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ّ
أميركا تمد يدها لألحزاب اليمينية في أوروبا
بقلم :كونراد شولر
خالل ثالثة أيام ،ش���هدنا حدثين يحمالن في ّ
طياتهما الكثير من الدالالت.
ففي الثالث من حزيران نش���ر موقع "بريتبارت لن���دن" اإلخباري التابع لليمين
المتط���رف ،حوارا صحافيا مع الس���فير األميركي الجديد في برلين ،ريتش���ارد
غريني���ل .وقد كانت رس���الة غرينيل واضحة ،حيث يريد ب���كل صراحة وصول
المزيد من القوى المحافظة للسلطة في أوروبا ،وصعود قيادات جديدة.
في تغريدة له ،أضاف غرينيل الحقا" :في كل مكان يمكنكم مشاهدة صحوة
ّ
تصدوا للنخب ولوعودهم الفارغة".
األغلبية الصامتة ،هؤالء هم الناس الذين
وبالطبع ،إن زعيم هذا التيار ليس س���وى الرئي���س األميركي الجديد دونالد
ترامب .وفي الس���ادس من حزي���ران ،جاء الحدث الثان���ي ،عندما وقفت أنجيال
ميركل أمام البرلمان األلماني لتلقي أس���ئلة الن���واب .وقد توجه إليها إنريكو
كومنين���غ عن حزب البديل من أجل ألمانيا بالقول" :س���يدتي المستش���ارة ،ما
معن���ى أن تتحدثي إلى ترامب ،في قمة الدول الس���بع خالل نهاية األس���بوع،
وأن���ت رفقة كل أعضاء حكومتك الفيدرالية تواصلون تش���ويه صورة الرئيس
األميركي ومهاجمته عبر كل القنوات اإلعالمية؟".
يبدو أن الواليات المتحدة ّ
تمد يدها لليمين الجديد في أوروبا ،الذي يتقرب
بدوره من الواليات المتحدة.
وللوهلة األولى ،قد ال تبدو هناك دالئل تشير إلى أن هذين الحدثين مرتبطان
ببعضهم���ا البعض ،ولك���ن عند البحث ف���ي التفاصيل ،تصبح المس���ألة أكثر
وضوح���ا .فقد خضع موقع "بريتبارت نيوز" الذي تحدث إليه الس���فير غرينيل،
ّ
خضع لتأثير كبير من س���تيف بانون ،الذي يوصف بأنه أكثر مستشار أثر على
سياسات دونالد ترامب إلى حدود سنة  ،2017وال يزال إلى حد اآلن يعتبر واحدا
ّ
من أكبر منظري حركات اليمين الشعبوي في العالم .وفي الوقت الراهنُ ،يجري
بانون اتصاالت مباشرة مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

عالقات سياسية وشخصية
ف���ي آذار الماضي ،التقى بانون بعدد من ن���واب حزب البديل من أجل ألمانيا
في مدينة زيورخ .وفي حوار أجراه مع صحيفة "تس���ايت" األلمانيةُ ،وصفت كل
من زعيمة الكتلة البرلمانية أليس فايدل ،والنائبة بياتريكس فون ش���تورش،
ُ
ّ
وذكيتان وتحسنان التعبير.
بأنهما تتميزان بشخصية رائعة،
ّ
ف���ي المقابل ،ال تقتصر العالقات بين هذا الح���زب األلماني ومنظري اليمين
األميركي على المس���توى الش���خصي ،بل إن هناك تش���ابها أيض���ا في الطرح
السياسي.
ُ
فمن جانبه ،يعتبر بانون مهندس الحروب التجارية التي يقودها ترامب في
الوق���ت الراهن .وخالل األيام الماضية ،تعال���ت أصوات من حزب البديل تدافع
بش���كل واضح عن موقف الرئيس األميركي في صراعه الحالي حول التعريفات
الجمركية مع االتحاد األوروبي.
في ش���أن ذي صل���ة ،طرح النائب ع���ن حزب البدي���ل من أج���ل ألمانيا ،كاي
غوتشتولك موقف الداعم لترامب بكل جرأة.
فق���د حذر غوتش���تولك االتح���اد األوروبي م���ن رد الفعل تج���اه التعريفات
الحمائي���ة الجديدة التي فرضها ترامب ،ودع���ا إلى عدم إقرار إجراءات مضادة
لتلك التي أقرها ترامب لحماية قطاعي الصلب واأللمنيوم.
وبحس���ب رأي غوتش���تولك ،يجب على االتحاد األوروبي قب���ل ذلك "التفكير
في خطيئته" ،ألنه بحس���ب تقارير منظمة التج���ارة الدولية ومنظمة التعاون
االقتص���ادي والتنمي���ة ،تعتب���ر أوروبا أكث���ر حمائية من الوالي���ات المتحدة
األميركية.
لذلك ،يجب على أوروبا هذه المرة التصرف بتواضع والسكوت إزاء اإلجراءات
األميركي���ة .ع�ل�اوة على ذلك ،ذهب ه���ذا النائب بعيدا ف���ي موقفه ،حين دعا
االتح���اد األوروبي ،عوض���ًا عن الرد بقوة على الخط���وة األميركية ،إلى تخفيض
رسومه المفروضة على استيراد السيارات األميركية من  10إلى  2.5بالمائة.

