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على الغالف

«أطلسي» العقد المقبل حروب

يتجه حلف شمال األطلسي نحو تجاوز دوره التقليدي في الدفاع عن أوروبا داخل حدودها،
إلى القيام بتدخالت عسكرية خارجية استباقية تضعه في املقام األول ،في مواجهة الدول
اإلسالمية ،وذلك تحت ذريعة محاربة اإلرهاب وتوفير مصادر الطاقة ّومنع انتشار التكنولوجيا
النووية ،ومحاربة القرصنة البحرية ،على ما يظهر من خالل االستراتيجية الجديدة للسنوات
العشر املقبلة املزمع إقرارها في قمة األطلسي اليوم وغدًا

عقيدة جديدة للحلف
تستهدف الدول اإلسالمية
بشير البكر

قمة أوروبية ـ أميركية

ُ
ت�ت��وج ل �ق��اءات لشبونة بقمة أوروب �ي��ة ـــــ أم�ي��رك�ي��ة ت�ع�ق��د ب�ع��د ان�ت�ه��اء أع �م��ال قمة
األط�ل�س��ي ،وح�س��ب امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��داول��ة ف��إن�ه��ا س�ت�ك��ون م�ك��رس��ة ل��دراس��ة امللفات
التقليدية ،ال�ت��ي ت�ن��اق��ش م��رت�ين ف��ي ال �ع��ام ب��ال�ت�ب��ادل ب�ين ضفتي األط�ل�س��ي .وقد
تأجلت القمة عن موعدها ال��ذي كان مقررًا في آذار املاضي بسبب اعتذار أوباما
عن حضورها ،وقال إن لديه ارتباطات أكثر أهمية من صرف الوقت في احتفاالت
جامدة على حد تعبير بعض املقربني منه .وم��ن القضايا خ��ارج ج��دول األعمال
التقليدي التي ستناقشها القمة هذه املرة ،مسألة املصاعب التي تواجه العضوية
التركية في االتحاد األوروبي ،وقد تسربت معلومات عن إمكانية حصول مقايضة
تقبل بموجبها تركيا بنشر ال��درع الصاروخية على أراضيها مقابل حلحلحة
العقد العالقة بينها وبينها االتحاد األوروبي .وسبق للرئيس األميركي أن ضغط
في هذا االتجاه خالل قمة األطلسي في ستراسبورغ سنة  ،2008لكي يحصل على
موافقة أنقرة على انتخاب راسموسن أمينًا عامًا لألطلسي.

ي � �ب � ��دو أن س � �ي ��اس ��ة اس� � �ت� � �ه � ��داف الدول
�روب اس�ت�ب��اق�ي��ة ستتحول
اإلس�لام �ي��ة ب �ح� ّ
إلى نهج غربي مقنن في وثيقة «أطلسية»،
يفترض أن ت�ص��در ع��ن قمة لشبونة غدًا،
وتستهدف ضمان أمن الطاقة ومصادرها
في العالم ،من دون االلتفات إلى ما يمكن
أن ُينتجه ذلك من استقطابات حادة على
املستوى الدولي وسباق تسلح جديد.
نهج يسعى إل��ى ترجمة مفاهيم اإلرهاب
وال � ��دول امل��ارق��ة وم�خ��اط��ر ال�ه�ج�م��ات غير
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ال�ت��ي ّ
رس�خ�ه��ا ال �غ��رب لتبرير
م ��واج� �ه ��ات ان �غ �م��س ف �ي �ه��ا ط �ي �ل��ة العقد
امل� ��اض� ��ي ،ف ��ي اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة «أطلسية»
جديدة ،تأخذ باالعتبار الثابت واملتحول
في عالم اليوم؛ فقادة هذا الحلف الشمالي
سيحاولون اليوم ال�خ��روج بوثيقة كهذه
ت �ت �ح � ّ�س ��ب الح� �ت� �م ��ال اس � �ت � �ه� ��داف القارة
األوروب � � �ي� � ��ة ب � �ص� ��واري� ��خ غ� �ي ��ر تقليدية،
وتعرضها العتداءات إرهابية أو هجمات
إل �ك �ت��رون �ي��ة .وم� ��ن أب � ��رز م ��ا ف ��ي مشروع
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،إم �ك��ان خ ��وض عمليات
ّ
ح��رب استباقية ف��ي أي بقعة م��ن العالم،
ومواجهة الهجمات اإللكترونية التي قد
تستهدف ال��دول األع �ض��اء ،وتوفير مزيد
من الحماية ألوروب��ا عبر منظومة الدفاع

