12

الثالثاء  16نيسان  2019العدد 3738

الثالثاء  16نيسان  2019العدد 3738

رأي

رأي

13

«ربيع إسرائيل في أفريقيا» تدريبات لـ«حفظ الــسالم» في سوريا ولبنان
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

علي دربج *
ال يبشر الهجوم الدبلوماسي اإلسرائيلي
ال ــواس ــع وال ـنــوعــي الــافــت لــانـتـبــاه تـجــاه
الـ ـق ــارة الـ ـسـ ـم ــراء ،بــال ـخ ـيــر ،ف ــاالخ ـت ــراق ــات
األمنية والسياسية الكبيرة على مستوى
تطبيع العالقات التي حققتها تل أبيب في
اآلونة األخيرة في جدار املقاطعة األفريقية
إلس ــرائـ ـي ــل ،ت ـث ـيــر الـ ـع ــدي ــد م ــن املـ ـخ ــاوف،
ُ
وتنبئ بأن الــدول األفريقية ستتحول إلى
ساحة جــديــدة للضغط على إيــران وحــزب
الله ،ال سيما أن الكيان الغاصب استطاع
إي ـجــاد مــوطــئ ق ــدم لــه فـيـهــا ،وب ــات يمتلك
الـكـثـيــر م ــن أوراق ال ـق ــوة ف ــي دول حــوض
النيلّ ،
خولته أن يكون العبًا رئيسًا ومؤثرًا
فــي بعض األزم ــات كـصــراع املـيــاه بــن هذه
الدول مستفيدًا من نفوذها املتزايد في كل
من أثيوبيا وكينيا ورواندا.
أول ـ ـ ـ ــت تـ ـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــب فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــود األخـ ـ ـي ـ ــرة
اهتمامًا بالغًا لتطوير العالقات األفريقية
ـ ـ ـ ـ ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى حـ ــد أن ال ـس ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة ال ـتــي يـتـصــدرهــا رئ ـيــس وزارء
العدو بنيامني نتنياهو أضحى عنوانها:
«إس ــرائ ـي ــل ت ـع ــود إل ــى أفــري ـق ـيــا وأفــري ـق ـيــا
تعود إلــى إسرائيل» .ونتج عن ذلــك إقامة
تـمـثـيــل دبـلــومــاســي مــع أك ـثــر مــن  34دولــة
أفريقية ،بحسب اإلعــام اإلسرائيلي ،بعد
ّ
منصبًا على دول القرن
أن كــان اهتمامها
األفريقي كأثيوبيا وإريتريا وغيرهما من
الــدول األفريقية القريبة من حوض النيل،
أم ــا مـنـطـلـقــاتـهــا فـتــرجــع إل ــى نـظــريــة «شــد
األط ــراف» على مصر وال ــدول العربية (أي
مـحــاصــرتـهــا م ــن ال ـ ــدول ال ـح ــدودي ــة معها
وذات املصالح املــؤثــرة) ،ثم التغلغل فيها،
والحقًا تنفيذ مخططاتها املتمثلة بهزيمة
ومحاربة كل من يقف عقبة أمام مشاريعها
االستراتيجية ال سيما حربها ضد حركات
املقاومة وتحديدًا حزب الله.
ي ـس ـع ــى ن ـت ـن ـي ــاه ــو مـ ــن وراء الـ ـتـ ـق ـ ّـرب مــن
أفريقيا مــن خــال زيــارتــه املكثفة لها ،إلى
تغيير املــوقــف املـعــادي إلســرائـيــل فــي دول
القارة السمراء والحصول على دعمها في
النفوذ
املحافل الدولية ،واألهــم محاصرة ّ
اإليراني الذي حقق نجاحات كبيرة تمثلت
بـفـتــح ال ـب ــاب واس ـع ــا أمـ ــام ط ـه ــران إلقــامــة
شراكة اقصادية وإبــرام عقود استثمارية
مهمة في قطاعات واسعة كالنفط وبعض
الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ــزراع ـ ـيـ ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـفـ ّـســر
ع ــزم نـتـنـيــاهــو عـلــى تنفيذ استراتيجيته
األفــري ـق ـيــة وال ـت ــي تــرجـمـهــا ب ــزي ــارة ال ـقــارة

السمراء ثالث مرات خالل سنتني ونصف،
بما في ذلك زيارته التاريخية في حزيران
 2017إلــى أوغـنــدا ،كينيا ،روان ــدا ،أثيوبيا
وليبيريا.

