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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

الحراك الدولي حول �سورية
} حميدي العبدالله
تكثفت اللقاءات الدولية بمشاركة أطراف دولية فاعلة للبحث عن ح ّل
لألزمة القائمة في سورية .فبعد لقاء فيينا الرباعي الذي جمع وزراء
خارجية ال��والي��ات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا ،عقد لقاء
آخر على عشاء فرنسي في باريس بدعوة من وزير خارجية فرنسا،
وسيعقد لقاء جديد اليوم الخميس تشارك فيه إيران والسعودية ولبنان
ومصر واألردن وتركيا ،إضافة إلى وزراء خارجية روسيا والواليات
المتحدة.
ع�ن��وان��ان يحمالن دالالت لهذه ال�ل�ق��اءات .موسكو وضعت هذه
اللقاءات تحت عنوان «الح ّل السياسي» لألزمة في سورية ،الواليات
المتحدة وضعت هذه اللقاءات تحت عنوان «االنتقال السياسي» في
سورية ،وك��أنّ جدول هذه اللقاءات حسب واشنطن بات محسوماً،
وهو تخطى مسألة حق الشعب السوري في تقرير مصيره ،وبات نقل
السلطة هو المسألة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال اللقاءات،
وغابت قضية محاربة اإلرهاب غيابا ً كامالً.
العنوانان أوضحا مستوى الخالف وجذر ّيته ،وإذا لم تكن الواليات
المتحدة تقصد بالحديث ع��ن «االن�ت�ق��ال السياسي» تسهيل تراجع
حلفائها عن سقوفهم العالية ،وإذا ما أص ّرت على أنّ المسألة األساسية
التي تتصدّر جدول أعمال اللقاءات هو البحث في كيفية انتقال السلطة
في س��وري��ة ،فيمكن القول إنّ مصير ه��ذه اللقاءات لن يختلف على
اإلط�لاق عن مصير اللقاءات والمبادرات والتفاهمات السابقة ،بدءا ً
من تفاهمات جنيف  1ع��ام  ،2012وانتها ًء بجنيف  2ع��ام ،2014
ألنه لو كانت الدولة السورية ،وحلفاء الدولة السورية ،وتحديدا ً إيران
وروسيا ،لديهم االستعداد لنقل السلطة إلى المجهول – المعلوم ،وهو
التنظيمات اإلرهابية التي تسيطر وحدها ميدانيا ً في سورية ،لما كانت
ثمة حاجة لهدر ك ّل هذه الدماء ،ولما كانت ثمة حاجة لدعم إيران وتدخل
عسكري روسي في مواجهة اإلرهاب.
في ضوء هذه الحقيقة يمكن االستنتاج أنّ اللقاءات واالتصاالت التي
تجري على أكثر من صعيد إما أنها الخطوة األولى على طريق التفاوض
الجدي ال��ذي سترسم أفقه ومعالمه نتائج المعارك التي تخاض في
الميدان ،حيث يسعى ك ّل طرف إلى اإلمساك بأوراق تجعل كلمته العليا
في المفاوضات السياسية ،سورية وحلفاؤها يسعون إلى استعادة
المزيد من األراضي من سيطرة اإلرهابيين وخلق واقع ميداني جديد،
والواليات المتحدة وشركاؤها يسعون إلى توحيد صفوف اإلرهابيين،
وزيادة الدعم المقدّم لهم ،كما يتضح من خالل االتصال الهاتفي بين
الرئيس األميركي والملك السعودي ،وسعيهم إلى ص ّد هجوم الجيش،
على األق ّل ،إذا تعذر تحقيق المزيد من المكاسب الميدانية.
أي أزم��ة إقليمية دول�ي��ة تتداخل
واألزم��ة السورية ،شأنها ش��أن ّ
وتتقاطع فيها مصالح أطراف كثيرة ال يمكن إيجاد نهاية لها من خالل
مسار واحد ،سواء المسار العسكري ،أو المسار السياسي ،وفي هذا
السياق تأتي هذه اللقاءات الدولية واإلقليمية.

