها ال يقوى على حماية نفسه ،وستشكل
عائقا ً أكبر للحلف في سعيه إلى نجدتها» من تهديد
روسي محقق.
وص ّوبت يومية «فورين بوليسي» سهام انتقاداتها
على تلك الفصيلة المتجانسة من «الليبراليين الجدد»،
المحيطة بالرئيس اوباما وتدفعه التخاذ قرارات مغامرة
«على شاكلة االمبراطورية البريطانية» التي اتخذت
«قراراتها الحمقاء في غفلة من الزمن» باستنادهم الى
«فرضية أنّ الضمانات المتعدّدة التي يعد بها الحلف لن
ترى النور ابدا».
الرئيس أوباما وأعوانه ،وبعض مؤيديه في الحلف
«بريطانيا التابعة» ،أسرفوا في التأكيد «لدول البلطيق
والحلفاء في أواسط أوروبا» عن عزم حلف الناتو الهبّة
بنص المادة الخامسة من ميثاق
لنجدتهم والتسلّح
ّ
الحلف التي تخ ّول نشر قوات برية على أراض��ي دولة
مع ّرضة لالعتداء .وذهب أوباما للطلب من الكونغرس
تخصيص مبلغ مليار دوالر اضافي «لدعم مبادرة تطمين
اوروب��ا» لالنفاق على القوات االميركية المتواجدة في
االراضي االوروبية ،والصرف على المناورات العسكرية
المشتركة التي تجري دوريا ً مع عدد من الدول.
اميركا طالبت دول الحلف مجددا ً بزيادة معدالت
ميزانياتها العسكرية وال��ب��دء ف��ي ش���راء المقاتالت
االميركية الحديثة ،من طراز اف-35-ايه ،ونموذجها
القادر على حمل السالح النووي تحديداً .كما تسعى
ال��والي��ات المتحدة ال��ى إع���ادة تثبيت قيمة اسلحتها
النووية «التكتيكية» ،التي تقدر بنحو  180رأس نووي،
مخزنة في خمس دول اوروبية :بلجيكا والمانيا وايطاليا
وهولندا وتركيا.
وفي التفاصيل ،أعربت المانيا عن نيتها شراء المقاتلة
بنسختها التقليدية خالية من التجهيزات واألسلحة
النووية ،النها «ال ترى حاجة ماسة لتلك االسلحة فضالً
عن غياب الحماس لتح ّمل كلفتها الباهظة» .وثائق حلف
«الناتو» تشير بوضوح الى إسراف الدول االوروبية في
االنفاق على التسلّح بمعدل «يفوق اربعة اضعاف ما
تنفقه روسيا سنوياً» ،وتتع ّرض لضغوطات شعبية
واقتصادية لتخفيض الميزانيات العسكرية؛ وعلى
الطرف اآلخر تتع ّرض لضغوط اميركية مغايرة لزيادة
معدالت اإلنفاق وه��ي حائرة بين الخيارين ،يفاقمها
االوضاع االقتصادية المتردّية في معظم الدول وبعضها
شارف على اإلفالس.

اغراءات اميركية في الزمن الضائع

سارعت ال��والي��ات المتحدة إل��ى االع�لان عن اج��راء
م��ن��اورات عسكرية ،ال��رم��ح الثالثي السريع – رابيد
ترايدنت -تعبيرا ً عن التزامها بدعم «البوابة الشرقية
لحلف الناتو» .المناورات السنوية االعتيادية تجري
على اراض��ي بولندا ،وبالقرب من الحدود المشتركة

