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التناقضات األميركية ـ األوروبية في نطاق تجارة األسلحة
جورج حداد

المنطقة اآلمنة: خيبة لتركيا ومشروع فشل إضافي 
د. أمين محمد حطيط

بعــد طويــل تجــاذب وتنافــر وكــرّ وفــر وقعــت أميــركا وتركيــا منــذ أســابيع قليلــة 
اتفاقــًا يتنــاول انشــاء “منطقــة آمنــة” فــي الشــمال الســوري أحاطــه الطرفــان بغمــوض 
وضبابيــة لتــرك المجــال مفتوحــًا لمناورتهمــا ولتفســيره بمــا يتناســب ومصالــح كّل منهمــا 

واســتراتيجيته فــي ســورية.
وقــد اعتبــر البعــض اّن هــذا االتفــاق شــكل “انتصــارًا” لتركيــا واســتجابة أميركيــة لمطلــب تركــي 
مزمــن عمــره عــدة ســنوات عجــزت تركيــا عــن تحقيقــه بمفردهــا يــوم طرحتــه، عجــزًا فرضتــه اعتبــارات 
شــتى منهــا الــى جانــب الصعوبــات العســكرية والقانونيــة مــن الجانــب الســوري، رفــض أميــركا 
ــن  ــراد الذي ــح األك ــًا بمصال ــا تشــكل مسّ ــا ألنه ــا تركي ــي تديرهــا وتســيطر عليه ــة الت ــة اآلمن للمنطق
تتخذهــم أميــركا أداة لتنفيــذ خطتهــا فــي ســورية فــي شــكلها األخيــر وهــي الخطــة القائمــة اليــوم علــى 
قائمتيــن: األولــى منــع العــودة إلــى ســورية الموحــدة ذات الموقــع االســتراتيجي المعــروف، والثانيــة 
إطالــة أمــد الصــراع ومنــع ســورية مــن اســتثمار االنتصــارات الميدانيــة التــي ســجلتها مــع حلفائهــا ضــدّ 

اإلرهــاب ومــن يدعمــه علــى أراضيهــا.
لكــن ظروفــًا مســتجدة فرضــت منــاورة أميركيــة وإظهــار تســاهل أميركــي فــي الموضــوع، 
مــن هــذه الظــروف محــاوالت اقتــراب تركيــا مــن روســيا، ومنهــا أيضــًا عمليــات الجيــش الســوري 
الناجحــة فــي األريــاف الثالثــة حمــاة وحلــب وإدلــب، هــذه االعتبــارات فرضــت علــى أميــركا الدخــول 
فــي هــذا االتفــاق دخــواًل علــى الطريقــة االنكلوسكســونية فــي صياغــة القــرارات واالتفاقــات، وهــي 
ــل  ــا التأوي ــدّد فيه ــي يتع ــه والت ــة األوج ــف والنصــوص حمّال ــا المواق ــد فيه ــي تعتم ــة الت الطريق
والتفســير الــى حــدّ التناقــض، وقبلــت تركيــا الســلوك األميركــي معتقــدة بــأّن التنفيــذ ســيمّكنها 

مــن إجــالء الغمــوض ويحقــق لهــا مــا تريــد.
الطرفــان  وقــع 
والتركــي  األميركــي 
أرضــًا  يتنــاول  اتفاقــًا 
وتناســيًا  ســورية 
بــأّن  تجاهــاًل  أو 
المتضمّــن  االتفــاق 
أرض  علــى  عمــاًل 
الغيــر هــو بحــدّ ذاتــه 
عمــل غيــر مشــروع، 
قواعــد  ينتهــك 
الدولــي  القانــون 
العــام ويشــكل عدوانــًا 

علــى ســيادة ووحــدة أراضــي واســتقالل دولــة مســتقلة مؤسســة لألمــم المتحــدة، وكان طبيعيــًا ان ترفــض 
الحكومــة الســورية هــذا االتفــاق جملــة وتفصيــاًل وتبلــغ األمــم المتحــدة برفضهــا هــذا وتطالبهــا بتحمّــل 
مســؤولياتها لمنــع تنفيــذه. طبعــًا األمــم المتحــدة لــم تســتجب كعادتهــا للمطلــب الســوري بســبب 

المنظمــة. هــذه  أجهــزة  علــى  أميركيــة  بقيــادة  الغربيــة  الســيطرة 
امــا “قســد” قــوات ســورية الديمقراطيــة التــي تدّعــي تمثيــل األكــراد، فقــد تقبّلــت األمــر علــى 
مضــض، خاصــة بعــد ان تلقــت ضمانــات مــن أميــركا تتضمّــن ضمــان وجودهــا ومصالحهــا والتعهّــد 
ــه  ــي حمايت ــل تســاهم ف ــردي، ب ــي الك ــة المشــروع االنفصال ــة التركي ــة اآلمن ــأن ال تمــسّ المنطق ب

