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هل تتم ّرد الدول الأوروبية على الناتو ووا�شنطن؟
تزيد واشنطن ومعها الناتو م��ن وت�ي��رة تخويف ال��دول األوروبية
من «البعبع الروسي» ،وذلك عبر استخدام مصطلحات وعبارات منها
«التهديد الروسي»« ،العدوان الروسي» .إال أنّ دوالً عدّة ومنها فرنسا،
بأي تهديد من قبل موسكو .فهل بدأ عصر التم ّرد
أعلنت أ ّنها ال تشعر ّ
األوروبي على الناتو وواشنطن؟
في هذا السياق ،نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية تقريرا ً تط ّرقت
فيه إلى قمة الناتو التي عقدت في وارسو ،مشيرة إلى أن الحلف يفضل
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ت�ح��دي��ات مختلقة ب ��دالً م��ن ال��واق�ع�ي��ة .وذك ��رت أنّ رئيس
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي (الدوما) آلِكسي
بوشكوف علّق على أعمال قمة الناتو في وارسو بقوله :إن نشاط الناتو
يهدف إلى الصراع مع تحديات وهمية وليست حقيقية .أما الخبراء،

«�إيزف�ستيا»:
مخاوف الناتو الهجينة
تط ّرقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى قمة الناتو التي عقدت في وارسو،
مشيرة إلى أن الحلف يفضل التعامل مع تحديات مختلقة بدال ً من الواقعية.
وجاء في المقال :علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الروسي (الدوما) آلِكسي بوشكوف على أعمال قمة الناتو في وارسو بقوله:
إن نشاط الناتو يهدف إلى الصراع مع تحديات وهمية وليست حقيقية .أما
الخبراء ،فيعتقدون أن تركيز الناتو اهتمامه على روسيا ،هو محاولة لتبرير
وجود الحلف ،بشكل من األشكال ،بعد انتهاء الحرب الباردة.
وقد أشار بوشكوف في حديثه إلى «إيزفستيا» إلى أن الرئيس األميركي
باراك أوباما حدّد في الخطاب الذي ألقاه في قمة الناتو ثالث مسائل يواجهها
الحلف ،وهي :مكافحة «داعش» ،مواجهة روسيا ،وتجاوز العواقب السلبية
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وسأل بوشكوف :لماذا يدور الحديث عن مكافحة «داعش» اآلن فقط؟ إن
هذا في الواقع اعتراف بأن الحلف لم يفعل شيئا ً لمحاربة التنظيم اإلرهابي.
وهذا يشير إلى أن الحلف ال يكافح التحدّيات الحقيقية التي يواجهها المجتمع
األورو ـ أطلسي ،بل التحدّيات الوهمية .و ما يسمى بـ«العدوان الروسي» هو
تهديد خيالي .ألن روسيا ال تهدّد أ ّيا ً من البلدان األعضاء في الحلف .وإن
محاوالت تحميل روسيا مسؤولية األوضاع في أوكرانيا ،هي محاولة إيجاد
تهديد مصطنع.
وبحسب بوشكوف ،فإن الغريب في األمر أن الرئيس األميركي يضع أمام
حلف شمال األطلسي مهمة التغلب على عواقب خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،التي تمس السوق الموحدة وحرية تنقل األيدي العاملة وسياسة
الهجرة وغير ذلك.
ويؤكد بوشكوف أن الواليات المتحدة تواجه مشكالت جدية؛ ولكن سبل
حلها ليست مكافئة أبداً .وكل ذلك يشير إلى االرتباك الواضح في مواجهة
التحديات التي يواجهها الناتو ،الذي يوجه نشاطه إلى أهداف خاطئة ،بدال ً
من التركيز على التهديدات الحقيقية؛ األمر الذي يربك الحلف.
آلِكسي بوشكوف علّق أيضا ً على كلمة الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
في شأن استعداد بلده لتشاطر الخبرات ،التي يملكها الجيش األوكراني في
شأن كيفية محاربة الجيش الروسي ،مع الناتو ،بقوله :هذه ليست سوى
دعاية ال يمكن أن يأخذها على محمل الج ّد خبراء الناتو الجديون .فالجيش
الروسي ماكينة حربية جبارة ،إال أن بوروشينكو لم يواجهها .وتشبه هذه
التصريحات ،تلك التصريحات التي أطلقتها أوكرانيا بأنها تدافع عن الحدود
الشرقية ألوروبا .أوكرانيا ال تدافع عن أي شيء ،ألن روسيا ال تهدّد أوروبا.