حجج غريبة
تطرقت بقية قيادات حزب البديل من أجل ألمانيا لهذا الموضوع من وجهات
نظر مختلفة حيث قال نائب رئيس الحزب ،ألكس���اندر غاوالند ،إنه "على أوروبا
الحذر من مغبة االنجرار وراء اتخاذ اإلجراءات المضادة" .أما جورج بازديرسكي،
وهو أحد نواب الحزب ،فقد تساءل قائال" :أليس ترامب بكل بساطة منطقيا في
قراره بالنظر إلى األخطاء التي ارتكبتها في أوروبا؟".
أضاف بازديرس���كي قائال :إن "االتحاد األوروبي يعد الخاس���ر األكبر في هذه
المعركة في المقابل ،يجب علينا أال نقدم أنفس���نا ف���ي ثوب الضحية ونتخذ
إجراءات انتقامية ،إال في حال كنا نحن خالين من األخطاء".

أما بياتريكس فون ش���تورش ،فقد وصفت االنتقادات األوروبية لواش���نطن
بأنه���ا "نفاق" ،ونصحت هي بدورها بالدخول في مفاوضات من أجل التخفيض
من التعريفات من كال الجانبين.
كان���ت هذه الحج���ج تعتبر مقبولة لو أن ح���زب البديل من أج���ل ألمانيا لم
يتمس���ك في الس���نوات األخيرة بموقفه المعارض التفاقية الشراكة المالية
ّ
واالس���تثمارية العابرة لألطلسي ،ولم يس���خر كل طاقته لتقويض آليات وأطر
الحلول التفاوضية التي بات اآلن ينادي بها.
فقد كانت هذه االتفاقية التجارية بين ضفتي األطلسي ،ستحل العديد من
المشاكل التي ظهرت بين واشنطن وأوروبا ،وبات البت فيها أمرا مستعصيا.
من بين المش���اكل التي وقع طرحها ،وحس���ب القوانين السائدة في منظمة
التج���ارة العالمي���ة ،حقيق���ة أن االتح���اد األوروبي يمكنه تخفي���ض الحواجز
الجمركية عل���ى التجارة مع الواليات المتحدة في حال���ة واحدة ،أال وهي إبرام
اتفاق تجارة ثنائي.
وف���ي ح���ال اتخاذ أوروبا لخط���وة أحادية من ه���ذا النوع دون وج���ود اتفاق،
س���تصبح اإلجراءات والقواعد الجديدة سارية أيضا بالنسبة لبقية المنافسين
مث���ل الصين والهند والبرازيل وكوري���ا الجنوبية واليابان ،دون أن تضطر هذه
البلدان بدورها لفتح أسواقها أمام أوروبا.