ــا. ــاء التــي يتطلبه ــزه وتخفيــف األعب وتعزي
ــن  ــن ع ــل أعل ــذ، وبالفع ــع التنفي ــاق موض ــع االتف ــدء بوض ــع الب ــر الجمي ــع انتظ ــد التوقي وبع
إنشــاء غرفــة عمليــات تركيــة أميركيــة تعنــى بإنشــاء وإدارة المنطقــة اآلمنــة تلــك وهــي منطقــة 
ســيطرة لتركيــا وآمنــة لهــا ولمشــروعها الخــاص فــي ســورية ، ثــم أعلــن عــن بــدء تســيير 
الدوريــات المشــتركة مــن الجانبييــن إيذانــًا ببــدء التنفيــذ الميدانــي المباشــر، وهنــا كانــت 
النتائــج المخزيــة ألردوغــان وخيبــة كبــرى لــه، خيبــة تلقاهــا كالصاعقــة تســقط علــى رأســه حيــن 
أدرك بــأّن األميركييــن خدعــوه وأّن المنطقــة اآلمنــة التــي ظــنّ أنــه انتصــر فــي إنشــائها بموافقــة 
ال بــل بمســاعدة أميركيــة هــي وهْــم لــم ولــن يتحقــق منــه شــيء مــن البــاب األميركــي، وانــه 
علــى حــدّ قولــه “فــي خــالف مــع األميركييــن فــي كّل شــيء يتعلــق بالمنطقــة اآلمنــة”، وقــد عــزز 
ــك حيــث أكــدت اإلدارة  ــات المشــتركة تل ــى الدوري ــًا عل هــذا األمــر مــا صــدر عــن “قســد” تعليق
ــن واالســتقرار، واّن  ــا األم ــن له ــات تؤمّ ــة “أّن الدوري ــة الكردي ــة االنفصالي ــذه المنظم ــة له الذاتي
مســارها محــدّد ومقيّــد، واّن مهمّتهــا ال تتناقــض مــع مهمــة األكــراد، وأخيــرًا اّن توقيتهــا محــدود 
وقصيــر تعــود بعــده إلــى األراضــي التركيــة، ثــم ولمزيــد مــن االســتفزاز ألردوغــان قامــت بـــ “شــكر 
ــى  ــود للتوصــل إل ــن جه ــوه م ــا “بذل ــي لم ــش األميرك ــي والجي ــف الدول ــي التحال “الشــركاء” ف

تفاهمــات تؤمّــن االســتقرار والســالم” لــإدارة الذاتيــة” شــرقي الفــرات”.
وعليــه نقــول اّن طمــوح أردوغــان بإنشــاء منطقــة آمنــة هــو طمــوح عدوانــي غيــر مشــروع، 
وغيــر قابــل للتحقــق والنجــاح، ألنــه يصطــدم بثالثــة أنــواع مــن العقبــات والصعوبــات والعوائــق 

يمكــن ذكرهــا كالتالــي:
ــبل  ــكّل الس ــروع ب ــقاط المش ــدي إلس ــى التص ــورية عل ــزم س ــع وع ــوري القاط ــض الس أواًل: الرف
والوســائل المتاحــة، وهــي مواقــف عبّــرت عنهــا ســورية بوضــوح كلــي ســواء يــوم أبــرم االتفــاق التركــي 
األميركــي كمــا يــوم بــدأت الدوريــات المشــتركة حيــث اختصــر الموقــف الســوري بعبــارة: “اّن ســورية 
تؤكــد أّن هــذه الخطــوة تمثــل عدوانــًا موصوفــًا بــكّل معنــى الكلمــة وتهــدف إلــى تعقيــد وإطالــة أمــد 
ــة  ــدت الحكوم ــي الســوري” وتعهّ ــش العرب ــا الجي ــي حققه ــد اإلنجــازات الت ــي ســورية بع ــة ف األزم

