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الهجمات الإرهابية في فرن�سا هل ت�شكل
ذريعة لحروب ا�ستعمارية جديدة؟
} حميدي العبدالله
طالب السيناتور األميركي جون ماكين صديق التنظيمات اإلرهابية،
وال��ذي ح ّل بضيافتها في سورية أكثر من م��رة ،طالب بقيام الواليات
المتحدة وحلفائها الغربيين بشن هجوم بري على «داعش» في سورية
والعراق.
وكعادة ماكين ومعسكر الحرب في الواليات المتحدة ،والمحافظون
الجدد وأنصار الكيان الصهيوني في الكونغرس وفي النخبة الحاكمة
األميركية ،ال يتركون فرصة سانحة من دون توظيفها لصالح إقناع اإلدارة
األميركية بالتو ّرط في حرب جديدة في المنطقة في الظاهر أنها تستهدف
اإلره��اب ،ولكن في الواقع تستهدف منظومة المقاومة والممانعة في
المنطقة ،وتحديدا ً سورية ،فأجندته باتت واضحة ،وهو إضعاف إيران
لخدمة الكيان الصهيوني.
لكن هل تشكل هجمات فرنسا اإلرهابية التي يطلق عليها إعالميا ً «11
أيلول الفرنسي» سببا ً إلطالق موجة جديدة من الحروب االستعمارية
تشبه تلك التي أعقبت هجمات  11أيلول اإلرهابية في الواليات المتحدة
والتي انتهت باحتالل أفغانستان والعراق؟
لو كان القرار بيد معسكر الحرب في الواليات المتحدة الذي يشكل
ماكين أبرز نجومه ،ولو ترك األمر للرئيس الفرنسي ووزيري خارجيته
وداخليته ألمكن االستنتاج بأنّ موج ًة جديدة من الحرب االستعمارية
على األبواب ،تستهدف هذه المرة سورية ،إضاف ًة إلى استهدافها العراق
مرة ثانية.
لكن الظروف القائمة اآلن ،دوليا ً وإقليميا ً وفي العراق وسورية ،تجعل
هذا االحتمال من رابع المستحيالت.
أوالً ،الوضع الدولي تغيّر عما كان عليه في  11أيلول  ،2001في ذلك
الوقت كانت الواليات المتحدة تتربّع منفردة على عرش النظام الدولي
األح��ادي ،هذا الوضع تغيّر جذريا ً اآلن في ظ ّل نهوض روسيا والصين
وتدهور العالقات الروسية الصينية .في ذلك الوقت كان ال��رأي العام
الغربي في غالبيته الساحقة حيادياً ،وكانت الفرصة متاحة أمام معسكر
الحرب لتمرير مخططاته ،علما ً أنّ مذكرات جورج تينيت أبرزت حتى
في ذلك الوقت مستوى المعارضة للحرب التي ش ّنت على العراق ،أما
اليوم فإنّ الرأي العام له رأي آخر ويفرض قيودا ً على صانعي القرار في
الواليات المتحدة وفي فرنسا يصعب تجاوزها ،بل ثمة مسؤولون كبار
في إدارة بوش التي ش َّنت العدوان على العراق باتوا اآلن ينتقدون احتالل
العراق ويس ّمون ما قام به بوش بأنه حرب «اختيار ال حرب ضرورة» كما
أوضح ذلك رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية األميركية في والية
بوش األولى «ريتشارد هاس» في كتاب صدر له يتض ّمن تقييما ً لدوافع
الحرب ونتائجها.
ثانياً ،ح��روب الواليات المتحدة وحلفائها الغربيين البرية فشلت
في العراق حيث أزدهر في ظ ّل وجود هذه القوات اإلرهاب ،وفشلت في
أفغانستان ،ومن الصعب إقناع أحد اليوم بإمكان ربح أيّ حرب برية
تتو ّرط فيها الحكومات الغربية بذريعة مالحقة ومطاردة اإلرهابيين.
ثالثاً ،أيّ قوات برية لن تقبل بها حكومات المنطقة المعنية ،وتحديدا ً
الحكومتان العراقية والسورية ،وأيّ تدفق للقوات البرية سيعني القتال
على جبهتين ،جبهة «داع���ش» وتنظيمات القاعدة األخ���رى ،وجبهة
الجيشين العراقي والسوري وحلفائهما ،وبديهي أنّ من عجز عن ربح
الحرب في العراق وأفغانستان في ظ ّل وضع دولي ليس فيه ك ّل هذه
التعقيدات لن يربحها هذه المرة ،ومن الصعب االستجابة لتحريض
ماكين وشركائه لهذه األسباب وليس أليّ سبب آخر.