من الرومانية �إلى الفرنكوفونية
الحروب ت�سقط دو ً
ال وح�ضارات...
} سعدالله الخليل
رغم تعدّد النظريات التي حاولت أن تقدّم تفسيرا ً لسقوط اإلمبراطورية
الرومانية الغربية أواخر القرن الرابع ،بعد ما يقارب  500عام من التربع على
عرش القوة في العالم ،ثمة إجماع على الدور الكبير للفشل العسكري واالقتصادي
في سقوطها ،باإلضافة لصعود شق اإلمبراطورية الشرقي في أواخر القرن الثالث
على حساب النصف الغربي ،حيث نمت ثروة القسطنطينية بالتزامن مع انحدار
الشطر الغربي عقب األزمة االقتصادية ،ومما سرع في سقوط روما ،حيث تزامن
تع ّرضها للهجوم من القوى الخارجية مع أزمة مالية ح��ادّة سبّبتها الحروب
المستمرة واإلسراف في اإلنفاق اللذين أفرغا خزائن اإلمبراطورية ،ما دفعها إلى
وسع الفجوة بين األغنياء والفقراء ،وافقد
فرض الضرائب الجائرة ،األمر الذي ّ
االمبراطورية األيدي العاملة العتماد اقتصادها على العبيد الذين تستجلبهم
الحمالت العسكرية وغزو الشعوب.
وألنّ التاريخ يعيد ذاته ...فقد استقبل العالم تسعينيات القرن الماضي بسقوط
االتحاد السوفياتي بعد الفشل في الحفاظ على التوازن العسكري مع الواليات
المتحدة ،واليد األميركية الخفية في إسقاطه ،سواء عبر حروب أفغانستان
والعراق ،أو تهيئة واشنطن لجملة من العوامل االقتصادية المواتية لتفريغ
إمبراطورية االتحاد السوفياتي من الداخل ،وتغيّر موازين القوى الدولية التي
نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ،فتف ّردت واشنطن بسياسات العالم ،وألحقت
دول الغرب بنسب متفاوتة بسياساتها ،مع التركيز على التبعية االقتصادية لدول
أوروبا التي تباينت مفاعيل الدور األميركي بين التقسيم والتبعية المعلنة ،كحال
فرنسا ،فبعد عقود من التغ ّني بالفرنكوفونية كنهج ثقافي يتجاوز تقاسم اللغة،
إلى االشتراك في القيم اإلنسانية الفرنسية ،فكانت فرنسا ديغول تتح ّول إلى شركة
استثمارات سعودية يديرها البالط السعودي في عهد شيراك وساركوزي ،قبل أن
تتح ّول إلى الحظيرة القطرية في عهد هوالند ،بعد انضمام الدوحة عام  2012إلى
منظمة الدول الفرنكوفونية بصفة «دولة شريكة» من دون المرور بمرحلة «العضو
المراقب» ،وما أثار دخولها من جدل كونها ليست دولة فرنوكفونية ،ولعل تفسير
الرئيس الفرنسي بأنّ الفرنكوفونية ال تقتصر على اللغة ،بل تعني احترام حقوق
اإلنسان ،كذلك يثير من الجدل أضعاف ما أثارته الخطوة بح ّد ذاتها نظرا ً لسجل
الدوحة الحافل بغياب أدنى معايير احترام حقوق اإلنسان العالمية.
لم يجرؤ هوالند على االعتراف بأنّ االنضمام غطاء لصفقة ال تمتّ إلى الحضارة
والثقافة وحقوق اإلنسان بصلة ،بل مشروع يتجاوز مخاوف األعضاء في المنظمة
من رعاية قطرية لمدارس دينية ويصل إلى التو ّرط في مشاريع إسقاط دول
تتجاوز حدود سورية وليبيا والعراق واليمن لتصل إلى مالي والجزائر.
تو ّرطت سياسة فرنسا بالمشاريع السعودية القطرية ،ورهنت سياساتها
ألموال الدولتين ،وخاضت حروبا ً بالوكالة في ليبيا وسورية ،ما أفقدها دورها
القيادي وتح ّولت الدولة العظمى إلى تابع خليجي وهو ما قرأته موسكو جيدا ً
وعملت على إظهاره واستثماره في الحراك السياسي المتعلق بسورية ،فكانت
الدعوة والموافقة المتأخرة لحضور اجتماع فيينا بعد ضمان موسكو مشاركة
إيران ومصر ،وبعد الحضور الهزيل لعشاء عمل باريس الذي أعلن وزير الخارجية
الروسي عدم علمه به أو تلقيه أيّ دعوة.
تراجع ال��دور السياسي يرافقه تراجع اقتصادي ،فقد حذر مركز البحوث
االقتصادية واألعمال فرنسا من تراجع اقتصادها بحلول عام  2016ليحت ّل المرتبة
التاسعة في قائمة الدول االقتصادية العشرة الكبرى في العالم بدال ً من المركز
الخامس الذي تحتله حاليا ً مقابل صعود االقتصاد الروسي بحلول عام 2020
ليحت ّل المركز الرابع ،من حيث الشكل تتشابه الظروف التي تواجهها باريس بما
م ّرت به روما قبل قرون ،فهل يصيب الصعود السياسي والعسكري واالقتصادي
الروسي اآلتي من الشرق في مقتل المستقبل الفرنسي ،وتر ّد دمشق إلى باريس
الصاع صاعين ،فاألرض التي جعلت من فرنسا دولة غازية يسطر أبناؤها مالحم
نصرهم الحديث ويقرأون الفاتحة على مستقبل أحفاد غورو ...من الرومانية إلى
الفرنكوفونية الحروب تسقط دوال ً وحضارات.

«توب نيوز»

الأيام التركية
 مهما سمعنا من مواقف من األطراف المنخرطة في الحرب على سورية،وخصوصا ً من السعودية وفرنسا ،فاألكيد أنّ سياسة الحكومتين ليست نفسها
إذا فاز حزب العدالة والتنمية في تركيا بأغلبية تشكيل حكومة أو فشل في
نيلها.
 شكلت تركيا الجبهة الرئيسية لرهانات الحرب على سورية بسبب موقعهاالحدودي وقدراتها وحضانتها لـ«اإلخوان المسلمين» وحجم موقعها في حلف
األطلسي وتختلف الحرب على سورية مع أو بدون تركيا.
 تجهد فرنسا والسعودية لتجاهل االنتخابات التركية بقدر ما تنتظرانهاعملياً...
 ك ّل مواقف باريس والرياض عمليا ً هي تصعيد وتفاوض معاً ،فالتصعيديمهّد لمواصلة الحرب إنْ فاز ثنائي أردوغ��ان وداود أوغلو ،والتفاوض لو
بتصعيد يمكن أن يفتح باب التسويات إنْ فشل الثنائي انتخابياً.
 األحد موعد االنتخابات. الجمعة لقاء فيينا التفاوضي حول سورية. قبلت فرنسا والسعودية شراكة إيران بعد طول رفض ولكنهما قالتا كالما ًمرتفع السقوف حول مضمون المفاوضات.
 فيينا لن تخرج بغير استكشاف للمواقف وانتظار تركيا. األسبوع التالي تعود فيينا إلى جولة ثانية بعد اإلانتخابات التركية. -قد يقول الجبير وفابيوس االنتخابات ح ّل مناسب لسورية.