ال��دول��ة االس�لام �ي��ة» ،كما ي�ن��ادي بها اوب��ام��ا ووزير
خارجيته جون كيري نظرا ً إلى قلقها من المشروع
«اال اذ استطاعت ان تضمن دورا ً لنفسها في سورية
والعراق بعد هزيمة التنظيم».
ف�نّ��د معهد ال��دراس��ات الحربية فعالية «الغارات
الجوية االميركية ال�ت��ي ل��م تفلح ف��ي وق��ف اندفاعة
داع ��ش» .وذ ّك��ر ص�نّ��اع ال�ق��رار ب��أه��داف داع��ش التي
تسعى للسيطرة على ال�م��وارد الطبيعية في حوض
نهر الفرات «فضالً عن نيته بتوطيد خطوط اتصاالته
على الجانبين العراقي وال�س��وري ...بصرف النظر
عن تع ّرضه للغارات الجوية االميركية.»..
دقّ م��رك��ز ال �س �ي��اس��ة األم �ن �ي��ة ن ��اق ��وس الخطر
م�ح��ذرا ً م��ن إمكانية لجوء «داع ��ش» إل��ى ش��ن هجوم
داخ ��ل االراض� ��ي االم �ي��رك �ي��ة ،م�س�ت�ش�ه��دا ً بالنتائج
التي توصلت اليها دائ��رة السالمة العامة في والية
تكساس التي «أعربت عن اعتقادها بتوفر دالئل تشير
الى انّ داعش بصدد شن هجوم وشيك» في اميركا
تستهدف «تضعضع سالمة شبكة توزيع الكهرباء».
واوضح المركز انّ الشبكة تع ّرضت لسلسة هجمات
ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة وال �ت��ي «رب �م��ا شكلت تدريبات
ميدانية» لعمليات مقبلة.

مصر

وجه معهد «كاتو» نقدا ً الذعا ً لإلدارة االميركية على
خلفية «إشادتها بالحكومة التي يديرها العسكر ...اذ
انّ الممارسات القمعية من غير المحتمل ان تؤدّي الى
االستقرار» .وحث ادارة الرئيس اوباما على «وقف
تدخلها الدائم والخالي من الحذق والبراعة (وتدرك)
ان ن�ف��وذه��ا م�ح��دود ب�ش��دة» ل��دى ال�ن�ظ��ام المصري.
وشدد المعهد على ضرورة «وقف االدارة استغالل

مع اوكرانيا .واضافت قيادة القوات االميركية الوروبا
ان اميركا ستشارك بنحو  200عنصر يعززهم نحو
 1،100من قوات الدول المشاركة :اوكرانيا ،اذربيجان،
بريطانيا ،كندا ،جورجيا ،المانيا ،التفيا ،ليتوانيا،
مولدوفا ،النرويج ،بولندا ،رومانيا ،واسبانيا.
يُضاف الى ذلك ،تجهيز عربات مد ّرعة ونحو 600
عسكري الت��خ��اذ مواقعهم ف��ي بولندا ودول البلطيق
للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة تجري في شهر
تشرين االول المقبل ،في اعقاب انتهاء مناورات شاركت
فيها قوات مسلحة من المظليين.
ر ّوج��ت اميركا لتب ّني قمة «الناتو» إعالنها المسبق
بتشكيل ق��وة عسكرية للتدخل السريع ،قوامها لواء
مسلح ،باستطاعته االنتشار والتمركز خالل  48ساعة.
اما ترسانة تسليحه فسيت ّم تخزين االسلحة الثقيلة في
دول «اوروبا الشرقية» ووضعها تحت تصرفه التام.
واوض���ح االم��ي��ن ال��ع��ام لحلف ال��ن��ات��و ،ان���درز فوغ
راسموسن ،نوايا المؤسسة بزيادة معدل البعد العسكري
في مهامه بالقول إنّ الحلف يواجه تحديات متعددة...
روسيا تتدخل بشكل سافر في اوكرانيا ...ازمات متعددة
قد تنشب من دون سابق انذار ،والتحرك بسرعة فائقة
تترك تداعياتها على أمننا الجماعي بطرق شتى .سنبلور
قوة رأس حربة من ضمن قوة التدخل ،مما يستدعي
إقامة منشآت معينة في أراضي الحلف ،وتخزين معدات
ولوازم مسبقاً ،ووضع خبراء في شؤون القيادة والتح ّكم
واألعمال اللوجستية تحت تصرفها.»..
قوة التدخل الحالية التابعة للحلف يستغرق تحركها
نحو  5أيام للوصول الى الميدان وباستطاعتها البقاء
نحو  30يوما ً من دون االضطرار إلى التز ّود باإلمدادات.
وقد أوكلت لها مهام التدخل  6مرات في المدى القريب:
توفير الحماية ل��دورة األلعاب االولمبية في اثينا عام
2004؛ وكذلك لالنتخابات العراقية؛ المشاركة في
ال��ع��دوان على ليبيا ع��ام 2011؛ االش��راف على أعمال
اإلغاثة اإلنسانية في افغانستان؛ والمشاركة ايضا في
اعمال اإلغاثة في اعقاب إعصار كاترينا في الواليات
المتحدة؛ وتوفير اإلغاثة االنسانية في اعقاب كارثة

