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وا�شنطن :رحل القذافي ...وجاء حفتر
يبدو أن الرياح تجري بما ال تشتهيه سفن الواليات المتحدة األميركية في
بحجة «الربيع
ليبيا ،البلد الذي د ّمره الناتو من أجل تنحية العقيد معمر القذافيّ ،
العربي» ،و«الشعب يريد إسقاط النظام» .ويبدو أنّ األمور تزداد تفلّتا ً من يد
واشنطن ،فال الديمقراطية حلّت ،وال النظام استتب ،وال حكومات قامت ،إنما
زادت األمور تعقيدا ً بعد ظهور «داعش» في سرت ،وظهور اللواء حفتر ،الذي
يتفلّت بدوره من اإلمالءات األميركية.
في هذا السياق ،قالت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية إن اللواء الليبي
المتقاعد خليفة حفتر كان رصيدا ً لالستخبارات المركزية األميركية «،»CIA
لكنه تح ّول إل��ى ص��داع في ليبيا ،بعدما ص��ار يقود ق � ّوة قتالية في البالد.
تحليلي كتبته ميسي ريان أن حفتر كان يع ّد من
وأوضحت الصحيفة في مقال
ّ

«وا�شنطن بو�ست»:
�أميركا حائرة بالتعامل مع عميلها حفتر
قالت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة
حفتر كان رصيدا ً لالستخبارات المركزية األميركية « ،»CIAلكنه تح ّول إلى
صداع في ليبيا ،بعدما صار يقود ق ّوة قتالية في البالد.
تحليلي كتبته ميسي ريان أن حفتر كان يع ّد من
وأوضحت الصحيفة في مقال
ّ
األصول لدى االستخبارات األميركية ،وأنه محارب ض ّد اإلسالميين ،ويقف في
طريق السالم في ليبيا ،وأضافت أن الواليات المتحدة وحلفاءها ال يمكنهم معرفة
ماذا يفعلون في شأن حفتر.
وأضافت أن رفض الجنرال حفتر دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية ّ
هشة في
البالد هدّد اآلم��ال المرج ّوة لتحقيق االستقرار في البالد التي تعاني من ج ّراء
الصراع.
وأش��ارت إلى أن الحكومات الغربية ناضلت من أجل تحديد سياسة فعالة
نصب نفسه
للتعامل مع حفتر بعدما برز كشخصية مهمة في  ،2014وبعدما ّ
مضادا ً للمتط ّرفين ،بينما كان يبني سلطته الخاصة ،وينأى بنفسه عن العملية
توسطت فيها األمم المتحدة في ليبيا.
السياسية التي ّ
ونسبت الصحيفة إلى الباحث باراك بارفي من «معهد أبحاث أميركا الجديدة»
ومقره في واشنطن ،القول إن حفتر يهدّد عددا ً من المبادرات المدعومة من الغرب
في ليبيا ،ويهدّد كذلك عملية إنشاء قوة سياسية معترف بها في البالد.
وأضاف بارفي :رغم أن المليشيات المدعومة بالق ّوة الج ّوية األميركية حققت
نجاحات ض ّد تنظيم «داعش» في ليبيا ،فإن حفتر يبقى عائقا ً أمام آمال البيت
األبيض في استعادة الوعد الديمقراطي لثورة  2011التي أنهت الحكم المط ّول
للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقالت الصحيفة إنه كان لحفتر دور مدعوم من وكالة االستخبارات المركزية