متظاهرون ضد القمة (خوسيه مانويل ريبيرو ـ رويترز)
ال�ص��اروخ��ي؛ فالحلف ،ال��ذي ش��ارك فعليًا
ف ��ي غ ��زو واح� �ت�ل�ال دول� ��ة خ� ��ارج أوروبا،
أي أفغانستان ،يبحث اليوم عن تكريس
دور ال�ش��رط��ي ال�ع��امل��ي ف��ي استراتيجيته
ّ
الجديدةّ ،وهو تبدل في عقيدته العسكرية
ع �ب��ر ت �ب��ن��ي خ� �ي ��ار ال� �ح ��رب االستباقية،
م ��ا ي� �ح ��ول ال �ح �ل��ف إل � ��ى ظ �ه �ي��ر عسكري
استراتيجي لواشنطن في غزواتها.
وق � ��د درج ح �ل ��ف األط� �ل� �س ��ي ع �ل ��ى وضع
استراتيجية عشرية ،تكون بمثابة عقيدة
وخريطة طريق يسير عليها .وكانت قمته
ُ
التي ع�ق��دت ف��ي واشنطن ف��ي سنة ،1999
ملناسبة ال��ذك��رى الخمسني لتأسيسه ،قد
صاغت ما يعرف بـ«استراتيجية املراجعة»
التي استمر العمل بها حتى يومنا هذا.
ورك ��زت استراتيجية العقد امل��اض��ي على
مسألة بناء شراكة دفاعية بني األطلسي

وأوروب � � ��ا ،وخ �ل��ق ه��وي��ة دف��اع �ي��ة جديدة
للحلف ،ب��االس�ت�ف��ادة م��ن دروس التدخل
رؤية
العسكري في حرب البلقان ،وضمن ّ
أن أم��ن أوروب ��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك��ل ال
ي �ت �ج��زأ ،وم� ��د ن �ش��اط ال �ح �ل��ف ع �ل��ى كامل
ال �ق��ارة األوروب �ي��ة ب�ه��دف ت�ط��وي��ق روسيا
واح �ت��واء امل�خ��اط��ر امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ّعودتها
املتنامية إلى املسرح الدولي .إال أن جهود
ال�ح�ل��ف ال�ف�ع�ل�ي��ة ب�ع��د ه�ج�م��ات  11أيلول
ّ
على الحرب في أفغانستان ،التي
انصبت ّ
ال تزال تمثل مسألة مفصلية ضمن سياق
رؤية األطلسي لدوره الجديد بعد الحرب
الباردة .تلك الرؤية ظلت ترنوّ بعيدًا نحو
العالم اإلس�لام��ي ،بوصفه خ��زان التطرف
ال ��دي� �ن ��ي وم � � ًص� ��در ال �ت �ه��دي��د املستقبلي
للغرب ،إضافة إلى كونه يمثل أعلى نسبة
من احتياطي مصادر الطاقة.

ّ
«استراتيجية خروج» أفغانية ...و 4شروط لتحققها
باريس ــ ّبسام الطيارة

ُ
ت �ع �ق��د ال� �ي ��وم ق �م��ة ال �ح �ل��ف األط �ل �س��ي في
للاّ�ش�ب��ون��ة وأم��ام �ه��ا ج� ��دول أع �م ��ال حافل،
إ أن��ه حسب أك�ث��ر م��ن م�ص��در ف��إن وضع
مفهوم جديد أله��داف الحلف ه��و ف��ي ّ
لب
هذا اللقاء ،وخصوصًا أن متغيرات كثيرة
ط ��رأت ع�ل��ى ال��وض��ع ال��دول��ي والتوازنات
الدولية منذ أقر املفهوم السابق عام ،١٩٩٩
وبات غير قادر على االستجابة ملتطلبات
الوضع الجديد.
وع� �ل� �م ��ت «األخ� � � �ب � � ��ار» م � ��ن م � �ص� ��در تابع
االس � �ت � �ع� ��دادات ل �ل �ق �م��ة ،أن م �ل �ف�ين سوف
اجتماعات
ي �ك��ون��ان ح��اض��ري��ن ب �ق��وة ف��ي ّ
ال��رؤس��اء :أفغانستان وإي ��ران ،وأن العمل
ع �ل ��ى ال �ت �ف��اص �ي��ل امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه �م ��ا ،على
ق � ��دم وس� � ��اق ق �ب ��ل  ٢٤س ��اع ��ة م� ��ن التئام
ال �ق �م��ة ،م ��ا ي�ش�ي��ر إل ��ى دق ��ة ه��ذي��ن امللفني
وحساسيتهما.
إال أن � � � ��ه رغ � � � ��م أه � �م � �ي � ��ة ه� � ��ذي� � ��ن امللفني
وانعكاساتهما على األمن ً الدولي ،فإنهما
م��رت�ب�ط��ان ارت�ب��اط��ًا وث�ي�ق��ًا بتصاعد قوى
ج��دي��دة ع�س�ك��ري��ًا واق �ت �ص��ادي��ًا ،وبالتالي
سياسيًا.
إن تحديد مفهوم جديد للحلف األطلسي،