تقريب الفكر القومي من جمهور الشباب
من الواضح أن اتفاقية الشراكة المالية واالستثمارية العابرة لألطلسي ،التي
فشل الطرفان في إتمامها ،كانت ستساعد كثيرا في التعاطي بشكل أفضل مع
الوضع الحالي .فعلى س���بيل المثال ،كانت هذه االتفاقية لتلغي بشكل كامل
الرسوم على تصدير السيارات من كال الجانبين ،وذلك من خالل توقيع بسيط،
إال أن حزب البديل من أجل ألمانيا وقف حائال أمام إتمام هذا االتفاق.
من جانبه ،وصف ألكسندر غاوالند ،مش���روع االتفاقية بأنه "غير ديمقراطي
وغير ش���فاف" .أما جورج بازديرس���كي فقد وصفه بأن���ه "مقترح مرفوض وغير
محبذ من قبل كل األحزاب".
وبالت���وازي مع هذه المواقف ،أظهر ترامب والتيار المس���اند له في الواليات
المتحدة نفورا من إبرام اتفاقات تجارية أيا كان نوعها.
من الواض���ح أن هذا "التعاون الصامت" بين الش���عبويين ف���ي أوروبا وإدارة
ترام���ب ال يزال متواصال حتى اليوم ،في حين أن رجل الظل ذاته ال يزال يعمل
في الخلفية ،أال وهو س���تيف بانون .على الرغم من أن بانون ،الذي أش���رف على
موقع "بريتبارت" اإلخباري لوقت طويل ،خس���ر منصب مستش���ار األمن القومي
لدى الرئيس ترامب خالل الس���نة الماضي���ة ،ولكن ذلك لم يحل دون مواصلته
التحرك ضمن شبكة عالقاته في القارة األوروبية.
ف���ي برلين ،يعول بانون على عالقته مع قيادات حزب البديل من أجل ألمانيا،
عل���ى غرار أليس فايدل وبياتريكس فون ش���تورش .وقد ذكر بانون في إحدى
المناس���بات أنه عندم���ا ينظر إلى هاتين الس���يدتين" ،يش���عر بأنهما بمرور
الوقت ستكونان قادرتين على جذب الطبقة الوسطى وتقريب الفكر الشعبوي
والقومي من جمهور الناخبين الشبان".
ل���م يذهب ه���ذا اإلطراء الذي قدمه بانون لهاتين الس���يدتين س���دى .فقد
كشفت أليس فايدل مؤخرا عن لقاء جمعها ببانون للحديث حول اإلعالم البديل
والعالقة بين الواليات المتحدة وأوروبا.
وق���د أكدت فايدل أن انطباعها حول محاورها كان إيجابيا جدا ،مش���يرة إلى
أنها تعتبره ش���خصا مثقفا ج���دا ويتمتع بقدرة هائلة عل���ى تحليل مختلف
المواقف ،في حين أنه شخص يمكن أن نتعلم منه الكثير .ولكن ما الذي يمكن
تعلمه من بانون؟
يتمثل أول درس يمكن تعلمه من بانون في س���بل بناء ش���بكة نفوذ ودعاية
عالمية ال أحد يمكنه الوقوف في وجهها.
وللقيام بذلك ،يمكن االكتفاء بإمعان النظر فيما فعله بانون انطالقا من موقع
"بريتب���ارت" ،على الرغم من أنه لم يعد المدير الفعلي لهذا الموقع .ولم يتوان
بانون عن مس���اعدة اليمين القومي في أوروبا ،وتوجيههم فيما يتعلق بطرق
مهاجم���ة الطبقة الحاكمة .وقد بات من الجلي أنه حيثما وجد ش���رخ في صلب
القارة العجوز ،سنجد من دون شك بانون حاضرا.
عندما ظهر بانون ف���ي آذار الماضي خالل حدث نظمه حزب الجبهة الوطنية
الفرنسي تحدث إلى الجماهير قائال إن "االتهامات من قبيل "عنصري ومعادي
لألجان���ب" وغيرها ،يجب أال ترهبهم .وأضاف بانون" :بل يجب أن تعتبروا هذه
االتهامات بمثابة ميداليات تفتخرون بوضعها".
وف���ي زي���ورخ السويس���رية ،أطنب بانون في م���دح كريس���توف بلوخر ،أحد
القياديين في حزب الش���عب السويس���ري القومي .أما في بودابست المجرية،
فقد وصف بانون رئيس الوزراء فيكتور أوربان على أنه نسخة من ترامب.

القوى اإلقليمية تراهن
على إحراق ما تبقى من العراق!
بقلم :مشرق عباس
لي���س جوهر القضية أن مس���تودعًا كبيرًا يضم أجهزة
وصناديق االقتراع العراقي قد تم إحراقه بفعل فاعل ،وأن
الفاعل لديه أس���باب كافية لخوض مث���ل هذه المجازفة،
كأن يك���ون متورطًا في التزوي���ر ،أو راغبًا بالمزيد من خلط
األوراق ،ب���ل إن جوهرها أن الق���وى اإلقليمية ما زالت ترى
أن بإمكانها استخدام ورقة التهديد بإحراق ما تبقى من
العراق.
في الع���ام  ،2009وقف الفاعل اإلقليمي على تلة الحرب
األهلية وق���ال« :إنها حرب مذهبية غي���ر مكتملة» .وفي
العام  ،2017وقف مرة أخرى على تلة االس���تفتاء الكردي
وهتف« :إنه���ا حرب قومية غير مكتمل���ة» ،ونكاد نلمحه
اليوم وهو يقف على تلة حريق مخازن األصوات عازمًا على
القول« :إنها حرب شيعية– شيعية غير مكتملة».
وفيم���ا أنن���ا ال نعرف حقًا مت���ى تكتمل دائ���رة حروبنا
المغلقة بع���د أن اس���تنزفت دماء العراقيي���ن ونفطهم
ومياههم ومس���تقبل أجيال متتابعة منهم ،فإننا نعرف
عن يقين أن القوى السياس���ية العراقي���ة ما زالت عاجزة
ومتقزم���ة أمام الخ���ارج ،وأنها ال تقوى ب���ل ال تريد تحمل
مس���ؤولية إنت���اج قرار عراق���ي خالص يحم���ي البالد من
التالعب والمغامرات والحرائق الجديدة.
ولنضع األمور في نصابها ،فإن طريقة تشكيل الحكومة
التي س���تنتج من انتخابات الع���ام  2018هي مبرر حريق
الرصاف���ة ال التزوير ،وأن رس���الة الحريق ،ق���د تكون أقل
الرس���ائل دموية ،لكنها تضع في الس���ياق مسار الصراع
اإلقليمي خالل األعوام المقبلة ،وتهدد بحرائق أكبر.
ل���م يقل أحد :إن التمس���ك بحكومة مس���تقلة تقودها
الكف���اءات ،تنت���ج قرارًا عراقي���ًا ،وتدير لعب���ة التوازنات
اإلقليمي���ة والدولية بحرفي���ة ووعي للمصال���ح الوطنية،
لن يكون ب�ل�ا تضحيات ،وبال تحدي���ات ،ولم يفترض أحد
أن المضي إلى تجاوز المحاصصة الحزبية ،وقس���مة أمراء
الطوائف ،س���تكون مهم���ة بال عوائق وتهدي���دات ،لكن
«داعش» كان حريقًا بفاعل إقليمي ودولي أيضًا ،ومع هذا
خرج العراقيون من حفرتهم يطالبون بالمدنية والحريات
والق���رار الوطني واالنفتاح على الخ���ارج ،متجاوزين بذلك
أكثر كوابيسهم رعبًا.

