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ال ص��وت يعل��و ف��وق صوت قرقع��ة اإلعالم 
الغرب��ي يف أوكراني��ا. م��ن لي��س معن��ا يف 
ش��يطنة كل ش��يء روس��ي فه��و ضدن��ا. 
ان��ه ع��ن خط��اب ب��وش االب��ن ٌبَعّي��َد 
تفج��رات احل��ادي عش��ر م��ن أيل��ول 
اإلرهابي��ة يف نيوي��ورك ع��ام ٢٠٠١. يف 
ذل��ك الوق��ت كان الع��امل متعاطف��ا م��ع 
ضحاي��ا تل��ك التفج��رات، ولذل��ك م��ر 
م��رور الك��رام م��ا تف��وه ب��ه ب��وش االبن مبا 
فيه��ا مجلت��ه الش��هرة ان حرب��ه العاملي��ة 
ض��د اإلره��اب ه��ي ح��رب صليبي��ة. نفس 
الس��يناريو يتك��رر الي��وم ولك��ن بش��كله 
الرتاجي��دي،  فصخ��ب اإلع��الم الغرب��ي 
بش��كل ممنه��ج وخمط��ط لطم��س حقيق��ة 
م��ا وراء احل��رب الروس��ية يف اوكرانيا متأل 
أج��واء الع��امل، وهن��اك اص��وات قليل��ة يف 
الغ��رب تعل��و لتكش��ف ع��ن م��دى نش��ر 
الكراهي��ة وممارس��ة العنصري��ة الس��افرة 
وقم��ع احلري��ات السياس��ة وح��ق التعب��ر.

 
ال ن��دري ه��ل حن��ن بالفع��ل حمظوظ��ون 
ألنن��ا مل نول��د إب��ان ف��رتة احل��رب العاملية 
الثاني��ة ال��ي مل تتوف��ر فيها وس��ائل إعالم 
وش��بكات التواص��ل االجتماع��ي و انرتنت 
ك��ي ن��درك نعم��ة الوص��ول اىل املعلوم��ة 
واحلقيق��ة. فه��ا ه��و معق��ل الدميقراطي��ة 
واحلري��ة يتعام��ل م��ع كل ما حي��دث ومن 
يتح��دث بعك��س م��ا جي��ري يف أوكراني��ا 
لغ��ر ص��احل حكوم��ة زيلنس��كي ومص��احل 
الغ��رب فه��و م��دان وغ��ر مرغ��وب في��ه.  
وتكف��ي فق��ط اإلش��ارة عل��ى س��بيل املث��ال 

ع��ر تصف��ح القلي��ل م��ن كت��ب تاري��خ 
تل��ك احلقب��ة، ف��رتة احل��رب العاملي��ة 
الثاني��ة، لن��درك أن م��ا حي��دث الي��وم، 
ونقص��د تعام��ل عقلي��ة الطبق��ة احلاكم��ة 
الغربي��ة يف االزم��ة االوكراني��ة بأعالمه��ا 
وسياس��يها ومؤسس��اتها االقتصادي��ة ويف 
ش��تى مناح��ي احلي��اة الرياضي��ة والفني��ة 
واالدبي��ة..  لي��س ولي��د صدف��ة، ان��ه 
عقلي��ة جهنمي��ة تض��رب جذوره��ا يف عمق 
تاري��خ النظ��ام الرأمسال��ي يف الغ��رب. ف��ال 
نس��تغرب اب��دا اذا مسعن��ا يوم��ا مالحق��ة 
املواطن��ن ال��روس ووضعه��م يف معس��كرات 
اعتق��ال، او كم��ا نش��اهد االن يف فت��ح 
اجمل��ال االجتماع��ي واألم��ي م��ن قب��ل 
احلكوم��ات الغربي��ة مبهامج��ة قص��ور 
وفي��الت االغني��اء ال��روس م��ن قب��ل الناس 
مثلم��ا ح��دث يف لن��دن، كم��ا ح��دث 
يف فره��ود اليه��ود يف الع��راق س��نوات 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، او كم��ا فعل��ت 
احلكوم��ة الكندي��ة يف نف��س الف��رتة يف فتح 
معس��كرات اعتق��ال للياباني��ن ومعاملته��م 
جب��ن  هل��ا  يدم��ى  وحش��ية  بط��رق 
البش��رية، الن احلكوم��ة الياباني��ة كان��ت 
حت��ارب اىل جان��ب األمل��ان ض��د احللف��اء.  
وبالرغ��م م��ن اعت��ذار احلكوم��ة الكندي��ة 
اىل اجلالي��ة الياباني��ة لك��ن م��ا يتكش��ف 
الي��وم لن��ا م��ن خ��الل مح��ى العقوب��ات 
االقتصادي��ة الغربي��ة املس��عورة ب��أن تل��ك 
العقلي��ة م��ا زال��ت فاعلة، ووضع��ت جانبا 
لتخمره��ا واس��تخدامها يف ه��ذه األي��ام.  
واذا م��ا أخذن��ا مبنط��ق معظ��م االع��الم 
الغرب��ي وتس��ويق ص��ورة بوت��ن بأن��ه 
ش��خص مه��ووس عقلي��ا، او جمن��ون، او 
يعان��ي التوح��د...اخل م��ن ه��ذه النع��وت 
ألن��ه ق��ام بغ��زو أوكراني��ا ليخف��ي ذل��ك 
االع��الم ماهي��ة النظ��ام الرأمسال��ي وص��راع 
الوح��وش االمريالي��ة عل��ى تقاس��م العامل، 
فبنفس املنطق ميكن بس��هولة االستش��فاف 
ب��أن باي��دن ه��و اآلخ��ر جمن��ون وال يع��ي 
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س��يكون الوض��ع يف ظ��ل الع��امل اجلدي��د 
وخ��اص يف ف��رتة خماض��ه خمتل��ف ع��ن 
الوض��ع اثن��اء احل��رب الب��اردة حي��ث 
كان هن��اك م��ن جه��ة قط��ب يتح��دث 
ع��ن ح��ق الش��عوب يف التح��رر وع��ن 
املس��اواة االجتماعي��ة وم��ن جه��ة أخ��رى 
قط��ب يتح��دث ع��ن »الدميقراطي��ة«، 
واحلري��ات الفردي��ة والتق��دم والرف��اه.  
ل��ن يك��ون ألي قط��ب او ط��رف يف ظ��ل 
الع��امل اجلدي��د أرضي��ة أخالقي��ة عالي��ة.