برامج المساعدات المقدمة كوسيلة رشوة للضباط
المصريين ...وسينتهي المطاف بمصر الى ان تجد
نفسها عديمة الحرية واالستقرار.»...

ليبيا

اعتبر معهد «كارنيغي» الغارات الجوية التي شنتها
«المقاتالت الحربية المصرية باالشتراك مع االمارات
انما تن ّم عن استرايجية قصيرة النظر ،ال سيما انها
لم تشكل حاجزا ً مانعا ً امام قوى مصراتة االسالمية
الطابع وبسط سيطرتها على مطار طرابلس الدولي.
وحذر بالقول انه بصرف النظر عن «طبيعة وحجم
الدعم المصري ،سواء عسكري او بوسائل اخرى،
فمن غير المرجح ان يسفر عن التالشي التام لتهديد
االس�لام�ي�ي��ن ل�م��دي��ات ت��ري��ح (ال��رئ �ي��س ع�ب��د الفتاح)
السيسي».

آسيا الوسطى

ح��ذر م��رك��ز ال��دراس��ات ال��دول�ي��ة واالستراتيجية
من غياب «النظرة االستراتيجية» لدى صناع القرار
ف��ي م��ا يخص ال �ت �ط��ورات ال�ج��اري��ة ف��ي «افغانستان
والباكستان وآس�ي��ا ال��وس�ط��ى ...ال سيما انّ حاجة
الواليات المتحدة لإلبقاء على حضور اساسي في
المنطقة ال يحظى ب��االج�م��اع ،واس �ت �ط��راداً ،لتبرير
ن�ش��ر م���وارد ون�ف�ق��ات اض��اف �ي��ة» .واوض ��ح «ان أس
االستراتيجية االميركية إلع��ادة ال �ت��وازن ف��ي آسيا
تضع نصب اعينها دول شرقي آسيا وتراجع اهمية
منطقة المحيط الهندي» ،ال سيما ان اميركا ال تزال
«ترى اهمية الهند ودورها لمراقبة وموازاة الصين،
بيد انها لم تحصد نتائج كبيرة او فوائد مرجوة».
ج��وا ً وف��وج الحرس الخامس والسبعين ،واللتين من
المرجح ان تنض ّمان إلى تعزيز قوة «الناتو» المعلن
عنها ،وباستطاعتهما اتخاذ مواقعهما خالل  18ساعة من
تلقي أوامر التحرك .القوتين مد ّربتين على مهام االقتحام،
الدخول عنوة الى أراضي الغير ،والسيطرة على المرافق
الحيوية .وش��ارك فوج الحرس المشار اليه في تأمين
منصة انطالق للجيش االميركي في جزيرة باربادوس
بالبحر الكاريبي ونجحت في مهمتها بأق ّل من  18ساعة
ممهّدة الميدان لتعزيزات الفرقة  82المحمولة.
مخازن األسلحة الثابتة المعدّة في أراض��ي دول
اوروبا الشرقية ستكون هدفا ً للغارات الروسية لحرمان
القوات الغازية من امكانياتها .وعليه ،ستضطر قوة حلف
«الناتو» إلى االعتماد شبه التام على ما تحمله معها
من أسلحة ومعدات لتنفيذ مهامها ،والتي ستتواضع
إنجازاتها بناء على ما لديها من إمكانيات.
مراهنة الحلف على الفرقة  82المحمولة الختراق
أراض���ي الخصم محفوفة بمخاطر ع��دة .باستطاعة
الفرقة إنزال نحو  2.000مظلي وعربات مد ّرعة ومدافع
هاون من طراز  155ملم على شريط يمت ّد نحو  5كلم
واستخدامه كنقطة تجمع للتعزيزات واإلم��دادات ،ومن