األميركية لإلطاحة بالقذافي في وقت سابق ،وإن هذا الدور يزيد من التعقيد في
الجهود األميركية إلنهاء األزمة التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.
ونسبت إلى مسؤول أميركي كبير سابق القول ـ شرط عدم الكشف عن هويته
ـ إن اتصاالت حفتر عبر الشرق األوسط وأبعد من ذلك ،جعلت من الصعب على
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما وضع استراتيجية للتعامل معه.
وأوضح المسؤول أن الحكومة األميركية لم تكن لديها القدرة على تهميش
حفتر ،وأنها ليست لديها القدرة على استيعابه ودمجه ،ما جعله يبقى ح ّراً.
وأضافت الصحيفة أن حفتر بقي مخلصا ً للعقيد القذافي حتى  1987عندما
تم إلقاء القبض عليه وعلى أربعمئة آخرين من أفراد القوات الليبية التي كانت
تحارب في تشاد ،وأنه انض ّم إلى الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا التي كانت مدعومة
ّ
وتخطط لإلطاحة بالقذافي.
من الواليات المتحدة
وأشارت إلى أن الرئيس األميركي األسبق رونالد ريغان كان قد صادق على
عملية س ّرية لإلطاحة بالقذافي ،وأن القذافي كانت له عالقات بالجماعات
اإلرهابية ،وأنه كان حليفا ً لالتحاد السوفياتي السابق.
وأضافت أن رجال حفتر اتصلوا بوكالء االستخبارات األميركية بينما كان هو في
تشاد ،وأنهم تلقوا تدريبات من جانب شعبة األنشطة الخاصة في االستخبارات
المركزية األميركية ،لكن محاولتهم بقيادة حفتر لإلطاحة بالقذافي في 1993
باءت بالفشل.
وأشارت إلى أن رجال حفتر تش ّردوا بين الدول ،وأن القادة األفارقة لم يرغبوا
في استقبالهم ،وأنه بعد ستة أشهر من تلك الواقعة نقلت طائرة أميركية  350من
الثوار الليبيين إلى الواليات المتحدة ،وأن بعضا ً منهم ـ بمن فيهم حفتر ـ واصل
تدريباته على األسلحة في فرجينيا الريفية على أمل القيام بمحاولة انقالب أخرى
ض ّد القذافي.
وأضافت أن حفتر الذي كان يعيش في فرجينيا الشمالية عاد إلى شمال أفريقيا
بعد ثورة  ،2011لكنه فشل في تأمين دعم من قادة الحكومة الموقتة كي يترأس
العمليات العسكرية للث ّوار ض ّد القذافي ،فأقفل عائدا ً إلى والية فرجينيا.
لكن حفتر سرعان ما ظهر مجدّدا ً في ليبيا في  ،2014وكشف عن انقالب عسكري
على الحكومة المركزية ،وأعلن أيضا ً مواجهته الجماعات اإلسالمية المسلّحة التي
نشأت بق ّوة في البالد بعد ثورة .2011
وقالت الصحيفة إن المسؤولين في وزارة الخارجية األميركية أصيبوا بالدهشة
لما فعله حفتر ،لكنه سرعان ما حصل على دعم من الفصائل القبلية والسياسية،
حيث أطلق «عملية الكرامة» في محاولة لتطهير شرق ليبيا من الجماعات
المتشدّدة ،بمن فيهم جماعة أنصار الشريعة التي كانت متهمة بشنّ الهجوم على
القنصلية األميركية في بنغازي في .2012
وأشارت إلى أن حفتر حظي بحليفين قويين ممثلين في اإلمارات ومصر ،اللتين