التعليق السياسي

قراءة تف�صيلية لم�سار و�أهداف مناورات «منعطف ترايدنت» لحلف الناتو
تح ّولت ان�ظ��ار المؤسسات الفكرية واالع�لام�ي��ة ال��ى ه�م��وم الداخل
األميركي ،ال سيما مرشحي االنتخابات الرئاسية والصخب الذي رافق
شهادة المرشحة هيالري كلينتون أمام لجنة تحقيق خاصة في مجلس
ال�ن��واب .سورية والتدخل ال��روس��ي حافظا على مكانتهما في أولويات
االهتمامات األميركية ،خاصة إلقرارها بالمفاجأة التي أحدثتها زيارة
الرئيس السوري لموسكو ولقائه نظيره الرئيس الروسي.
سيستعرض قسم التحليل مسألة تأجيج أجواء الحرب الباردة ،بين
أعضاء حلف الناتو وبين روسيا وحلفائها ،أال وه��ي مسألة مناورات
مرض في ظ ّل تصاعد أجواء
«منعطف ترايدنت» ،والتي لم تحظ باهتما ٍم
ٍ
التوتر ال �ح��ادّة وخ�ط��ورة االشتباك العسكري ف��وق األج ��واء السورية.
المناورة هي األكبر لحلف الناتو منذ عقد من الزمن تشترك فيها نحو 30
دولة.
وزي��ر ال��دف��اع البريطاني ،ال��ذي ت�ش��ارك ب�ل�اده ب�ق��وات ب��ري��ة وجوية
وب�ح��ري��ة ،وص��ف ال�ه��دف م��ن ال�م�ن��اورات بأنها «تم ّهد إلع ��داد ق��وة الر ّد
(التدخل) السريع لحلف الناتو» ،خدمة الستراتيجيته الكونية التي تتعدّى
نطاق الجغرافيا األوروبية واألميركية .جدير بالذكر انّ المناورات اشترك
فيها زه��اء  36.000جندي و 230وح��دة عسكرية و 140طائرة مقاتلة
لمهام متعدّدة وأز َي��د من  60سفينة حربية ،ويمت ّد نطاقها على خمسة
اسابيع.

تراجع النفوذ األميركي

حثت مؤسسة هاريتاج الرئيس األميركي المقبل على أهمية وأولوية
وض��ع خطط لوقف «انحسار النفوذ األميركي» ،على الصعيد الدولي،
وتنشيط «كافة العناصر المتداخلة التي أسهمت في تف ّوق أميركا ،وصون
الحرية واالزدهار واألمن ،واستغالل القوة الناعمة من دون مفاقمة سقف
الدين العام» .وأوضح انّ مهمة «إعادة بناء المؤسسة العسكرية األميركية،
يستدعي تحويل مركز ثقل اإلنفاق الحكومي لناحية القوات المسلحة».
وأضاف انّ الوقائع العملية للميزانية تقتضي حدوث «فجوة استراتيجية،
بين األوض��اع االقتصادية واألمنية الراهنة وبين االحتياجات المطلوب
توفيرها خالل السنوات الرئاسية األربع األولى» .وحذر صنّاع القرار بأنه
يتعيّن على االستراتيجية األميركية «تعزيز تحالفاتها الدائمة وتشكيالت
الشراكة األمنية المتعدّدة في أوروب��ا والشرق األوس��ط وآسيا ،وإعادة
البناء وإع�لاء األولوية للقدرات واإلمكانيات العسكرية من دون تحميل
الميزانية المزيد من الدين العام».