تشاد الركيزة االستراتيجية
الفتوحات اإلسرائيلية في أفريقيا ،دفعت
قــادتـهــا إل ــى الـحــديــث عــن «رب ـيــع إســرائـيــل
في أفريقيا» ،ال سيما بعد زيــارة الرئيس
ال ـت ـش ــادي إدري ـ ــس دي ـب ــي إس ــرائ ـي ــل ف ــي27
أيـ ـ ـل ـ ــول  ،2018والـ ـ ـت ـ ــي وصـ ـفـ ـه ــا اإلع ـ ـ ــام
ً
اإلسرائيلي بـ «التاريخية» ،فضال عن أنها
كشفت الـعــاقــات خـلــف الـكــوالـيــس بــن تل
أبيب وتشاد التي كانت قد قطعت عالقتها
م ــع إس ــرائ ـي ــل ف ــي عـ ــام  ،1972واس ـت ـم ــرت
حوالى  40عامًا.
ت ـش ــاد ال ـت ــي ت ـت ـم ـيــز ب ـمــوقــع اس ـتــرات ـي ـجــي
فــي قـلــب أفــري ـق ـيــا ،ق ــرب لـيـبـيــا وال ـس ــودان،
هي ذات أغلبية مسلمة أيضًا ،وهــذا األمر
سيمنح إسرائيل وفقًا لصحيفة «إسرائيل
الـ ـي ــوم»« ،شــرع ـيــة مـتـعــاظ ّـمــة ل ـعــاقــات تل
أب ـي ــب م ــع دول عــرب ـيــة س ــن ـي ــة» ،أم ــا أوج ــه
اإلفادة األخرى التي ستعمل إسرائيل على
استغاللها ،فتنبع مــن كــون تـشــاد رئيسة
مفوضية االتحاد األفريقي ،وهذا املنصب
سيمنحها بــالـتــأكـيــد ق ــوة سـيــاســة كفيلة
ُ
بـ ــأن ت ـســاعــد إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى أن ت ـق ـبــل مــن
جــديــد فــي املنظمة كعضو مــراقــب ،بعدما
كانت حصلت على وضعية «عضو مراقب»
ف ــي مـنـظـمــة ال ــوح ــدة األفــري ـق ـيــة ،وتـمـتـعــت
ُ ّ
بهذا الوضع حتى عام  ،2002قبل أن تحل
ُ
امل ـن ـظ ـمــة وت ـس ـت ـب ــدل ب ــاالتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي
كإطار ناظم للعالقات اإلقليمية األفريقية.
أسـئـلــة كـثـيــرة طــرحــت عــن سـبــب االحـتـفــاء
ُ ّ
وحـ ــل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــدي ـب ــي ،أش ـه ــر ق ـل ـي ـلــة
ّ
الـلـغــز ،فــي  20كــانــون الـثــانــي املــاضــي حــط
نتنياهو في العاصمة التشادية انجامينا،
واس ـت ـق ـب ـلــه ال ــرئ ـي ــس ديـ ـب ــي ،ف ـي ـمــا الـطـبــق
األســاس على طاولة املباحثات ،كان بحث
سـبــل انـضـمــام إســرائ ـيــل إل ــى مـقــر الـقـيــادة
األمـيــركـيــة فــي أفــريـقـيــا «أفــري ـكــا كــومــانــد»
والتي تضم فرنسا وخمسة بلدان أفريقية
هــي :بوركينافاسو ،ومــالــي ،وموريتانيا،
والـ ـنـ ـيـ ـج ــر ،وت ـ ـش ـ ــاد ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـهـ ــدف ب ـن ــاء
م ـج ـمــوعــة ق ـ ــوات خ ــاص ــة ع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود
ي ـط ـلــق ع ـل ـي ـهــا اس ـ ــم «ج ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  »5مل ـحــاربــة
«اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» ،وهـ ـ ــو م ـص ـط ـلــح
م ـت ـع ــارف ع ـل ـيــه ع ــامل ـي ــا ي ـح ـمــل ت ـف ـس ـيــرات
وتأويالت كثيرة ،ويستخدم كسالح وورقة
ترفع بوجه حركات املقاومة ضد إسرائيل،

س ــاع ــة ت ــدع ــو ال ـح ــاج ــة ل ــذل ــك ،ك ـم ــا حـصــل
مــؤخ ـرًا مــع بــريـطــانـيــا ال ـتــي صـنـفــت حــزب
الله «منظمة إرهابية».
ّ
تم تدشني املجموعة ألول مرة في  27كانون
ال ـثــانــي  ،2017ف ــي دولـ ــة م ــال ــي بـمـســاعــدة
فرنسية ـ ـ أميركية ،وذلــك لتمكني أعضاء
ّ
امل ـج ـمــوعــة األف ــارق ــة م ــن ت ــول ــي مـســؤولـيــة
أم ـن ـه ــم ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـس ــاح ــل الـ ـت ــي تـمـتــد
ً
إلــى مناطق بــن الـصـحــراء الـكـبــرى شماال
ً
إل ــى مـنــاطــق الـســافــانــا الـســودانـيــة شـمــاال،
ّ
وتطوق القارة األفريقية من األطلسي غربًا
إلى البحر األحمر شرقًا.
ي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد ق ـ ـ ــوات «م ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ـم ـســة»
نـحــو  5آالف مـقــاتــل ي ـتــوزعــون عـلــى سبع
كتائب تنتشر في ثالث مناطق في الغرب
وال ــوس ــط وال ـ ـشـ ــرق ،ويـ ـج ــري ال ـع ـمــل عـلــى
ن ـشــر لـ ــواء ف ــي ش ـمــال مــالــي بـحـيــث تـ ّ
ـؤمــن
هذه القوات شريطًا بطول  50كلم على كل
جانب من حــدود الــدول األعـضــاء ،ويتولى
رئيس مجموعة الخمسة الشأن السياسي
للمجموعة بينما يتولى وزراء دفــاع دول
املجموعة الشأن االستراتيجي.
يقع مقر قيادة املجموعة في مدينة سافارا
بمالي ،ويتم التخطيط إلقامة ثالثة مقرات
ق ـيــادة ،واح ــد عـلــى املـثـلــث ال ـحــدودي ملالي
وبوركينافاسو والنيجر ،واثنان في طور
الـتـشـيـيــد ،وتـعـتـبــر تـشــاد أكـبــر املساهمني
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ،حـيــث أب ــرم رئـيـسـهــا ال ــذي
ّ
عبر عن رضاه على أدائها (أي املجموعة)،
خــال زيــارة نتنياهو ،مجموعة اتفاقيات
اقتصادية وعسكرية ،تـقــدم بموجبها تل
أب ـي ــب ال ــدع ــم االس ـت ـخ ـب ــارات ــي وال ـع ـس ـكــري
ملجموعة الخمسة مقابل زي ــادة العالقات
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا وعـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ديـ ـب ــي
بــالـتــوســط ب ــن إســرائ ـيــل ودول مجموعة
الخمسة لتطبيع العالقات مع إسرائيل.
وبـمــوجــب تـلــك االتـفــاقـيــات ،ال ـتــزم الجيش
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــازا «شـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــت»
و«املوساد» بتقديم خبراتهم في املجاالت
التالية:
 1ـ ـ تأسيس وتشغيل قــوة مجموعة دول
الساحل الخمسة.
 2ـ ـ تشكيل شعبة لالستخبارات وتدريب
عناصرها.
 3ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــدري ــب ع ـل ــى ت ـك ـت ـي ـك ــات م ـكــاف ـحــة
اإلرهاب.
 4ـ ـ ـ إنـ ـش ــاء ذراع سـ ــاح جـ ــوي مــؤل ـفــة مــن
طـ ــائـ ــرات اسـ ـتـ ـط ــاع غ ـي ــر م ــأه ــول ــة لـجـمــع
املعلومات االستخباراتية وشـن الهجمات
الصاروخية على تجمعات «اإلرهابيني».