تقرير

األصول لدى االستخبارات األميركية ،وأنه محارب ض ّد اإلسالميين ،ويقف
في طريق السالم في ليبيا ،وأضافت أن الواليات المتحدة وحلفاءها ال يمكنهم
معرفة ماذا يفعلون في شأن حفتر .وأضافت أن رفض الجنرال حفتر دعم
تشكيل حكومة وح��دة وطنية ّ
هشة في البالد ه�دّد اآلم��ال المرج ّوة لتحقيق
االستقرار في البالد التي تعاني من ج ّراء الصراع.
ونسبت الصحيفة إل��ى الباحث ب ��اراك ب��ارف��ي م��ن «معهد أب�ح��اث أميركا
ال�ج��دي��دة» وم�ق��ره ف��ي واشنطن ،ال�ق��ول إن حفتر ي�ه�دّد ع��ددا ً م��ن المبادرات
المدعومة من الغرب في ليبيا ،ويهدّد كذلك عملية إنشاء قوة سياسية معترف
بها في البالد.
كما نسبت الصحيفة إلى مسؤول سابق في وزارة الخارجية األميركية

القول إن حفتر غير مهت ّم بالديمقراطية أو السالم في البالد ،وأش��ارت إلى
أنه يستفيد من فشل الحكم في البالد ،ومن فشل المبادرات ،وفشل المجتمع
الدولي من أجل التوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.
ً
إلى ذلك ،نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقاال إلريكا سولومن
تقول فيه إن القوات الليبية التي تتقدّم نحو المناطق التي يسيطر عليها تنظيم
«داعش» اإلرهابي في سرت تزعم أنها على وشك النصر في المدينة الساحلية
التي تع ّد ساحة قتال بالغة األهمية في الحرب ض ّد التنظيم اإلسالمي المتشدّد.
وتقول سولومن إن الحكومة الليبية المدعومة من األمم المتحدة تجد صعوبة
بالغة لفرض نفوذها على البلد بأسره ورفضتها الفصائل واسعة النفوذ ،ومن
بينها الجنرال خليفة حفتر ،الموالي لحكومة طبرق في شرق البالد.

شجعتا حملته في الجزء الشرقي من ليبيا ،كما أن قواته كانت تعمل في قاعدة
ّ
بنينا الجوية التي كان يستخدمها الفرنسيون في بنغازي.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول سابق في وزارة الخارجية األميركية القول إن
حفتر غير مهت ّم بالديمقراطية أو السالم في البالد ،وأشارت إلى أنه يستفيد من
فشل الحكم في البالد ،ومن فشل المبادرات ،وفشل المجتمع الدولي من أجل
التوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.

وجود سياسة خارجية متعددة األطراف لموسكو وبكين.
وقد كان خطاب ترامب محاولة للخروج من الطريق المسدود الذي دخله
بنفسه .حيث انتقد زعماء الحزب الديمقراطي لقرار االنسحاب من العراق
واعتبره جريمة ،وهيالري كلينتون في محاولة «بناء الديمقراطية في ليبيا»،
مشيرا ً إلى أنها دعت بصوت عال عام  2011إلى التدخل في ليبيا .وهذا التدخل
بالذات انتقده أوباما ،ورآه خطوة غير مدروسة.
كما اتهم ترامب هيالري بأنها تريد أن تصبح آنجيال ميركل األميركية ،حيث
استقبلت ألمانيا عشرات األلوف من الالجئين السوريين ،الذين تركوا بالدهم
بسبب الحرب الدائرة هناك بين قوات األسد والمعارضة .ولم ينتقد ترامب بشار
األسد ،بل انتقد إدارة أوباما ،التي تصر على رحيل األسد ،على غرار ما حصل
لحسني مبارك في مصر .ورأى ترامب في هذا االصرار سياسة خاطئة ألن هؤالء
«شخصيات قوية» لم تسمح ببروز معارضة إلى السطح في المنطقة.
كما أعلن ترامب أنه سيشكل ائتالفا ً مع «إسرائيل» ومصر واألردن لمنع
انتشار اإلرهاب .وأضاف أن الواليات المتحدة ستفوز إذا ما اتحدت مع روسيا
ضد «داعش».
غير أن استراتيجية ترامب في شأن محاربة «داعش» تواجه معارضة من
جانب عدد من السياسيين في واشنطن .فمثالً ،اعترف بيتر فيفير ،المسؤول عن
استراتيجية واشنطن في العراق في إدارة بوش ،بأن ترامب ينتقد بشدّة إدارة
بوش ،في وقت يستند في خطابه إلى أفكار مكافحة اإلرهاب التي تط ّورت خالل
عهد الرئيس بوش.
وقال :هذه ليست نسخة طبق األصل ،نحن لم نفترض يوما ً االستيالء على
نفط العراق أو ليبيا ،وأظهرنا قلقنا من الخطاب المعادي لإلسالم ،الذي يمكن
أن يؤثر سلبا ً في معنويات المسلمين المعتدلين.
وأشار ترامب في خطابه إلى أن أحد عناصر إيديولوجيا مكافحة «داعش»
سيكون صداقة الواليات المتحدة مع المسلمين المعتدلين واإلصالحيين في
الشرق األوسط.