وقد ص ّرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند لوكالة «فرانس برس» بهذا
المعنى عند وصوله إلى وارسو ،قائالً إن الناتو ليس هو الذي يحدّد نسق
العالقات بين روسيا وأوروبا .وإن روسيا بالنسبة إلى فرنسا ليست خصما ً
وال خطراً .وإن روسيا شريك قد يستخدم القوة في بعض الحاالت.
أما األمين العام للحلف ينس ستولتينبرغ ،فكان قد وعد عشية انعقاد
القمة بأن يعلن رؤساء الدول األعضاء في الحلف عن نهاية عمليات تعزيز
االج��راءات الدفاعية منذ نهاية الحرب الباردة .كما أشار إلى نشر كتائب
عسكرية للحلف في بولندا ودول البلطيق تعداد كل منها  1000عسكري.
وإضافة إلى هذا ،فقد بدأ تشكيل لواء متعدّد الجنسيات لنشره في رومانيا.
هذا ،وكان أول حدث في اليوم األول لقمة وارسو هو توقيع اتفاقية التعاون
بين االتحاد األوروبي والناتو؛ حيث سبق لستولتينبرغ أن أعلن سابقا ً أن

تقرير

فيعتقدون أن تركيز الناتو اهتمامه على روس�ي��ا ،هو محاولة لتبرير
وجود الحلف ،بشكل من األشكال ،بعد انتهاء الحرب الباردة .وقد أشار
بوشكوف في حديثه إلى «إيزفستيا» إلى أن الرئيس األميركي باراك
أوباما حدّد في الخطاب الذي ألقاه في قمة الناتو ثالث مسائل يواجهها
الحلف ،وه��ي :مكافحة «داع ��ش» ،مواجهة روس�ي��ا ،وت�ج��اوز العواقب
السلبية لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وبحسب بوشكوف ،فإن الغريب في األمر أن الرئيس األميركي يضع
أم��ام حلف شمال األطلسي مهمة التغلب على عواقب خ��روج بريطانيا
من االتحاد األوروبي ،التي تمس السوق الموحدة وحرية تنقل األيدي
العاملة وسياسة الهجرة وغير ذلك.
وذكرت الصحيفة أنّ الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ص ّرح لوكالة

االتحاد األوروبي والناتو يواجهان تحديات أمنية جديدة ،وال يملكان على
انفراد «الترسانة الالزمة لمواجهتها ،مثل التحديات الهجينة».
وفي هذا الصدد ،أوض��ح كبير الباحثين في مركز ال��دراس��ات الدفاعية
األوروـ أطلسية سيرغي ميخايلوف لـ«إيزفستيا» أن هذه الحكايات ما هي
إال لتبرير وجود الحلف .فالناتو بالنسبة إلى الواليات المتحدة هو أداة
الستمرار سيطرتها على أوروبا؛ ولكن التصريح بهذا علنا ً غير ممكن ولذا يدور
الحديث مباشرة عن «التهديد الروسي» .وحالياً ،بدأ الحلف بنشر كتائب هي
من الناحية العسكرية ال قيمة لها .كما أن ساسة الغرب ال يفكرون بجدّية
باحتمال الحرب مع روسيا .أي أن هذا ليس سوى مسألة دعائية ورمزية.
أما في شأن التهديدات الهجينة ،التي أش��ار إليها عشية القمة األمين
العام للناتو ،فيؤكد ميخايلوف ألاّ أحد يعرف بالضبط ما هو المقصود
يفسرها على هواه :دول البلطيق تراها
بـ«التهديدات الهجينة»؛ ألن كل واحد ّ
تهديدات إلكترونية ،وأوكرانيا تتحدّث عن عمليات تخريبية ،وهذا يسمح
بخلق الخلفية اإلعالمية المطلوبة.