أي إي �ج��اد أه� ��داف اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة جديدة،
ه��و ن��وع م��ن ال�ب�ن��اء ع�ل��ى «ن �ج��اح املفهوم
واأله � � ��داف ال �س��اب �ق��ة» ،وأب ��رزه ��ا تحقيق
توسع في دائرة عمل الحلف من دون الكثير
من املعارضة .وال يتردد دبلوماسي عربي
بوصف توسع الحلف وانتشاره بأفعوان
مائي ذي تسعة رؤوس ،يحيط بالقارات
وتتشابك أذرع��ه ح��ول دول ع��دي��دة .إال أن
هذا االنتشار الذي يطاول النقاط الساخنة
في العالم يأتي في مرحلة «جفاف مالي»
نتيجة األزم��ة املالية العاملية وسياسات
ال �ت �ق �ش��ف ال �ت��ي ت �ج �ت��اح ال� � ��دول الغربية،
وال ��وه ��ن ال� ��ذي أص� ��اب «ه�ي�ك�ل�ي��ة العوملة
امل��ال �ي��ة» ف��ي ح ��روب ال �ع �م�لات ال �ت��ي تترك
أثرًا ال ريب فيه في السياسات العامة التي
ترسم معالم الصراعات املقبلة.
م�ه�م��ا ي�ك��ن م��ن أم ��ر ،ف��إن امل�ل�ف�ين اإليراني
واألفغاني يقعان في نطاق األب�ع��اد التي
يمكن أن يقوم عليها املفهوم الجديد ،وهو
«خطر التمدد اإلسالمي املعادي للغرب».
وم� ��ن ه �ن��ا أه �م �ي��ة ه ��ذي ��ن امل �ل �ف�ي�ن اللذين
ي �ن �ف �ت �ح��ان ف ��ي ط �ي��ات �ه �م��ا ع �ل��ى مختلف
مناطق الشرق األوسط وصراعاتها ،وفي
م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ص ��راع ال �ع��رب��ي اإلسرائيلي،
واإلره ��اب وت�ع��ري�ف��ه ،وت�م��دد جغرافية ما

يعرف بإرهاب تنظيم «القاعدة».
وم��ن الطبيعي أن الوضع في أفغانستان
س��وف ي��أخ��ذ ح �ي �زًا ك�ب�ي�رًا م��ن النقاشات،
وخ �ص��وص��ًا أن «ط �ل �ب��ات االن �س �ح��اب من
املستنقع األفغاني تتكدس» أمام القيمني
على «الحرب في أفغانستان» ،مثل هولندا
وك �ن��دا وب��ري�ط��ان�ي��ا ب�ط��ري�ق��ة أخ ��ف ،إذ إن
الحلف منغمس ف��ي أفغانستان بطريقة
م �ب��اش��رة ،ح�ت��ى إن ك ��ان اإلع�ل��ام الرسمي
يشدد على وصف «القوات الدولية» ،وهو
تعبير يشمل إل��ى ج��ان��ب ق��وات األطلسي
ق � ��وات «اإلي � �س� ��اف» وال � �ق� ��وات األميركية،
التي تعمل تحت تسمية «عملية الحرية
الدائمة» ،التي أطلقتها الواليات املتحدة
غداة هجمات  11أيلول.
وعلمت «األخ �ب��ار» م��ن مصدر مقرب جدًا
من االستعدادات امليدانية للقمة ،اشترط
ك� �ت ��م ه ��وي� �ت ��ه ،أن � ��ه ج � ��رى ال � �ت ��واف ��ق على
«استراتيجية خروج» من أفغانستان ،وأن
النقاش يدور حول وضع «معايير لتبرير
ه� ��ذا ال� � �خ � ��روج» .ك �م��ا ك �ش��ف أن تصريح
الرئيس األميركي باراك أوباما عن «سحب
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ب�ح�ل��ول خ��ري��ف »٢٠١١
ليس إال تعبيرًا ع��ن «ط�م��وح��ات األهداف
ال �ت ��ي ت� �ن ��اق ��ش» ،ول �ي ��س ت��اري �خ��ًا ملزمًا،