«فاينن�شال تايمز» :االقتتال في ليبيا
يعوق التق ّدم �ض ّد «داع�ش» في �سرت
نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقاال ً إلريكا سولومن تقول فيه
إن القوات الليبية التي تتقدّم نحو المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»
اإلرهابي في سرت تزعم أنها على وشك النصر في المدينة الساحلية التي تع ّد
ساحة قتال بالغة األهمية في الحرب ض ّد التنظيم اإلسالمي المتشدّد.
وتضيف الصحيفة أن إحراز التقدم في المدينة من قبل القوات الليبية ليس
ّ
المحك في األمر،ألن المهمة الصعبة الحقيقية تكمن في كبح جماح حالة عدم
هو
االستقرار والعنف التي تعصف بليبيا منذ اإلطاحة بالقذافي عام .2011
وتقول إن س��رت أه��م معقل لتنظيم «داع��ش» خ��ارج ما يس ّميه بـ«دولة
الخالفة» ،التي تمت ّد في سورية والعراق .وتمكنت القوات الليبية مدعومة
بهجمات جوية أميركية من إبعاد التنظيم عن وسط المدينة في األيام األخيرة،
وتتقدم صوب المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وترى سولومن أنه حتى في حالة نجاح القوات الليبية في استرداد سرت
بالكامل من التنظيم ،فإن القتال لتحرير المدينة ال يمكن فصله عن األزمة
السياسية في ليبيا حيث تتنازع حكومتان على السلطة ،وتكاد البالد تكون
منقسمة بين مليشيات عاتية التسليح تقاتل لصالح أهداف متنازعة.
وتقول سولومن إن الحكومة اللييبية المدعومة من األم��م المتحدة تجد
صعوبة بالغة لفرض نفوذها على البلد بأسره ورفضتها الفصائل واسعة
النفوذ ،ومن بينها الجنرال خليفة حفتر ،الموالي لحكومة طبرق في شرقي
البالد.

«مو�سكوف�سكي كوم�سوموليت�س» :ترامب يعزو نجاحات
«داع�ش» �إلى �أخطاء �أوباما وكلينتون الكارثية
تط ّرقت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية إلى خطاب
ترامب المنهجي في شأن مكافحة اإلره��اب ،مشيرة إلى أنه يعزو نجاحات
«داعش» إلى األخطاء الكارثية التي يرتكبها أوباما وكلينتون.
وجه المرشح الجمهوري لخوض االنتخابات الرئاسية،
وجاء في المقالّ :
دونالد ترامب يوم  15آب في «جامعة ينغستاون» في والية أوهايو ،انتقادات
شديدة اللهجة إلى باراك أوباما وهيالري كلينتون ،واتهمهما بارتكاب «أخطاء
كارثية» تسبّبت في ظهور «داعش».
وعند مقارنته «الحرب الباردة» بمكافحة «داعش» ،طالب ترامب بخوض
حرب إيديولوجية ال هوادة فيها ض ّد اإلرهاب .ولبلوغ هذا الهدف ،قال ترامب
إنه سيمنع الهجرة موقتا ً من المناطق األكثر خطورة في العالم إلى الواليات
المتحدة ،ويتعامل مع حلفاء واشنطن وفقا ً لمستوى مساهمتهم في مهمة
الواليات المتحدة في شأن اجتثاث اإلرهاب اإلسالمي.
وأض���اف :على غ��رار انتصارنا في الحرب ال��ب��اردة من خ�لال فضح ش ّر
الشيوعية ونشر قيم السوق الح ّرة ،علينا أن نفعل األمر نفسه مع إيديولوجيا
اإلسالم الراديكالي.
وعموما ،يذ ِّكر برنامج ترامب المضا ّد للمتط ّرفين بسياسة الرئيس جورج
بوش الخارجية التي أعلنها بعد العملية اإلرهابية في  11أيلول عام .2001
مضي الوقت ،اصطدمت هذه السياسة بنهاية المطاف بخطوات الصين
ولكن مع
ّ
وروسيا ،عندها أدرك بوش بأنه ال يمكن التركيز فقط على مكافحة اإلرهاب ،مع