 5ـ ـ تشييد جــدار لجمهورية تـشــاد كالذي
ب ـن ـت ــه إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـم ـغ ــرب فـ ــي ال ـص ـح ــراء
الغربية في عام  ،1975يمتد عبر الحدود
الليبية ـ التشادية بعمق  100كم
ووفقًا لالتفاقية ،يلتزم الخبراء وعناصر
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون ب ـت ـع ـقــب
ومـ ـح ــارب ــة ث ـ ــاث جـ ـم ــاع ــات ه ـ ــي« :ب ــوك ــو

ح ـ ــرام» ،وتـنـظـيـمــا «ال ـق ــاع ــدة ف ــي امل ـغ ــرب»،
و«داعش» ،وتزويد دول املجموعة بالسالح
واملنظومات االستخبارية لهذه الغاية.
ه ـ ــذا فـ ــي الـ ـعـ ـل ــن ،أم ـ ــا ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
فالتاريخ اإلسرائيلي يحفل بالوقائع التي
تثبت أن مصالح تل أبيب فوق أي اعتبار،
إذ إن ـه ــا ل ــم تـ ـت ــورع ف ــي امل ــاض ــي ع ــن دع ــم

الـفـصــائــل الـعـسـكــريــة فــي جـنــوب ال ـســودان
وفــي الـكــونـغــو والـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة في
سـ ــوريـ ــا ،ب ــاعـ ـت ــراف أج ـ ـهـ ــزة اس ـت ـخ ـبــاريــة
عــامل ـيــة ،ل ــذا ف ـمــن غ ـيــر املـسـتـبـعــد أن تعيد
ال ـك ـ ّـرة نـفـسـهــا فــي ال ـق ــارة ال ـس ـمــراء وتلجأ
إلــى فتح قـنــوات اتـصــال وتــوطــد عالقاتها
مع الجماعات املذكورة في االتفاقية أعاله،

إضافة إلى
المصالح
االقتصادية
والتجارية،
تهدف إسرائيل
من خالل
تغلغلها
المتسارع في
أفريقيا إلى
قطع الطريق
على طهران
وبتر «أذرعها
العسكرية»