الفاعل يخطئ في حس���اباته دائمًا ،فليس ثمة جريمة
كاملة على صعيد مصير الش���عوب ،وربما أغرته المكاسب
التي حصل عليها خالل س���نوات التيه التي س���قط فيها
العراق ،متناسيًا الخسائر اإلس���تراتيجية التي ألمت به،
وألن���ه أخطأ مرارًا ،فه���و يخطئ هذه الم���رة أيضًا ،عندما
يعتقد أن حكومة بمقاييس���ه يمكن أن ت���رى النور ،أو أن
تعيش لفترة طويلة أمام اإلرادة الشعبية.
ً
ال يريد الفاعل أن يتعب نفسه ليكتشف أجياال عراقية
تنمو وتزدهر محملة بروح وطنية متجددة ،وكراهية لكل
م���ا تورطت به األجيال التي س���بقت ،فهو ما زال مؤمنًا أن
إدارة الع���راق س���تتم بطريقة واحدة ،وأن مزاج الش���عب
يمكن التالعب عليه بتبديل الوجوه أو تحوير الش���عارات
أو حتى التهديد بالحرائق.
ال يفه���م الفاع���ل أن ن���ادي السياس���يين الفاس���دين
المرتجفين أمام نياش���ينه ل���م يعد بإمكان���ه المقاومة
ً
ً
طويال ،وأن جيال صاعدًا قد أدرك جيدًا وسط تجارب مريرة
وخداع طويل وتش���ويش مستمر على كل صوت وطني ،أن
المس���تقبل الوحيد المتاح هو التمس���ك بالدولة والدفاع
عن وجودها وتقوية أسس���ها ،ومنع انحاللها في أحضان
اآلخرين.
الحكومة التي س���تنتج مستس���لمة للتهدي���د بإحراق
العراق من جديد لن تكون سوى رقم تكميلي لما سبقها،
ضعيفة ومه���زوزة ومرتبكة ،أمام مس���ار ش���عبي واضح
ّ
ومتصاعد يفرض نفس���ه باطراد ويكتس���ب المصداقية
والحضور ،مطالبًا بإيقاف مهرجان الفشل والعجز والتردي.
ليس الغضب الشعبي بال أخطاء وأخطار ،بل إن المشكلة
هي أخطار هذا الغضب ،لو تغاضى الفاعل عنه ،واستهتر
بجديته ،أو حاول االس���تثمار فيه .تلك لعبة أكثر خطورة
من س���واها ،وحريق أش���د رعب���ًا من غيره ،ومس���احته لن
تكتفي بحدود أرض الرافدين بل تتعداها.
أن تكون مهم���ة العراقيين أن يقنعوا اآلخرين بخطورة
العبث بحرائقهم ،تلك مهمة شديدة الصعوبة ،خصوصًا
عندم���ا يدفع الغرور ووه���م كلية القدرة اآلخ���ر إلى بناء
نظريات بدائي���ة عن تعريف الق���وة والضعف ،فيقرر أن
يتحدى إرادة شعب.
عن "الحياة" اللندنية.