حرب باردة أدنى من االشتباك

اعتاد حلف الناتو على إج��راء م��ن��اورات عسكرية
لقواته المرابطة في مياه البحر المتوسط بمعدّل مرتين
في السنة ،ضمانا ً لرسالة الجهوزية التي يريد إيصالها
لخصمه االتحاد السوفياتي إبان عصر الحرب الباردة.
انحسر معدّل المناورات وحجمها اض��ط��رادا ً بسقوط
االتحاد السوفياتي ،وع��ادت لتأخذ ابعادا ً أخ��رى منذ
اإلعالن عن «الحرب ض ّد اإلرهاب».
ارتفاع حدّة التوتر بين واشنطن وموسكو ،ال سيما
منذ األزمة األوكرانية بشكل خاص وارتداداتها اإلقليمية
والدولية ،أسهم في استعادة الحلف استعراض عضالت
قوته العسكرية ،خياره األخير للحيلولة دون خروج ايّ
من دوله األعضاء عن إرادة طرفه األقوى.
باشر الحلف بتنفيذ «أضخم مناورة عسكرية له منذ
 13عاماً» ،في مياه البحر األبيض المتوسط ،بدأت في 19
تشرين األول الحالي وتنتهي في  6تشرين الثاني المقبل،
أطلق عليها مناورات «منعطف ترايدنت» .سيشارك في
المناورات ما ينوف عن  30دولة ،بين مشاركة ومراقبة،
ينخرط فيها  36.000ونيّف من القوات البرية والبحرية
والجوية ،بمساندة  140طائرة مقاتلة وأكثر من 60
سفينة حربية و 230وحدة عسكرية.
الهدف المعلن للمناورات أعلنه بوضوح نائب األمين
العام للحلف ألكسندر فيرشبو ،مطلع األسبوع الماضي،
بأنه للر ّد على تنامي القوة العسكرية لروسيا «وض ّمها
إلى شبه جزيرة القرم وتأييدها لالنفصاليين في الشرق
من أوكرانيا وش ّنها هجمات ض ّد المعارضة المعتدلة في
سورية».
وزير الدفاع البريطاني ،مايكل فالون ،أعرب عن قتامة
المشهد العالمي بعد استعراض روسيا لقوتها العسكرية
وقيام طائراتها باستعراض القوة أمام الواليات المتحدة
وحلف الناتو ،مما حفز «بريطانيا على العمل مع شركائنا
في حلف الناتو حتى نتمكن من الر ّد على ايّ تهديد».
وذهب فالون الى أبعد من ذلك باإلقرار انّ المناورات
«تمهّد إلعداد قوة الر ّد (التدخل) السريع لحلف الناتو»
في ايّ منطقة من العالم.
تحاكي المناورات التهديد الناجم عن «غزو مفترض
تقوم به دولة كبيرة لدولة صغيرة عضو في الحلف،
تنجم عنه أزمة بأبعاد دينية وعرقية ،يهدّد خطوط إمداد
الطاقة وحرية المالحة ومخاطر (انتشار) اإلرهاب».
وجاء في النص المع ّد للمناورة ،السيناريو ،انّ القوات
العسكرية الغربية ستواجه عددا ً من القوى المعادية،
ليس ق��وات نظامية فحسب ،بل «مقاتلون متم ّرسون
في حرب العصابات ،وانعدام األمن الغذائي ،وتشريد
أعداد كبيرة من السكان ،وهجمات الحرب االلكترونية،
ومواجهة حرب باألسلحة الكيميائية وعلى الصعيد
اإلعالمي أيضاً».
قادة األسطول البحري األميركي في اوروب��ا أعربوا
عن عميق قلقهم من «التهديدات الروسية» ،خاصة
لجهودها المستم ّرة إلنشاء قواعد عسكرية في القطب
المتج ّمد الشمالي «وتهديدها حلفاء حلف الناتو في
بحر البلطيق» .وقال نائب اميرال األسطول األميركي
السادس ،جيمس فوغو ،انه عندما ينظر المرء «بعين
شمولية ل�لأوض��اع األمنية بشكل ع��ام ،والتهديدات
الحاضرة ،سيخلص الى زيادة نوعية في حدّتها ونحن
على أبواب توديع العام  2015والولوج الى عام 2016
وعلى امتداد ابرة البوصلة».
نائب اميرال البحرية البريطانية ،بيتر هدسون،
اوضح حديثا ً مصدر القلق الغربي من روسيا بأنّ «سالح
بحريتها يظهر ق��درا ً اكبر من الثقة والحزم» في بسط
نفوذه خاصة عبر «نشاطاته العملياتية في مناطق بحر
البلطيق والبحر األسود وشرقي المتوسط والتوجه نحو
المحيط الهندي ،مما يؤشر على عزم روسيا االعتناء
بقواتها العسكرية» .واضاف انّ حلف الناتو ضاعف من
مناوراته البحرية للعام الحالي «بنسبة  ،35%تركزت
تدريباتها على مواءمة مهارات أساطيل دول الحلف
الضرورية لمواجهة خصم متط ّور مثل روسيا».
ابرز المؤسسات البحثية األميركية المعنية بالشأن
األوروب��ي ،صندوق مارشال األلماني ،اعتبر مناورات
«انعطاف ترايدنت» بانها ترمي «حقيقة إلظهار ترابط
حلف الناتو وقدراته على نشر ق��وات عسكرية كبيرة
تردع اي هجوم».

السيناريو المع ّد للمناورات

تجري تدريبات «منعطف ترايدنت  ،»15باستخدام
تختص بنشاطات مركز القيادةCAX/ ،
برامج كمبيوتر
ّ
 ،CPXيليها مناورات حية تستم ّر ألسبوعين .مصطلح
«سوروتان» هو اختصار لكلمتي  sorالنرويجية ،وتعني
الجنوب ،و  otanالفرنسية ،وتعني حلف الناتو.
يشرف على التدريبات ال��ل��واء في ال��ق��وات البرية
األلمانية راينهارد وولسكي ،قائد مركز إدارة الحرب
المشتركة ،باعتماد ال��ت��د ّرب على احتماالت وهمية

حث مركز الدراسات االستراتيجية والدولية صناع القرار على االلتفات
العاجل لبلورة أولويات «الشراكة االستراتيجية مع دول الخليج العربي
لخدمة مواجهة إي��ران ،الحرب ض ّد داع��ش ،عدم االستقرار في العراق،
الحرب في سورية ،والصراع في اليمن؛» مشيرا ً الى التح ّول الذي طرأ
على ميزان القوى العسكرية التقليدي «بانضمام تشكيالت المتشدّدين
العقائديين ،والقوى خ��ارج األط��ر الرسمية للدولة وداعميها ،ومروحة
متنامية من القوات المخصصة للقتال في حروب غير متماثلة».
حثت مؤسسة هاريتاج صناع القرار في واشنطن على إي�لاء مزيد
من االهتمام «للتعاون مع باكستان في مجال مكافحة اإلره��اب عوضا ً
عن تركيز األنظار على التعاون بشأن الملف النووي السلمي ،خاصة
للتحديات التي تواجهها باكستان في حربها ض ّد اإلرهابيين» .وحذرت
المؤسسة من نزعة واشنطن «ادارة ظهرها لفشل إسالم اباد في تعقب
وم�لاح�ق��ة االره��اب�ي�ي��ن ال��ذي��ن يشكلون ت�ه��دي��دا ً لمصالح األم��ن القومي
األميركي وزعزعة استقرار المنطقة» .ومضت في تحذيرها من سعي
واشنطن «لعدم ربطها المشاورات النووية بنشاطات مكافحة اإلرهاب»
في االراضي الباكستانية والتي «ستسفر عن إضاعة الوقت ليس اال».