الســورية بإســقاط هــذا المشــروع كمــا أســقطت مــا ســبقه مــن مشــاريع عدوانيــة.
ثانيــًا: المراوغــة والتقلــب األميركــي وعــدم الجديــة فــي التنفيــذ كمــا وعــدم اهتمــام القــوى 
األوروبيــة بالمطالــب التركيــة. تأكــد وبشــكل قاطــع أّن أردوغــان لــم يســتطع االســتحصال علــى دعــم 
أميركــي وأوروبــي جــدّي إلنشــاء “المنطقــة اآلمنــة لتركيــا”. واّن هــؤالء باتــوا يدركــون بــأّن مشــاريعهم 
العدوانيــة فــي ســورية آيلــة إلــى الســقوط بســبب الرفــض والمقاومــة الســورية لهــا. واّن تهديــد 
أردوغــان بالالجئيــن وباإلرهابييــن وبأنــه قــد يفتــح أبوابــه ليتدفــق هــؤالء إلــى أوروبــا إْن لــم تســاعده 
ــد  ــل والتهدي ــذا التهوي ــا، ان كّل ه ــي تركي ــوريين ف ــة الس ــل إقام ــة وتموي ــة اآلمن ــاء المنطق ــي إنش ف
التركــي لــم يغيّــر فــي واقــع الرفــض الغربــي الواضــح واالمتنــاع عــن الدعــم المالــي او الميدانــي لــه 

ــي مشــروعه ذاك. ف
ــراد  ــض األك ــي بســبب رف ــش الترك ــه الجي ــي تواج ــة الت ــة والميداني ــات العمالني ــًا: الصعوب ثالث
والســكان المحلييــن لمشــروع منطقــة الســيطرة التركيــة علــى أرض ســورية. اذ ال يقتصــر الرفــض 
ــون  ــه المواطن ــض يبدي ــه رف ــل ان ــة الســورية فحســب ب ــى الحكوم ــي عل الســوري للمشــروع الترك
الســوريون فــي المنطقــة ذات الصلــة وهــم مســتعدون للقيــام بأعمــال مقاومــة وطنيــة لمنــع التركــي 
ــدّ  ــات ض ــركا بعملي ــع أمي ــي م ــم خف ــد وبتفاه ــيقوم قس ــك س ــم. وكذل ــي مناطقه ــتقرار ف ــن االس م
ــه الــى عمــق األراضــي الســورية بمســافة تتعــدّى الـــ 5 كلــم وقــد  الجيــش التركــي فــي حــال دخول

ــن أردوغــان. ــم كمــا يعل ــى 45 كل تصــل ال
لــكّل مــا تقــدّم نســتطيع القــول إّن الســعي التركــي إلقامــة منطقــة آمنــة لتركيــا علــى األراضــي 
الســورية محكــوم بالفشــل األكيــد، واّن منطقــة شــرقي الفــرات كمــا منطقــة الشــمال الســوري علــى 
الحــدود مــع تركيــا لــن تقتطــع مــن ســورية تحــت أيّ مســمّى، واّن التذاكــي التركــي والقــول بــاّن 
الجيــش التركــي ســيخرج كليــًا مــن ســورية بعــد الحــّل السياســي لــن يغيّــر مــن حقيقــة ثابتــة هــي 
ــا الشــرعية ومهمــا كان حجمــه  ــى األرض الســورية بــدون موافقــة حكومته اّن أيّ وجــود أجنبــي عل

وكانــت مدّتــه إنمــا هــو احتــالل يســتوجب المقاومــة إلزالتــه أيــًا كان القائــم بــه.

هل بدأ نصر اهلل بتطبيق توازن الرعب الجديد..

 حزب الله يُجِبر كيان االحتالل اإلعالن عن سقوط/إسقاط ُمسيّرته فوق لبنان
 تل أبيب “تستقي” معلوماتها من “المركز السوريّ لحقوق اإلنسان”!!