عا�صفة جبل مح�سن ّ
تتحدى الجميع
انحسرت عاصفة السماء وأطلت الشمس على طرابلس اللبنانية وهي
تحصي عدد شهداء وجرحى قضوا في التفجير اإلرهابي في منطقة جبل
محسن.
عاصفة وبرد شديدان ولباس ثقيل وأحزمة ناسفة تز ّنر أجسادأ وأرواحا ً
أنهت حياتها وحياة من حولها بأبشع الطرق...
الطقس بارد وتحت اللباس الثقيل أحزمة ال أحد يشك انّ القاتل يحملها،
وال أحد يشك أنه بين رواد ذلك المقهى !...أيّ أمن وأيّ حديث سوى عن البرد
القارس عند شعوب الشرق والمنطقة ،حيث البحث عن ملجأ للتسلية والدفء
بعيدا ً عن روتين المنازل.
سياسيا ً تبدو العملية االنتحارية في جبل محسن متو ّقعة عند عدد كبير من
المتابعين واألمنيين الذين راهنوا على برد الشتاء وما سيتركه من ضغط على
اإلرهابيين بعدما تناقلته األرصاد الجوية من قساوة في هذا الموسم البارد...
الجرود اللبنانية المالصقة لألراضي السورية والمشتركة معها في بعض
المناطق التي اح ُتجز فيها االرهابيون ،باتت تلك الجماعات في مأزق كبير،
وبالنسبة إليها في هذا الطقس المثلج ،فالتقدم الذي أحرزه الجيش السوري
والجيش اللبناني وحزب الله ،جعل من هذه المجموعات محتجزة بين فكي
كماشة ال التقدم نحو لبنان مضمون النتائج وال التراجع الى الخلف نحو
الجانب السوري بهذه السهولة.
ُ
ضغط المسلحين على لبنان لم يبدأ اليوم ،فهو كان قد بدأ منذ خطف
العسكريين اللبنانيين وذبح عدد منهم تدريجياً ،حيث لم تتجاوب الدولة
اللبنانية حتى الساعة مع ما طلبه المسلحون حينها ،وكان إطالق سراح
إرهابيين من سجون لبنان ،ومع الوقت تبيّن انّ مبدأ إخراج المطلوبين من
السجون لم يكن يوما ً هدفا ً للجماعات المسلحة ،بل كان الهدف دائما ً منطقة
آمنة يتنقلون فيها ويؤ ّمنون ك ّل ما يحتاجون بال رقيب من الدولة اللبنانية.
البرد ضغط من جهته ،لكن يبدو انّ أجواء الحوار بين تيار المستقبل وحزب
الله أرخت أيضا بظاللها ،فالمتض ّرر األول من أيّ تقدم في هذا اإلطار بين
أكبر فصيلين في لبنان هو استهداف مباشر لك ّل مساعي اإلرهاب في توسيع
الشرخ والتباين بين الفرقاء ،خصوصا ً بالنظر الى رمزية الوضع الديموغرافي
للمنطقة المستهدفة (جبل محسن) ،حيث يظهر بوضوح أنّ المطلوب من
استهدافها هو استهداف الحوار مباشرة ،لكي تتصدّر الحساسيات واالتهامات
المتبادلة المشهد بعد االتفاق على تنفيس االحتقان المذهبي والتهدئة بين
الطرفين.
ال يمكن توقع المنطقة المقبلة او الهدف المقبل الذي قد يخطط اإلرهاب
لضربه ،لكن األكيد أنّ هذا االستهداف في جبل محسن لن يكون األخير ،وأنّ
الجميع في خطر طالما أنّ البالد مقبلة أكثر فأكثر على أجواء حوار متبادلة
تسعى «داعش» وأخواتها بشتى الطرق إلى عرقلتها واالستمرار في بث الفرقة،
ألنها تتض ّرر من تضافر الجهود اللبنانية لمحاصرة اإلرهاب ونبذه.
الخطر اإلرهابي ال يوفر أي منطقة في لبنان ،سواء كانت موالية لسورية
وحزب الله ،أو لتيار المستقبل ،وطبعا ً مراكز الجيش اللبناني والمناطق
المسيحية ،وعليه ...فإنّ المسؤولية تقع أكثر على ك ّل من بادر وتجاوب
بالمباشرة ببث أجواء الحوارات في لبنان من حزب الله وتيار المستقبل ،إلى
العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع.
عاصفة جبل محسن تتحدى الجميع ،وأمنيا ً فإنّ أيام البرد المقبلة قد ال
تبشر بالخير.

«توب نيوز»

�صهيونية �إ�سالمية وم�سيحية
تعيش «إسرائيل» مأزقا ً تاريخيا ً ووجوديا ً بسبب العجز عن خيارات السلم
والحرب ،وتدرك أنّ زمن أعدائها قادم وفي طليعتهم إيران.
تدرك أميركا أيضا ً فشلها.
أنّ
ما بيد «إسرائيل» ليس الفراغ ،كما ما بيد أميركا ليس الفراغ.
ربما للمرة األولى البدائل ال تتالقى والخيارات ليست واحدة ،لكن لـ«إسرائيل»
في أميركا أكثر مما ألميركا في «إسرائيل».
استراتيجية الخروج من المأزق بعد فشل الحروب بالنسبة إلى أميركا هي
التفاهمات والتسويات.
تنتظر واشنطن نضج حلفائها التركي والسعودي وأساسا ً «اإلسرائيلي»
لتقبّل خيارها البديل وتح ّمل خسائره.
خط الدفاع «اإلسرائيلي» هو تفجير حرب إسالمية مسيحية في أوروبا،
والحقا ً في أميركا ،وح��رب سنية شيعية في الشرق األوس��ط بعد تهجير
المسيحيين.
الصهيونية اإلسالمية التي تمثلها «النصرة» و«داعش» والوهابية تقابلها
صهيونية مسيحية يمثلها التطرف الديني والعرقي وبيئتهما الحاضنة السكان
البيض في الغرب والمهاجرون المسلمون مقابلهم.
فرنسا ولبنان نماذج لالختبار.
تحتاج «إسرائيل» إطالة االنتظار األميركي لتبدأ حربها البديلة.
تفجير باريس وهجوم «النصرة» في نبل والزهراء وتفجير جبل محسن كلها
خطط «إسرائيلية» بأياد إسالمية.