ضمنها وحدات العربات المد ّرعة «سترايكر» .وينبغي
على قادة حلف «الناتو» اإلجابة الصريحة على المدى
الجغرافي المنوط بقواته تأمينها بالنظر الى تواضع
األسلحة والمعدات المستخدمة.
في ذلك الزمن القريب ،أوكلت الفرقة  82المحمولة
مهمة السيطرة على جسر نيميغن في مدينة هولندية
بذات االسم ،تقع على ضفاف نهر فال المتف ّرع من نهر
الراين ،عام  .1944وفشلت الفرقة في مه ّمتها على يد
وحدة من المد ّرعات االلمانية ،ولم تستطع التقدم الى
مضي
ابعد من  400متر من الجسر إنجاز مهمتها إال بعد
ّ
بضعة أيام بدعم من القوات البرية التابعة للفيلق ،30
بعدما تكبّدت خسائر كبيرة.
ام��ا الشعبة األول���ى البريطانية المحمولة فكانت
خسائرها أعلى من نظيرتها األميركية اذ فقدت منطقة
اإلن��زال التي سيطرت عليها سابقاً ،ونفذت ذخيرتها

الجهود الدولية لهزيمة «داع�ش» تتطلب ت�سوية �سعودية
– ايرانية» في ّ
ظل غياب م�ؤ�شرات وا�ضحة على وجود
ا�ستراتيجية �أميركية
الزلزال الذي عصف بالباكستان.
وعانت تلك القوة من تعدد الوالءات الوطنية لقواتها
مما اضعف جهود التنسيق في ما بينها ،كما شهدت
عليه دورة االلعاب االولمبية .اذ شارك فيها نحو 9،500
عنصر من كتيبة مظليّين فرنسية وسرية من القوات
الجوية المحمولة لليونان وسرية ق��وات خاصة من
بلجيكا؛ توزعت غالبيتهم العظمى ،8.500 ،على القوات
الجوية والبحرية ،والمتبقي نحو  1،000عنصر من
القوات البرية.

درس من التاريخ

بناء على ما تقدم ،يبرز السؤال ان كان باستطاعة
القوات الحديثة للحلف تشكيل ق��وة ردع يحسب لها
حساب من قبل روسيا.
اإلج��اب��ة ق��د ت��ق��ود ال��م��رء وق���ادة الحلف ال��ى النظر
بأحداث التاريخ القريب التي جرت على أراضي بلجيكا
وهولندا قبل نحو  70عاما ً في مثل هذه األي��ام .آنذاك،
شاركت قوة التدخل السريع للحلفاء اعتبرت األكبر في
حجم عمليات القوات المحمولة جوا ً في «عملية ماركت
غاردن» ،في الفترة الممتدّة من  17الى  25أيلول .1944
كانت نتيجتها مأساوية اذ تع ّرضت الفرقة الجوية
البريطانية االولى المتمركزة في مدينة ارنام الهولندية
الى ابادة شبه تامة.
يدرك القادة العسكريون ،القدامى والحاليون ،القدرة
المحدودة لقوات التدخل السريع لتنفيذ مهامها انطالقا ً
م��ن طبيعة تشكيلها وتسليحها كقوة مشاة خفيفة
الحركة ،عادة ما يت ّم إنزالها في مواقعها ج��واً .الميزة
األولى التي تتحلّى بها تلك القوات هي برامج التدريب
والتأهيل المكثفة التي تتف ّوق على ما يماثلها لتأهيل
القوات البرية العادية.
القوات االميركية ،بدورها ،لديها الفرقة  82المحمولة