 
لق��د فق��د الغ��رب بال��ذات معظ��م احلج��ج 
ح��ول افضلي��ة منوذج��ه وامتالك��ه قي��م 
الغ��رب  يق��وم  م��ن جه��ة،  راقي��ة.  
بف��رض العقوب��ات االقتصادي��ة اجلماعي��ة 
عل��ى املالي��ن م��ن البش��ر نتيج��ة اعم��ال 
حكامه��م. لق��د بل��غ اس��تخدام الغ��رب 
هل��ذا الس��الح درج��ة حبي��ث مل تع��د 
هل��م الق��درة للتحك��م به��ذه العقوب��ات. 
هل��ذا، يف محي��ة معقاب��ة روس��يا ومقاطعة 
اىل  بالتوس��ل  أمري��كا  تق��وم  نفطه��ا، 
فنزوي��ال واي��ران، ب��ان مي��دوا أمري��كا 
والس��وق العامل��ي بالنف��ط وه��ي ال��دول 
ال��ي رزح��ت حت��ت احلص��ار لس��نوات. 
بدوره��ا طلب��ت فنزوي��ال م��ن أمري��كا 
باالع��رتاف حبكوم��ة م��ادورو كممث��ل 
ش��رعي لفنزوي��ال وحتري��ر كل االم��وال 
الفنزويلي��ة ال��ي حج��زت يف أمريكي��ا 
وبريطاني��ا. م��ن جه��ة أخ��رى تب��ن 
العارم��ة  الرغب��ة  األوكراني��ة  االزم��ة 
لس��فك  الغ��رب  يف  احلاكم��ة  للطبق��ة 
الدم��اء واطال��ة احل��رب يف أوكراني��ا حتى 

إذا كان ه��ذا يع��ي حتوي��ل أوكراني��ا 
بإطال��ة  الغ��رب  ق��ام  لق��د  رم��اد.  اىل 
ام��د احل��رب يف س��وريا عل��ى حس��اب 
اج��ل  م��ن  البل��د  ه��ذا  يف  اجلماه��ر 
اره��اق روس��يا ويقوم��ون بنف��س الش��يء 
يف أوكراني��ا. ان إطال��ة ام��د احل��رب يف 
أوكراني��ا دون وج��ود أي فرص��ة هلزمي��ة 
روس��يا وانتص��ار أوكراني��ا يع��ي التس��بب 
باملزي��د م��ن القت��ل واملعان��اة والدم��ار.
املزدوج��ة  الغ��رب  معاي��ر  ان  كم��ا 
للتعام��ل م��ع االح��داث والوقائ��ع مل تع��د 
خافي��ة عل��ى أح��د. فف��ي الوق��ت ال��ذي 
يفص��ح الغ��رب ع��ن اع��رتاض وغض��ب 
وهي��اج لي��س ل��ه ح��دود جت��اه احل��رب 
يذك��ر  اهتم��ام  يع��ر  أوكراني��ا، ال  يف 
حل��روب أخ��رى أكث��ر قس��اوة وبربري��ة 
مث��ل ح��رب اليم��ن. ويف الوق��ت ال��ذي 
م��ن  الكث��ر  فيس��بوك  ش��ركة  متن��ع 
احملت��وى حبج��ة انه��ا حت��رض عل��ى 
العن��ف حت��ى عندم��ا يك��ون ه��ذا العن��ف 
تس��مح  اإلس��رائيلي،  اجلي��ش  ض��د 
ه��ذه الش��ركة االن بنش��ر املش��اركات 
يف ع��دد كب��ر م��ن ال��دول ال��ي تدع��و 
اىل العن��ف لي��س ض��د اجلي��ش الروس��ي 
فحس��ب، ب��ل ض��د الق��ادة املدني��ن 
ذل��ك  م��ن  األكث��ر  ب��ل  روس��يا،  يف 
تس��مح مب��دح النازي��ن يف أوكراني��ا، 
الروس��ي.  اجلي��ش  يقاوم��ون  طامل��ا 
كم��ا ان ادع��اء الغ��رب ح��ول الوق��وف 
ض��د احل��رب يف أوكراني��ا ألنه��ا تعت��ر 
جت��اوز عل��ى س��يادة دول��ة مل تع��د تقن��ع 
أح��دا، وهل��ذا ال جي��د س��رغي الف��روف 
صعوب��ة يف اح��راج مراس��يلي وس��ائل 
االع��الم الغربي��ة م��ن خ��الل تذكرهم مبا 
ق��ام ب��ه الغ��رب يف اخ��ر عش��رين س��نة 
يف الع��راق وأفغانس��تان، وليبي��ا وس��وريا 
واليم��ن. اذ تدع��ي امري��كا بانه��ا تداف��ع 
ع��ن س��يادة ال��دول يف الوق��ت ال��ذي تق��وم 
ب��ه بالتج��اوز عل��ى س��يادة ال��دول باجلملة.

 
الغ��رب  يف  أي ش��خص  ويت��م حمارب��ة 
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م��ا يفعل��ه عندم��ا يس��تيقظ كل ي��وم ليعل��ن ع��ن حزم��ة 
عقوب��ات اقتصادي��ة عل��ى روس��يا ضاربا بع��رض احلائط 
مص��احل مواطني��ه يف عق��ر داره عل��ى اق��ل تقدي��ر، 
حي��ث ترتف��ع االس��عار بش��كل مه��ول وي��زداد التضخ��م 
وحي��رم املالي��ن م��ن ش��عوب الع��امل م��ن احلص��ول 
عل��ى مقوم��ات املعيش��ة بأس��عار بال��كاد يت��م حتمله��ا. 

 
صناعة اإلعالم الغربي واسطورة صورة زيلنسكي:

م��ن يق��رأ تاري��خ ترس��يخ أس��س النظ��ام الرأمسال��ي 
يف الع��امل، ال ختدع��ه فقاع��ات الغ��رب “املتم��دن 
واملتحض��ر” بالتباك��ي عل��ى االنس��انية الدامي��ة يف 
أوكراني��ا.  ان صناع��ة االع��الم الغربي تس��تعرض الدمار 
ال��ذي تلحق��ه اآلل��ة العس��كرية الروس��ية يف اوكراني��ا 
م��ن تدم��ر املبان��ي وجث��ث القتل��ى األبري��اء وه��روب 
املالي��ن م��ن منازهل��م اىل ال��دول اجمل��اورة، نق��ول 
تس��تعرضها من أجل  توس��يع مس��احة  ش��يطنة روس��يا 
يف الع��امل وإخف��اء احلقيق��ة، وخل��ق امل��ررات لتصعي��د 
العس��كرتارية ومته��د  لتهيئ��ة أرضي��ة س��باق التس��لح. 
ان احلري��ة يف مفه��وم النظ��ام الرأمسال��ي الغرب��ي كم��ا 
َنظَّ��َر هل��ا االقتص��ادي الريطان��ي الش��هر اب��ان ب��زوغ 
فج��ر النظ��ام الرمسال��ي آدم مسيث )دع��ه يعمل...دعه 
مي��ر( لي��س م��ن ش��أنها اال ترطي��ب األج��واء للمنافس��ة 