زهير أندراوس
أخــرى  مــرًّة  دخلــت  الشــماليّة  الجبهــة   
للتصعيــد، والجبهــة الجنوبيّــة باتــت أكثــر مــن 
حــرٍب  بشــنّ  االحتــالل  كيــان  لقيــام  جاهــزةٍ 
علــى قطــاع غــزّة بعــد االنتخابــات العامّــة فــي 
الســابع عشــر مــن الشــهر الجــاري، فــي ظــّل هــذا 
ــة التــي  الوضــع، مــا زالــت مفاعيــل العمليــة النوعيّ
مــع  الحــدود  علــى  اهلل  حــزب  مُجاهــدو  نفّذهــا 
كيــان االحتــالل، تُلقــي بظاللهــا علــى األجنــدة 
السياســيّة، األمنيّــة واإلعالميّــة فــي إســرائيل، 
يــوم  وصبــاح  األحــد  أمــس  ليلــة  أّكــد  حيــث 
االثنيــن الخبــراء والمُحلِّلــون للشــؤون العســكريّة 
واألمنيّــة فــي قنــوات التلفزيــون اإلســرائيليّ، نقــاًل 
ــة العنــف  عــن مصادرهــم واســعة االطــالع أّن جول
بيــن الكيــان وبيــن حــزب اهلل لــم تنتــهِ حتــى 
اللحظــة، الفتيــن فــي الوقــت عينــه إلــى أنّــه ليــس 
العّــام  األميــن  يلجــأ  أْن  بتاتًــا  المُســتبعد  مــن 
للحــزب، ســيّد المُقاومــة، الســيد حســن نصــر 
اهلل، أْن يلجــأ إلــى إرســاء معادلــة الــدّم بالــدّمّ، 
يجــب  اهلل  حــزب  مــن  شــهيدٍ  كّل  مُقابــل  أيْ 
إســرائيليٍّ،  جنــديٍّ  بقتــل  اهلل  حــزب  يقــوم  أْن 
ــاة الـــ13  ــر، مــن القن وبالتالــي، رأى المُحلِّــل أور هيل
بالتلفزيــون العبــريّ أّن المؤسســة األمنيّــة فــي 
ــي كّل  ــد ف ــت مُســتعدًّة للتصعي ــا زال ــب م ــل أبي ت
ــكريّ  ــق العس ــر الناطِ ــمال، وأّن نش ــةٍ بالش لحظ
صــورًا لمــا قــال الكيــان إنّــه مصنعًــا مُشــترًكا 
وإليــران،  اهلل  لحــزب  أيْ  الدقيقــة،  للصواريــخ 
كان هدفــه توجيــه رســالة تحذيــر لحــزب اهلل إاّل 
ــا  ــة الشــماليّة، كم ــى الجبه ــد عل ــل التصعي يُواصِ

الرفيعــة. اإلســرائيليّة  المصــادر  قالــت 
األحــد، كمــا  ليلــة  مــن  متأخــرةٍ  وفــي ســاعةٍ 
)هآرتــس(  صحيفــة  االثنيــن  يــوم  صبــاح  أفــادت 

العبريّــة، نقــاًل عــن مصــادر 
أمنيّــةٍ رفيعــةٍ فــي كيــان 
الناطــق  أعلــن  االحتــالل، 
اإلســرائيليّ  العســكريّ 
الجنــرال رونيــن مانيليــس، 
عــن أّن طائــرة بــدون طيّــاٍر 
إســرائيليّة، والتــي كانــت 
اللبنانيّــة  األراضــي  فــوق 
ســقطت، ولــم يســتخدِم 
مُفــردة ُأســقِطت مــن قبــل 
الوقــت  وفــي  اهلل،  حــزب 
المصــادر  اعترفــت  عينــه 

العســكريّة واســعة االطــالع فــي تــل أبيــب اعترفــت 
ــق بلســان  ــذي أصــدره الناطِ ــان الرســميّ ال أّن البي
جيــش االحتــالل اإلســرائيليّ عن ســقوط أوْ إســقاط 
المُســيرّة، جــاء بعــد إعــالن حــزب اهلل عــن إســقاط 
الطائــرة اإلســرائيليّة، ولفــت الناطِــق العســكريّ فــي 
بيانــه أيضًــا، كمــا شــدّدّت وســائل اإلعــالم العبريّــة، 
التــي  أنّــه ال خطــر مــن أْن تكــون الطائــرة  علــى 
ســقطت تحمِــل معلومــاتٍ ســريّةٍ يُمكِــن لحــزب 
اهلل اللبنانــيّ أْن يســتفيد منهــا، علــى حــدّ تعبيــر 

الناطِــق العســكريّ بلســان جيــش االحتــالل.
ــاء  ــرة، ج ــقوط الطائ ــرائيليّ بس ــراف اإلس  واالعت
اإلســرائيليّ،  العســكريّ  الناطِــق  بذلــك  أّقــر  كمــا 
جــاء بعــد إعــالن حــزب اهلل عــن إســقاط المُســيرّة، 

كيــان  أّن  األوّل،  أمريــن:  علــى  يؤّكــد  الــذي  األمــر 
االحتــالل اإلســرائيليّ حــاول إخفــاء ســقوط مســيرته 
فــوق األجــواء اللبنانيّــة، ولــم يتوّقــع علــى مــا يبــدو أْن 

يُبــادِر حــزب اهلل إلــى الكشــف عــن ذلــك، أمّــا األمــر 
الثانــي، فهــو أّن حــزب اهلل تمّكــن مــن جــرّ إســرائيل 
وراءه فــي الحــرب النفســيّة-اإلعالميّة، وهــذا األمــر 
بحــدّ ذاتــه يُعتبــر انتصــارًا فــي الحــرب النفســيّة 