لذلك ،يكون على الواليات المتحدة استنفار الحلف وتبرير وجوده .كما
أن بلدان أوروبا الشرقية تريد جذب االنتباه .أي أن الحديث عن التهديدات
الهجينة في هذه الحالة يصبح مالئماً .ولكن ،يجري تجاهل الخطر الحقيقي
الذي يهدّد أمن المواطنين .وقد بيّنت العمليات اإلرهابية في بلجيكا وفرنسا
أن التطرف هو الخطر الحقيقي .وهو ما لم يُولِه الناتو أي اهتمام لفترة
طويلة.

«مو�سكوف�سكي كوم�سوموليت�س»:
قمة الناتو ت�ضع رو�سيا �أمام طريقين
تناولت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية نتائج قمة
الناتو في وارسو ،مشيرة إلى أن الحلف حدّد لروسيا طريقين.
وجاء في المقال :اتهمت قمة الناتو في وارسو التي اختتمت أعمالها يوم
السبت  9تموز الجاري من جانب ،سياسة روسيا بأنها تسببت في انخفاض
مستوى االستقرار واألم��ن ،وأك��دت أن الحلف سيستمر في تعزيز قدراته
الدفاعية وردع األخطار على مختلف االتجاهات .ومن جانب آخر ،أشارت
القمة إلى استعداد الحلف للدخول في حوار ب ّناء والتعاون مع روسيا.
وفي ضوء ذلك ،ماذا يمكننا أن ننتظر من لقاء «مجلس روسيا – الناتو»
المق ّرر عقده يوم  13تموز الجاري؟
هذا ،وإضافة إلى ما قررته القمة في شأن روسيا ،أعلن الحلف أنه سينشر
في أوروبا الشرقية وحوض البحر األسود قوات إضافية ،من بينها أربع كتائب
يبلغ تعداد كل منها  1000عسكري في دول البلطيق وبولندا ،وتكون «األمم
الرائدة» مسؤولة عنها :كندا – في التفيا ،ألمانيا – في ليتوانيا ،بريطانيا –
في إستونيا والواليات المتحدة – في بولندا.
كما تعهّد الحلف بمراقبة تطور األحداث في بحر البلطيق والبحرين األسود
واألبيض المتوسط ،وكذلك في منطقة شمال األطلسي .وج��اء في البيان
الختامي الصادر عن القمة ،أن الحلف يواجه تزايد التحديات في االتجاهات
كافة ،ومن ضمنها المرتبطة بـ«تزايد النشاط الحربي» لروسيا ،التي «تهدّد

«فرانس برس» عند وصوله إلى وارسو ،قائالً إن الناتو ليس هو الذي
يحدّد نسق العالقات بين روسيا وأوروب ��ا .وإن روسيا بالنسبة إلى
فرنسا ليست خصما ً وال خطراً .وإن روسيا شريك قد يستخدم القوة
في بعض الحاالت.
وختمت الصحيفة بقولها :على ال��والي��ات المتحدة استنفار الحلف
وتبرير وج��وده .كما أن بلدان أوروب��ا الشرقية تريد جذب االنتباه .أي
أن الحديث عن التهديدات الهجينة في هذه الحالة يصبح مالئماً .ولكن،
يجري تجاهل الخطر الحقيقي ال��ذي يهدّد أم��ن المواطنين .وق��د بيّنت
العمليات اإلرهابية في بلجيكا وفرنسا أن التطرف هو الخطر الحقيقي.
وهو ما لم ُيولِه الناتو أي اهتمام لفترة طويلة.

أمن المنطقة».
وفي هذا الصدد ،طرحت الصحيفة أسئلة ع ّما يمكننا انتظاره من لقاء
«مجلس روسيا – الناتو» على نائب رئيس مركز التكنولوجيات السياسية،
آلِكسي ماكاركين .فأجاب بقوله إن مهمة الفعالية التي تشارك فيها قوى ذات
مواقف مختلفة ،هي التوصل إلى حلول وسطية.
فقد كانت توقعات أعضاء الحلف متباينة ،إذ إن بعضها مثل فرنسا
وإيطاليا وأخرى ال ترى في روسيا خطرا ً يهددها ،في حين أن دوال ً أخرى مثل
بولندا ودول البلطيق تع ُّد روسيا خطرا ً يهددها وتطلب حمايتها منها.
وقد أق ّرت القمة نشر كتائب عسكرية في هذه البلدان .وبما أن تعدادها
محدود فإنها ال تشكل أي خطر ،غير أن ذلك إشارة إلى أن هذه البلدان تقع
تحت حماية الحلف.