التعليق السياسي
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�إعادة بناء الثقة بين بوتين و�أوباما!...
} راي ماكغفرن

*

مع اقتراب الربع األخير من رئاسته ،على
ب��اراك أوباما أن يقرر ما إذا ك��ان سيسمح
للمحافظين ال��ج��دد بتكبيله بالسالسل
والقيود ،أو أنه سيكسر أخيرا ً حلقة الميوعة
بانتهاج سياسة خارجية واقعية عبر السعي
إلى إيجاد حلول عملية لمشاكل العالم ،بما
في ذلك األزمة مع روسيا على أوكرانيا.
إنّ ع��ام  2015سيشهد بالتأكيد نقطة
تح ّول في العالقات بين الواليات المتحدة
وروس��ي��ا ،بطريقة أو أخ��رى .وم��ع ذل��ك ،ال
نعرف ما إذا كانت التوترات ستتصاعد ،مع
استمرار الحرب بالوكالة في أوكرانيا ،أم
أنها ستتدهور نحو حرب أوسع ،أم ستهدأ،
ويعتمد ذلك في الغالب على قرار الرئيس
باراك أوباما.
إنّ مفتاح اإلج��اب��ة عن ه��ذا ال��س��ؤال هو
السؤال التالي :هل أوباما ذكي وقوي بما فيه
الكفاية لكبح جماح وزير الخارجية جون
كيري ،والمحافظين الجدد وفريق «التدخل
الليبرالي» المهيمن في وزارة الخارجية،
ومعهم صقور الدجاج في الكونغرس ،بينما
ال يتردّد معظم هؤالء في مغازلة نزعة الحرب
وهم ال يعرفون شيئاً ،فعلياً ،عن حقيقة تلك
الخيارات وكلفتها.
أما الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،فهو
على النقيض من ذلك ،وهو الذي شهد آثار
الحرب في سن مبكرة .فقد ولد في لينينغراد
(س��ان��ت بطرسبورغ ح��ال��ي�اً) بعد ثماني
سنوات من الحصار ال��ذي فرضه الجيش
األلماني .ويقول مايكل والزر ،عن الحرب ض ّد
المدنيين آنذاك «كانت أعداد ضحايا حصار
دام  900يوم لمدينة لينينغراد ،أكثر مما
كانت عليه في جحيم هامبورغ ودريسدن
وطوكيو وهيروشيما وناغازاكي مجتمعة».
توفي فيكتور ،األخ األكبر لبوتين ،أثناء
ال��ح��ص��ار .وت��ج��رب��ة ال��ش��اب ب��وت��ي��ن ه��ي،
بطبيعة الحال ،جزء ال يتجزأ من وعيه ،وهذا
قد يساعد في تفسير سبب ميله إلى التحدث
بعبارات قصيرة ال تنطوي على التهديد
المته ّور الذي يردّده مسؤولون غربيون كبار
في هذه األيام ،وكثير منهم يجهلون مشاعر
ك ّل من عانى من الحرب والتاريخ المعقد في
أوكرانيا.
يمكن القول إنّ قلة من األميركيين كانوا
يعلمون ،ف��ي مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن العام
الماضي ،كيف يشيرون إلى أوكرانيا على
الخريطة ،واالنطباع بأنّ األوكرانيين يعانون
من س��وء التغذية و ّل��دت��ه «وس��ائ��ل اإلع�لام
الرئيسية» ،لكنّ أحدا ً لم تكن لديه فكرة تذكر
عن طبيعة التوترات السياسية الداخلية،
واالنقسام بين غرب أوكرانيا الذي يميل نحو
أوروبا وشرقها الذي تربطه عالقات قوية مع
روسيا.
دعونا نبدأ مع إش��ارة وجيزة إل��ى أه ّم
النقاط البارزة لهذا التاريخ قبل معالجة
المخلفات في اآلونة األخيرة ونوضح بعض
التوصيات مع بداية العام الجديد.
بعد أق ّل من ثالثة أسابيع من سقوط جدار
برلين في  9تشرين الثاني عام  ،1989وجه
الرئيس جورج بوش األب دعوة إلى زعيم
الكرملين ميخائيل غورباتشوف لحضور قمة
في مالطا حيث توصال إلى صفقة تاريخية
تقتضي ب��أن تلتزم موسكو باالمتناع عن
استخدام القوة إلعادة فرض السيطرة على
أوروب���ا الشرقية ،وتتعهد واش��ن��ط��ن ،في
المقابل ،بعدم استغالل االضطرابات هناك.
ت ّمت بلورة تلك الصفقة في وقت الحق
وبعد شهرين فقط ،بعدما أقنع وزير خارجية
بوش األب جيمس بيكر الرئيس غورباتشوف
بابتالع الكأس الم ّر وقبول انضمام ألمانيا
�وح��دة إل��ى حلف ش��م��ال األطلسي في
ال��م� َّ
مقابل تعهد الحلف بأنه «لن يقفز» شرقا ً من
ألمانيا .وقد قال لي السفير األميركي السابق
في موسكو جاك ماتلوك ،الذي كان شاهدا ً
على ك ّل ذلك ،في رسالة بالبريد اإللكتروني:
«أنا ال أرى كيف يمكن ألي شخص أال يتوقع
التوسع الالحق لحلف شمال األطلسي».
ُّ
وأشار الديبلوماسي البارع الذي شارك
في المحادثات الثنائية الحرجة في أوائل
عام  ،1990إلى أنّ التعهد المتبادل لم يتم
بنص مكتوب ومع
تدوينه والتوقيع عليه
ّ
ذلك ،فإنّ التراجع عن تعهدات ،مكتوبة كانت
أم غير مكتوبة ،يمكن أن يزعزع الثقة بين
الدول.