االقتصادي��ة، و ل��ن تنج��ح تل��ك املنافس��ة يف األس��واق 
العس��كرتاريا  دون  القومي��ة  الدول��ة  ح��دود  خ��ارج 
احلرب��ن  يف  التاري��خ  لن��ا  بين��ه  كم��ا  واحل��روب 
العامليت��ن االوىل والثاني��ة. الي��وم تتح��دث صناع��ة 
اإلع��الم الغرب��ي ع��ن حري��ة أوكراني��ا واس��تقالهلا الي 
ختف��ي يف طياته��ا متوض��ع النات��و فيه��ا عل��ى احل��دود 
الدول��ة االمريالي��ة الروس��ية ال��ي تع��ي احل��رب م��ن 
اج��ل الف��وز بأورب��ا حي��ث س��نتحدث عنه��ا الحق��ا. 
وعلي��ه أن تل��ك الصناع��ة ال تتط��رق بأنه��ا وراء كل تلك 
املأس��اة االنس��انية الي حتدث يف أوكرانيا عر حماولة 
ج��ر حكومة زيلنس��كي اىل حلف الناتو لتطويق روس��يا. 
آن جونس��ون - باي��دن وه��م الق��ادة  هل��ذه احل��رب 
اىل جان��ب بوت��ن، يري��دون قت��ال اجلي��ش الروس��ي 
حت��ى اخ��ر انس��ان أوكران��ي. ام��ا بالنس��بة لزيلنكس��ي 
وحكومت��ه لي��س لديه��م م��ا خيس��ره س��وى ش��عب 
تنصل��وا م��ن مس��ؤولية أمن��ه وس��المته، ولذل��ك ه��ي 
لي��س عل��ى عجل��ة بوق��ف ك��رة ثل��ج الدم��ار العظيم��ة 
ال��ي تك��ر، وبالعك��س متام��ا، فف��ي كل ي��وم مي��ر 
دون وص��ول الق��وات الروس��ية اىل خم��دع زيلنس��كي 
ي��زداد  حج��م املس��اعدات االقتصادي��ة والسياس��ية ل��ه 
ولطبقت��ه الفاس��دة، وحت��ت ن��ران جحي��م خلقته��ا 
الطبق��ة احلاكم��ة يف روس��يا  لتلته��م حي��اة األوكراني��ن 

وتس��لب مصره��م ومس��تقبلهم، يتبخ��رت زيلنس��كي 
خبطابات��ه ال��ي ل��ن جت��د آذان صاغي��ة هل��ا ل��دى 
الطبق��ة احلاكم��ة يف الغ��رب س��وى اعطائ��ه فرص��ة 
للتنفي��س ع��ن م��رارة خذالن��ه وخداع��ه أم��ام برملان��ات 
بلدانه��ا. ويكف��ي ه��ذا الك��رم لق��اء م��ا قدم��ه زيلنس��كي 
م��ن خدم��ات للنات��و لش��يطنة روس��يا واس��تنزافها 
عس��كريا واقتصادي��ا،  بإيهام��ه بط��ال قومي��ا م��ن قب��ل 
صناع��ة االع��الم الغرب��ي، يف ح��ن ال ي��كاد يع��دو كونه 
اكث��ر م��ن دمي��ة بي��د بايدن-جونس��ون ال��ذان دفع��اه إىل 
حمرق��ة وتنص��ال عن��ه واكتف��ا ب��دق الطب��ول االعالمي��ة 
ل��ه وإع��الن دعم��ه العس��كري ال��ذي ال يع��رف أح��د 
ه��ل س��تحصل علي��ه قوات��ه ام ال بفع��ل اس��تهداف 
الق��وات الروس��ية ل��ه. املضح��ك يف كل خطابات��ه غ��ر 
املتزن��ة ه��و ت��ارة يتوس��ل للحدي��ث اىل بوت��ن  دون 
ان جي��د م��ن ي��رد علي��ه، واخ��رى يطال��ب بف��رض 
احلظ��ر اجل��وي عل��ى اوكراني��ا وه��و يع��رف ب��أن ال 
أح��د يس��معه يف النات��و، ليظه��ر نفس��ه اخ��را بع��د 
فش��ل كل توس��الته عبث��ا بان��ه يقات��ل بوت��ن نياب��ة 
ع��ن أوروب��ا وحي��ذر ب��أن س��قوط اوكراني��ا يع��ي س��قوط 
اورب��ا. إال أن��ه ال حي��اة مل��ن تن��ادي عن��د زعم��اء الناتو.
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مبج��رد كون��ه م��ن خلفي��ة روس��ية واعتب��اره ع��دو بغ��ض 
النظ��ر ع��ن م��دى توافق��ه م��ع سياس��ة بوت��ن، حي��ث 
تق��دم  ال��ي  املطاع��م  عل��ى  االعت��داء  اىل  االم��ر  وص��ل 
واالمتن��اع  ال��روس  الط��الب  وط��رد  الروس��ية  االكالت 
اخل. الروس��ية  األص��ول  م��ن  املرض��ى  معاجل��ة  ع��ن 

 
وحي��ث تش��تد ازم��ة كل النظ��ام الرأمسال��ي تق��وم األنظم��ة 
احلاكم��ة يف قل��ب الغ��رب باللج��وء اىل أق��ذر الوس��ائل 
القمعي��ة مث��ل قم��ع حرك��ة اصح��اب الس��رتات الصف��ر يف 
فرنس��ا او إع��الن احلكوم��ة الكندي��ة حلال��ة الط��وارئ م��ن 
اج��ل التعام��ل م��ع احتجاج��ات أصح��اب الش��احنات 
الذي��ن كان��ون حيتج��ون ض��د القي��ود كوفي��د-19 يف وق��ت 
ان حال��ة الط��واري ميك��ن تفعيله��ا يف األوض��اع ال��ي ته��دد 
ق��درة احلكوم��ة حلماي��ة س��يادة وام��ن ووح��دة األراض��ي 
الكندي��ة وعندم��ا ال ميك��ن التعام��ل م��ع الوض��ع حت��ت 
أي قان��ون كن��دي اخ��ر. وهك��ذا جل��أت حكوم��ة ت��رودو اىل 
قم��ع املتظاهري��ن م��ن خ��الل رش��هم ب��رذاذ الفلف��ل والقناب��ل 
الصوتي��ة والغ��ازات املس��يلة للدم��وع والدخ��ول يف الش��احنات 
باجلمل��ة. املتظاهري��ن  وتوقي��ف  كان��ت  وس��يلة  ب��اي 

 
يس��لك الغ��رب الي��وم نف��س الوس��ائل ال��ي تس��لكها األنظم��ة 
الرجوازي��ة القمعي��ة مبص��ادرة حري��ة التعب��ر. اذ يت��م 
الي��وم بش��كل واض��ح قم��ع األص��وات املعارض��ة وتل��ك ال��ي 
تق��دم رواي��ة او وجه��ة نظ��ر خمتلف��ة ع��ن ال��ي تقدمه��ا 
املؤسس��ة احلاكم��ة يف الغ��رب. لق��د كان��ت الرقاب��ة غ��ر 