سورية

اعرب معهد كارنيغي عن اعتقاده بوجود أبعاد اخرى للتدخل الروسي
في سورية فضالً عن المسلّم به من «دعمها لنظام االسد وقتل المقاتلين
الجهاديين ،بل في الخلفية (نفوذ) واشنطن وتمدّد داع��ش» .واوضح انّ
روسيا استطاعت تجاوز «مرحلة ما بعد الحرب الباردة والخروج من
عباءة نفوذ الواليات المتحدة» .اما في الشرق االوسط فإنّ روسيا «تدّعي
حقها في مساواة الدور األميركي لمحاربة اإلرهاب وادارة األمن االقليمي،
عبر استخدام القوات العسكرية».

فلسطين

ر ّوج معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى لمضمون دراسة نقدية
أجراها العقيد في الجيش «االسرائيلي» ،الون باز ،حول األوضاع الحالية
للقوات المسلحة وما يتعيّن عليها القيام به من «ترميم شامل لالستراتيجية
األمنية االسرائيلية ،ال سيما اعادة االعتبار لمبدأ أمني حيوي بإعالء الخداع
والدهاء على حساب عنصر القوة الغاشمة» .وأوضح باز «تضاؤل فعالية
المؤسسة العسكرية» بالرغم من «االستثمار العالي في عتاد الجيش على
مدى جيل كامل ،فالنتائج كانت غير حاسمة طيلة أربعة اشتباكات عسكرية

لسوروتان ،والتي قام بتطويرها مركز إدارة الحرب
المشتركة بغية معاينة الشروط الضرورية إلنجاز كافة
أهداف التدريبات وتوفير الدعم لجهود الناتو وقدرته
على تقييم قدراته وتلبية التحديات العملياتية المنظورة
لعام .2020
ت ّم اعتماد إطار جامع متعدد االطراف لتطوير سيناريو
شامل – بيئة اصطناعية ،ينطوي على أبعاد سياسية
وعسكرية واقتصادية واجتماعية والبنى التحتية
والمعلوماتية ،يعالج فيه بيئة شديدة التعقيد وغير
مستقرة .يأخذ بعين االعتبار ذروة التحديات الصادرة
عن االعتداء الصارخ ألراضي دولة من قبل دولة أخرى،
وم��ا يرافقه من تنامي زعزعة االستقرار السياسي،
والتوترات االثنية ،والتحديات االجتماعية واالقتصادية
الضاغطة.
في المحصلة ،األزم��ة الناتجة ت��ؤدّي الى استصدار
تخويل من األم��م المتحدة لعملية تدخل بقيادة حلف
الناتو تحت البند السابع من ميثاق األمم المتحدة ،في
منطقة جغرافية بعيدة عن أراضي الحلف.

الهدف

يحدّد سيناريو «س��وروت��ان» مروحة واسعة من
التهديدات التقليدية وغير التقليدية ضمن إطار رسمي
متكامل بغية اختبار جهوزية حلف الناتو على الصعد
التكتيكية والعملياتية لخوض الحرب .جهود الحماية
والدفاع عن الدولة الضعيفة «الكوتا» ض ّد خصم إقليمي
لدية قدرة عالية على التكيّف مع التغيّرات« ،كامون»،
وتتض ّمن العناصر التالية:
ـ قتال حربي مشترك بكثافة عالية.
ـ التصدّي لتهديدات حربية هجينة وتكتيكات حربية
أخرى
مسرح دفاع للصوايخ الباليستية.
ـ عمليات الدفاع في الفضاء االلكتروني.
ـ ت��وف��ر ال��خ��ب��رة وال��م��ش��ورة ف��ي م��ج��االت األسلحة
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية.
ـ معالجة العنف ض ّد السكان المدنيين.
ـ استعراض سبل حماية الطفولة والحيلولة دون
انتشار سبل عنفية سببها الجنس.
ـ استعراض األزمات اإلنسانية.
ـ التلويح باستخدام القوة الناعمة والديبلوماسية
العامة.
ـ مواجهة وسائل إعالمية مسيطر عليها ،رسالتها
مخادعة وتداعيات ذلك على البيئة الشاملة.
ـ تدريبات «سوروتان» من شأنها امتحان قوات تدخل
حلف الناتو أكبر من أيّ وقت مضى ،وإتاحة الفرصة
لتصدّيه الفعّ ال للتهديدات األمنية الراهنة وتقييم
وتحديد ماهية المتطلبات المستقبلية.
ع�لاوة على ما تقدّم ،سيوفر السيناريو تسهيالت
لتطبيق مبادرة القوات المترابطة وكذلك التوجه الشامل
إلدارة األزمات بتسخير مجموعة متن ّوعة من المنظمات
العسكرية والمدنية من أج��ل التخطيط وتنفيذ كافة
المراحل التي تتطلبها عملية االستجابة لألزمات متعدّدة
الجنسيات بغية توصلها لنتائج مشتركة على أرض
المسرح.