لماذا لم تكن صفقة مكتوبة

سألت ماتلوك وفيكتور بوريسوفيتش
ك��وف��ال��دي��ن ال��ع��ام ال��م��اض��ي ،وه��م��ا أح��د
مستشاري غورباتشوف ،1991-1989
لماذا لم ي��د َّون تفاهم بيكر -غورباتشوف
على الورق ،فأجاب ماتلوك« :لم يكن هناك
اتفاق بعد ذلك ،بل عرض ك ّل من بيكر ووزير
الخارجية األلمانية الغربية هانز ديتريش
غينشر أفكارا ً على غورباتشوف للنظر فيها،
ولم يعطِ جوابا لكنه قال فقط أنه سيفكر بها،
وكانت بعدها اتفاقات رسمية باالشتراك مع
آخرين».
إلي بالبريد اإللكتروني
في رسالة أرسلها ّ
في الخريف الماضي ،أكد كوفالدين ما قاله
ماتلوك ،الفتا ً إلى التزام أميركي قدّمه بيكر
آن���ذاك «حيث تعهد لغورباتشوف بعدم
توسع حلف شمال األطلسي شرقا ً في أيام
متتالية عندما اجتمع الرجالن ألول مرة،
وبعد ذلك مع المستشار األلماني الغربي
هيلموت كول يوم  9و 10شباط  .»1990أما
لماذا لم يُكتب هذا التعهد فأجاب كوفالدين:
«هذا الطلب كان سيبدو غريبا ً بعض الشيء
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،فقد ك��ان حلف وارس���و ال
يزال على قيد الحياة ،وكانت قوات الجيش
السوفياتي تتمركز في جميع أنحاء أوروبا
الوسطى .كان حلف شمال األطلسي محكوما ً
بهذا الواقع في بداية شباط  1990وال يكاد
أي شخص يتنبّأ بتطور األح��داث في العام
.»1990
ولكن عندما التقيت كوفالدين منذ بضعة
أشهر في موسكو ،وسألته لماذا ال يوجد
سجل للتعهدات التي قدمت لغورباتشوف،
كان ردّه أكثر عفوية ،فقد هز رأس��ه وغمز
بعينه ،وقال« :نحن موثوقون لديك».
أن يُكتب االتفاق أو ال يُكتب ،مسألة ثقة،
وليس لغورباتشوف اختيار أن يثق ليس
فقط بوزير الخارجية األميركية ،ولكن أيضا ً
بحكومة ألمانيا الغربية في ب��ون .ووفقا ً

لتقرير ُنشر قبل خمس سنوات فقط في مجلة
«دي��ر شبيغل» ،واستند إل��ى وثائق وزارة
خارجية ألمانيا الغربية ورد ما يلي:
«يوم  10شباط  ،1990ما بين الساعة
الرابعة والسادسة والنصف ،تحدث غينشر
إل��ى وزي��ر الخارجية السوفياتي إدوارد
شيفاردنادزه ،ووف��ق�ا ً للتسجيل األلماني
للمحادثة ،ق��ال غينشر« :نحن ن��درك أنّ
الموحدة على العضوية في
حصول ألمانيا
ّ
حلف شمال األطلسي ،تثير تساؤالت معقدة،
ومع ذلك ،هناك شيء واحد مؤكد بالنسبة لنا
وهو أنّ الناتو لن يتوسع نحو الشرق» .وألن
المحادثة تدور أساسا ً حول ألمانيا الشرقية،
أض��اف غينشر بصراحة« :وف��ي ما يتعلق
بالتعهد بعدم توسع حلف شمال األطلسي
فهذا ينطبق أيضا ً في اإلجمال».

طفرة في نمو حلف الناتو

يعرف البعض منا ،باستثناء أقلية متميّزة،
بقية القصة ،فقد تغاضت وس��ائ��ل اإلع�لام
الغربية ،عموماً ،عن تطورات مهدت الطريق
التاريخية كخلفية لالضطراب في أوكرانيا
العام الماضي.
بعد انهيار االتحاد السوفياتي عام 1991

فيكتور يانوكوفيتش ،وت ّم تحديد القادة الجدد
ألوكرانيا ووضعت جميع التفاصيل على
موقع يوتيوب في شكل محادثة هاتفية مدتها
أرب��ع دقائق بين مساعدة وزي��رة الخارجية
األميركية للشؤون األوروبية فيكتوريا نوالند
وسفير األميركي في كييف جيفري بيات.
وه��ن��ا مقتطفات ق��ص��ي��رة ج���دا ً م��ن تلك
المحادثة:
نوالند :ما رأيك؟
بيات :أعتقد أننا في اللعبة .وكليتشكو
(فيتالي كليتشكو) ،هي أحد قادة المعارضة
ال��رئ��ي��س��ي��ي��ن ،وم���ن ال���واض���ح أنّ الشبكة
اإللكترونية معقدة هنا .لقد أجريت اتصاال ً
بياتس (أرسيني ياتسينيوك ،زعيم آخر من
المعارضة) ،وأنا سعيد ألنك من وضعه على
الفور ،حيث يناسبه ،في هذا السيناريو .وأنا
سعيد جدا ً ألنه قال ما قاله ردا ً على ذلك.
نوالند :جيد .ال أعتقد أن ّكليتشكو يجب
أن يشارك في الحكومة أنا ال أعتقد أنه من
الضروري ،ال أعتقد أنها فكرة جيدة.
بيات :نعم .أعتقد ...مجرد السماح له
بالبقاء بعيدا ً وتفعيل مكانته السياسية...
نحن نريد أن نحافظ على الديمقراطيين
المعتدلين معاً ،لكنّ المشكلة ستكون مع أوليه