ــرائيل. ــزب اهلل وإس ــن ح ــرة بي ــة الدائ الشِرس
يُعلِــن  لــم  االحتــالل  كيــان  أّن  ولوحِــظ 
مســؤوليته عمّــا زعــم أنّــه هجــوم علــى مــا أســماها 
 18 وســقوط  ســوريّة  فــي  شــيعيّةٍ  ميليشــياتٍ 
ــوق اإلنســان،  ــق المرصــد الســوري لحق شــهيدًا، وف
الــذي يتخِّــذ مــن العاصمــة البريطانيّــة، لنــدن، مقــرًّا 
لــه، وتبيــنّ مــرّة أخــرى أّن الكيــان يلجــأ إلــى مصــادر 
العربــيّ  اإلعــالم  فــي  لهــا  أجنبيّــةٍ، ال مصداقيــًة 
والغربــيّ وحتــى اإلســرائيليّ لتُعلِــن بشــكٍل غيــرُ 

مباشــٍر مســؤوليتها عــن العــدوان، الــذي لــم تُعلِــن 
عنــه الســلطات الســوريّة الرســميّة بتاتًــا، األمــر 
ــا. ــا وراءه ــة م ــأّن وراء األكم ــر الشــكوك ب ــذي يُثي ال
عنــوان  وتحــت  ســلف،  بمــا  صلــةٍ  علــى 
المُحلِّليــن  كبيــر  رأى  اهلل”،  نصــر  “نُصــدِّق 
السياســيين فــي صحيفــة )يديعــوت أحرونــوت( 
ــيٍّ  ــاٍل تحليل ــي مق ــع، رأى ف ــة، ناحــوم بارني العبريّ
أّن زعيــم حــزب اهلل، حســن  بالصحيفــة  نشــره 
نصــر اهلل، يقِــف فــي مركــز األحــداث هــذا األســبوع، 
ففضــالً عــن الخطابــات الكبــرى التــي يُلقيهــا، يــرى 
الجيــش اإلســرائيليّ فيــه رجــاًل متوازنــًا ومســؤواًل، 
عــدوًا صادًقــا ومصداًقــا، مُشــيرًا فــي الوقــت عينــه 
إلــى أنّــه فــي صياغــةٍ ألحــد الشــعارات االنتخابيّة، 

نُصــدِّق نصــر اهلل.
أنّــه  اهلل،  نصــر  يؤّكــد  األخــرى،  تلــو  ومــرًّة 
الزعيــم العربــيّ الوحيــد، بعــد الرئيــس المصــريّ 
يُرعِــب  الــذي  الناصــر،  عبــد  جمــال  الراحِــل، 
اإلســرائيليين، قيــادًة وشــعبًا، والفــرق الوحيــد بيــن 
الفترتيــن، أّن عبــد الناصــر بقوّتــه وبقــوّة بــالد 
الكنانــة فــرَضَ سياســاته علــى العــرب، فيمــا يقــوم 
ــة عــرب، وبشــكٍل خــاصٍّ مــن  اليــوم وزراء خارجيّ
دول الخليــج الفارســي، بالدفــاع عــن حــقّ إســرائيل 
التنظيــم  صواريــخ  مــن  نفســها  عــن  بـ”الدفــاع” 
“اإلرهابــيّ” حــزب اهلل، علمًــا أّن مجلــس التعــاون 
الخليجــيّ وجامعــة الــدول العربيّــة يعتِبــران حــزب 
اهلل تنظيمًــا إرهابيًــا، تمامًــا مثــل رأس األفعــى، 
كيــان  وذنبهــا،  األمريكيّــة،  المُتحــدّة  الواليــات 

اإلســرائيليّ. االحتــالل 

يســتطيع أي مراقــب أن يــرى حتــى بالعيــن 
نزعــة  علــى  القائمــة  السياســة  أن  المجــردة 
ــى  ــط ال ــس فق ــركا لي ــود أمي ــة تق ــة األحادي الهيمن
معــاداة الــدول غيــر الصديقــة والمنافســة والمعاديــة 
كروســيا والصيــن وايــران وفنزويــال، بــل وحتــى الــى 
منازعــة الــدول الحليفــة تقليديًــا ألميــركا والداخلــة 

ــا. ــار نفوذه ــي اط ف
ــات  ــي العالق ــاص ف ــكل خ ــك بش ــى ذل ويتجل
تعليــق  فــي  جــاء  وقــد  االوروبيــة.  ـ  االميركيــة 
لجريــدة El Pais االســبانية أن »الواليــات المتحــدة 