اإلعداد ونطاق «سوروتان»

السيناريو المع ّد يتناول منطقة عديمة االستقرار،
يطلق عليها «سيرآسيا» ( ،)Cerasiaالتي تخضع
لضغوط متزايدة في عدة مجاالت ،سياسيا ً وعسكريا ً
ومدنياً .الصراع اإلقليمي سريع التطور يشكل تحدّيات
مركبة لحلف الناتو وشركائه.
السيناريو يمت ّد على نحو  4000صفحة ت ّم إعداده
وف��ق العلوم السياسية المعاصرة ،يتض ّمن إدخ��ال
عناصر انتقالية مركبة وأبعادا ً أمنية متعددة التراتبية
إلحدى عشر دولة مختلفة .المياه هي حافز الصراع في
منطقة «سيرآسيا» ،للدقة افتقارها اليه ،وما ينجم عنها
تصحر األراض��ي ،جفاف اآلبار الجوفية ،التوترات
من
ّ
التشاطئية ،وتناقص مضطرد لموارد «كامون» ،الدولة
المعتدية في المنطقة ،يحفزها على شنّ ع��دوان نحو
الجنوب من أجل السيطرة على خزان مائي حيوي في
«الكوتا» وفرض شروط التفاوض المائي على األطراف
المعارضة لذلك.
تج ّذر مناخ الصراع في «سيرآسيا» ،والعالقة الشاملة
بين القوات العسكرية والشركاء الدوليين يكتسب أهمية
قصوى ،ويسلّط الضوء على الثقة وتعزيز التعاون.
باإلضافة ال��ى التوجه الحكومي ال��واس��ع ،يتض ّمن
السيناريو مناخات إعالمية معادية باستطاعتها تعديل
مسار الصراع ،وتسخير عنصر االتصاالت االستراتيجية
كواحد على رأس أهداف التدريبات.
بالمجمل ،ت ّمت بلورة «س��وروت��ان» باألخذ بعين
االعتبار العمق ال��ض��روري ،والمرونة االستراتيجية
والعملياتية التي تشكل تحدّيات صعبة لتوفير فرصة
تدريبية فريدة للجمهور المعني ،بالتركيز على عنصري

خ�لال ثماني س �ن��وات» .وأردف أنّ أح��د أوج��ه القصور ف��ي المؤسسة
العسكرية «تراجع قدرتها في تحديد وإدراك التحديات البارزة ،مما يلقي
بمسؤولية الردود اإلبداعية على المؤسسة األمنية».
ف��ي دراس ��ة منفصلة ،ت �ن��اول معهد واش�ن�ط��ن الغليان الشعبي في
فلسطين المحتلة ،والقدس فيها بشكل خاص ،مرجحا ً انها تتفاقم على
خلفية «الغياب الكلي لمفاوضات السالم ،ومن شأن ح��وادث الطعن في
القدس ان تعيد تشكيل توجهات الرأي العام وتدفعها باتجاه فرض عواقب
سياسية» .واضاف انّ الجمهور «االسرائيلي» ال يقف على إجماع معيّن
حول القدس ،اذ «ينظر بعض يهود إسرائيل الى احياء القدس الشرقية
بتفاوت عن أقرانهم اآلخرين».

األردن

استعرض صندوق مارشال االلماني االتفاق األردني الستيراد الغاز
من «اسرائيل» ،بالنظر إلى العقبات التي اعترضت اتخاذ الحكومة االردنية
ق��رارا ً استراتيجيا ً يتعلق بموارد الطاقة في ظ ّل مناخ تواجه فيه الدولة
تحدّيات مصدرها داع��ش» .واوض��ح انّ األردن يعاني أص�لاً من تفاقم
األزم��ات االقتصادية والضغوط الدائمة على م��وارده المحدودة ،والتي
«تضاعفت مع موجات هجرة الالجئين وحاجتهم اإلضافية إلى موارد
الطاقة وتداعياتها الكبيرة على أعباء الميزانية» .وأضاف انّ أحد الدروس
المستفادة من موجات الطعن «تعزيز المعارضة الشعبية (األردنية)
لالعتماد االقتصادي على «إس��رائ�ي��ل» ،وانّ ح� ّل معضالت أم��ن االردن
في مجال الطاقة ينبغي ان تأخذ بعين االعتبار التحديات الجيوسياسية
المتنوعة».

تونس

حذر معهد كارنيغي الحكومة التونسية من تداعيات انتشار الحركة
الجهادية السلفية على أمن البالد ،وعليها «التجاوب مع المطالب السياسية
لألجيال الناشئة وحفز توجهات التعدّدية في المجال الديني» .كما حثها
على تقديم التسهيالت «لمأسسة الحركة السلفية وإتاحة فرصة المشاركة
للعناصر الراغبة في العمل ضمن إط��ار السياسة الرسمية ،وتخفيف
قبضتها األمنية والقيود المفروضة على المنابر الدينية» .كما وجه المعهد
نصيحته إل��ى حركة النهضة ،بحكم مكانتها «ك��أق��وى حركة دينية في
تونس ،ينبغي عليها إيجاد نقطة توازن بين نشاطاتها الدينية والسياسية،
والمساهمة في انحسار نفوذ المجموعات المتطرفة».

االستقرار وعمليات التدخل في األزم��ات بمناخ مبتكر
عماده التقشف ،وفي نفس الوقت ،إدراج التهديدات
التقليدية وغير التقليدية على السواء.