هل حقًا تقترب إيران
وإسرائيل من الحرب؟
بقلم :نجاح عبدالله سليمان*

العنف ،وتدار بأس����لوب التدمير الفجائي لقوى الخصم
معنويًا ونفسيًا ،بإطالق عملية من شأنها إشاعة اإلحباط
ل����دى الخص����م .وأن ميدانها ه����و الفض����اء االلكتروني،
وش����بكات النت ،لنش����ر مش����اعر الخوف ،وفقدان الثقة
بالنفس لدى المجتمع ،وأيضا تجاه قادته السياسيين.
وتكم����ل دراس����ة للمعه����د األس����ترالي للسياس����ات
االس����تراتيجية  ASPiهذا المسار بالقول إن حرب الجيل
الخامس عبارة عن تطور يركز على نش����ر أفكار مقصودة،
ويركز على أربع وسائل رئيسية هي:
 اس����تغالل ش����بكات التواصل عبر اإلنترن����ت ،بإطالقمعلومات مجهزة والترويج لها.
 العم����ل عل����ى خلق مج����ال تواصل افتراضي يس����محلمس����تخدمي ه����ذه الش����بكات ،بإضاف����ة معلومات من
جانبهم حتى يكتمل التأثير العام.
 إيجاد شبكة متقاربة مع بعضها من المتابعين لهذهالعملية.
 التصدي ل����كل من يظهر كمعارض له����ذه العملية،والسيطرة على أي تدفق معلومات مضادة.
وإذا كانت الحروب القديمة له����ا ميادين على األرض،
وفي البحار ،وفي الجو ،فإن حرب الجيل الخامس  -كامتداد
لحرب الجيل الرابع  -ميدانها الفضاء االلكتروني.
إن خط����ورة الميدان الذي تدار فيه الحرب في صورتها
الحديث����ة ،وبقيادة م����ن خبراء متخصصي����ن ،متعددي
المه����ارات والمع����ارف ،والخب����رات ،على المس����تويات
العس����كرية والمدنية ،إنه����ا صارت قادرة عل����ى النفاذ
إل����ى وس����ائل التواصل االجتماع����ي باحترافي����ة عالية،
وزرع أف����كار تس����تهوي البعض ممن يس����تخدمون هذه
الوس����ائل ،والذين يتأثرون بخطابه����ا معهم ،وكثيرون
منهم يعتبرونه����ا مصدرًا معتبرًا للمعلومات ،واألش����د
خطورة هو إمكان دفعهم لي����س فقط لتبني أفكار يتم
الدفع بها إليهم ،بل أكثر من ذلك القدرة على تش����كيل
عقولهم ،بدفعهم إلى أن يتحولوا إلى جبهة داخلية في
بالدهم تكون معارضة للدولة ،ليس بس����بب أفكار نابعة
من ذواتهم ،بل نتيجة الس����طو عل����ى عقولهم من قوى
خارجية ،عملها األساس����ي هو إع��ل�ان حرب على دولهم،
ال تتخذ ش����كل القتال المسلح ،بل تقوم على استهداف
العقول واألفكار.