«�إيزف�ستيا» :تحالف الأربع
نشرت صحيفة «إيزفستيا» مقاال ً للفريق أول ليونيد إيفاشوف عن تشكيل
تحالف جديد يعتبر أنه سوف يغير وجه الشرق األوسط الكبير.
اضطربت وسائل اإلعالم الروسية من جديد لخبر طلب وزارة الدفاع الروسية
السماح بتحليق صواريخ «كاليبر» المج ّنحة فوق األراضي اإليرانية والعراقية.
ومن الواضح أن الخبر بنفسه ال يحمل أي مفاجأة .وهو أمر طبيعي في العالقات
الدولية .إذ إن الطائرات أو الصواريخ تطير على ارتفاع غير عال نسبياً .ومن
المتعارف عليه أن يجري تنسيق هذه المسألة مع مسؤولي الدول ،التي ستطير
عبر أجوائها الصواريخ أو الطائرات.
ومع ذلك ،فإن هذه الواقعة تلفت االنتباه إلى عدد من الحيثيات ،التي تتمتع
بأهمية مبدئية للشرق األوسط في حاضره وغده.
والجدير ذكره أن مركز التنسيق المشترك ،الذي أنشئ في بغداد قبل حين ،لم
يتوقف عن تنفيذ الواجبات المناطة به في مواجهة تنظيم «داعش» ،والتنظيمات
األخرى المدرجة في قائمة التنظيمات اإلرهابية ،التي اتفقت روسيا ،إيران،
العراق وسورية على مكافحتها.
وال يقتصر عمل مركز التنسيق المشترك على المسائل المرتبطة بتهيئة تحليق
صواريخ «كاليبر» المج ّنحة ،بل يتم بواسطته تبادل المعلومات االستخبارية
واختيار األهداف وتقاسم عملية ضربها بين الحلفاء :إيران ،العراق ،األكراد،
روسيا وسورية.
ويؤكد الجنرال أن مركز التنسيق ،توازيا ً مع استخدام القاذفات االستراتيجية
الروسية من قاعدة همدان اإليرانية في ضرب مواقع اإلرهاب على األراضي
السورية ،يشير إلى والدة تحالف عسكري ـ سياسي جديد لمكافحة اإلرهاب في
المنطقة .وأن بلورة هذا التحالف وتفاعل عناصره المشتركة سوف يغيّر جذريا ً
موازين القوى في الشرق االوسط الكبير.
وإن ما يطلبه الجانب الروسي أن يكون طليق اليدين ،بما يعني أن تكون
موافقة حكوم َتي العراق وإي��ران موافقة مبدئية ،تمنح الحرية للعسكريين
ال��روس في إطالق الصواريخ ض ّد المواقع اإلرهابية في الوقت الذي يرونه
مناسبا ً لهم ،من دون الحاجة إلى طلب السماح في ك ّل م ّرة.
ويرى الفريق أول إيفاشوف أن الحضور القوي والحراك الفعال لروسيا
بالتعاون مع إيران وسورية هو العامل الحاسم الذي سوف يحدّد تناسب
القوى الجديد في المنطقة .ويرى إيفاشوف هذا العامل بات يلعب دوره في
التوجه نحو الشرق ...نحو روسيا ،وأنه
إجبار الرئيس التركي أردوغان على
ّ