املعل��ن عنه��ا موج��ودة يف الغ��رب لف��رتة طويل��ة، ولذل��ك مل 
يتج��رأ اال قل��ة صغ��رة م��ن الصحفي��ن والكت��اب والساس��ة 
م��ن معارض��ة احل��رب عل��ى الع��راق. ال ي��ؤدي معارض��ة 
الرواي��ة احلكومي��ة بالض��رورة اىل الس��جن، ب��ل يت��م معاقب��ة 
املخال��ف، بأل��ف طريق��ة وطريق��ة مث��ل التع��رض للمقاطع��ة 
والس��خرية والتش��كيك بوطنيت��ه وحت��ى التش��كيك بس��المته 
العقلي��ة وص��وال اىل فق��دان الوظيف��ة مث��ل م��ا ح��دث م��ع 
مراس��ل نيوي��ورك تامي��ز، كري��س هيج��ز ال��ذي غط��ى الكثر 
م��ن احل��روب مث��ل ح��رب يوغس��الفيا وح��رب الع��راق، او 
عل��ى االق��ل ع��دم احلص��ول عل��ى الرتقي��ة. الي��وم يعت��ر أي 
ش��خص ينتق��د دور النات��و والغ��رب عمي��ل لروس��يا وبوت��ن.

 
لق��د اش��تدت ه��ذه الرقاب��ة م��ع ب��روز ش��ركات التكنلوجي��ا 
العمالق��ة مث��ل غوغ��ل ويوتي��وب ومايكروس��وفت وفيس��بوك 
االمريكي��ة.  املؤسس��ات احلكوم��ة  م��ن  الوثي��ق  وعمله��ا 
ودخل��ت ط��ورا جدي��ا م��ع وص��ول ترام��ب اىل احلك��م 
وب��روز اجلماع��ات اليميني��ة يف أمري��كا وم��ن ث��م ظه��ور وب��اء 
كورون��ا. اذ تق��وم ه��ذه الش��ركات مبن��ع االش��خاص الذي��ن 
ال مياش��ون الرواي��ة الرمسي��ة م��ن املش��اركة يف النق��اش ع��ن 
طري��ق غل��ق حس��اباتهم او جتميده��ا مؤقت��ا او جعله��ا غ��ر 
مرئي��ة لألخري��ن م��ن خ��الل اس��تخدام خوارزمي��ات للتوصي��ة 
مب��ادة او إبع��اد م��واد أخ��رى او حرم��ان بع��ض أصح��اب 
احملت��وى م��ن امل��ال ال��ذي يأت��ي م��ن خ��الل ع��رض 
اإلعالن��ات اثن��اء ع��رض احملت��وى. وت��ؤدي ه��ذه الرقاب��ة 
اىل رقاب��ة عل��ى النف��س حبي��ث يضط��ر الكث��ر م��ن املعلق��ن 

واحمللل��ن والنش��طاء م��ن تف��ادي الكث��ر م��ن املواضي��ع 
واس��تخدام لغ��ة مبطن��ة وتف��ادي اس��تخدام كلم��ات معين��ة 
وبلغ��ت قم��ة الرقاب��ة اثن��اء احل��رب الروس��ية -األوكراني��ة.

 
عندم��ا قام��ت وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي مبنع الش��خصية 
اليميني��ة، الكي��س جونس بس��بب أفكاره الرجعي��ة اليمينية، 
كان��ت بداي��ة الرقاب��ة عل��ى كل األف��كار املخالف��ة وال��ي ال 
تتماش��ى م��ع مص��احل الش��ركات االحتكاري��ة والدول��ة ال��ي 
متثله��م. والي��وم تس��تخدم بش��كل واس��ع ض��د األص��وات 
التقدمي��ة. وق��د اث��رت ه��ذه الرقاب��ة عل��ى ع��دد كب��ر م��ن 
الفعال��ن م��ن اليم��ن واليس��ار. وق��د توس��عت الرقاب��ة خ��الل 
احل��رب األوكراني��ة لتش��مل وس��ائل االع��الم الروس��ية يف 
الغ��رب مث��ل قن��اة ار ت��ي ورادي��و س��بوتنيك. وتق��وم وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي أيض��ا مبن��ع كل احملت��وى الروس��ي 
حت��ى إذا كان حمت��وى ع��ن الطب��خ او الف��ن او املوس��يقى 
او اللغ��ة. وق��د مت وس��م احلس��ابات الش��خصية للصحفي��ن 
الذي��ن عمل��وا لص��احل أر ت��ي مث��ل افش��ن رتانس��ي ورجيش��ل 
بلفن��ز وكالي��ب موب��ن وغره��م كحس��ابات مرتبط��ة بروس��يا. 
يت��م كل ه��ذا حت��ت حج��ة ان هذه الوس��ائل تنش��ر املعلومات 
املضلل��ة يف ح��ن ان احلكوم��ات الغربي��ة ووس��ائل االع��الم 
الغربي��ة ه��ي أك��ر مص��در للمعلوم��ات املضلل��ة. ال مي��ر ي��وم 
ال تق��وم ه��ذه احلكوم��ات بنش��ر االخب��ار املضلل��ة، ب��ل قلم��ا 
تنش��ر ش��يء مل يك��ن مضلاًل.  ولك��ن حوادث مث��ل االدعاءات 
ح��ول امت��الك الع��راق ألس��لحة الدم��ار الش��امل او اهلج��وم 
املدب��ر باالنثراك��س عل��ى األراض��ي االمريكي��ة ال��ذي ح��دث 
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يف اق��اب س��بتمر 11 / 2001 وال��ي القي��ت مس��ؤوليته يف 
البداي��ة عل��ى عات��ق النظ��ام العراق��ي، او االدع��اءات ح��ول 
قي��ام النظ��ام الس��وري باهلج��وم باألس��لحة الكيميائي��ة  يف 
دوم��ا او وص��ف جن��د اإلس��الم وجبه��ة النص��رة باملعارض��ة 
املعتدل��ة، او اته��ام احلكوم��ة الكندي��ة للمتظاهري��ن م��ن 
أصح��اب الش��احنات بالعنصري��ة ه��ي ش��واخص ب��ارزة 
يف محل��ة الغ��رب التضليلي��ة وال��ي ال تع��رف اهل��وادة.
ب��ات االع��الم يف أمري��كا خاص��ة يف وق��ت احل��رب بوق��ا 
للدعاي��ة، حي��ث ي��ردد كل الدعاي��ة ال��ي تطلقه��ا 
والس��ي آي  البنتاغ��ون  الدول��ة وخاص��ة  مؤسس��ات 
أي. فف��ي قل��ب ال��دول الغربي��ة لي��س للمواط��ن احل��ق 
للتطل��ع لطي��ف واس��ع م��ن وجه��ات النظ��ر وم��ن ث��م 
الق��رار بنفس��ه أي م��ن وجه��ات النظ��ر ه��ي مقنع��ة 
أكث��ر واق��رب اىل الواق��ع، ب��ل يت��م صياغ��ة احلقيق��ة 
م��ن خ��الل الرقاب��ة م��ن قب��ل احلكوم��ة او ش��ركات 
التكنلوجي��ا.  يت��م من��ع االص��وات املخالف��ة والتقلي��ص 
والتحك��م حب��دود ومس��احة النق��اش بش��كل يوم��ي 
حي��ث متن��ع وتقاط��ع األص��وات املخالف��ة ال��ي تتج��رأ 
باحلدي��ث ع��ن االزم��ة املناخي��ة او عدم عدال��ة احلروب 