بداية ،فإن واقع ما تخفيه السياس���ة من دهاء ظهر عقب االنس���حاب
األميرك���ي من االتف���اق النووي مع إيران .فأكثر م���ا يهم األوروبيين هو
خفض احتماالت وقوع حروب في الش���رق األوس���ط .ومن هنا لم تتقبل
األط���راف الموقعة على خطة العمل المش���تركة ،المعني���ة بإلزام إيران
تخفيض نش���اطاتها النووية ،إعالن ترام���ب ،فالتعليقات التي أعقبت
القرار األميركي توالت من األطراف كافة الموقعة على االتفاق عبرت عن
األس���ف إزاء هذه الخطوة «غير المبررة» .كذلك فالحث اإلسرائيلي على
إلغاء االتفاق النووي مع إيران جاء في س���ياق التخوفات المتراكمة جراء
السياس���ة اإليرانية المس���لحة العابرة الحدود ،ال الخروج باتفاق يقضي
على الطموحات النووية اإليرانية فقط.
س���بق أن أعربت إس���رائيل عن ني���ات جديدة ال تقتص���ر على امتالك
السالح النووي من دون غيرها في المنطقة ،ذلك أن السياسة اإليرانية،
خصوصًا في س���ورية ،غدت أكثر حساس���ية من احتم���ال امتالك إيران
س�ل�احًا نوويًا بعد  ،2025وه���و الموعد الذي تتوقف مع���ه خطة العمل
المشتركة الضابطة لسلوك طهران ،ومن ثم حفز استقوائها بحلفائها
الذي���ن باتوا في مواقع أكثر نفوذًا وقوة من قبل ،في لبنان والعراق ،إلى
شعور إس���رائيل بخطورة هذا االمتداد الذي قد يربط المصالح اإليرانية
بالبحر المتوس���ط مباشرة .وهذا سيسمح إليران ليس فقط بالوصول إلى
السوق األوروبية بسهولة ،ولكن سيمس المصلحة اإلسرائيلية في ضبط
إيقاع التحكم في القوة في الجوار.
ُ
ظهر حدوث
الواقع أن التعقيدات السياسية والعسكرية في سورية ت ِ
تش���ابك مس���تمر للمصالح الدولية في الصراع الس���وري ،وتقف إيران
وإسرائيل على مقربة من اشتباك أكثر عنفًا ،حيث تبدو الساحة السورية
ً
مس���رحًا محتمال لصراع من هذا النوع ،وبالنظر إلى الوجود الروس���ي في
سورية فإن التفكير في خيارات التحرك العسكري في الساحة السورية
ليس باألمر السهل .فلقد أثبت التحالف الروسي -اإليراني أنه قادر على
إنقاذ حليفه في س���ورية ،حيث أضافت التفاهمات بين روس���يا وإيران
بعدًا خاصًا في موضوع العالقة التكاملية بين إيران في األرض وروس���يا
ً
ف���ي الس���ماء ،إال أن هذا ال يعني تحالفًا إيجابيًا ومقبوال بش���دة من قبل
الطرفين .وهنا يأتي إعالن روس���يا وإس���رائيل وجود تنس���يق مستمر
بين الجيش���ين الروس���ي واإلسرائيلي في وقت تش���ن إسرائيل ضربات
على مواقع إيرانية وأخرى تابعة لنظام بش���ار .فاللقاءات اإلس���رائيلية-
الروس���ية تضمنت مناقش���ات واسعة حول ضرورة اس���تمرار التنسيق
العسكري ،وبدا ذلك في لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي الرئيس الروسي
في موس���كو ،في  9أيار الماضي .هذا التنس���يق قد يعني قبول روسيا
ً
بهذه الضربات المحدودة الت���ي تضعف إيران قليال وتردعها ،في إطار
التوازن الذي تقبل به روسيا وإسرائيل في سورية.
قد تعلم روس���يا أن الدور اإليراني يجب أن يظل محدودًا في س���ورية،
كما تدرك القلق اإلسرائيلي الشديد حيال التوسع العسكري إليران في
س���ورية ،ويجب على روسيا أن تمنع المواجهة اإلس���رائيلية -اإليرانية
التي س���تضر بمصالحها قبل أي طرف آخر ،ويمكن لروس���يا أن تمارس
دورًا تفاوضيًا بين إس���رائيل وإيران في س���ورية من دون الميل إلى أي
طرف ،كما أن روس���يا س���تعلم بأي ضربة عس���كرية في سورية من قبل
اإلس���رائيليين ،إذا أرادت إسرائيل أن تحافظ روسيا على تأطير السلوك
اإليراني في سورية .فكل السلوكيات اإلسرائيلية العسكرية ضد إيران
قد ال تحمل نية لتوسيع نطاق المواجهة إلى حرب مباشرة ،واالحتماالت
التي تنطوي على الجهود الديبلوماس���ية نح���و إقرار صيغة تقلص من
وجود إيران في سورية ودعمها لحليفها في لبنان (حزب الله) قد تزداد
صعوبة بعد قرار ترامب إلغاء االتفاق النووي.
يمكن رصد أكثر االحتماالت المتوقع حدوثها بين إسرائيل وإيران ،ومنها
ً
س���يناريو الضربات المحدودة ،حيث يبقى التصعي���د محتمال إلى حد كبير
من دون أن يكون حتميًا -بين إسرائيل وإيران في سورية ،فمن المتوقع أنتصر إس���رائيل على إبقاء اإليرانيين في حدود عمل متفق عليها مع روسيا،
ومثل هذا االتفاق ينبغي أن يحدث مع استمرار ضرب المواقع اإليرانية بين
فينة وأخرى ،فمن جهة تفضل روس���يا مثل هذا الشكل من المواجهة الذي
يضعف من النفوذ القوي على األرض ،ومن جهة ثانية تحافظ موس���كو على
موقعها من دون الدخول في حرب مباش���رة ،وإخفاق إي���ران إلى الحد الذي
يتركها وحيدة ،وهذا السيناريو هو المرجح.
الحقيقة أنه لس���نوات مضت ارتفع س���قف التوقع���ات بضرب إيران.
س���يناريو تكرر كثيرًا كلما واجه البلدان (أميركا وإس���رائيل) مش���اكل
داخلي���ة .في حين نج���د عالقة إيران كدولة حديثة م���ع أميركا أكبر من
عالقته���ا بجيرانها .كذلك فالتعاون العس���كري اإليراني -اإلس���رائيلي
مستمر منذ عهد الش���اه ،فعندما كان الجيش المصري يتحرك لتحرير
س���يناء كانت الدبابات واآلليات العسكرية اإلس���رائيلية تتحرك بوقود
إيراني .وعلى رغم الحصار والعقوبات على مبيعات السالح إليران تعتبر
إسرائيل المزود الرئيسي إليران بالسالح.
لقد وجه ترامب انتقاده لبنود االتفاق -المعيبة كما وصفها -ألنها لم
تش���مل اتفاقًا في شأن الصواريخ الباليستية اإليرانية ،وكذلك سياسة
إيران في المنطقة؛ المتمثلة في دعم الجماعات المس���لحة ،وهذا يعني
أن إلغ���اء االتفاق جاء للضغط من أجل أن تغير إيران من سياس���تها في
المنطق���ة ،ومن ث���م فإن العقوب���ات االقتصادية قد تعم���ل على إرباك
السياس���ة الداخلية إليران ،وهو ما س���ينتج تراجعًا في ق���درات إيران
المالية والعس���كرية ،لكن تعويل ترامب ،وكذلك إس���رائيل ،على نتائج
االتف���اق النووي يحتمل أن تكون غير مجدية في حال لم تتجاوب الدول
الموقعة على االتفاق مع التوجهات األميركية ،خصوصًا الصين وروسيا،
ووفقًا ألهمية العالقات الروسية -اإليرانية ستحاول روسيا التحايل على
اإلجراءات األميركية في حال شعرت بأن هناك دورًا أميركيًا وإسرائيليًا
يمكن أن يقوض جهودها في سورية.
الواقع أن سيناريو االتجاه نحو الحرب المباشرة ضعيف ،حيث تدرك كل
من إس���رائيل وإيران خطورة الدخول في حرب مباشرة ،ال سيما أن المحيط
المجاور لكل من الدولتين يدفعهما إلى االنكفاء عن خيار حرب واس���عة،
وقد يكون التكهن باتخاذ إس���رائيل ق���رار المواجهة والبدء بالتحرك في
شكل مباش���ر ضد إيران صعبًا ،لكنه وارد في حال وصول إيران إلى نقطة
تمركز عس���كرية بحرية على البحر المتوسط عبر الساحل السوري ،فمثل
ه���ذه الحالة س���تكون ناقوس خطر يهدد إس���رائيل الت���ي باتت محاطة
بقوات إيرانية أو تابعة إليران في س���ورية ولبن���ان ،ومن ثم من المتوقع
أن تخاطر إس���رائيل بضرب المصالح اإليرانية وتعطيل جميع المنش���آت
العس���كرية داخل س���ورية ،وهذا الخي���ار ربما يؤذن بحرب مباش���رة بين
البلدي���ن .كذلك في حال قاربت إيران امتالك س�ل�اح نووي في الس���نوات
المقبلة فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي ،وهذا سيقود إلى احتمال
توجيه ضربات اس���تباقية تدمر القدرات النووية والصاروخية اإليرانية،
ومث���ل هذا اإلجراء يطاوله كثير من الغم���وض حيال إمكان حصول إيران
على س�ل�اح نووي قبل أن تخس���ر الكثي���ر من إمكاناتها ج���راء العقوبات
االقتصادية ،وعدم تحمل الشعب اإليراني لظروف التضييق االقتصادي،
حينها قد ال تستطيع إيران الحصول على السالح النووي.
فهل بات الصراع بين إس���رائيل وإيران مرتبطًا بديناميكيات االتفاق
الن���ووي؟ وما أش���كال التش���ابك المتوقعة ف���ي حال عادت إس���رائيل
لضرب مواقع عسكرية في س���ورية؟ يبقى كل هذا رهن توافق إيراني-
إسرائيلي ،يكون ضحيته في المقدمة (عرب).