يجر الوصول إلى هذه
وخصوصًا إذا لم ِ
األه � ��داف ،ال �ت��ي تلتقي م��ع امل�ع��اي�ي��ر التي
يجري التنسيق بشأنها .وه��و ما وصفه
الناطق الرسمي باسم الحلف في كابول،
مارك سيدويل ،بأنها «خطة تقضي بنقل
كامل املسؤوليات إلى الحكومة األفغانية
خالل أربعة أع��وام» .إال أن املصدر ذكر أن
الخروج هو حسب املعايير التالية:
 -1القدرة على تجميع الجيوش األجنبية
ف ��ي م �ن��اط��ق ت �م �ن��ع «ق �ل��ب ن �ظ��ام الرئيس
حميد قرضاي».
 - ٢تراجع عدد هجمات «طالبان» املكلفة
من ناحية الخسائر العسكرية.
 - ٣ان � �ت � �ش ��ار م �ت �م ��رك ��ز وق � � ��وي للجيش
األفغاني في مواقع يسهل الدفاع عنها.
 - ٤ن� �ج ��اح خ �ط ��ة «اس� �ت� �م ��ال ��ة أف� � � ��راد من
طالبان» .ويقول املصدر في هذا الصدد إن
«عشرة عناصر إل��ى خمسة عشر عنصرًا
م��ن ط��ال�ب��ان يسلمون أسلحتهم يوميًا».
إال أنه يستطرد أنه باملقابل «من الصعب
وق��ف ن��زف ه��رب أف ��راد ال�ج�ي��ش األفغاني
الجديد».
إال أن خ �ب �ي �رًا ع �م ��ل س ��اب �ق ��ًا ع �ل ��ى امللف
األفغاني يقول إن استسالم بعض عناصر
«ط��ال �ب��ان» ال ي�ع�ن��ي ش�ي�ئ��ًا ع�ل��ى الصعيد

العسكري ،فهم ال يلتحقون بالجيش بل
ي�ع��ودون إل��ى منازلهم وق��راه��م ف��ي مقابل
مبالغ مالية .وال يستبعد الخبير إمكان
أن يعودوا لالنضواء تحت لواء «طالبان»
في أي وقت.
إال أن ال�ق��ائ��د ال�س��اب��ق لكتيبة «الفاييت»
ال �ف��رن �س �ي��ة امل � �ش ��ارك ��ة ف� ��ي أفغانستان،
الجنرال بيار شافانسي ،ذكر لـ «األخبار»
أن القوات الدولية «تربح حرب املساجد»،
في إشارة إلى حصول «تغيير في خطاب
تجنيد
أئمة املساجد» ،وتجفيف
ً
مسارات ّ
أف � ��راد ف��ي «ط ��ال �ب ��ان» ،إض ��اف ��ة إل ��ى اتباع
سياسة جديدة من جانب القوات الدولية
تقضي بفرز «قطعة أرض ومد أقنية الري
وتأمني مصدر رزق عبر شراء املحصول»،
ما ّ
يثبت «الفالحني األفغان في أرضهم»،
عوضًا عن االلتحاق بـ «طالبان».
رغ��م ه��ذا ،ف��إن اإلع�لان «شبه اليومي» عن
ضحايا ف��ي ال �ق��وات ال��دول�ي��ة ي��دل على أن
األم � ��ور ال ت ��زال ب�ع�ي��دة ج� �دًا ع��ن الصورة
املثالية التي يمكن أن يضعها الجنراالت
أمام القادة اليوم في لشبونة.
ك�م��ا أن جميع امل��راق �ب�ين ي�ت�ف�ق��ون ع�ل��ى أن
الوضع األفغاني له ام�ت��دادات شرقًا نحو
ب��اك �س �ت��ان ،وب��ال �ت��ال��ي ي �م��س ال� �ت ��وازن مع