االميركيــة تهــدد االتحــاد 
االوروبــي بفــرض عقوبات 
وسياســية،  اقتصاديــة 
فــي  االتحــاد  اســتمر  اذا 
تطويــر مشــاريعه الخاصــة 
فــي قطــاع الدفــاع، التــي 
اجتــذاب  الــى  تهــدف 
أطــراف ثالثــة للمشــاركة 
ولكــن  المشــاريع،  فــي 
فقــط اذا احتفــظ االتحــاد 
االوروبــي بحقــوق الملكية 

لالبتــكارات«. الفكريــة 
فــي هــذا الصــدد، تستشــهد الجريــدة برســالة 
ــى  ــورد ال ــن ل ــي ألي ــة األميرك ــر الخارجي ــب وزي نائ
الخارجيــة  للشــؤون  االوروبــي  االتحــاد  مفوضــة 
ــركا موغرينــي، التــي يقــول فيهــا إن  واألمنيــة فيدي
البرامــج الحاليــة لبروكســل تهــدد االندمــاج بيــن 
الــدول الغربيــة، الــذي تــم تحقيقــه خــالل الســنوات 
ــو. ــف النات ــر حل ــيما عب ــة وال س ــبعين الماضي الس

وجديــر بالذكــر أن الواليــات المتحــدة مســتاءة 
جــدًا مــن الئحــة شــروط »الصنــدوق االوروبــي 
ــاد ان تدعــو  ــاع«، التــي تســمح لبلــدان االتح للدف
العســكرية  برامجهــا  فــي  للمشــاركة  ثالثــة  دوال 
)والمقصــود بذلــك ليــس فقــط الواليــات المتحــدة 

االميركيــة(.  
اضافــة الــى ذلــك، تعــرب أميــركا عــن االســتياء 
الشــديد حيــال شــروط البرنامــج االوروبــي الداخلــي 
الخــاص بـ«التعــاون الدائــم المؤسســي فــي حقــل 
تعتبــر  الــذي   ،)PESCO( المســمى  الدفــاع« 
ــه يكــرر األنظمــة العســكرية  ــة أن المراجــع األميركي
المتحــدة  الواليــات  بيــن  تحقيقهــا  تــم  التــي 
ــرى  ــة. وت ــود الماضي ــي طــوال العق واالتحــاد االوروب
غيــر  منافســة  ســيولد  ذلــك  أن  المراجــع  هــذه 
ــى تشــجيع  ــة، وأن هــذا البرنامــج يهــدف ال ضروري
ــي االتحــاد  ــدان االعضــاء ف ــن البل ــاون أوســع بي تع
الواليــات  مــع  التعــاون  حســاب  علــى  االوروبــي 

األميركيــة. المتحــدة 

للخــروج مــن هــذا الوضــع، تقتــرح واشــنطن 
اعــادة النظــر فــي شــروط البرنامــج، وال ســيما فيمــا 
االوروبــي  لالتحــاد  الحصــري  باالحتفــاظ  يتعلــق 
بحقــوق الملكيــة الفكريــة وبحــق الفيتــو للدولــة 
العضــو فــي االتحــاد التــي تقــوم بتنفيــذ المشــروع 

الدفاعــي المحــدد.  
هــذه  فــإن  المحلليــن،  بعــض  لــرأي  وتبعًــا 
احتمــاالت  عــن  ناشــئة  األميركيــة  التخوفــات 
ــا  ــو م ــي، وه ــاد االوروب ــن االتح ــا م ــروج بريطاني خ
دفــع المانيــا مؤخــرًا لزيــادة التعــاون مــع فرنســا 

فــي النطــاق العســكري، بــداًل عــن انكلتــرا )الداعــم 
التقليــدي الميــركا(. فيمــا يــرى محللــون آخــرون أن 
وراء االســتياء الــذي تبديــه أميــركا حيــال برامــج 
الدفاعــي  قطاعــه  لتطويــر  االوروبــي  االتحــاد 
الخــاص، تختفــي رغبــة واشــنطن فــي االســتمرار 
التــي  اوروبــا،  فــي  االحتالليــة«  »سياســتها  فــي 

تعــود الــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
ومــن المعلــوم انــه فــي نهايــة 1945 تــم تقســيم 
اوروبــا الــى قســمين: القســم الغربــي وضــع تحــت 
نظــام احتاللــي أميركــي، والشــرقي وضــع تحــت 
ســيطرة االتحــاد الســوفياتي الســابق. وبعــد انهيــار 
التســعينيات  بدايــة  فــي  الســوفياتية  المنظومــة 
الجيــوش  انســحبت  الماضــي،  القــرن  مــن 
الشــرقي،  االوروبــي  القســم  مــن  الســوفياتية 
ــي  ــة ف ــتها االحتاللي ــن سياس ــكو ع ــت موس وتخل
اوروبــا. ولكــن الواليــات المتحــدة ال تــزال تطبــق 
سياســتها االحتالليــة فــي اوروبــا الغربيــة وتضــع 
تحــت المراقبــة الــدورة الماليــة وشــبكة االتصــاالت 
ــي  ــا ف ــد نفوذه ــا، وهــي تخشــى أن تفق ــي اوروب ف