عن "الخليج"

عن "الحياة" اللندنية

ستيف بانون.

في بريطانيا أيضا ،أقام س���تيف بانون ش���بكة عالقات مكثف���ة في وقت مبكر.
وقد قدم موقعه اإلخب���اري دعما كبيرا لحملة الخروج من االتحاد األوروبي في تلك
الفترة .في الوقت الذي صوت فيه الناخبون البريطانيون بنعم في إطار االستفتاء
لمغادرة االتحاد األوروبي في حزيران  ،2016اس���تضاف هذا الموقع نايجل فاراج،
الذي كان من أشرس المحرضين على فكرة الخروج من االتحاد ،وقدمه في برنامجه
اإلذاعي اليومي وفسح له المجال لتوجيه رسائل قوية .في األثناء ،صرح فاراج ،أن
"مشروع الوحدة األوروبية فش���ل ،وهذا هو مصيره .وأنا أعلن اليوم هذا األمر بكل
سعادة" ،فيما عقب بانون قائال" :هذا إنجاز عظيم وأنا أهنئكم".
وذك���رت صحيفة نيوي���ورك تايمز أن س���تيف بان���ون ،بعد ظه���ور نتائج
االنتخاب���ات ،حث س���الفيني وبقية قيادات رابطة الش���مال ف���ي ميالنو على
االنضمام لحركة النجوم الخمسة وزعيمها لويجي دي مايو.
كان���ت المهمة الكبرى األخيرة التي تنتظر بان���ون ،حملته في إيطاليا .فقد
أوجد مسبقا أسس تحالف خطير يجمع حزب رابطة الشمال الذي يقوده ماتيو
سالفيني ،وحركة النجوم الخمسة التي تمثل اليمين الشعبوي بقيادة لويجي
دي مايو.
في الواقع ،تمكن هذان الحزبان من الفوز باألغلبية في االنتخابات البرلمانية
ف���ي آذار الماضي ،وعندما نجحا ف���ي تكوين تحالف حكومي ف���ي أيار ،اعتبر
األميركيون أن الفضل في هذا النجاح يعزى إليهم وال أحد غيرهم.
في هذا السياق ،ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ستيف بانون ،بعد ظهور
نتائج االنتخابات ،حث س���الفيني وبقية قيادات رابطة الشمال في ميالنو على
االنضمام لحركة النجوم الخمس���ة وزعيمها لويجي دي مايو .وفي هذا الصدد،
توجه إليهم بانون قائال" :أنتم أول من نجح في كس���ر التصنيفات السياسية
التقليدي���ة بين اليمين واليس���ار ،يمكنكم أن تظهروا للناس أن الش���عبوية
تجسد المبدأ الجديد الذي تدور حوله الحياة السياسية".