فيكتوريا نوالند م�صدر الخطر في فريق جون
كيري ومنت�صف ال�شهر الجاري حا�سم
بين الرئي�سين الرو�سي والأميركي
وتفكك حلف وارسو ،انض ّمت بولندا والمجر
وجمهورية التشيك إلى حلف شمال األطلسي
في ع��ام  ،1999وتبعتها أستونيا والتفيا
وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلغاريا
ورومانيا التي انض ّمت ع��ام  ،2004بينما
انض ّمت ألبانيا وكرواتيا عام .2009
ليس األمر لغزاً ،بل يمكن للمرء أن يالحظ
لماذا تريد تلك البلدان ،ومعظمها لديه الكثير
من التجربة المؤلمة في الكتلة السوفياتية،
أن تحتشد تحت مظلة حلف شمال األطلسي
ض ّد التهديدات القادمة من الشرق .ولكن ،كما
الحظ ج��ورج كينان وغيره في ذلك الوقت،
كان من المؤسف عدم وجود كمية من الخيال
والحنكة الستنباط أي بدائل جادّة لمعالجة
شواغل البلدان إلى الشرق من ألمانيا بطريقة
أخرى غير العضوية في الناتو .ورغم أنّ عدد
األسنان في فم ال��دب الروسي ك��ان ،في ذلك
الوقت ،قليل جداً ،كان ممكنا ً الحفاظ على وعد
عدم التوسع شرقاً.
توسع الناتو في البلدان األقرب إلى حدود
َّ
روسيا ،ما دفع الكرملين إلى رسم خط أحمر،
وعلى رغم التحذيرات القوية جدا ً من موسكو،
أعلنت قمة الناتو في بوخارست في  3أبريل
عام  2008ما يلي« :يرحب الناتو بتطلعات
أوكرانيا وجورجيا األوروبيتين األطلسيتين
للحصول ع��ل��ى ع��ض��وي��ة ف��ي ح��ل��ف شمال
األطلسي .وق��د اتفقنا اليوم على أن تصبح
هاتان الدولتان عضوين في الحلف».
غالبا ً ما يُنسى في الغرب ،ولكن ليس في
روسيا ،أنّ هذا البيان ال��ذي أص��دره الناتو
أدى إلى مغامرة قام بها الرئيس الجورجي
ميخائيل ساكاشفيلي ،حتى قبل أن يتم فتح
مظلة حلف شمال األطلسي لحكومته ،فبعد
أق� ّل من خمسة أشهر ُوضعت جورجيا في
قائمة االنتظار للحصول على عضوية حلف
شمال األطلسي ،وأم��ر ساكاشفيلي القوات
الجورجية بالهجوم على مدينة تسخينفالي
في أوسيتيا الجنوبية .كان ينبغي أال يفاجأ
أحد في الغرب عندما ردّت روسيا في شكل
ح��اد ،بإعطاء ال��ق��وات الجورجية دروس��ا ً
قاسية في المعارك التي استمرت خمسة أيام
فقط.
في نهاية المطاف ،ن��ادت واشنطن لدعم
ساكاشفيلي في عهد جورج دبليو بوش وكان
المرشح الرئاسي الجمهوري آن��ذاك جون
ماكين ،ال��ذي سبق أن ح� َّرض ساكاشفيلي،
بينما ظهرت الواليات المتحدة عاجزة عن
حمايته .وب���دال ً م��ن اس��ت��خ�لاص ال���دروس
المناسبة من هذه التجربة الفاشلة ،ال يزال
المحافظون الجدد الذين أداروا السياسة
الخارجية لبوش واستمروا داخل إدارة أوباما،
يركزون أنظارهم على أوكرانيا.
أصبح من الصعب إخفاء الحقيقة ،فهدف
واشنطن النهائي هو تلبية «تطلعات المناطق
الغربية» من أوكرانيا ودمجها ،في نهاية
المطاف ،وهذا ما دفع حلف شمال األطلسي
وال��والي��ات المتحدة إل��ى تدبير انقالب 22
شباط  ،2014في كييف.
وقبل ثالثة أسابيع من االنقالب في كييف،
كانت وزارة الخارجية األميركية تخطط
لتنظيم إزالة رئيس أوكرانيا المنتخب الرئيس

(أوليه تيانيبوك ،زعيم المعارضة الرئيسي،
رئيس ح��زب سفوبودا اليميني المتطرف)
ورفاق له.
نوالند :أعتقد أنّ ياتس هو الرجل الذي لديه
خبرة اقتصادية ،وتجربة في الحكم .إ ّنه هو...
ما يحتاج إليه هو كليتش وأوليه في الخارج.
إنه يحتاج إلى التحدث معهم أربع مرات في
األسبوع ،كما تعلمون...
وهكذا ،كانت المفاجأة حيث تحول ياتس
إلى الرجل األول لنوالند في وقت الحق بعد
ثالثة أسابيع فقط ،فت ّم اخ��ت��ي��اره رئيسا ً
للوزراء مباشرة بعد االنقالب في  22شباط،
وال يزال يتك ّرر الحديث عن الحظ!
ومع ذلك ،يظهر لنا مما تقدم شفافية فنون
ال����ظ��ل�ام