االمريكي��ة او االش��رتاكية اخل. يعمل��ون لي��ال ونه��ارا م��ن 
اج��ل الس��يطرة عل��ى تفك��ر وافع��ال املالي��ن والتحك��م 
النفس��ي به��م لتوجي��ه عواطفه��م للخ��وف م��ن االخري��ن 
او احلق��د عليه��م او الش��عور بالضع��ف والي��أس اخل. 
أذ تعم��ل املاكن��ة اإلعالمي��ة الغربي��ة بش��كل منس��ق 
كص��وت واح��د لصياغ��ة عواط��ف وتفك��ر اجلماه��ر. 
ويتمك��ن ه��ذا اهلج��وم اإلعالم��ي والدعائ��ي ال��ذي 
تق��وم ب��ه الطبق��ة احلاكم��ة يف الغ��رب اثن��اء االح��داث 
الكب��رة م��ن ش��ل التفك��ر النق��دي لإلنس��ان يف الغ��رب 
وحش��د عواطف��ه باالجت��اه ال��ذي خي��دم احلكوم��ات.

 
ام��ا فيم��ا خي��ص األقط��اب املقابل��ة وخاص��ة القط��ب 
الروس��ي-الصيي ف��ان التوقع��ات ح��ول حري��ة االنس��ان 
وحري��ة التعب��ر ومق��دار التضليل هي أس��وء م��ن الغرب.
وستش��هد املرحل��ة القادم��ة صع��ود ق��وى مييني��ة يف 
منته��ى الرجعي��ة مب��ا فيه��ا ق��وى النازي��ة اجلدي��دة 
والق��وى الفاش��ية مث��ل الق��وى القومي��ة واالثني��ة يف 
أوكراني��ا وكل احن��اء اوروب��ا وامري��كا وأملاني��ا واهلن��د 

وروس��يا والرازي��ل واجلماع��ات اإلس��المية يف الش��رق 
األوس��ط ومش��ال افريقي��ا وال��ي س��تحاول اىل جان��ب 
دق  اىل  احلالي��ة  احل��رب  مث��ل  احل��رب،  إث��ارة 
إس��فن ب��ن الطبق��ة العامل��ة يف خمتل��ف البل��دان. 
وم��ع ه��ذا س��وف يفس��ح الوض��ع اجلدي��د مس��احة ام��ام 
ب��روز ق��وى تقدمية واش��رتاكية وش��يوعية حيث س��تكون 
ي��د األقط��اب املختلف��ة يف بع��ض األحي��ان قص��رة لقم��ع 
ه��ذه الق��وى نتيج��ة اخلالف��ات بينه��ا وتناقضاته��ا 
الداخلي��ة. كم��ا ان االزم��ة االقتصادي��ة العميق��ة ال��ي 
ه��ي يف األف��ق ق��د تدف��ع الطبق��ة العامل��ة للدخ��ول اىل 
س��احة الص��راع والتوج��ه حن��و البدائ��ل الراديكالي��ة.

 
ان مواجه��ة الوض��ع ال��ذي س��يجلبه الع��امل اجلدي��د 
ه��و بن��اء جبه��ة واس��عة لفض��ح كل ممارس��ات األنظم��ة 
الرجعي��ة  اليميني��ة  للق��وى  والتص��دي  الرأمسالي��ة 
ال��ي تعت��ر ق��وى الس��يناريو األس��ود يف كل م��كان 
والعم��ل عل��ى وح��دة الطبق��ة العامل��ة وتس��ليحها بأف��ق 
اش��رتاكي منفص��ل ع��ن اف��اق كل الق��وى الرجوازي��ة.

عامل ما بعد حرب أوكرانيا!
عادل أمحد 
 

س��نتن  قب��ل 
مق��ال  يف  ذكرن��ا 
بع��د  م��ا  )ع��امل 
فاي��روس كورون��ا  » 
إن املخاط��ر ال��ي 
الطبق��ة  تراه��ا 
الرجوازي��ة لي��س 
فق��ط تفش��ي كورون��ا بس��رعة وع��دم ق��درة نظامه��ا 
الصح��ي عل��ى مواجهته��ا، وامن��ا أوض��اع م��ا بع��د 
كورون��ا وال��ي تتس��م بالفوضوي��ة وع��دم اليق��ن م��ن 
إجي��اد احلل��ول املناس��بة لعملي��ة الرأمس��ال واألرب��اح 
وال��ي خطورته��ا ال تق��ل ع��ن األزم��ة والكس��اد الكب��ر 
قب��ل مئ��ة س��نة، وال��ذي تس��بب يف انهي��ار كث��ر م��ن 
ال��دول واألنظم��ة ويف النهاي��ة اندلع��ت عل��ى اث��ره 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة م��ن اج��ل تقاس��م األس��واق 
ع��ن طري��ق احل��روب والدم��ار ونه��ب امل��وارد واملصان��ع 
والتكنولوجي��ا بعضه��م لبع��ض..« وهك��ذا حن��ن نعي��ش 
ه��ذه األي��ام بع��د االحنس��ار النس��ي م��ن خماط��ر كورونا 
وه��ذه األي��ام ال��ي اندلعت خالهل��ا احل��رب يف أوكرانيا 
وال��ي ُش��نت م��ن قب��ل روس��يا كط��رف وامري��كا والغرب 
واحلكوم��ة األوكراني��ة يف ط��رف اخ��ر.  وان تداعي��ات 
ه��ذه احل��رب معروف��ة كم��ا ع��ّر عنه��ا وزي��ر خارجي��ة 
لالحت��اد الروس��ي ب��ان زم��ن ع��امل األح��ادي القط��ب قد 
وىل وان اي��ة حماول��ة  إليقاف��ه ضربا م��ن األوهام … أي 
ان حت��اول أمري��كا ب��كل الط��رق املمكن��ة للحف��اظ عل��ى 
مكانته��ا السياس��ية واالقتصادي��ة حت��ى وإن خس��رْت 