�سي�ضج لكن رو�سيا �ستنت�صر
الغرب
ّ

نشرت مجلة «سوبيسيدنيك» الروسية مقاال ً
للمحلّل السياسي الشهير مايس قربانوف أكد
فيه أن تمركز القاذفات الروسية في إيران يسمح
لروسيا بمحارية «داعش» بفعالية أكبر.
وجاء في المقال الذس نشرته المجلة مؤخراً:
كانت مجلة «سوبيسيدنيك» قد ذكرت سابقا ً أن
روسيا حصلت على إذن من إيران والعراق لتحليق
صواريخ «كاليبر» المج ّنحة في أجوائهما .وفي
وق��ت الح��ق ،أصبح معلوما ً أن ق��اذف��ات القوات
ال��ج��و ـ فضائية ال��روس��ي��ة المرابطة ف��ي إي��ران
وجهت ضربات إلى مواقع «داع��ش» في سورية
ّ
بعد إقالعها من مطار همدان اإليراني .وظهرت في
وسائل اإلعالم معلومة تشير إلى أن زمن طيران
قاذفات «توبوليف  »22إلى سورية ،لضرب مواقع
اإلرهابيين ،تقلّص بنسبة ستين في المئة ،بفضل
مرابطتها في إيران.
وي��رى المحلّل السياسي مايس قربانوف أن
مرابطة العسكريين الروس على األراضي اإليرانية،
يمنحهم موقعا ً أفضل لمحاربة اإلرهابيين على
األراضي السورية.
وقال قربانوف :من الجانب السوري ،ال يمكن
النيل من اإلرهابيين .ونحن نذ ّكر كيف أسقطوا
مؤخرا ً مروحية سورية كان على متنها روس .لكن
بلوغ الهدف ض��روريّ إلي��ران وال��ع��راق وسورية
فضالً عن روسيا ـ أي العالم كله .غير أن «داعش»
نقل ترسانته عمليا ً إلى الجهة المعاكسة للقواعد
الروسية .ومن هناك ،من األسهل ضرب المواقع
األساسية لهذا التنظيم اإلرهابي.
سيحتج بشدّة على
ويرى قربانوف أن الغرب
ّ
مرابطة القاذفات الروسية في إي��ران ،ولكن هذا
األمر لن يحمل في طيّاته أيّ تهديد جدّي من جانب
الواليات المتحدة األميركية وأوروبا ،وقال :كل ما
يحدث في العالم يدور حول إيران وروسيا .وإذا
انتصر الغرب في س��وري��ة ،فسيح ّل ال��دور على
إيران .إذ إن الغرب ينظر إلى إيران كملكية خاصة
به ،ويرى في العراق واليمن وليبيا وأفغانستان
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سوف يؤدّي في المحصلة إلى تغيير جذري في موازين قوى المنطقة لمصلحة
األمن والسلم والخالص من التنظيمات اإلرهابية .وبطبيعة الحال ،فإن تطور
الوضع بهذا المسار لن يكون مرضيا ً للواليات المتحدة األميركية ،كما يؤكد
إيفاشوف .ويقول إن اإلدارة األميركية الحالية أمامها اآلن مهمة واحدة ،العمل
على مواجهة روسيا في االتجاهات كافة.
ويخلص إيفاشوف إلى القول :علينا أن نكون واقعيين ،وأال ننتظر تغييرات
جدّية في سياسة الواليات المتحدة األميركية الخارجية ،وتحديدا ً في عالقاتها
مع روسيا خالل الفترة المقبلة.