تشكيل يجمع كل الشعبويين األوروبيين
اآلن ،ح���ان دور ألماني���ا .فعلى الرغم من أن بانون لم يع���د مدير "بريتبارت"،
إال أن الس���فير األميركي الجديد في برلين يس���تخدم هذا الموقع لمغازلة من
يسميهم "المحافظين اآلخرين" ،وانتقاد أيديولوجيا "الحدود المفتوحة" التي
يتبناها اليسار.
أما أليس فايدل وبياتريكس فون ش���تورش ،القياديتان في حزب البديل من
أجل ألمانيا ،اللتان حظيت���ا بإطراء وثناء كبير من قبل بانون ،فإنهما تعتبرانه
صديقا لهما .وقد ذهبت فون شتورش أبعد من ذلك ،حيث قالت إنه منذ وصول
دونال���د ترامب للبيت األبيض ،بات حزب البديل م���ن أجل ألمانيا نظريا الحزب
الوحيد "الذي يعد ممثال في البرلمان وعابرًا للمحيط األطلسي".
في الوق���ت الراهن ،بات من الواضح أن هذا الحزب مس���تعد للقيام بالخطوة
المقبلة ،فعلى الرغم من أن ألكس���ندر غاوالند لم يلتق أبدا بالس���فير ريتشارد
غرينيل ،إال أن نائبه كاي غوتش���تولك عبر عن س���عادته حيال عرض الس���فير
حول دع���م المحافظين الجدد في أوروبا .وقد أفاد غوتش���تولك من مكتبه في
البرلم���ان ،قائال" :أرح���ب بالعرض األميركي للعمل معا ف���ي إطار المعركة ضد
اليسار االشتراكي في االتحاد األوروبي".
يبدو أن التقرب من ستيف بانون ،الرجل الذي يسعى إلى خلق تشكيل يجمع
كل الشعبويين األوروبيين ،هو الهدف المقبل لغوتشتولك ،الذي ّ
صرح بدوره
قائ�ل�ا" :يعد بانون بمثاب���ة توأم روحي من الناحية السياس���ية ،حيث تجمعنا
العديد من القواس���م المش���تركة .وفي الواقع ،يمكنن���ا أن نتعلم الكثير من
أمثاله ،وأنا شخصيا أتمنى لقاء بانون".

عن "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ"

حرب الجيل الخامس
بقلم :عاطف الغمري
منذ أول التسعينيات ظهر ما سمي حرب الجيل الرابع
لاً
بدي عن الحروب التقليدي����ة ،التي عرفها تاريخ العالم
في صورة قتال مس����لح بين الجيوش ،إلى أن ظهر مؤخرًا
مصطل����ح حرب الجي����ل الخامس .فما ه����و؟ ..وهل توجد
اختالفات بين االثنين؟
المفهوم الس����ابق لحرب الجيل الراب����ع .أو الحروب في
صورته����ا الحديثة ،وف����ي إطار عصر ث����ورة المعلومات،
أنش����أه فريق أمريكي متخصص برئاس����ة ويليام ليند،
بهدف إدخال تغييرات أساس����ية على الصورة المألوفة
للحروب ،ومس����تفيدًا من تكنولوجيا المعلومات .استمر
هذا المفه����وم حتى العام  ،2010إل����ى أن بدأ المفكرون
العس����كريون في صياغة مصطلح حرب الجيل الخامس،
وإدماج االثنين في بعضهما.
وفي الفت����رة األخيرة أعل����ن ويليام ليند ش����رحًا لهذا
المفهوم ،وقال بالرغم من أن ح����رب الجيل الرابع تعتبر
جديدة نس����بيًا ،عند ظه����ور فكرتها ،الع����ام  ،1989فإن
هناك مفكرين طرحوا بعدها فكرة حرب الجيل الخامس،
كنتاج للتكنولوجيا الحديثة ،وهي في حقيقتها ليست
خارج إطار ح����رب الجيل الرابع ،والت����ي قامت على أربعة
مح����اور ،من أبرزها الحرب النفس����ية ،الت����ي تهدف إلى
تدهور الروح المعنوية للدولة العدو ،وإحداث انهيار في
داخلها.
إن المبدأ الجديد لحرب الجيل الخامس ،قد جاء نتيجة
مشاركة من أطراف مهتمة بموضوع األمن القومي ،وتضم
دبلوماسيين وعس����كريين ،ومس����ؤولي تنفيذ القانون،
وضباط مخابرات وخبراء االنترنت ،والتواصل االجتماعي،
يعاونهم علماء النفس ،وعلماء االجتماع ،واألكاديميون
المختصون بعلم السياسة ،واتفقت تقديراتهم على أن
حرب القرن الواحد والعش����رين ،ومن بعد أحداث الحادي
عش����ر من أيل����ول  ،2001تتطلب نظ����رة مختلفة عما كان
يحدث ف����ي حروب الماض����ي .ثم جاء مبدأ ح����رب الجيل
الخامس نتاجًا لدراس����ات أجرتها هذه المجموعات ،في
إطار ما سمي المعهد التعليمي لحروب الجيل الخامس،
يشارك فيه خبراء من جميع الجهات المشار إليها سابقًا.
يتحدث الكاتب األمريكي جون روب في مؤلفه عن حرب
الجي����ل الخامس بأن جنودها عبارة ع����ن أفراد ال يرتدون
الزي العسكري .وأنها حرب أفكار ،وأنها تطلق دوامة من

• كاتبة مصرية.