الش��ركات واملؤسس��ات املالي��ة الغربي��ة  ج��زءا كب��را 
م��ن أمواهل��ا ومصاحله��ا يف مواجه��ة روس��يا والص��ن، 
وحت��اول ان متن��ع ظه��ور اقط��اب عاملي��ة جدي��دة يف 
رس��م خريط��ة الع��امل يف الق��رن الواح��د والعش��رين. 
وق��د ق��ال لين��ن أيض��ا قب��ل مئ��ة س��نة ب��ان االمريالي��ة 
ه��ي اعل��ى مراح��ل الرأمسالي��ة وال��ي مته��د الطري��ق 
اىل االش��رتاكية؛ وان مل يتح��ول الع��امل اىل االش��رتاكية 
فستس��ود الربري��ة… وكم��ا ن��رى الي��وم ال��ذي اصب��ح 
النظ��ام الرأمسال��ي نظام��ا وحش��ًيا وبربري��ا وان الطبق��ة 
البورجوازي��ة برمته��ا ق��د غ��دْت م��ن اق��ذر الفئ��ات 
وأكثره��ا كذب��ا  ونفاق��ا وازدواجي��ة يف املعاي��ر واكث��ر 
س��فكا دم��اء األبري��اء يف مجي��ع احن��اء الع��امل س��واًء 
بط��رق  قتالي��ة او ع��ن ط��رق الفق��ر واجل��وع والغ��الء …
ان ع��امل األح��ادي القط��ب أو ظه��ور األقطاب املتنافس��ة 
ال يغ��ر ش��يئا يف جوه��ر الطبق��ة الرجوازية  الوحش��ي، 
واس��تغالهلا للطبق��ة العامل��ة وامن��ا حيت��اج اىل تغي��ر 
سياس��ات خمتلف��ة  يف كل مرحل��ة للنض��ال الطبق��ي. يف 
ح��رب أوكراني��ا حنت��اج اىل توجي��ه س��الحنا أي س��الح 
النض��ال الطبق��ي العمال��ي بوج��ه كل م��ن البورجوازي��ة 
الروس��ية واالوكراني��ة والغربي��ة واألمريكي��ة بنف��س 
الق��در وان يتح��د العم��ال يف كل ه��ذه البل��دان م��ع 
بع��ض وتفّع��ل وت��رة نض��ال الطبق��ة العامل��ة يف كل بل��د 
ض��د برجوازيته��ا … ان الطبق��ة العامل��ة الروس��ية م��ن 
مصلحته��ا ان ال تش��ارك يف ح��رب حكوم��ة الروس��ية 
يف أوكراني��ا ب��ل ان تق��ف بالض��د منه��ا. وان العم��ال 
االوكراني��ن أيض��ا ال مصلح��ة هل��م يف الوق��وف جبان��ب 
حكوم��ة زيلنس��كي والطبق��ة البورجوازي��ة األوكراني��ة 
املدعوم��ة م��ن الغ��رب ض��د روس��يا وامن��ا م��ن مصلحته��ا 
ان تق��ف بوج��ه كال الطرف��ن بص��ف مس��تقل وان 

تتح��رك م��ع الطبق��ة العامل��ة الروس��ية بالض��د م��ن ه��ذا 
احل��رب الدموي��ة وايقافه��ا. ان الطبق��ة العاملة الروس��ية 
الروس��ية   البورجوازي��ة  عل��ى  تضغ��ط  ان  بإمكانه��ا 
إليق��اف احل��رب والقت��ال وان توس��ع نش��اطها النضال��ي 
يف مجي��ع املراف��ق االقتصادي��ة إليق��اف متوي��ل احل��رب 
وحتوي��ل املع��ارك اىل مع��ارك داخلي��ة  ب��ن األغني��اء 
وفق��راء اجملتم��ع الروس��ي. وان العم��ال االوكراني��ن 
بإمكانه��م اس��قاط حكوم��ة زيلنيس��كي وخاص��ة يف ه��ذه 
الظ��روف وال��ي تظه��ر يف غاي��ة الضع��ف وان ختت��ار 
احلي��اد ب��ن الغ��رب وروس��يا وان يتش��كلوا حكومته��م 
بأنفس��هم ع��ن طري��ق انتخ��اب املمثل��ن يف كل م��كان. 
وان الطبق��ة العامل��ة يف أوروب��ا م��ن مصلحته��ا ان تق��ف 
بوج��ه احل��رب وصراعاته��ا وان تضغ��ط عل��ى الطبق��ة 
البورجوازي��ة األوروبي��ة  ان ال يك��ن طرف��ا يف اش��عال 
احل��رب ومتويله��ا وحت��ول الص��راع اىل ص��راع داخل��ي 
م��ع البورجوازي��ة األوروبي��ة لالس��تجابة اىل مطالبه��ا 
م��ن ارتف��اع تكالي��ف املعيش��ة والبطال��ة والفق��ر وال��ي 
ت��زداد ي��وم بع��د ي��وم وخاص��ة بع��د زم��ن كورون��ا … 
ان كل ه��ذا حيت��اج قب��ل كل ش��يٍء ان ت��درك الطبق��ة 
العامل��ة خماط��ر املرحل��ة احلالي��ة وع��دم ق��درة الطبق��ة 
الرأمسالي��ة العاملي��ة عل��ى اإلجاب��ة ع��ن حل��ول ح��ول 
الرف��اه واالم��ن والعي��ش الكري��م ولذل��ك لي��س امامه��ا 
طريق��ا اخ��ر اال االحت��اد الطبق��ي م��ع عم��ال بل��دان 
الع��امل بوج��ه بربري��ة النظ��ام الرأمسال��ي احلال��ي. 
وحن��ن يف الع��راق س��وف نتأث��ر كث��را ج��راء ه��ذه 
الصراع��ات العاملي��ة. أوال الن مس��الة الس��لطة السياس��ية 
مل حتس��م حت��ى االن وان الص��راع م��ن اج��ل تكلي��ف 
الس��لطة  واجتاه��ا السياس��ي واالقتصادي غر حمس��ومة 
، ف��ان كل األط��راف السياس��ية حت��اول بط��رق واخ��ر 
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ان جت��ر اجملتم��ع العراق��ي  اىل اح��د األقط��اب العاملي��ة  
وان ه��ذا يش��كل خط��را عل��ى مس��تقبل اجملتم��ع 
العراق��ي. وان م��ن مصلح��ة الطبق��ة العامل��ة العراقي��ة ان 
حتس��م الس��لطة السياس��ية بنفس��ها وان يكس��ح أدران 
كل الطبق��ة البورجوازي��ة العراقي��ة الفاس��دة يف الطائفي��ة 
والقومي��ة ونه��ب األم��وال لبن��اء مليش��يات اجملرم��ة  
لقت��ل وقم��ع الن��اس.  ان التظاه��رات واالحتجاج��ات 
اليومي��ة بإمكانه��ا ان حتس��م الس��لطة السياس��ية اذا 
امك��ن تأم��ن قي��ادة موح��دة وق��ادرة  عل��ى تعبئ��ة 
اجلماه��ر الفق��راء. وان ه��ذا ب��دوره س��وف يؤث��ر عل��ى 