مياه المتوسط

مناورات «منعطف ترايدنت» في مياه البحر المتوسط
رمت إرسال رسالة «واضحة لروسيا وتدخلها العسكري
في سورية» ،فضالً عن تهيئة األرضية وإرساء الحوافز
ربما لدخول قوات الحلف الى ليبيا في مرحلة الحقة.
الحيّز المكاني للمناورات يرمي أيضا ً لتحديث خطط
مواجهة روسيا في مياه وفضاء بحر البلطيق ،وهو
أحد االستنتاجات التي خرج بها الخبراء العسكريون
من «هجوم برمائي افتراضي على شواطئ البرتغال
شاركت فيه قوات مشاة البحرية األميركية وحلفاؤها»
مطلع األس��ب��وع المنصرم .يُشار أيضا ً ال��ى استقدام
البحرية األميركية حوامات بحرية مرابطة على بعد
 100كلم جنوبي العاصمة ليزبون ،على متن سفينة
«ارلينغتون» الحربية ،حملت ق��وات مشاة لسالحي
البحرية األميركية والبرتغالية وعربات مد ّرعة ،بحماية
جوية من مروحيات سالح البحرية األميركية.
من ال��دول المشاركة في المناورات قبالة السواحل
البرتغالية كانت كتيبة لكشافة الجيش االستوني التي
أوكلت بمهمة اقتحام أبنية خارج مدينة فورو؛ ومجموعة
من نخبة القوات الخاصة الملكية البريطانية ايضا ً
أوكلت بمهمة اقتحام منطقة الشاطئ باستخدام قوارب
ومروحيات وعربات برمائية .شاركت المانيا بفرقاطة
حربية من طراز «هامبورغ» ،والتد ّرب على ص ّد هجوم
متعدّد األط��راف .مقاتالت أوروبية من طراز «تايفون»
شاركت المناورات بالتد ّرب على إمداد الوقود جواً.
تجدر اإلشارة الى تشابه الطبيعة الجغرافية لشواطئ
البرتغال على المحيط االطلسي بشواطئ الدول المطلة
على بحر البلقان ،التفيا وليثوانيا واستونيا .انضمام
سالحي البحرية الملكية البريطانية وااللمانية وتنفيذ
مهام إن��زال برمائية ،ومشاركة أوكرانيا بالمناورات،
تشير الى نية حلف الناتو مواجهة البحرية الروسية في
تلك المنطقة.
السويد وفنلندا غير منض ّمتين رسميا لحلف الناتو
ومتوجستين من التعزيزات الروسية ق ّررتا االصطفاف
ّ
الى جانب خطط الحلف في مواجهة روسيا ،وانض ّمتا
لالتحاد االوروب��ي طمعا ً في توثيق العالقات مع دول
االتحاد .يشارك سالح الجو السويدي ووحداته البرمائية
في مناورات الحلف .فنلندا شاركت بمفرزة من مقاتالتها
الحربية من طراز اف -18اس ،التابعة للواء البحرية،
ووحدة من القوات الخاصة قوامها  160عنصر شاركت
بمجموعها في عمليات اإلنزال البرمائي .أوكرانيا شاركت
رمزيا ً بإرسال طائرات نقل وقوات دفاعية محدودة.
للتذكير ،شاركت السويد بجانب الدانمارك والنرويج
في «قوات حفظ السالم» الدولية في البلقان مطلع عقد
التسعينيات من القرن الماضي .كما ساهمت كافة الدول
االسكندنافية برفد قوات حلف الناتو بوحدات من بالدها
في الحرب على أفغانستان.
ال��دول االسكندنافية عبّرت م��رارا ً عن ضيق ذرعها
من خرق المقاتالت الروسية أجواءها ودخ��ول سفنها
الحربية المياه االقليمية دون اذن مسبق ،وادّع��اء
السويد مؤخرا ً بدخول غواصة حربية روسية مياهها
العام الماضي وقيامها بالبحث عنها .وأعلنت السويد
في نهاية شهر تموز  2015العثور على غواصة روسية
في أعماق بحارها ،وتبيّن الحقا ً انها من مخلفات الحرب
العالمية األولى غرقت عام .1916
التدخل ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة وتعزيز حضورها
العسكري في القطب الشمالي زاد من قلق حكومات الدول
االسكندنافية من نوايا روسيا في منطقة بحر البلطيق،
وحفز السويد وفنلندا االلتفات لحماية حلف الناتو لهما.

تداعيات «منعطف ترايدنت»
على الشرق االوسط

وسعت الواليات المتحدة من حضورها العسكري
ّ
في اآلونة االخيرة بإقامة قواعد عسكرية متعدّدة في
المنطقة العربية ،وصفتها صحيفة «واشنطن بوست»،
 20ايلول  ،2011بأنها مهابط طيران سرية في اليمن
وجيبوتي ،متعددة الوظائف ت��ن��درج تحت عنوان
«مكافحة اإلرهاب».
بالعودة إل��ى تصريحات وزي��ر الدفاع البريطاني
سالفة الذكر ،ف��إنّ مناورات الحلف ترمي إلع��داد قوة
تدخل سريع للحلف قوامها  5.000جندي موزعين على
خمس كتائب عسكرية تدعمها طائرات مقاتلة وسفن
حربية ووحدات من القوات الخاصة ،مه ّمتها جهوزية
تدخلها في غضون  48ساعة» ،في ايّ منطقة بما فيها
التدخل في ليبيا وسورية.
تجدر اإلش��ارة الى توجه قيادة الناتو في السنوات
األخيرة وإنجاز التوجه لتعزيز هيكلية القوة لتصل