«رو�سي�سكايا غازيتا» :البنتاغون و�ضع ّ
خطة
في حال اندالع حرب مع ال�صين
أشارت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى وضع أحد مراكز التحليل
األميركية سيناريوات للحرب المحتملة بين الواليات المتحدة والصين بطلب
من البنتاغون.
وجاء في المقال :من الصعب تص ّور الدمار الذي سينجم عن الحرب بين
الصين والواليات المتحدة للجانبين ولشرق آسيا والعالم عموماً .هذا ما جاء
في التقرير الذي أعدّه المركز األميركي للتحليل « »Randتحت عنوان «الحرب
مع الصين :أمر ال يمكن تص ّوره» .يقول مستشار باراك أوباما السابق لشؤون
االستخبارات الخارجية ،أحد المساهمين في وضع التقرير ديفيد غومبيرت ،إن
إعداد هذا التقرير تم بطلب من وزارة الدفاع األميركية.
ويشير التقرير إلى الحراك العمدي نحو نزاع عسكري بين الواليات المتحدة
والصين أمر بعيد االحتمال .ولكنْ مع ذلك وبحسب تقييم معدي التقرير ،فإن
التسوية غير السلمية في الظروف الحرجة ،وبخاصة في مسألة النزاعات
الحدودية في آسيا ،قد تؤدي إلى نزاع خطير جداً .وجاء في التقرير أنه في
الوقت الذي ليس ألي من البلدين رغبة في الحرب ،توجد لدى جيشي البلدين
خطط للعمليات الحربية في حال اندالعها .وهذا التحليل يلقي الضوء على
مختلف خيارات تطور الحرب مع الصين وعواقبها في حال نشوبها.
ووفق رأي الخبراء ،فإن الحرب ستكون بين الصين والواليات المتحدة
شديدة ومدمرة وطويلة .حيث يشير التقرير إلى أن الجانبين سيتكبدان خسائر
فادحة ،وستكون خسائر الجانب الصيني أكبر من خسائر الواليات المتحدة
ومع استمرار الحرب تزداد الفروق في خسائرهما .ولكن في عام  2025تقل هذه
الفروق ولكن لن تكون الصين واثقة من تفوقها العسكري ،وهذا يشير إلى أن
الحرب ستكون مدمرة وطويلة األمد.
كما ال يمكن أن تكون واشنطن واثقة من تفوقها العسكري :ال يمكن للواليات
المتحدة أن تكون على قناعة تامة من أن الحرب ستجري وفق خطتها وتنتهي
بانتصار حاسم .ألن العقيدة العسكرية الصينية لمواجهة القوات األجنبية
على أراضيها يعقد سيطرة الواليات المتحدة وانتصارها حتى في حالة الحرب
طويلة األمد.
واستنادا ً إلى التحاليل والدراسات التي أجريت ،يقدّم معدّو التقرير عددا ً من
التوصيات إلى السلطات والقوات المسلحة للواليات المتحدة :يجب أن تكون
لدى زعماء الواليات المتحدة وسائل للمفاوضات مع زعماء الصين ،الحتواء
النزاع قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.
ويشير الخبراء إلى أنه إضافة إلى الوسائل الدبلوماسية ،يجب وضع خطط
للتعاون مع الحلفاء في المنطقة ،خصوصا ً مع اليابان في الحاالت الطارئة.
وكذلك تخصيص أموال اضافية لمنع توغل قوات أجنبية إلى أراضيها .وجاء
في التقرير :على الواليات المتحدة رفع قدراتها في خوض عمليات حربية
طاحنة .وتطوير إمكانيات ردع الصين من الوصول إلى البضائع العسكرية
والتكنولوجيا.
وأشار ديفيد غومبيرت في معرض تعليقه على هذا التقرير بقوله إن احتمال
استخدام السالح النووي في نزاع أميركي ـ صيني محتمل منخفض جداً .وحتى
في حال وقوع عمليات عسكرية مكثفة باستخدام األسلحة التقليدية ،لن يلجأ
أي من الطرفين رغم الخسائر إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل.
ويذكر أنه في نهاية عام  2015أفادت وسائل االعالم األميركية استنادا ً إلى
مصدر في الخارجية األميركية ،بأن البنتاغون يضع خططا ً جديدة للحرب
مع روسيا ،ال يستبعد استخدام السالح النووي فيها .وبحسب معلومات
الصحافيين تتضمن هذه الخطط خيارين للعمليات الحربية .الخيار األول،
تقاتل الواليات المتحدة بمشاركة بلدان الناتو .أما الخيار الثاني فتنوي الدخول
في الحرب لوحدها من دون الحلفاء.
وتستشهد مجلة «السياسة الخارجية» بتصريحات ميشيل فلورنوي،
النائب السابق لوزير الدفاع األميركي ،التي تؤكد أن الواليات المتحدة نفضت
الغبار عن خطط العمليات العسكرية المحتملة التي لم يتم تحديثها منذ انهيار
االتحاد السوفياتي .وفي الوقت نفسه ،ووفقا ً للصحافيين األميركيين ومعظم
المسؤولين في وزارت��ي الدفاع والخارجية ،فإن أيّ سيناريو يتم اختياره،
ستكون الواليات المتحدة هي الخاسرة فيه.

«فاينن�شال تايمز» :تركيا �أبرز تح ّديات ميركل

دوال ً تابعة له في المستقبل.
ومن وجهة نظر قربانوف ،فإن الغرب سيشنّ
مستقبالً حربا ً إعالمية ض ّد إي��ران ،وض�� ّد روسيا
بسبب مواقفها المبدئية إزاء أحداث المنطقة؛ مذ ّكرا ً
بتصريح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
ال��ذي كشف فيه عن أن روسيا حالت دون 624
هجوما ً صاروخيا ً على سورية.
ويقول قربانوف إن الغرب الذي أع ّد على مدى