تمهيدًا السـتـخــدامـهــا الحـقــا ضــد الــوجــود
اإلي ــران ــي ف ــي الـ ـق ــارة ،واس ـت ـه ــداف الـبـيـئــة
الشيعية في أفريقيا للضغط على «حزب
الله» من خاللها.
كما أن هناك جملة أسباب تعزز االنفتاح
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى تـ ـش ــاد وفـ ـق ــا ل ـت ـقــاريــر
اس ـت ـخ ـب ــارت ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــةّ ،أول ـ ـهـ ــا وق ــف
ال ـت ـم ــدد اإليـ ــرانـ ــي ف ــي ال ـ ـقـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة،
وثــانـيـهــا كـبــح ال ــدع ــم األفــري ـقــي الـتـقـلـيــدي
للفلسطينيني ،والتصويت لصالحهم في
املـنـتــديــات الــدول ـيــة ،وثــالـثـهــا تقصير مــدة
الطيران من تل أبيب إلى أميركا الالتينية
ّ
مــن خ ــال ات ـب ــاع خــط ال ـط ـيــران عـبــر مثلث
الحدود بني السودان وتشاد وليبيا.
ً
بعد التمعن قليال في بنود االتفاقية ،يبدو
جليًا أنه ،إضافة إلى املصالح االقتصادية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ،تـ ـه ــدف إس ــرائـ ـي ــل م ــن خ ــال
تغلغلها امل ـت ـســارع فــي أفــريـقـيــا إل ــى قطع
الطريق على طهران وخنقها ،والعمل على
بتر ما تصفه تل أبيب وواشنطن بـ «أذرعها
العسكرية» ،وتجفيف منابعها املالية ال
سيما املقاومة في لبنان التي تعتبر وفقًا
للمراكز البحثية األميركية التهديد األكبر
واألخطر على الكيان الصهيوني.
أكـ ـث ــر م ــن ذلـ ــك يـ ــرى ال ـ ـقـ ــادة األمـ ـنـ ـي ــون أن
إسرائيل بإمكانها االستفادة استخباريًا،
م ــن الـ ــدور ال ــذي ت ـقــوم ب ــه ت ـشــاد ف ــي ق ــوات
حفظ السالم في أفريقيا ،ومــن مشاركتها
فـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ضـ ــد امل ـن ـظ ـم ــات
اإلســام ـيــة (ال ـت ــي ل ــم ت ـحــددهــا إســرائ ـيــل)،
معتبرين أن «هــذا الـتـقــارب (بــن إسرائيل
وتـ ـش ــاد) ك ـف ـيــل بـ ــأن ي ـس ــاه ــم ف ــي تـقـلـيــص
النفوذ والوجود اإليراني في القارة».
أق ـ ـ ــوال الـ ـق ــادة األم ـن ـي ــن ت ـقــاط ـعــت م ــع مــا
ذكـ ــره ت ـقــريــر ت ـل ـفــزيــونــي إســرائ ـي ـلــي وفـقــا
ملوقع «تايمز أوف إسرائيل» عن أن «قوات
ك ــوم ــان ــدوس تــاب ـعــة لـلـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ت ـقــوم بـتــدريــب ق ــوات مـحـلـيــة فــي أك ـثــر من
 12ب ـل ـدًا أفــريـقـيــا ،ك ـجــزء مــن اسـتــراتـيـجـيــة
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أوس ـ ـ ـ ــع لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات
الدبلوماسية في القارة».

التدريبات اإلسرائيلية

مالي (دافنيه
بونوا  -أ ف ب)

م ــا ي ـس ـت ـحــق ال ـت ــوق ــف عـ ـن ــده ،هـ ــو إشـ ــارة
الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى «فـ ـ ــائـ ـ ــدة م ـح ـت ـم ـل ــة أخ ـ ــرى
إلســرائ ـيــل م ــن ه ــذا ال ـت ـعــاون وال ـت ــي تــأتــي
من حقيقة أن الكثير من البلدان التي يتم
تدريبها تشارك في مهام حفظ سالم على
الـحــدود اإلسرائيلية في سوريا ولبنان»،
إذ قــال التقرير« :إن ذلــك سيعود بالفائدة

على إسرائيل ،إذا تمت قيادة هذه القوات
من قبل جنود دربتهم إسرائيل».
فاالستخبارات اإلسرائيلية ،التي تخوض
حــربــا أمنية ضــروســا مــع «ح ــزب الـلــه» في
ّ
اهتمت
لـبـنــان والـعــديــد مــن الـ ــدول ،لـطــاملــا
بــالـنـشــاط الـلـبـنــانــي ال ـت ـجــاري وامل ــال ــي في
أفريقيا ،وتــزعــم أن للجالية اللبنانية في
أفريقيا دورًا في دعم حزب الله ّ
ماليًا .وقد
أنشأت إسرائيل عدة مؤسسات استثمارية
ملنافسة اللبنانيني وخصوصًا في ساحل
العاج ،كما أقامت شركات للحراسة واألمن
لجمع قاعدة بيانات عن رجاالت حزب الله
فــي الـبـلــد ،وخــريـطــة انـتـشــارهــم ومـسـتــوى
ت ــأث ـي ــره ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وتـ ـت ــول ــى شــركــة
ف ـي ــزي ــوول دي ـف ـنــس اإلســرائ ـي ـل ـيــة-ال ـك ـنــديــة
تأمني مطار فليكس هوفيت بوني الدولي
في العاصمة االقتصادية أبيدجان ،وكذلك
تــأمــن ميناء أبـيــدجــان املستقل؛ مــا يعني
أن حــركــة األف ـ ــراد وال ـ ـ ــواردات وال ـص ــادرات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ـل ـب ـل ــد خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ــرق ــاب ــة
اإلسرائيلية.
وفــي الــوقــت ذات ــه ،تــراقــب إســرائـيــل النفوذ
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي أف ــري ـق ـي ــا وت ــواجـ ـه ــه ،إذ مــن
امل ـع ـلــوم أن إليـ ــران عــاقــة خــاصــة بـجـنــوب
أفريقيا .إذ وقفت طهران بقوة إلــى جانب
ح ــزب امل ــؤت ـم ــر األف ــري ـق ــي ف ــي ن ـضــالــه ضد
األب ـ ــارت ـ ــاي ـ ــد .زد عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك أن االهـ ـتـ ـم ــام
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــال ـج ــال ـي ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
أفريقياّ ،
مرده إلى أن إسرائيل باتت مقتنعة
بـ ــأن حـ ــزب الـ ـل ــه يـ ـق ــوم م ــن خـ ــال ش ـب ـكــات
مالية وتجارية في أفريقيا بعمليات جمع
أم ــوال ضخمة مــن «الـلـبـنــانـيــن األف ــارق ــة»،
م ــن ه ــذا املـنـطـلــق تـتـحــرك ت ــل أب ـيــب لــوقــف
هذه األنشطة ،استنادًا الى دعم ومساعدة
أميركية واضحة وفعالة في هــذا املسعى،
ح ـيــث ل ــم ت ـك ـتــف واش ـن ـط ــن ب ــات ـه ــام الـبـنــك
اللبناني الـكـنــدي فحسب بــل ضغطت من
أجل إغالق العديد من البنوك اللبنانية في
بنني وفي غانا وليبيريا وسيراليون.
وأمـ ــام ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،يـبـقــى الـ ـس ــؤال ،هل
ّ
تجهز إسرائيل فرقًا عسكرية قائمة متخفية
بـ ـث ــوب جـ ـن ــود أم ـم ـي ــن أو «حـ ـف ــظ س ـ ــام»،
لتتولى مـهــام التجسس ومــراقـبــة عناصر
املقاومة وربما القيام بمهام التخريب في
الداخل اللبناني ،ثم تمكينها عند عودتها
لــوطـنـهــا األم م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـنــاصــب
ومواقع عسكرية أو أمنية في بالدها لتكون
األداة اإلســرائـيـلـيــة غـيــر امل ـبــاشــرة ملحاربة
وعزل إيران ومعها «حزب الله»؟
* كاتب لبناني