والقرارات التي اتخذت في شأن أوكرانيا يمكن اعتبارها حلوال ً وسطية
أيضاً؛ ألن بعض البلدان تقول إن من الضروري ضم أوكرانيا إلى الناتو ،في
حين أن هناك بلدانا ً أخرى ترغب عدم ذكرها في السياق العسكري ،لذلك لم
تغلق الباب في وجه أوكرانيا كما لم تفتحه أيضاً .أي أنّ انضمامها إلى الحلف
في المستقبل المنظور غير متوقع ،ولكن قد يحصل هذا بعد  15إلى  20سنة.
وكانت هذه القرارات بالنسبة إلى روسيا متوقعة .ومع ذلك موسكو غير
أراض تعدها روسيا مهمة لها،
مرتاحة من تعزيز الوجود العسكري للناتو في
ٍ
ومن ضمنها منطقة البحر األسود .ولكنها ال تنوي الدخول في نزاع مسلح .أي
أنها تريد أن تعزز عالقاتها مع البلدان الغربية ،لذلك ال حاجة بها إلى النزاع
معها.
وحالياً ،يختبر الناتو وروسيا أحدهما اآلخر بمساعدة القوات الجوية
والبحرية ،ولكن ،قد تكون نتائج هذه االختبارات سيئة .لذلك ،يمكن للطرفين
خالل لقاء يوم  13تموز الجاري وضع قواعد للعبة ،لتقليص اإلجراءات التي
تؤدّي إلى اصطدام الطائرات والسفن.
أما رئيس قسم األمن األوروبي في معهد أوروبا دميتري دانيلوف ،فيقول:
عندما انضمت بولندا ودول البلطيق إلى حلف شمال األطلسي ،أعلنت أن
هدفها ليس فقط «اللجوء إلى أوروبا» ،ال بل الحصول على ضمان حمايتها
من روسيا .واآلن ،تع ّزز هذا االتجاه في الحلف مقابل اتجاه «التعاون واألمن
األوروبيين» الذي ضعفت مواقعه في الحلف ،وهذا ما تؤكده نتائج قمة
وارسو.
لذلك ،فإن من بين مهمات لقاء «مجلس روسيا – الناتو» تحديد هل سنسير
على طريق الردع المتبادل الذي كان سائدا ً خالل الحرب الباردة؟ أم أننا
سنتفق على أن هذا ال يخدمنا ونبحث عن وسائل جديدة؟
روسيا من جانبها ليست مستعدة لتصعيد الخالف مع الحلف ،والحلف من
جانبه يعترف بضرورة الحوار والبحث عن أرضية مشتركة .ومن المحتمل
جدا ً أن تناقش خالل هذا اللقاء آليات تفعيل وتنفيذ اتفاقيات مينسك ومن
ضمنها آلية النات.

«تلغراف»:
كويتي يعترف بعمله م�س�ؤوال ً نفطيا ً لدى «داع�ش»
انفردت صحيفة «تلغراف» البريطانية بنشر تقرير لمراسلها في بيروت
يفيد فيه بأن كويتيا ً تد ّرب في بريطانيا ليكون ضابطا ً بحرياً ،ثم تط ّوع
في صفوف تنظيم «داعش» وعمل مسؤوال ً عن حقوله النفطية ،وبات أرفع

ع�شرة �أمور يك�شف عنها تقرير «ت�شيلكوت» عن توني بلير وحرب العراق

ت��ن��اول تقرير نشره موقع صحيفة «غ��اردي��ان»
لتقصي الحقائق حول
البريطانية «تقرير تشيلكوت»
ّ
غزو العراق الذي قادته الواليات المتحدة األميركية
وشاركت فيه بريطانيا كشريك رئيس تحت قيادة توني
بلير (رئيس الوزراء آنذاك) ،حيث تساءلت الصحيفة:
هل كان يتعين على بريطانيا حقا ً المشاركة في الغزو؟
وهل تم ّثل الحرب جريمة؟ وقد استعرضت الصحيفة
التقرير في عشر نقاط.