قوة التدخل الحالية التابعة لـ«الناتو» ي�ستغرق تحركها
نحو � 5أيام للو�صول الى الميدان وبا�ستطاعتها البقاء
التزود بالإمدادات
نحو  30يوم ًا من دون اال�ضطرار �إلى
ّ

وإمداداتها ،ومن لم يقع في قبضة االلمان من رجاالتها
ف ّر هارباً .يذكر انّ المعركة وثقتها هوليوود بفيلم يحمل
عنوان «جسر صعب المنال».
ّ
أشرت «عملية ماركت غاردن» على عدد من الثغرات،
آن��ذاك ،والتي تجد صدى لها في اآلونة الراهنة .أه ّمها
عدم تناسق التوجيهات واالتصاالت بين مجموعة غير
متجانسة في اللغة وال��ع��ادات ،مع العلم انّ القوات
االميركية والبريطانية على جسر نيميغن كانت تتكلم
اللغة االنكليزية المشتركة ،فما بالك ان تعدّدت اللغات
المتداولة كما هي حال حلف «الناتو» ال سيما مع دول
اوروبا الشرقية ،ومآل مهام السيطرة المنوطة بالوحدات
المختلفة في ظرف زمني قصير ال يحتمل اي فجوات
او نواقص .باستطاعة ق��وات التدخل السريع للحلف
القتال وص ّد هجوم روسي محتمل ،لبضعة أيام ،بيد أنها
ستواجه مخاطر نفاذ ذخيرتها وإمداداتها .لع ّل األهم ،ما
ينتظر القوات الرديفة والتعزيزات المتعددة من مهام
أش ّد تعقيدا ً من القوات الخاصة في المسرح الميداني.
رب��م��ا ت��ط�� ّورت ال��ع��ل��وم العسكرية ف��ي النظريات
والتطبيقات والتكتيكات المتبعة ،منذ ذلك الزمن .بيد انّ
الطبيعة البشرية وما تتطلبه من زمن الستيعاب ك ّل ما
هو جديد ومتط ّور ال تستطيع تجاوز آفاق العقل البشري
ليواكب سرعة االبتكار والتقنية.
عند إقدام حلف «الناتو» على دخول معركة مع روسيا
للسيطرة على بعض أراضيها في ظ ّل غياب شبه تام
للدعم الجوي فانه يجازف ب��أرواح نحو  4،000من
جنوده فضالً عن الضحايا اآلخرين.
اذن ،قوة حلف «الناتو» الموعودة ربما تجد مآلها
في البعد السياسي كرسالة تطمين ألعضاء الحلف
أكثر مما هي قوة حقيقية باستطاعتها تنفيذ مهام ذات
طبيعة عسكرية ضمن سياق خسائر محسوبة تستطيع
تعويضها .بعض التوجهات في حلف «الناتو» تنظر
الى نشر قوات برية صغيرة الحجم بصورة دائمة في
أراضي دول اوروبا الشرقية ،استنادا ً الى توفر المعدات
واإلمدادات المطلوبة في متناول اليد.
سيد الكرملين وقادته العسكريون يدركون ذلك من
دون ريب .وقد يتريّث قليالً إلع��ادة النظر بقوات حلف
«الناتو» ،لكن من المرجح ان يمضي قدما ً في مواجهاته
من دون حسابات تلجمه لتحقيق استراتيجية بالده.