القــارة العجــوز.
اوروبــا  اســتقالل  فــإن  الميــركا،  وبالنســبة 
أن  يعنــي  الخــاص،  القــوي  بجيشــها  المحمــي 
والسياســية  االقتصاديــة  الفوائــد  اميــركا  تخســر 
الكبيــرة التــي تجنيهــا مــن أوروبــا اآلن. اذ إنهــا لــن 
تســتطيع بعــد ذلــك أن تبيــع اوروبــا الكميــات ذاتهــا 

مــن األســلحة التــي تبيعهــا اياهــا اآلن وال أن تملــي 
تمليهــا  ان  يمكــن  التــي  المواقــف  أوروبــا  علــى 
عليهــا اآلن فــي السياســة الدوليــة. وهــذا مــا يفســر 
ــى بروكســل  ــذي تمارســه واشــنطن عل الضغــط ال

ــكري. ــاع العس ــي القط ف
تتبعــه  الــذي  النهــج  هــذا  أن  المؤكــد  ومــن 
واشــنطن ال يالئــم حلفاءهــا االوروبييــن. ولكــن 
باألمــر  ليــس  ألميــركا  التبعيــة  مــن  التخلــص 
الســهل. خصوصًــا وأن قســمًا مرموًقــا مــن النخبــة 
النفــوذ  أنصــار  مــن  يتشــكل  يــزال  ال  األوروبيــة 
ــي  ــر المكشــوفين. وف ــي المكشــوفين وغي االميرك
ال  االميركيــة  المتحــدة  الواليــات  أن  هــؤالء  رأي 
ــا.  ــن أوروب ــان أم ــا لضم ــاًل ايجابيً ــل عام ــزال تمث ت
مــن  واســعًا  قطاعًــا  أن  الــى  باالضافــة  هــذا 
االعالمييــن والسياســيين ورجــال المــال واألعمــال 
األوروبييــن هــم شــركاء أو مرتبطــون مصلحيًــا مــع 

األميركيــة.   واألجهــزة  المؤسســات 
أثبتــت  وكمــا  نفســه،  الوقــت  فــي  لكــن 
انتخابــات البرلمــان االوروبــي الموحــد التــي جــرت 
مؤخــرًا، فــإن قطــاع النخبــة األوروبيــة المعــارض 
ــح هــذا  ــة يتوســع باســتمرار. ويل ــة األميركي للهيمن
القطــاع علــى انتهــاج سياســة أوروبيــة مســتقلة، بما 
فــي ذلــك فــي حقــل الدفــاع، أي تحريــر أوروبــا مــن 
السياســة االحتالليــة االميركيــة المســتمرة منــذ 
ــة  ــي رأي غالبي ــة. وف ــة الثاني ــة الحــرب العالمي نهاي
ــذي  ــإن هــذا التوجــه االســتقاللي هــو ال ــراء ف الخب

ــت. ــال الوق ــة وإن ط ــي النهاي ــيتفوق ف س
ومنــذ وقــت غيــر بعيــد، تقدمــت المفوضيــة 
باقتــراح  واألمــن  الدوليــة  للسياســة  األوروبيــة 
 ،2027 ـ   2021 للســنوات  أوروبيــة  ميزانيــة  مشــروع 
يرفــع فيــه االتحــاد االوروبــي التوظيفــات فــي حقــل 
األمــن والدفــاع بنســبة 40%، كمــا ينشــئ مــا يســمى 
الخبــراء  ويتوقــع  للدفــاع«.  االوروبــي  »الصنــدوق 
الصنــدوق  هــذا  مــن  التوظيفــات  بمســاعدة  أنــه 
ــار  ــة الكب ــد األربع ــى أح ــيتحول ال ــاد س ــإن االتح ف
العســكرية  األبحــاث  قطــاع  فــي  المســتثمرين 
والتكنولوجيــة فــي أوروبــا. ويجــري التخطيــط لكــي 
يتــم مــن خــالل هــذه الميزانيــة توظيــف 4.1 مليــار 
يــورو فــي تمويــل »مشــاريع ابحــاث مشــتركة ذات 
قــدرة تنافســية«. وباالضافــة الــى ذلــك، والــى جانــب 
فــي  االعضــاء  الــدول  تقدمهــا  التــي  التوظيفــات 
االتحــاد، ســيتم تخصيــص 9،8 مليــار يــورو لتمويــل 
مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  االوليــة  النمــاذج  صناعــة 
ــي القطــاع الدفاعــي. ــح الشــهادات ف التجــارب ومن