فقصة األزمة تبدأ مع ض ّم شبه جزيرة القرم،
الذي يُس ّمى أحيانا ً «الغزو الروسي» ،رغم
أنّ ال��ق��وات الروسية كانت تتمركز بالفعل
داخل شبه جزيرة القرم في القاعدة البحرية
الروسية في سيفاستوبول .هناك فقط قيل لي:
«ال يكفي الوقت ،لألسف» ،لكي ال نذكر توسع
الناتو شرقا ً أو حتى االنقالب في كييف.
الجزء المفضل من الرواية اإلعالمية هو أنّ
بوتين ح� َّرض على األزم��ة في أوكرانيا ألنه
كان يتوق إلى االستيالء على األراض��ي التي
ُفقدت خالل تفكك االتحاد السوفياتي ،ولكن
ليست هناك ذرة واح��دة من األدل��ة على أنّ
الروس كانوا سيعيدون ض ّم شبه الجزيرة،
لوال انقالب دبّرته نوالند ونفذه «البلطجية»
والجماعات الفاشية الذين يل ّوحون علنا ً
بالفتات النازية ورموزها.
قبل س��ن��وات ،ب���رزت ن��والن��د بشكل غير
طبيعي للغاية .والقائمة طويلة ويكفي أن نذكر
هنا أنها شغلت منصب النائب األول لمستشار
األمن القومي لنائب الرئيس ديك تشيني ،وقد
اعتبرت ضمن فريق الظ ّل في مجلس األمن
القومي خالل سنوات .2005-2003
ي��ق��ال إنّ ن��والن��د عملت ح���ول «تعزيز
الديمقراطية» في العراق وت ّمت ترقيتها بعد
ذلك مع وزيرة الخارجية هيالري كلينتون،
إلى منصب الناطقة باسم وزارة الخارجية
ومن ثم إلى مساعدة وزير الخارجية للشؤون
األوروبية ،ما أتاح لها تولي مسؤولية ملف
أوكرانيا .كما أنّ نوالند متزوجة من ُم َنظر
المحافظين الجدد روبرت كاغان ،الذي شارك
في فريق مشروع القرن األميركي الجديد
وساهم في الضغط من أجل غزو العراق في
وقت مبكر من عام .1998
وبحلول أيلول  ،2013كانت نوالند واثقة
ج��دا ً م��ن سيطرتها على سياسة ال��والي��ات
المتحدة تجاه أوكرانيا وتولت رعاية زعماء
االن��ق�لاب األوك���ران���ي ور َّوج����ت باستمرار
لمساعدة أوكرانيا على تحقيق «طموحاتها
األوروبية ،حيث استثمرنا أكثر من  5مليارات
دوالر ».وقالت إنها خاضت تجربة في تنظيم
احتجاجات ميدانية في كييف وفي التخطيط
لكيفية ّ
حث المتظاهرين على التجمع وتدبير
آليات ارتباط بينهم.
في وزارة الخارجية خلق أوباما واثنان
من وزراء الخارجية هيالري كلينتون وجون
كيري ،الجسر البشري لسنوات العهد المظلم
بقيادة المحافظين الجدد .ولذلك تبدو نوالند
من أبرز الرموز في إدارة أوباما .ويقول رون

هدف وا�شنطن النهائي تلبية «تطلعات
المناطق الغربية» من �أوكرانيا ودمجها
وهذا ما دفعها و«الناتو» �إلى تدبير انقالب
� 22شباط  2014في كييف
من «ميدان الدمى المتحركة» (عنوان أعطاه
المترجم الروسي للصور المرفقة بالنسخة
الخاصة من المحادثة على موقع يوتيوب)،
ون���ادرا ً ما ُتذكر ه��ذه البطوالت في وسائل
اإلعالم األميركية ،وبدال ً من ذلك ،يتم إعطاء
الصدارة لـ«العدوان» الروسي المزعوم الذي
تمثل بض ّم شبه جزيرة القرم ،وهي الخطوة
ال��ت��ي سمحت للسكان ف��ي شبه الجزيرة
بأغلبية ساحقة بالتعبير عن إرادتهم بالتم ّرد
على النظام الذي فرضه االنقالب في كييف
عبر االنضمام إلى روسيا.

ال وجود للنازيين في الصورة

في وسائل اإلعالم الرئيسية في الواليات
المتحدة ،تقدم ص��ورة مزيفة عن االنقالب
العنيف ال��ذي ُنفذ ي��وم  22شباط ،بقيادة
النازيين الجدد وبواسطة ميليشيات شديدة
التنظيم قتل أفرادها رجال الشرطة واستولوا
على المباني الحكومية .فالرواية األميركية
ّ
المفضلة عن األحداث هي أنّ الرئيس األوكراني
يانوكوفيتش وموظفيه ق��� ّرروا ،ببساطة،
مغادرة المدينة بسبب القوة المعنوية التي
جسدها تدفق المتظاهرين السلميين إلى
َّ
ميدان كييف.
وج���اء م��ا ق��ال��ه ج���ورج ف��ري��دم��ان ،خالل
مقابلة في  19أيلول الماضي أدلى بها لمجلة
«كوميرسانت» الروسية ،بمثابة مفاجأة
سعيدة ،حيث وص��ف اإلط��اح��ة بالحكومة
األوكرانية بأنها «االن��ق�لاب األكثر وضوحا ً
في التاريخ ».يذكر أنّ فريدمان هو رئيس
«ستراتفور» المؤسسة البحثية التي غالبا ً
ما ُتوصف بأنها «ظ ّل» وكالة االستخبارات
المركزية األميركية . CIA
ومع ذلك ،وفي سياق الرواية السائدة التي
تك ّررها وسائل اإلع�لام األميركية ،فضالً عن
غيرها مثل «بي بي س��ي» ،كانت لي تجربة
شخصية مع هذه قضية أوكرانيا الحساسة.