«البوتينية» سالح نووي روسي ضد األحادية األمــيركية
أحمد الزين *
ال يختلف اث ـنــان عـلــى أن الــرئـيــس فالديمير
فــادي ـم ـيــروف ـي ـتــش ب ــوت ــن زع ـي ــم اسـتـثـنــائــي
على مستوى العالم ،فهو اليوم يقود روسيا
ً
ً
ّ
مجدا
معيدا إليها
عاملية صعبة،
في ّ ظــروف ّ
ظ ــن الـعــالــم أن ــه فــارقـهــا بـعــد انـهـيــار االت ـحــاد
ّ
ال ـس ــوف ـي ــات ــي .ول ـع ــل ــه ال ــاع ــب األوحـ ـ ــد عـلــى
الساحة الدولية الــذي يحضر بفاعلية حيث
يـ ـك ــون األم ـ ـيـ ــر ّكـ ــي .ف ـم ــا إن تـ ـق ــوم ال ـس ـيــاســة
األميركية بتدخل سافر في شؤون دول أخرى،
حتى ترمي روسيا فيتو كما حصل أخيرا ّ في
ّ
وتتحدى األميركيني لتخبرهم بأنهم
فنزويال
ّ
لـيـســوا وحــدهــم عـلــى الـســاحــة الــدول ـيــة وب ــأن
روسيا حاضرة في كـ ّـل ّ
الساحات ،ال بل إنها
تفوقت عليها في ساحات عديدة.
لقد عمل الرئيس بوتني ّ
بجد على استعادة
أمجاد اإلمبراطورية الروسية من جديد ،عبر
انتهاجه استراتيجيات براغماتية مستندة
إلـ ــى ث ــواب ــت م ـه ـ ّـم ــة هـ ــي :عـ ــدم امل ــواجـ ـه ــة مــع
الواليات املتحدة األميركية مباشرة ،من خالل
تكتيكات لــم يـسـبــق لـهــا مـثـيــل فــي السياسة
ال ـعــامل ـيــة ح ـتــى أص ـب ــح م ــن ال ـبــدي ـهــي إط ــاق
تسمية «العقد البوتيني» على هذه الفترة من
الــزمــن .الثابتة الثانية ،النهوض باالقتصاد
القائم بالدرجة األولى على االحتياط الضخم
م ــن م ـ ــادة الـ ـغ ــاز ،ال ـس ـعــي إلـ ــى ع ــال ــم م ـت ـعـ ّـدد
األقطاب وإقامة تحالفات إقليمية ودولية ذات
طابع أمني (منظمة شانغهاي) واقتصادي

(مجموعة البريكس).
مما ال شك فيه أن هذا «العقد البوتيني» بدأ
ّ
السورية ،حيث
بالوالدة الفعلية خالل الحرب
ً
ّ
ً
تظهرت بشكل الفت عودة روسيا ،العبا فاعل،
ّ
على خريطة الشرق األوسط ،ولعل سبب ذلك
عائد إلــى حاجة روسيا إلــى إقامة شبكة من
العالقات مع دول هذه املنطقة ،ودول العاملني
ً
وتحديدا (إيــران -تركيا -
اإلسالمي والعربي
سوريا )...بغية تقليص حجم التهديدات على
حدودها الجنوبية .والسبب الثاني أن روسيا
وريثة االتحاد السوفياتي حملت جينات هذه
اإلمـبــراطــوريــة مــن حيث محاربتها للهيمنة
والسيطرة الغربية وخــاصــة األميركية على
ثروات الشرق األوسط بسبب ما تختزنه هذه
ّاملنطقة من مادة الغاز الطبيعي والبترول ،إذ
ّ
إنها بمثابة خــزان عاملي لهذه املــواد الالزمة
ّ
ل ـت ـس ـي ـيــر امل ــاك ـي ـن ــة الـ ـحـ ـض ــاري ــة ف ــي ال ـع ـصــر
ّ
الحديثّ .
هـكــذا ،فــإنــه بعد الـتــدخــل الــروســي فــي األزمــة
ّ
تخص
الـســوريــة ،لــم تعد هــذه األزم ــة داخـلـ ّـيــة
سـ ــوريـ ــا وحـ ــدهـ ــا ،أو ح ـت ــى م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ــط ،بــل باتت أزمــة دولـ ّـيــة بامتياز ،وقد
تـظـ ّـهــر ذل ــك عـلــى وج ــه الـتـحــديــد بـعــد ال ـبــروز
ّ
العسكري لالعب الروسي على خط املواجهة،
ونـجــاحــه فــي تغيير امل ـع ــادالت عـلــى األرض،
ب ــال ـ ّـرغ ــم م ــن ال ـح ـض ــور األم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي بــرز
م ــن خ ــال ال ـض ــرب ــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي هــدف
األميركي من خاللها إلــى إعــادة إحياء دوره،
لكن دون جدوى.