هل أتى التقرير بأيّ جديد؟
يقول المقال إن التقرير الذي أص��دره السير جون
تشيلكوت ولجنته ،الذي احتوى على ما يقارب ثالثة
ماليين كلمة ،واستغرق إعداده قرابة سبع سنوات ،لن
يغيّر من الواقع شيئاً ،ولن يلفت أنظار أحد ،إذ إن معظم
الناس ،بمن فيهم من دعموا الحرب بادئ األمر ،أدركوا
أن شنّ الحرب بُني على مزاعم كاذبة ،ولم تكن هناك
ترتيبات لمرحلة ما بعد الغزو ،فانزلق العراق في أتون
الفوضى.
إال أنه ال يمكن التقليل من المجهود الكبير الذي بذلته
اللجنة ،فقد كشفت عن االتصاالت الس ّرية التي أجريت
بين توني بلير وجورج بوش االبن ،التي ما كان لها أن
ترى النور قبل سنوات طويلة.
ِل َم ال يعترف بلير بخطئه؟
أق��ام بلير مؤتمرا ً صحافيا ً للرد على ما ج��اء في
التقرير ،وقد تج ّنب في حديثه االعتراف بخطئه .لكنه
عبر عن أسفه لسقوط ضحايا ،وقال إنه كان عليه أن
يدقق أكثر في المعلومات التي بُني عليها الغزو.
كما اعترف أنه كان يتعين عليه االستفسار حول
جاهزية التحالف لمرحلة ما بعد اإلطاحة بصدام .كان
البعض يتوقع أن يقول بلير« :لو كنت أعرف وقتئ ٍذ ما
أعرفه اآلن ،لما جررت البالد إلى الحرب» .لكنه يتمسك
بالوهم واإلنكار.
هل ألزم بلير نفسه بالحرب؟
وردت جملة في التقرير لفتت نظر الكثيرين على
الفور .يعد بلير بوش في إح��دى المراسالت بالقول
«سأساندك مهما كانت الظروف» .ورغم أن جملة (مهما
كانت الظروف) أتبعها بلير بمجموعة من الشروط
التي يجب الوفاء بها ،إال أنها اع ُتبرت بمنزلة شيك على
بياض ممنوح للرئيس األميركي لفعل ما يشاء .ويقول
التقرير إن األميركيين اعتقدوا أن مشاركة بريطانيا في
العمل العسكري أمر مسلم به.
هل كذب بلير للمشاركة في الحرب؟
كان المبرر ال��ذي ساقه الحلفاء لإلطاحة بصدام
حسين هو أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل .ولكننا
نعرف اآلن أنها لم تكن سوى أكاذيب ال أساس لها.
إحدى تلك األكاذيب التي ما انفك الحلفاء يرددونها

هي أن العراق قادر على إطالق أسلحة دمار شامل في
غضون  45دقيقة من إصدار أمر اإلطالق .إال أن الواقع
يقول إن صدام حسين تخلص من كافة أسلحة الدمار
الشامل منذ حرب الخليج الثانية «عاصفة الصحراء»
في بداية التسعينات.
لكن تقرير تشيلكوت يب ّرئ بلير ومساعديه من فبركة
تلك المعلومات ،ويلقي بالالئمة على االستخبارات
البريطانية وعمالئها الذين وع��دوا بجمع معلومات
من داخ��ل نظام ص��دام .وأن االستخبارات هي التي
ضللت بلير .لكن بلير أبى االستماع إلى نصائح بعض
مساعديه الذين رأوا تلك المعلومات ضعيفة.
هل كان شنّ الحرب عمالً غير قانوني؟
ال يحدّد التقرير الذي أصدرته اللجنة ما إذا كانت
الحرب عمالً غير قانوني أم ال ،ومب ّررها أنها ليست
مؤهلة لذلك .لكن التقرير يقول إن المسوغات القانونية
التي بُني عليها الغزو كانت «غير مقنعة».
على الجانب اآلخر ،دعم مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة مرحلة ما بعد الغزو ،ولم يُصدر أيّ إدانة في
هذا الشأن .كما أن المحكمة الجنائية الدولية ال يمكنها
الفصل في ذلك ،إذ إنّ اختصاصها يقتصر على معاقبة
األفراد على جرائم حرب ارتكبوها في ميادين القتال.
وال يخفى أن كثيرين يتمنون رؤية بلير على منصة
العدالة في بريطانيا بسبب الحرب على العراق.