سوسكيند إنّ مسؤوال ً كبيرا ً في إدارة بوش
األب قال له« :نحن إمبراطورية اآلن ،وعندما
نتصرف ،فإننا نخلق واقعنا الخاص».
ق��د يكون ه��ذا المفهوم ه��و الموجه في
تصرف ن��والن��د وك��ي��ري ،اع��ت��راض�ا ً لخطة
أوب��ام��ا ،المؤجلة ف��ي ال��غ��ال��ب ،لتشغيل
سياسة الواليات المتحدة وجها ً لوجه مع
روسيا ،لكنّ ماتلوك يجد بعض العزاء في
ذلك لفهم ما يبدو أنه يحدث في السياسة
تجاه أوكرانيا.
في وقت مبكر من األزم��ة الناشئة هناك،
قال ماتلوك« :ال أستطيع أن أفهم كيف أنه
(أوباما) يمكن أن يفشل في إدراك أنّ مواجهة
الرئيس بوتين علنا ً في القضية التي تحت ّل
مكانة رئيسية من الشرف والفخر القومي
ال��روس��ي ،ستولد ت��أث��ي��رات عكسية على
القضايا المطروحة ،وهو في الواقع يق ّوي
النزوع الروسي الذي يتعيّن عليه تحاشيه
ولكن يبدو كما لو أن��ه ،جنبا ً إلى جنب مع
مستشاريه ،يعيشون في الكون االفتراضي
الفكري والنفسي البديل« .وقبل أن أنهي
مع بعض التوصيات ،دعونا نطبق األدوات
التحليلية على ما تورده وسائل اإلعالم ،لنرى
ما إذا كنا نستطيع أن نتبيّن كيف سيكون ر ّد
فعل الرئيس الروسي على ك ّل هذا.
بعد عشرة أي��ام من االنقالب في كييف،
ش��ك��ا ب��وت��ي��ن خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي من
«شركائنا الغربيين الذين يواصلون التدخل
في أوكرانيا ،ويغلبني الشعور في بعض
األحيان بأنه في مكان ما عبر بركة ضخمة،
في أميركا ،والناس يجلسون في المختبر
إلجراء التجارب ،كما لو كانوا مع الفئران ،من
دون فهم الواقع أو عواقب ما يفعلون .فلماذا
تحتاج إلى القيام بذلك؟ «
وف��ي خطاب ألقاه بعد أسبوعين ،قال
بوتين« :لقد كذب زمالؤنا في الغرب ،مرات
عديدة ،وقاموا باتخاذ ال��ق��رارات من وراء