عدّة سنوات لهذه الحرب يفهم جيدا ً مضمون الدور
الروسي في مواجهة مشروع الغرب ،حيث أصبح
هذا الدور مثل شوكة في حلقه.
ولكن ،وعلى رغ��م مقاومة ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،فإن النصر ،ب��رأي المحلل السياسي،
سيكون إلى جانب روسيا وحلفائها في الشرق
األوس��ط ،وبما أن الغربيين يفهمون جيدا ً ماذا
سيكون بانتظارهم غداً ،فإنهم بالطبع سيفاقمون

الوضع ،ولكنهم لن ينجحوا مع إي��ران ،ألنهم لم
يستطيعوا التغلّب على دولة من طراز أفغانستان،
فكيف سيتغلبون على إيران القوية والمتحالفة مع
سورية والعراق وروسيا؟
وينهي الخبير حديثه بالقول إن الغرب يفاقم
الوضع في ك ّل أنحاء العالم ،ألنه لن يرضى بترك
األمور تجري لغير مصلحته .ولكن النصر من دون
أدنى ّ
شك سيكون حليف روسيا.

يرى الكاتب توني باربر أنّ حرارة العالقات األلمانية ـ التركية تشهد انخفاضا ً
متزايدا ً وأن المستشارة آنجيال ميركل تبذل قصارى جهدها لمنعها من الوصول
إلى درجة التج ّمد ،لكن يبدو أن ُن ُظم الطقس تغلب البشر في كثير من األحيان.
وأوضح في مقاله في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن لسعة البرد
هذا األسبوع حدثت عندما نشرت القناة األلمانية األولى وثيقة حكومية س ّرية
عن تركيا وحزب العدالة والتنمية ،حيث جاء في التقييم الذي ورد فيها ـ بناء
على تقارير استخبارية ألمانية ـ أن الحزب تحت حكم أردوغان كان قد أقام
عالقات وطيدة مع الجماعات اإلسالمية مثل اإلخوان المسلمين في مصر وحركة
المقاومة اإلسالمية الفلسطينية (حماس) وعدد من الحركات السورية.
وأشار الكاتب إلى شجب الحكومة التركية للوثيقة وأنها دليل على عقلية
منحرفة في الدوائر األلمانية الرسمية .ومع ذلك رفضت ميركل أن تكون على
مستوى التحدّي ،وبدال ً من ذلك امتدحت تركيا بأنها شريك مهم في الحرب
ض ّد اإلرهاب اإلسالمي وفي السيطرة على تدفقات الالجئين والمهاجرين إلى
أوروبا.
ول ّمح باربر إلى أن حاجة ألمانيا الماسة إلى الحفاظ على اتفاق الالجئين مع
تركيا ليست هي التفسير الوحيد لتح ّفظ ميركل على الوثيقة المذكورة وبعض
القيود على ح ّرية التعبير.
فهناك اعتبار آخر وهو أن ألمانيا موطن لثالثة ماليين مهاجر تركي أو من
أصل تركي ،نصفهم تقريبا ً يحتفظون بالجنسية التركية ،وعندما أجرت تركيا
انتخاباتها البرلمانية في تشرين الثاني أيّد نحو  60في المئة من الناخبين
األتراك المؤهلين في ألمانيا حزب العدالة والتنمية .وبعبارة أخرى ـ كما يقول
الكاتب ـ فإن أردوغان أكثر شعبية في ألمانيا من تركيا ،حيث حصل حزبه على
ما يقارب  50في المئة من التصويت.
وأضاف الكاتب أن الفرع األلماني إلدارة الحكومة التركية للتعليم اإلسالمي
قد تط ّور خالل حكم أردوغ��ان على مدى  13سنة في السلطة إلى نوع من
مجموعة الضغط الموالية لحزب العدالة والتنمية في ألمانيا ،حيث تدير اإلدارة
نحو تسعمئة تج ّمع للمساجد في ألمانيا ،وهذا حتما ً يجعل أنشطتها مؤثرة في
السياسة األلمانية.
وختم باربر بأن ميركل بارعة في التكتيك السياسي ،لكن معضلة تركيا قد
تكون المشكلة األكثر تعقيدا ً في حياتها المهنية.