ّ
وســط كــل ذلــك ،ال بـ ّـد من طــرح بعض األسئلة
املـ ـش ــروع ــة فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ك ـي ــف س ـت ـكــون
خريطة املنطقة في ّظل صراع الجبابرة؟ وما
هو مصير هــذا التدخل الــروســي لــدى انتهاء
واليـ ــة ب ــوت ــن ف ــي روسـ ـي ــا؟ وه ــل ب ــات لـبـنــان
ً
وخصوصا مع
منطقة جذب محتملة لروسيا،
اكتشاف حقول الغاز قبالة شواطئه؟

النهوض من اإلمبراطورية إلى االتحادية

فــاز بــوتــن باالنتخابات الــرئــاسـ ّـيــة الروسية
عــام  ،2000وك ــان هــذا الـفــوز بمثابة انطالقة
م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ت ـح ــدي ــد مـ ـس ــار ع ــاق ــة روس ـي ــا
بالغرب ،عالقة وفق نمط جديد أساسه إقامة
التوازن بني اإلرادة واالستطاعة ،بمعنى آخر
بني ما يطمح إليه بوتني من تغييرات تعيد
لروسيا موقعها الريادي على مستوى العالم،
وإمـكــانــات ينبغي العمل ضمنها .وبطبيعة
ّ
ً
ترحيبا من
الحال ،فإن تلك التغييرات لم تلق
ّ
الواليات املتحدة ،وقد عبرت عن عدم الترحيب
ذاك مـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي
ّ
كــونــدولـيــزا راي ــس ،مـعـتـبــرة أن روس ـيــا تقوم
بتسريب تقنية أسلحتها إلــى دول تعتبرها
ّ
الشمالية،
أميركا معادية لها كإيران وكوريا
ّ
وبالتالي فــإن التعامل مــع روسـيــا مــن وجهة
ً
نظرها ُيعتبر أم ـ ًـرا ســاذجــا وال ينبغي لــه أن
يحصل.
ُ
انتخب بوتني لــواليــة ثانية عــام  ،2004وكــان
ّ
االقـتـصــاد الــروســي يــواجــه أزم ــة «النظامية»
فانطلقت جهود بوتني نحو إخراج البالد من

هذه األزمــة ،عبر تعزيز االعتماد على الطاقة
التي ًباتت بفضل الرؤية االقتصادية لبوتني
ح ـصــنــا مـنـيـ ًـعــا يـحـمــي االق ـت ـص ــاد ال ــروس ّــي،
ويمأل الخزينة باالحتياط األجنبي وليصنف
االقتصاد الروسي في املرتبة السابعة ضمن
أقوى اقتصادات العالم.
في الرابع من ّأيار  ،2012عاد بوتني إلى ّ
سدة
الــرئــاســة ف ــي روس ـي ــا ،بـعــدمــا ك ــان ق ــد تـحـ ّـيــد
عنها بني عامي  2008و ،2012وبعودته تلك
ّ
ّ
ركــز جــل جهده على إحــداث عالقة تــوازن بني
أجهزة الدولة ،وعلى حماية حقوق املواطنني
الروس ،سواء كانوا داخل البالد أو خارجها،
مع التأكيد على املـبــادئ السابقة كالوضوح
وال ـبــراغ ـمــات ـيــة وح ـم ــاي ــة امل ـص ــال ــح ال ـقــوم ـيــة،
مــن دون االن ــزالق إلــى نــزاعــات أو مــواجـهــات،
ً
وخصوصا مع شركاء روسيا.
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــداخ ـل ــي ال ــروس ــي ،اسـتـطــاع
بوتني أن يدغدغ الحلم اإلمبراطوري الروسي
م ــن جــديــد مـسـتـنـ ًـدا إل ــى ث ــاث رك ــائ ــز تعتبر
مـحـ ّـركــات روسـيــا على خــرائــط الـعــالــم ،وهــذه
ال ــرك ــائ ــز هـ ــي :ال ـق ــوم ـي ــة ال ـس ــاف ـي ــة ،ال ـث ـقــافــة
األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة حـســب
االقتصادي األميركي جوزيف ستيغليتز.
ّ
كــذلــك ،ف ــإن بــوتــن لــم يـعـمــد إل ــى ه ــدم أي من
ّ
م ـكــاســب روس ـي ــا امل ــاض ـي ــة ،حــتــى ّ الـشـيــوعـيــة
م ـن ـهــا ،ول ـطــاملــا وص ــف نـفـســه ب ــأن ــه شـيــوعــي
ّ
قلبا ورأسمالي ً
ً
قالبا .ولعل في هــذه النقطة
بــالـتـحــديــد ،يـكـمــن سـب ّــب نـجــاحــه ف ــي تـعــزيــز
الــدولــة وأجـهــزتـهــا .لكنه لــم يقف مــن املاضي