ــدة  ــات المتح ــل الوالي ــة، تواص ــذه الخلفي ــى ه عل
نطــاق  توســيع  أجــل  مــن  كأداة  الناتــو  اســتخدام 
الحربــي  الصناعــي  للمجمــع  البيزنــس  عمليــات 

االميركــي. وهكــذا فهــي ال تكتفــي بالضغــط علــى 
تركيــا لمنعهــا مــن شــراء منظومــة S-400 الروســية، 
بــل هــي تضغــط أيضًــا علــى االوروبييــن لمنعهــم 
ــا. ونخــص بالذكــر  ــة لتركي ــم عــروض بديل مــن تقدي
منظومــة الدفــاع الجــوي المســماة SAMP-T والتــي 
ينتجهــا الكونسرســيوم الحربــي الفرنســي ـ االيطالــي 
المســمى Eurosam. فــي حيــن تواصــل واشــنطن 
ــي  ــة Patriot الت ــراء منظوم ــرة لش ــى انق ــط عل الضغ
انكشــف فشــلها حتــى فــي مواجهــة صواريــخ المقاومــة 

الفلســطينية محليــة الصنــع فــي غــزة.
الســفير  حــذر  الماضــي،  أيــار  شــهر  وفــي 
غــوردون  االوروبــي  االتحــاد  لــدى  األميركــي 
ســوندالند االتحاد من أن مشــاريع توســيع التعاون 
العســكري فــي اطــار االتحــاد االوروبــي بمعــزل عــن 
ــآكل  ــى ت ــة ســيؤدي ال ــات المتحــدة األميركي الوالي
التعــاون عبــر االطلســي الــذي تــم تحقيقــه طــوال 
وتنتقــد  بالناتــو.  االضــرار  الــى  وســيؤدي  عقــود 
ــن  ــي يمك واشــنطن بشــكل خــاص المشــاريع الت
الحربــي  الصناعــي  المجمــع  تســتبعد  أن  لهــا 
األميركــي مــن الســوق األوروبيــة لألســلحة. وهــدد 
ســوندالند أنــه يمكــن فــي هــذه الحالــة أن يتعــرض 

االتحــاد االوروبــي للعقوبــات األميركيــة.
الحالــي  األميركــي  القلــق  أن  الواضــح  ومــن 
ــة  ــة االوروبي ــة الحربي ــدوق الصناع ــن صن ــى م يتأت
تمــت  والــذي  دوالر،  مليــار   13 البالغــة  بميزانيتــه 
االوروبــي  البرلمــان  قبــل  مــن  عليــه  المصادقــة 
الموحــد فــي نيســان 2019، باالضافــة الــى ميثــاق 
االتحــاد االوروبــي الخــاص بـ«التعــاون المؤسســي 
  .)PESCO( ــاع« المســمى ــل الدف ــي حق ــم ف الدائ
أميــركا  تتعمــد  التــي  البــاردة  الحــرب  إن 
تســعيرها، وبــؤر التوتــر والنزاعــات التــي تســتثيرها 
ــركا وكتلتهــا الغربيــة، تجعــل تجــارة األســلحة  أمي
أميــركا  مــن  لــكل  الحربــي  الصناعــي  والمجمــع 
ولمجمــل  للصناعــة  الرئيســي  المحــور  وأوروبــا 
الــدورة االقتصاديــة ـ الماليــة والحيــاة السياســية 
الفشــل  ظــروف  وفــي  الغربييــن.  للقطبيــن 
االميركــي ـ الغربــي فــي مواجهــة الخصــوم كروســيا 
والصيــن وايــران وفنزويــال، فــإن كل الدالئــل تشــير 
لــكل  الحربــي  القطــاع  بيــن  العالقــات  ان  الــى 
مــن اميــركا واوروبــا تســير ليــس نحــو التعــاون 
والتكامــل واالندمــاج، بــل نحــو المزيــد مــن التفــكك 
والمزاحمــة والنــزاع. ويــرى بعــض المحلليــن ان 
ذلــك يحمــل فــي طياتــه خطــر نشــوب نزاعــات 
مســلحة بشــكل حــروب هجينــة يتصــارع فيهــا 
النفــوذ  الجــل  واالوروبــي  االميركــي  القطبــان 
السياســي وتأميــن مصالــح االحتــكارات الرأســمالية 

الكبــرى فــي كل منهمــا.