مس��ار احل��رب س��واًء يف أوكراني��ا او أي م��كان اخ��ر. ان 
األممي��ة العمالي��ة لي��س مج��ال واق��واال او تعه��دا وامن��ا 
ه��ي عب��ارة ع��ن اعم��ال وتوزي��ع األدوار ب��ن العم��ال يف 
كل دول��ة.  ان حص��ة  نض��ال العم��ال يف الع��راق ه��ي 
التخن��دق م��ع العم��ال ال��روس واالوكراني��ن واألوروبين 
واالمريكي��ن واالفريقي��ن واالس��يوين يف جبه��ة عاملي��ة 
ويف فض��ح سياس��ات البورجوازي��ة احمللي��ة والعاملي��ة  
وان تق��ف بوج��ه احل��رب يف أوكراني��ا  بن��رة واح��دة 
كم��ا فع��ل االش��رتاكيون يف فض��ح احل��رب العاملي��ة 
احل��رب.  بوج��ه  العامل��ي  العم��ال  لتعبئ��ة  األوىل 

ان الوق��وف او التعاط��ف م��ع أي ط��رف م��ن أط��راف 
والغربي��ة  الروس��ية  البورجوازي��ة  ب��ن  الص��راع 
واألمريكي��ة  واالوكراني��ة ه��ي سياس��ة بالض��د م��ن 
الطبق��ة العامل��ة العاملي��ة. ان صراعاته��م ه��ي م��ن 
اج��ل تقس��يم الع��امل بينهم��ا وعلين��ا حن��ن العم��ال ان 
نق��ف بالض��د م��ن كل ه��ذه الصراع��ات وان حن��اول 
ب��ن  أي  والفق��راء  األغني��اء  ب��ن  ص��راع   قلبه��ا 
العم��ال والكادح��ن و الطبق��ة البورجوازي��ة العاملي��ة. 

عامل ما بعد حرب أوكرانيا!
عادل أمحد

ــكرية  ــيا العس ــدد محلــة روس بص
ــا. ــى أوكراني عل

)ريبــوار أمحــد يف مقابلــة مــع جريــدة أكتوبــر- الناطقــة 
بلســان احلــزب الشــيوعي العمــايل الكردســتاني( 

اجلزء األول

أكتوب��ر: بع��د 
ع��دة س��نوات 
الص��راع  م��ن 
روس��يا  ب��ن 
 ، ني��ا ا كر و أ و
ش��رعت روسيا 
الراب��ع  يف 
والعش��رين م��ن 
ه��ذا الش��هر، 
ش��باط، حبمل��ة عس��كرية عل��ى أوكراني��ا. إىل م��اذا 
تع��زون أرضي��ة واس��باب ه��ذه احل��رب ال��ي ش��رعت 
به��ا روس��يا؟! ه��ل يتعل��ق األم��ر مبطالب��ة تارخيي��ة 
خت��ص عائدي��ة اوكراني��ا لروس��يا أم خط��ر حماص��رة 
النات��و لروس��يا ج��راء موضوع��ة انضم��ام اوكراني��ا للناتو؟
ريب��وار أمح��د: حت��ى إذا كان��ت هن��اك مطالب��ة ودعوى 
تارخيي��ة به��ذا اخلص��وص، بي��د أن هذه ليس بوس��عها 
أن تب��ن االس��باب احلقيقي��ة هل��ذه احل��رب واهلجم��ة 
الروس��ية الراهن��ة عل��ى اوكراني��ا وجتاب��ه الق��وى 
العظم��ى. وذل��ك ألن ه��ذه احل��رب، يف احلقيق��ة،  جزء 
م��ن ص��راع ال��دول اإلمريالي��ة والعظم��ى للع��امل ح��ول 
إع��ادة تقس��يم مناط��ق النف��وذ يف أوض��اع جدي��دة للع��امل. 
وقص��دي م��ن األوض��اع اجلدي��دة للع��امل ه��و إن ه��ذه 
املرحل��ة، مرحل��ة س��عي امري��كا لف��رض نظ��ام أح��ادي 
القط��ب عل��ى الع��امل، ق��د أصب��ح م��ن املاض��ي. إذ ب��رز 
وض��ع جدي��د حي��ث يض��ع الع��امل أقدام��ه يف نظ��ام 
جدي��د متع��دد االقط��اب. ومب��وازاة امري��كا، فالص��ن 
وروس��يا وأوروب��ا و... منهمك��ون بإب��راز أنفس��هم كق��وى 
عظم��ى وينش��د كل ط��رف منه��م حصت��ه. وإن مل 
يظه��روا انفس��هم  حل��د االن عل��ى ش��كل كتل��ة موحدة، 
وذات انس��جام ت��ام ح��ول قضاي��ا الع��امل املعاص��ر، 