هل كان ممكنا ً منع اندالع الحرب؟
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ال ،لم يكن ذلك ممكناً .فقد كان بوش عازما ً تمام
العزم على شنّ الحرب مهما كلّف األمر .ولكن كان من
الممكن منع بريطانيا من المشاركة في الحرب .فعلى
رغم أن المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية بل وحتى
اإلعالمية البريطانية دعمت صراحة شنّ الحرب ،إال أن
استقالة من أحد الوزراء الرئيسيين في حكومة بلير،
جاك سترو وزير الخارجية على سبيل المثال ،كانت
كفيلة بتعطيل خطط الحكومة البريطانية بالزجّ
بالبالد في حرب خاطئة.
ل َم لم يكن الحلفاء مستعدين لمرحلة ما بعد صدام؟
لم تستغرق العمليات العسكرية الرئيسة للغزو
وقتا ً طويالً ،ولم ينتج عنها الكثير من الضحايا .لكن
مرحلة ما بعد صدام تمثل كارثة بكل المقاييس .يفند
تقرير تشيلكوت مزاعم بلير حول أن الحرب الطائفية
التي اندلعت بعد انتهاء الحرب قد جرى التحذير منها
قبل الغزو .إال أن بلير وبوش ص ّما آذانهما عن االستماع
إلى تلك المب ّررات .بل إن بلير سخر من تحذيرات جاك
شيراك ،الرئيس الفرنسي آنذاك ،بالقول« :مسكين ذاك
العجوز شيراك .أال يفهم حقيقة األمر؟» .ولكن على ما
يبدو فإن بلير هو الذي ال يفهم ذلك.
انزلق العراق في الفوضى ،فاشتعلت حرب طائفية،
وبات  400ألف جندي عراقي ،هم قوام جيش صدام،
على قارعة الطريق بقرار من بريمر ،حاكم العراق
آنذاك ،بين عشية وضحاها.

هل الحرب هي السبب في ظهور «داعش»؟
يسود اعتقاد بأن الحرب على العراق أشعلت فتيل
األزمات في الشرق األوسط .لكن بلير يقول إن الفوضى
كانت ستضرب ال��ع��راق حتى من دون ال��ح��رب ،ألن
الشعب كان سيسير على نهج «ثورات الربيع العربي»،
مثلما حدث في مصر وليبيا وسورية.
وقد أكد «تقرير تشيلكوت» أن الحرب على العراق
وفجرت الوضع في سورية.
دعمت صعود «داعش» ّ
هل تعلمنا أيَّ دروس؟
تقول مصادر اطلعت على التقرير إن��ه قد جرى
تطبيق بعض الدروس بالفعل .وقد أُلقي بالالئمة على
المعلومات االستخبارية المضللة ،التي قدّمها السير
ريتشارد دي��رالف ،رئيس جهاز « ،»MA6رغبة منه
في إرضاء سيده .ويقال إنه قد جرى الفصل بين عملية
جمع المعلومات وتقييمها.
هل يمكن تكرار كارثة غزو العراق؟
بعد ما شهده كل من العراق وأفغانستان ،يبدو
ذلك أم��را ً مستبعداً .فقد اتجهت القوى الكبرى نحو
اتباع نهج مختلف في األزمة الليبية ،فاكتفت بتوجيه
ضربات جوية من دون الدفع بقوات على األرض .وكان
لهذا النهج أيضا ً نتائج كارثية .ولذلك ،نجد أن القوى
الكبرى تتردّد بشدة قبيل اتخاذ أي خطوة في الشأن
السوري.

شخصية في هذا التنظيم تسلّم معلومات استخبارية مهمة عنه ،بعد أن
اعتقلته السلطات الكويتية مؤخراً.
وتقول الصحيفة إن علي عمر محمد العصيمي 27 ،سنة ،سبق أن
ت��درب ف��ي المدرسة البحرية ف��ي كلّية س��اوث تاينسايد ،وال��ت��ي تع ّد
من أب��رز الجامعات المعنية بالمالحة والعلوم البحرية في المملكة
المتحدة.
وق��د اعتقلت السلطات الكويتية العصيمي على الحدود السورية ـ
العراقية في الرابع من هذا الشهر ،وبرفقته والدته وابنه الصغير ،بحسب
تقارير إعالمية محلية.