ال��ى ق��وام ق��وة مشتركة يصل تعدادها ال��ى  30ألف
جندي وبمركزي قيادة في برونسوم ونيبولي ومؤلفة
من مكونات بحرية وبرية وجوية ولوجستية وقوات
خاصة ،ووضعت مهام ثالثة رئيسية لها:
توفير ق��درات دفاعية سريعة تصل الى الميدان او
مركز الحدث الطارئ قبل ان ترسل القوات االعتيادية
األخرى
إدارة لحاالت األزمات والطوارئ ودعم عمليات حفظ
األم��ن او السالم .وتوفير اعمال اإلغاثة في الكوارث
ولحماية منشآت البنية التحتية الحيوية.
اإلعداد لمناورات «ترايدنت» جرى على قدم وساق منذ
العام الماضي ،وأدخلت عليها تعديالت لتشمل تدريب
قوة الر ّد السريع ،وهي ليست المرة األولى لمشاركتها،
بل كانت ضمن تدريبات «القفز النبيل» التي ت ّمت في
شهر نيسان  2015في األراضي الهولندية والتشيكية،
الختبار جهوزيتها للر ّد السريع بحماية المطارات .كما
أجريت الدورة الثانية من مناورات «القفز النبيل» في
شهر حزيران الماضي بمشاركة قوات المانية وهولندية
وتشيكية ونرويجية انتشرت ف��ي غربي األراض��ي
البولندية لمواجهة ازمة إقليمية في طور التشكيل.
قوة الحلف للتدخل السريع يت ّم إعدادها بعناية
للتعامل مع ايّ أزم��ة مستقبلية في منطقة الشرق
األوسط ،بمواصفات قتالية عالية ،تدعمها قوات برمائية
وقد توكل اليها مهمة اجالء المدنيين من مناطق الصراع
وكذلك موجات هجرة الالجئين الى اوروبا.
المناورات المشار اليها شاركت فيها قطع من األسطول
األميركي الخامس العاملة في مياه بحر العرب ،شملت
مجموعة كيرسارج البرمائية وال��وح��دة السادسة
والعشرين من كشافة مشاة البحرية التي دخلت منطقة
عمليات األسطول السادس ،في البحر المتوسط ،يوم 13
تشرين األول الحالي  ،وشاركت في تدريبات اإلنزال على
سواحل البرتغال .ومن المقرر استمرارها في مساندة
المناورات الجارية لحين نهايتها مطلع الشهر المقبل.
تض ّم المجموعة المشاركة سفينة اإلنزال البرمائي
متعدّدة المهام «كيرسارج» ،وسفينة الهبوط البرمائي
«اوك هيل» ،وسفينة النقل البرمائي «ارلينغتون»
وق��وات مشاة سالح البحرية .فور انتهاء المناورات
ستعود القوة أدراجها لاللتحاق باألسطول األ ّم عبر قناة
السويس ،وتستكمل مهامها في توفير الدعم واإلسناد
للعمليات المشتركة للقوات العسكرية األميركية
وحلف الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي ،وتوفير
الطمأنة األميركية بأنّ إيران لن تقدم على مهاجمة دول
المجلس.
المناورات تنطوي على تدريبات لمكافحة الغواصات
استعاد القادة األميركيون الخطاب العدائي لروسيا
لتبرير نزعة اإلنفاق العسكري المنفلتة من عقالها.
وزعم نائب اميرال األسطول السادس ،جيمس فوغو،
انّ «الروس واظبوا على توفير الميزانيات الضرورية
لتعزيز القدرات المتطورة لسالح الغواصات ،وأضحوا
في أوضاع افضل من السابق ،فالغواصات عادت تمخر
عباب البحر بهدوء شديد» .وأضاف انّ ذلك يستدعي
استمرار جهود المراقبة بعناية «واخذها بالحسبان
أثناء تحركاتنا في أعماق البحار».
القطع البحرية األميركية المتواجدة في مياه البحر
المتوسط تتض ّمن أرب��ع م��دم��رات ،ال��س�لاح الرئيس
في مكافحة الغواصات ،وصفها األميرال فوغو بأنها
«إمكانيات رائعة متوفرة خاصة لقدرتنا على إبقاء
اثنتين منها تجوب مياه البحر في وقت متزامن ،بإمكاننا
إرسال إحداها شماال ً واألخرى جنوبا ً في مياه المتوسط».
ومضى منتشياً« :باستطاعتي دخول المناطق الملتهبة
في غضون بضع ساعات ،وليس أياماً ،نظرا ً لتواجدنا
الفعلي في الساحة».
تفاؤل فوغو يغفل عن األخذ بعين االعتبار العقبات
األخرى التي تعترض سالح البحرية األميركي ،ال سيما
معاناة جدية في نقص الموارد المتاحة خالل مهام تعقب
التحركات الروسية في المنطقة ،نظرا ً إلى تخفيض
الميزانيات والتعديالت الجارية على أولوية التهديدات،
مما اضطر القوات األميركية االستعانة بمعدات تابعة
لدول الحلف األخرى لتغطية النقص ،شملت مروحيات
بريطانية إلتمام مهام تدريبات المنعطف.
توضيحا ً لمسألة النقص ،أفاد قائد القوات البرية
األميركية في أوروب��ا ،اللواء بن هودجز ،انه «ال تتوفر
لدينا مروحيات بأعداد كافية إلتمام المهام المنوطة
بقواتنا» .واضاف في تصريح له لصحيفة «نيويورك
تايمز» انّ ال��ق��وات األميركية تجري تدريباتها على
طائرات بريطانية التي تعاظمت أهميتها.
نقص المعدات الحربية األميركية المتوفرة لتدريبات
«المنعطف» دلت على استعداد دول حلف الناتو ودول
اخرى «مشاركة» في المناورات العمل الجماعي لإلعداد
ومواجهة «التهديد الروسي المتنامي».