بي��د احل��رب والص��راع واس��تعراض الق��وى ه��و ج��زء 
م��ن عملي��ة صياغ��ة ع��امل متع��دد االقط��اب وتثبيت��ه.
إن ه��ذه احل��رب املتغطرس��ة والوحش��ية الراهن��ة ال��ي 
ش��نت عل��ى اوكراني��ا ه��ي، يف احلقيق��ة، ح��رب م��ا 
ب��ن روس��يا م��ن جه��ة وأمري��كا والنات��و م��ن جه��ة 
اخ��رى. إنه��ا ح��رب تصفي��ة حس��اب ب��ن ه��ذه األقط��اب 
الرجعي��ة، وإن س��احة ذل��ك ه��ي اوكراني��ا وضحاياه��ا ه��ي 
مجاه��ر اوكراني��ا الع��زل. ال ميك��ن النظ��ر اىل ه��ذه احل��رب 
بوصفه��ا ح��رب أحادي��ة اجلان��ب م��ن ِقب��ل روس��يا عل��ى 
اوكراني��ا، ب��ل ح��رب جبهت��ن رجعيت��ن عامليت��ن جعلت��ا 
م��ن اوكراني��ا س��احة لصراعهم��ا. يف ه��ذه احل��رب، بق��در 
م��ا لروس��يا دوراً بوصفه��ا ه��ي م��ن ش��نت احل��رب واهلجم��ة 
الوحش��ية، فألمري��كا والنات��و ذات الق��در وال��دور، وهم��ا 
مش��اركان ومس��ؤوالن ع��ن خل��ق ه��ذه احل��رب وأرضيته��ا. 
حت��ى إن النظ��ام احلال��ي يف اوكراني��ا وال��ذي ه��و أداة طيع��ة 
بي��د النات��و مش��ارك يف ان��دالع ه��ذه احل��رب. وعلي��ه، فه��و 
ط��رف يف ه��ذه احل��رب ويف ع��دم حقاني��ة احل��رب م��ن قب��ل 
مجي��ع األط��راف. تس��عى وس��ائل اإلع��الم الغربي��ة أن تب��ّن 
إن روس��يا وحده��ا ه��ي املس��بب واملَُنِف��ْذ الوحي��د للح��رب. 
وبه��ذه الطريق��ة، ختف��ي جرائ��م وإج��رام األط��راف األخ��رى 
لتلقيه��ا عل��ى جرائ��م وإج��رام روس��يا وبوت��ن. ولك��ن اذا 
متعن��ا باألم��ر، ف��ان ه��ذه احل��رب ق��د أت��ت بع��د تل��ك 
اخلط��وات ال��ي ش��رعت به��ا أمري��كا والغ��رب قب��ل ذل��ك 
م��ن اج��ل تقلي��م أظاف��ر روس��يا واقتط��اع أماك��ن نفوذه��ا. 
أي بغ��ض النظ��ر ع��ن أي��ن تك��ن س��احة احل��رب وم��ا ه��و 
ش��كل ظهوره��ا، فه��ي م��ن حي��ث حمتواه��ا ويف الواق��ع 
ح��رب تل��ك الق��وى العظم��ى بوصفه��ا أقط��اب عاملي��ة 
نفوذه��ا.  ومناط��ق  مكانته��ا  ح��ول  ص��راع  يف  معاص��رة 
احل��رب  ه��ذه  أرضي��ة  بفه��م صحي��ح ح��ول  للتحل��ي 
وأس��باب اندالعه��ا، ويف الوق��ت ال��ذي ينبغ��ي علين��ا رؤي��ة 
النزع��ة العس��كرتارية ومس��اعي اس��تعراض الق��وى واملس��اعي 
التوس��عية لروس��يا يف األوض��اع العاملي��ة اجلدي��دة، علين��ا ان 
ننظ��ر للتح��ركات والسياس��ات التوس��عية للط��رف املقاب��ل. 
ينبغ��ي أن نوج��ه أنظارن��ا اىل أم��ر اال وه��و إن اوروب��ا ق��د 
اخت��ذت، ومن��ذ زم��ن،  مس��اراً تباعدي��اً ع��ن امري��كا، 
وخرج��ت ع��ن ظ��ل قي��ادة أمري��كا، وتتج��ه حن��و الظه��ور 
بوصفه��ا قط��ب خمتل��ف. كم��ا إن النات��و يس��ر ايض��ًا، ومنذ 
زم��ن، حن��و الضع��ف، وحت��ى إن مس��الة بقائ��ه ه��و حت��ت 

طائل��ة الس��ؤال. وهل��ذا، ف��إن أمري��كا كان��ت حباج��ة كب��رة 
اىل س��بيل أو م��رر حت��ى تبق��ي اوروب��ا حت��ت قيادته��ا 
وإحي��اء النات��و عل��ى الس��واء، ويس��تلزم ان تع��ّرف النات��و 
وت��رزه يف أوض��اع جدي��دة. هل��ذا، كان هل��ا دوراً كب��راً يف 
خل��ق أرضي��ة ه��ذه احل��رب ع��ر الدف��ع مبوضوع��ة عضوي��ة 
اوكراني��ا يف النات��و ونش��ر ق��وات النات��و عل��ى مش��ارف حدود 
روس��يا. يف الوق��ت ال��ذي كان��ت تن��ص اتفاقياته��م الس��ابقة 
عل��ى إن��ه لي��س م��ن املف��رتض ان ُتنش��ر ق��وى النات��و ح��ول 
روس��يا واورب��ا الش��رقية، جلب��ت امري��كا عضوي��ة اوكرانيا يف 
النات��و. ورغ��م أن هجم��ة روس��يا وبه��ذه االبع��اد الواس��عة مل 
تك��ن أم��راً متوقع��ا، حت��ى بالنس��بة ألمري��كا نفس��ها. إذ ل��و 
رضخ��ت روس��يا النضم��ام اوكراني��ا للنات��و، عنده��ا س��تبلغ 
ق��وات النات��و ح��دود روس��يا. حت��ى إذا كان م��ا متوق��ع م��ن 
رد فع��ل روس��يا ه��و القي��ام بهجم��ة حم��دودة النط��اق عل��ى 
بع��ض مناط��ق اوكراني��ا، فان��ه حيق��ق مصلح��ة امري��كا م��ن 
جانب��ن: فم��ن جه��ة حُيي��ي النات��و وجي��ر أورب��ا حت��ت 
جناحه��ا، وكذل��ك م��ن ناحي��ة تدف��ع روس��يا للح��رب 
وتدفعه��ا للعزل��ة وف��رض حص��ار اقتصادي وسياس��ي وتوجيه 
ضرب��ة اقتصادي��ة هل��ا. وهل��ذا، كان��ت أمري��كا منهمك��ة يف 
الس��نوات األخ��رة بتوس��يع ق��وى الناتو قرب حدود روس��يا. 
باختص��ار، بع��د إخف��اق امري��كا وفلكه��ا يف ف��رض ع��امل 
أح��ادي القط��ب، كان��ت هن��اك س��نوات عدي��دة م��ن الصراع 
م��ن أج��ل تقس��يم الع��امل  ومناط��ق النف��وذ ب��ن الق��وى 
االمريالي��ة العظم��ى. إن احل��روب والصراع��ات االقتصادي��ة 
والسياس��ية للس��نوات املنصرم��ة، ح��روب الش��رق االوس��ط 
وليبي��ا وأفغانس��تان واليم��ن املعروفة باس��م ح��روب بالوكالة، 
الس��عي حلص��ار أمري��كا للص��ن يف احملي��ط اهل��ادي ه��ي 
مجيعه��ا ج��زء م��ن ه��ذا الص��راع وج��زء م��ن عملي��ة تقس��يم 
الع��امل ومناط��ق النف��وذ م��ا ب��ن الق��وى العظم��ى. إن م��ا 
جي��ري الي��وم ه��و امت��داد لذل��ك املس��ار واس��تمراراً ل��ه يف 
اوروب��ا ويف هجم��ة روس��يا عل��ى أوكراني��ا. فم��ن جه��ة تق��ف 
الص��ن وروس��يا وحلفائهم��ا، وم��ن جه��ة اخ��رى، امري��كا 
والنات��و وأوروب��ا. ولك��ن مل تتش��كل، حل��د اآلن، على ش��كل 
كتل��ة موح��دة ومنس��جمة وذل��ك ألنه��م ليس��وا موحدي��ن 
م��ن الناحي��ة االس��رتاتيجية، ب��ل متفق��ن عل��ى بع��ض 
القضاي��ا، ومتباين��ن وحت��ى معارض��ن لبعضه��ا االخر.
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