ظهورنا ،فوضعونا أمام األمر الواقع .حدث
ه��ذا م��ع توسع الناتو إل��ى ال��ش��رق ،فضالً
عن نشر البنية التحتية العسكرية على
ح��دودن��ا .ح��دث ذل��ك مع نشر نظام الدفاع
ال��ص��اروخ��ي» .وأض���اف« :إنهم يحاولون
باستمرار إلحاق الضربات بنا ،لكن هناك
ح���دودا ً لك ّل ش��يء ،وم��ع أوك��ران��ي��ا ،تجاوز
شركاؤنا الغربيون الخط ،واليوم ،ال ب ّد من
وضع ح ّد لهذه الهستيريا ودحض خطاب
الحرب ال��ب��اردة .روسيا لديها مصالحها
الوطنية الخاصة التي ينبغي أن تؤخذ في
االعتبار واالحترام».
ي��وم  8أيلول  ،2013عندما عيّن جون
ك��ي��ري ن��والن��د ف��ي منصب م��س��اع��دة وزي��ر
الخارجية ،وق��ال إنها حققت الكثير من
اإلنجازات ومع المديح الذي يستحق تماما ً
وصفه باإلعجاب ،كان مجرد تلميح كيري
من شأنه أن يطلق لها العنان في صياغة
السياسة تجاه روسيا وأوكرانيا وغيرهما.
لحسن الحظ ،كانت نوالند غير قادرة على
تخريب الحوار وراء الكواليس بين أوباما
وبوتين ،الذي مكن بوتين من ثني أوباما عن
مهاجمة سورية في أيلول  2013عبر إقناعه
ب��أنّ السوريين كانوا على وش��ك الموافقة
على تدمير جميع األسلحة الكيميائية.
وكان أوباما قد حجب عن كيري وقائع هذه
المحادثات الحساسة ،لكنه ترك له مه ّمة
القيام بجهود لحشد الدعم الدولي للقيام
بعمل عسكري ض ّد سورية.
بدا جون كيري مصدوما ً باتفاق استثنائي
توصل إليه أوباما وبوتين مع سورية ،وبدا
واضحا ً أنّ كيري كان شديد الحرج خالل
مؤتمر صحافي عقده في لندن يوم  9أيلول
 ،2013ورفض أي احتمال لموافقة سورية
على السماح بتدمير الترسانة الكيميائية.
وفي وقت الحق من ذلك اليوم أعلن بنفسه
عن االتفاق على تدمير األسلحة الكيميائية
في سورية.
لألسف ،وإلى ح ّد كبير ،يمكن اعتبار ش ّر
الواليات المتحدة في أوكرانيا تعبيرا ً عن
ر ّد ج��ون ك��ي��ري ،وعضو مجلس الشيوخ
صديقه جون ماكين ،وبالطبع نوالند ض ّد
روسيا التي قضت على اآلمال بشنّ الواليات
المتحدة حملة القصف الكبرى ض ّد الحكومة
السورية.
بوتين :كيري «يعرف أنه يكذب»
ومن النادر أن يدعو رئيس دول��ة كبرى
وزير خارجية دولة منافسة «ك��ذاب» ،لكنّ
هذا ما فعله بوتين بعد ستة أيام من إيقاف
الهجمة على سورية.
عندما وصل أوباما إلى سان بطرسبورغ
لحضور قمة G-20في  5أيلول عام ،2013
أش��ار بوتين علنا ً إل��ى ش��ه��ادة كيري في
الكونغرس حول سورية قبل بضعة أيام
حيث بالغ كيري إلى ح ّد كبير في الحديث عن
قوة من المتم ّردين «المعتدلين» في سورية.
وكان كيري يك ّرر أيضا ً ادعاءات مشكوكا ً
فيها للغاية (أورده��ا  35مرة خالل مؤتمر
ص��ح��اف��ي ع��ق��ده ي���وم  30آب ف��ي وزارة
الخارجية) زاعما ً أنّ حكومة الرئيس بشار
األس��د كانت وراء هجمات كيميائية قرب
دمشق في  21آبُ ،مدّعيا ً أنّ األسد قد تجاوز
بذلك «الخط األحمر» وكان أوباما يرى ،من
جانبه ،ضرورة التدقيق في الموضوع قبل
أي هجوم عسكري.
علق بوتين على تصريحات كيري بقفازات
دبلوماسية« :ك��ان ه��ذا غير س��ار للغاية
ومثيرا ً للدهشة بالنسبة إلي .نتحدث إليهم
(األميركيون) ،ونحن نفترض أنهم شعب
الئق ،لكنه يكذب ويعلم أنه يكذب ...هذا أمر
محزن»!
كلمات بوتين الصارمة حول كيري ،أبرزت
وراء الكواليس حقيقة التعاون بين أوباما
وبوتين لنزع فتيل األزم���ة السورية عام
 2013ونبّهت المحافظين الجدّد إلى ضرورة
تحطيم هذا التعاون ،وأصبح االنقالب في
أوكرانيا الجهاز المثالي للقيام بذلك.

قرارات السنة الجديدة

خمسة أشياء أوصي الرئيس باراك أوباما
بالقيام بها في بداية السنة الجديدة:
تخلص من كيري ونوالند.
إقرأ في صحيفة نيويورك تايمز افتتاحية
كتبها بوتين يوم  11أيلول  ،2013بعدما
ظهر أنّ التعاون مع أوب��ام��ا قد أسفر عن
نتيجة استثنائية ه��ي تدمير األسلحة
الكيميائية في سورية.
أوق��ف الحديث ع��ن ال��والي��ات المتحدة
كونها «األم��ة التي ال غنى عنها» .لقد ك ّرر
الرئيس أوباما هذا القول م��رات عديدة في
العام الماضي ،بينما اختار بوتين معالجة
هذه الفكرة بصورة الفتة في ختام مقاله:
«إنه أمر خطير للغاية تشجيع الناس على
رؤي��ة أنفسهم ب��ص��ورة استثنائية ،مهما
ك��ان��ت ال��دواف��ع .ه��ن��اك دول كبيرة ودول
صغيرة ،غنية وفقيرة ،دول مع تلك التقاليد
الديمقراطية وتلك الدول التي ال تزال تتل ّمس
طريقها إلى الديمقراطية وتختلف سياساتها،
أيضاً .نحن جميعا ً مختلفون ،ولكن عندما
نسأل عن النعم الربانية ،يجب علينا أن ال
ننسى أنّ الله خلقنا متساوين».
إضغط على ال��ذي��ن ب��اع��وا وطنهم في
كييف لوقف غبائهم .يمكن أن تتوافر للمرء
فرصة ذهبية للقيام بذلك ،عبر المشاركة
في قمة دولية دعي إليها الرئيس األوكراني
بترو بوروشينكو في  15كانون الثاني في
كازاخستان ،حيث من المتوقع أيضا ً حضور
بوتين وقادة ألمانيا وفرنسا للمشاركة.
وأخيراً ،اختيار نهاية مختلفة هذا العام
لخطاباتكم .فمثالً ماذا عن عبارة« :بارك الله
الواليات المتحدة األميركية وبقية العالم
أيضاً»؟
*عمل كاتب هذا التقرير راي ماكغفرن خالل
 27عاما ً كمحلل في وكالة االستخبارات المركزية
األميركية ،وشغل منصب رئيس فرع السياسة
الخارجية السوفياتية في الوكالة ،كما أع ّد
عدة تقديرات لصالح االستخبارات الوطنية،
وأع ّد في البيت األبيض التقرير اليومي الموجز
للرئيس ويعمل اآلن على الفريق التوجيهي
لمحترفي االستخبارات المخضرمين (يض ّم كبار
الشخصيات).
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