وقد غادر العصيمي منزله في ساوث شيلدز في بريطانيا ليسافر إلى
سورية في عام  .2014وتقول السلطات الكويتية إن العصيمي ،المتزوج
من سيدة سورية وله منها طفل ،كان متعاونا ً معها واعترف أنه احتل
موقعا ً بارزا ً لدى «داعش».
وأوضح أنه كان مسؤوال ً عن الحقول النفطية في المناطق الخاضعة
لسيطرة التنظيم حول مدينة الرقة ،التي تع ّد معقل التنظيم في شمال غرب
سورية ،وأنه تمكن من تصدير النفط إلى عدّة جهات.
وأشار العصيمي إلى أن التنظيم اختاره لهذا المنصب إلجادته االنكليزية
ومعرفته في الهندسة وتجربته في العمل في شركة نفط الكويت ،التي
تملكها الدولة.
وتقول السلطات الكويتية إن العصيمي ،الذي استخدم اسما ً حركيا ً في
التنظيم هو «أبو تراب الكويتي» ،كشف عن كيفية تهريب التنظيم للنفط
وبيعه في السوق السوداء إلى مشترين إقليميين في المنطقة ،فضالً عن
تجار عالميين .وتضيف أنه سلم قائمة بأسماء العاملين في هذه التجارة.
و ُيعتقد أن تنظيم «داعش» يجني ما قيمته  30مليون دوالر شهريا ً من
تهريب النفط .وتقول السلطات الكويتية ،بحسب التقرير ،إن العصيمي
اتهم والدته حصة 52 ،سنة ،بدفعه إلى التط ّرف مع أخيه عبد الله ،الذي
ذهب إلى سورية عام  2013لكنه قتل في العراق في العام نفسه ،وهو بعمر
 19سنة.

«كم�سمول�سكايا برافدا»:
�أ�سرار عائلة كلينتون
تط ّرقت صحيفة «كومسمولسكايا برافدا» إلى أس��رار عائلة كلينتون،
وسألت ما هي «الهياكل العظمية» التي عُ ثر عليها في خزانة هيالري؟
وج��اء في المقال :لم تكن التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات
الفدرالي ،والتي استمرت ثالث ساعات ونصف الساعة ،في مصلحة هيالري
كلينتون.
ذلك على رغم أن هيالري تحدّثت طواعية ،كما قال نيك ميريل ،السكرتير
الصحافي لهيالري كلينتون ،عن استخدامها البريد اإللكتروني الشخصي
عندما شغلت منصب وزير خارجية الواليات المتحدة.
ويذكر أنه في ربيع عام  2015اتضح أن هيالري ،التي كانت تشغل
منصب وزي��ر خارجية ال��والي��ات المتحدة بين عامي ،2013 – 2009
استخدمت بريدها اإللكتروني الشخصي للمراسالت الرسمية السرية ،وأنها
سلمت ج��زءا ً بسيطا ً من هذه المراسالت إلى وزارة الخارجية ،ومسحت
الباقي .وبسبب ذلك ا ُتهمت بانتهاك قواعد األمن الداخلي ،والذي أدى إلى
تسريب أسرار الدولة.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،فقد أرسلت عبر بريدها
 104رسائل ،كانت تحتوي على معلومات س ّرية ،وفق تقديرات وزارة
الخارجية .وقد اعترفت هيالري بخطأها وفي الوقت نفسه تؤكد أن هذه
الرسائل لم تحت ِو على معلومات س ّرية .ولو رفع مكتب التحقيقات ضدّها
دعوى جنائية ،الضطر الحزب الديمقراطي إلى ترشيح شخص آخر لخوض
االنتخابات الرئاسية المقبلة .ولكن هذا لم يحصل ،فقد أعلن مدير المكتب
جيمس كومي ،أنه ليس هناك ما يدعو إلى إقامة الدعوى بعد أن ثبت عدم
اختراق بريد هيالري الشخصي.
من جانبه ،نشر موقع «ويكيليكس» مجموعة وثائق جديدة حول حملة
غزو العراق ،اعتبرتها صحيفة «غارديان» البريطانية ذخائر لمنافسها
الجمهوري دونالد ترامب.