مــوقــف املـتـفـ ّـرج ،بــل قــام بعمل دؤوب وواســع
ي ـه ــدف إلـ ــى «ت ـص ـح ـيــح األخـ ـط ــاء األســاس ـيــة
ل ـل ـس ـيــاســات االق ـت ـص ــادي ــة االرت ـج ــال ـي ــة الـتــي
روسيا نهاية التسعينيات» ،تلك
وقعت فيها ّ
األخطاء املتمثلة بالتركيز على الخصخصة
وإه ـ ـمـ ــال ع ــام ــل امل ـن ــاف ـس ــة ،وبـ ــإعـ ــادة هـيـكـلــة
ً
املشروعات القائمة بــدل من خلق مشروعات
ووظائف جديدة.

مع العرب المتحالفين مع الغرب
المتراجع

على مستوى التعامل مع العربّ ،
قدم بوتني
ً
ًّ
سياسيا فــريـ ًـدا ،فقد اعتمد معهم
نموذجا
يدا تمتدّ
ترد ً
سياسة اليد املمدودة التي ال ّ
ّ
نـحــوهــا ،مـبـ ً
ـديــا تـجـ ً
ـاوبــا مــع كــل مــن أراد أن
ً
يتعامل معه ّمنهم ،وافيا بوعوده للحلفاء،
ف ـكــان بــذلــك الــن ـمــوذج الـنـقـيــض لــأمـيــركــي،
ال ــذي يـعـلــم ال ـقــاصــي وال ــدان ــي أن ال حليف
ّ
ًّ
حقيقيا لــه فــي املنطقة إل إســرائ ـيــل ،فكان
الخذالن واإلذالل نصيب من ّحالفها منهم.
التجارب للعرب أنهم بتحالفهم
وقد أثبتت ّ
مّــع أم ـيــركــا إن ـم ــا يــراك ـمــون ال ـخ ـســائــر ،ولــو
أن ـهــم أنـفـقــوا امل ـل ـيــارات فــي اسـتـثـمــارات مع
بوتني ملا كانت حالهم كما هي عليه اليوم،
ّ
لكنهم ركبوا الثور األميركي الذي سبقتهم
ال ـص ـه ـيــون ـيــة إلـ ــى ت ــرويـ ـض ــه ،ف ــرم ــاه ــم عــن
ظهره.
ّ
ولكي ال نظلم الـعـ ّـرب كـثـيـ ًـرا ،فــإنــه ال بـ ّـد من
اإلشــارة هنا الى أنهم في الواقع ال يملكون

ً
فغالبا ما يفرض عليهم األميركي
خياراتهم،
ّ
ّ
خياراته ،وبالتالي فنحن ال نعرف ،لو قدر
لهم أن يختاروا بحرية ،إلى ّ
أي جهة كانوا
سينحازون.
ّ
إن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـ ـتـ ــي جـ ـمـ ـع ــت الـ ـ ـع ـ ــرب فــي
تـحــالـفــات مــع ال ـغــرب األمـيــركــي واألوروبـ ــي
ّ
م ـن ــذ س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ـن ـص ــرم عــلـمـتـهــم
ّ
ّ
أن ت ـحــال ـفــات ـهــم م ــع الـ ـغ ــرب ل ــم تـ ـق ــدم لـهــم
ســوى الـخـســارة ّ تلو الـخـســارة فــي مختلف
ق ـضــايــاهــم امل ـح ــقــة .ه ـكــذا ان ـك ـفــأت الـقـضـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
لتتحول من
الدولية
الفلسطينية عن الساحة
ُ
ّ
ّ
قضية شعب هجر من أرضه وينبغي للعالم
ّ
أن يـجــد الـحـلــول لـيـعــود إلـيـهــا ،إل ــى مـجــرد
ّ
قـضـيــة أمـنـيــة مـشــتـتــة األهـ ــداف وال ـهــويــات،
وانـ ـه ــارت دول كــانــت مـتـحــالـفــة م ــع ال ـغــرب
حــاضـنــة ملـصــالـحــه ،كـمــا حـصــل ف ــي ليبيا،
ّ
كــذلــك خـســروا ســوريــا الـتــي ُد ّم ــرت مــن دون
أن يسقط النظام فيها كما كــانــوا يــريــدون،
ّ
ّ
ولم تنفعهم كل الوعود التي أغدقتها عليهم
رأسها
ثمانون دولة ّ (أصدقاء سوريا) ،على ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،بهزيمة الـ ّـرئـيــس بــشــار
األســد وحلفائه في سوريا .وقبل ذلــك ،كان
الـ ـع ــراق ول ـب ـن ــانّ :أم ـ ــا غــرق ـهــم ف ــي ال ــوح ــول
اليمنيةّ ،
ّ
فحدث عنه وال حرج.
ّ
لقد ق ــدم الـغــرب ً فــي الـعــراق وليبيا وســوريــا
نـمـ ً
ـوذجــا صــارخــا للمستعمر الـقــاســي الــذي
ال يرحم وال يبالي بمقدار الدم العربي الذي
ّ
ي ـس ـيــل ف ــي س ـب ـيــل ت ـح ـق ـيــق م ـصــال ـحــه ،ل ـكــن
تصرفوا ً
تصرف ّ
ّ
ّ
الهر
دائما مع الغرب
العرب

ّ
بوتين
م
قد
ً
ًّ
سياسيا
نموذجا
ً
فريدا ،فقد
اعتمد مع
العرب سياسة
الممدودة
اليد
ترد يداً
التي ال ّ
ّ
تمتد نحوها

الذي يلعق ّ
السكني ،فيحصل على غذائه من
دمائه ،ولوال بوتني ملا نجت بقعة عربية من
ّ
مخططات الغرب الدامية.
واآلن ،ها هو األميركي يعلن بشكل صريح
عــن ق ــراره االنـسـحــاب التدريجي مــن سوريا
ّ
ّ
ومن الشرق األوسط كله ،ورغم أن هذا القرار
يبدو للوهلة األولــى من بنات أفكار ترامب،
ّ
ّ
إال أن الحقيقة هي أن هذا القرار كان قد ُبدئ
بتطبيقه في عهد باراك أوباما.
ّ
األوروبيني فهم يعيشون مرحلة
بالنسبة الى
ّ
حرجة من تاريخهم وتاريخ قارتهم العجوز
الـ ـت ــي م ــا ع ـ ــاد ل ـه ــم ث ـق ــل خ ــارجـ ـه ــا ،ووس ــط
ّ ّ
مــا يــواجـهــونــه مــن تـهــديــد بـتـفــكــك اتـحــادهــم
وت ـص ــدع ال ـق ــوة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي يمثلها،
فبات ّ
ً
منحصرا بالحفاظ على ما
همهم اليوم
ّ
تبقى من هذا االتحاد وعلى ما يرتبط به من
ّ
ّ
مصالح اقتصادية وأمنية ،وليكن بعد ذلك
الطوفان.
في سوريا ،يبدو نجاح بوتني ال غبار عليه.
فقد وعد بالقضاء على الفوضويني واإلرهاب
الدولة املركزية ،لذا فقد
املتطرف واستعادة
ّ
عمل ملنع سقوط نظام بشار األســد كدعامة
ّ
ّ
املركزية التي ال يقبل بوتني املساومة
للدولة
عليها.
لم يفعل بوتني بالعرب ما فعله الغرب بهم.
ّ
ذلك الغرب الذي وعد بفوضى خلقة فكانت،
وكـ ـ ــان ل ـه ــا ع ـل ــى األرض ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ضـحــايــا
ّ
ومهجرين ومقتولني
تــوزعــوا بــن مـشـ ّـرديــن
ب ـط ــرق ه ـم ـجـ ّـيــةّ .أم ـ ــا ب ــوت ــن ،ف ـقــد ع ـمــد إلــى

م ـح ــاول ــة م ـ ّـد ج ـس ــور ال ـص ــداق ــة ب ــن روس ـيــا
البعض
وبينهم بعد عـقــود مــن التنافر مــع
ّ
فإنه
ـا،
ـ
ن
ـ
ه
مـ ّـمــن وصــف بــاالعـتــدال منهم .مــن
ً
ك ــان ل ـ ً
ـزام ــا ع ـلــى ال ـع ــرب أن يـفـتـحــوا طــريــقــا
بـيـنـهــم وب ــن بــوتــن سـ ّـي ـمــا وه ــم يـ ــرون ب ــأمّ
ّ
ً
مصدرا
العني كيف أن ترامب ال يرى فيهم إال
ً
للمليارات ،ومـجــاال لتحقيق األرب ــاح وخلق
الوظائف للشعب األميركي وهو ال يخجل من
التصريح بذلك كلما أتيحت له الفرصة ،في
ّ
الصحافية،
املجالس الخاصة وفي املؤتمرات
وفــي خطاباته أم ــام جمهوره وعـلــى تويتر.
وفوق ّكل ما يعانيه العربّ ،
تذر صفقة القرن
ماضية دون مباالة بمواقف
قرنيها ،وتبدو ً
ً
الـ ـع ــرب م ـن ـهــا رف ــض ــا أو قـ ـب ــول ،ف ـهــل يـكــون
للعامل البوتيني دور في ّ
الحد من أضرارها.
أليس مــن األفـضــل للعرب أن يفاوضوا على
ٌ
محمي بحليف مثل بوتني،
الصفقة وظهرهم
بعدما فقد األمـيــركــي دوره كوسيط بسبب
انحيازه التام إلسرائيل؟
هذا هو بوتني ،الرجل الــذي قاد روسيا منذ
ع ــام  2000وأع ــاد لـهــا حـضــورهــا فــي العالم
ليثبتها دولة فاعلة تعيد رسم َالخرائط في
نفسه
الشرق األوســط وفي ســواه ،ولين ّصب
ّ
رئـيـ ًـســا نــدر أمـثــالــه فــي الـتــاريــخ ،فـكــان بحق
ال ــراب ــح األك ـب ــر ف ــي ال ـعــالــم ف ــي ه ــذه الـحـقـبــة
من التاريخ املعاصر ،واألهــم أنــه وضــع ّ
حدًا
للهيمنة واألحــاديــة العاملية األميركية التي
ّ
جرت الويالت على العالم أجمع.
* محلل سياسي مختص بالشؤون الروسية