كما أشارت الصحافة األميركية إلى أن مديرية الضرائب طلبت في عام
 2009معلومات عن حسابات  4000شخص فقط بدال ً من  52000أخفوا
حساباتهم في مصرف « »UBSالسويسري ،ليتبرع المصرف بعد ذلك
بهذه األموال ( 600ألف دوالر) إلى صندوق عائلة كلينتون الخيري .وفي
ما بعد ،ساهم المصرف في برنامج الصندوق الخاص بتطوير األعمال
في المدن األميركية ،حيث دفع قروضا ً قيمتها  32مليون دوالر ،ودفع 1.5
مليون دوالر للرئيس األميركي السابق .غير أن المصرف ينفي وجود عالقة
بين األعمال الخيرية ومساعدة هيالري.
ويشير الصحافي بيتر شفايتزر في كتاب «كلينتون وذاك��رة الكاش»
إلى أن هيالري استخدمت منصبها في الدفاع عن مصالح شركات وبلدان
مختلفة مقابل دعم صندوق العائلة الخيري باألموال.
ووف���ق معطيات «وي��ك��ي��ل��ي��ك��س» ،ف��ف��ي ع��ام  ،2009واج��ه��ت شركة
« »Uranium Oneالكندية مشكالت في كازاخستان ،حيث تقررت إعادة
النظر في مسألة بيع منجمها .وتمت تسوية المسألة بمشاركة هيالري،
وتم إقناع كازاخستان بنقل ملكية الشركة إلى روسيا ،وكان هذا يتطلب
موافقة لجنة االستثمارات الخارجية للواليات المتحدة .وقد وافقت هذه
اللجنة على رغم أن المسألة تتعلق بروسيا وباليورانيوم االستراتيجي.
وبحسب وسائل اإلعالم ،فقد استلم صندوق كلينتون من هذه الصفقة مبلغا ً
يصل إلى  7ماليين دوالر ،ولكن عائلة كلينتون سجلت في الوثائق الرسمية
مبلغ  250ألف دوالر فقط .كما تبيّن أن الصندوق في عام  2013أنفق على
األعمال الخيرية  9ماليين دوالر فقط من مجموع  140مليونا ً
مخصصة لهذا
ّ
الغرض ،في حين أُنفق مبلغ يزيد على  60مليونا ً لنشاطهم الشخصي.
وفي حزيران من عام  ،2015نشرت صحيفة «ذي هيل» مقاال ً بعنوان
«مشكلة مع صدقية هيالري كلينتون» ،استنتجت في نهايته أن أكثر من
نصف الناخبين يش ّكون في صدقية هيالري .كما بيّنت نتائج استطالع
أجرته قناة « »ABCأن  52في المئة من المشاركين فيه ال يثقون بهيالري،
في حين بين نتائج استطالع صحيفة «واشنطن بوست» أن  57في المئة من
المشاركين ال يثقون بصدقيتها.
ويذكر أن نتائج استطالع الرأي ،الذي أجرته قناة « »CNNعام ،2014
أظهر أن  56في المئة من المشاركين فيه يثقون بهيالري.
ويقول يوري روغوليف ،مدير مؤسسة روزفلت التابعة لجامعة موسكو،
إن من الصعوبة جدا ً إيجاد سياسي ال عالقة له بالفساد ،خصوصا ً إذا كان
ينشط في هذا المجال لفترة طويلة ،حيث يمكننا أن نجد معلومات عدّة
عنه تمس الجانب األخالقي له .صحيح أن ترامب ينفق أمواله الشخصية
في نشاطه السياسي ،ولكن هذا ليس بمقدور غالبية السياسيين ،ولذلك
يبحثون عن مصادر لتمويل نشاطهم السياسي .فمثالً ،استفاد باراك أوباما
من التب ّرعات الصغيرة ولم يرتبط بصناديق خيرية ضخمة ،في حين أن
الغالبية يتم ّنون أن يكون لديهم ممولون كبار .وهنا يجب أال ننسى أن
اللوبي معترف به رسميا ً في الواليات المتحدة.
ومن الممكن أن تكون هيالري كلينتون الشخص األكثر فسادا ً من بين
جميع الذين تنافسوا على منصب رئيس الواليات المتحدة .كما أنها كما
يعلم الجميع كذابة على المستوى العالمي.

