المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
بريطانيا
اآلحد 11 ،ربيع اآلخر 1441هـ

1812/11/80م

رقم اإلصدار18 / 1441 :

بٌان صحفً

الناتو سيحمي الديمقراطيات الغربية ،لكن من سيحمي العالم من هذه الديمقراطية؟
(مترجم)
أولت وسائل اإلعالم الغربٌة الكثٌر من االهتمام هذا األسبوع للسلوكٌات الطفولٌة لما ٌسمى
بقادة العالم المجتمعٌن فً مؤتمر الناتو الذي انعقد فً برٌطانٌا هذا األسبوع .فً الوقت الذي حظٌت
فٌه الخالفات البسٌطة ومظاهر الغرور الهشة لهؤالء السٌاسٌٌن العابثٌن بتغطٌة واسعة ،فإن الخبر
الحقٌقً فً االجتماع هو عدم أهمٌة الناتو .لم تكن القمة فً الواقع أكثر من مجرد تجمع لقادة
االستعمار ووكالئهم الذٌن ال ٌعٌرون باالا لشعوب العالم.
تدعً منظمتهم المرٌضة أنها تعمل من أجل ضمان أمن العالم ،لكنها ال تستطٌع تحدٌد
استراتٌجٌة أو خطة متماسكة ألن دولها األعضاء قد مزقها التنافس فٌما بٌنها .كجماعة من الضباع،
تجمعت هذه الدول معا من أجل مصالح مشتركة ،تتغذى على بؤس مختلف المناطق والشعوب فً
جمٌع أنحاء العالم .فحٌثما تدخل حلف الناتو بتنسٌق على مدار العشرٌن عاما ا الماضٌة ،سواء أكان
فً أفغانستان أو لٌبٌا ،ال ٌمكن للمرء أن ٌجد هناك سوى آثار الدمار والبؤس.
هؤالء الحلفاء هم سبب الكوارث للعالم ،بسبب تبنٌهم لألٌدٌولوجٌة الرأسمالٌة ،التً تجعل كل
قراراتهم تدور حول المنافع المادٌة ،وتحول الناس فً المجتمع إما إلى حٌوانات مفترسة أو فرٌسة.
وبعد أن أصبحت اقتصاداتها حالٌا ا تكافح من أجل البقاء ،وتضعف قبضتها على مناطق مختلفة من
العالم ،فقد بدأت جماعة الضباع تفترس بعضها بعضا ا .باإلضافة إلى زٌادة الصراع فٌما بٌنها
ونزاعاتها التجارٌة ،تعمل دول الناتو المختلفة على إنشاء شراكات وعالقات خارجٌة جدٌدة خاصة
بها ،وبالتالً فهً تتجاهل منظمتها شبه المنتهٌة المٌتة .تستخدم الوالٌات المتحدة فً بعض األحٌان
انتشار "اإلرهاب" ،وبروز الصٌن ،أو تهدٌد روسٌا أسلوبا لمناشدة أوروبا لدعم حلف الناتو والتجمع
خلف القٌادة األمرٌكٌةٌ .هدف التصرف الغرٌب للرئٌس دونالد ترامب إلى إقناع األوروبٌٌن بزٌادة
المساهمة فً التحالف .فً الوقت نفسه ،تتطلع القوى األوروبٌة المختلفة إلى إبرام صفقاتها مع قوى
أخرى فً العالم من أجل فتح أسواق وتحالفات جدٌدة .وفً صراعها لعدم االستقرار السٌاسً
المتزاٌد ،واالقتصادات الراكدة ،أصبحت هذه الدول المتالشٌة أكثر استماتة فً التنافس فٌما بٌنها.
لقد خدم الناتو أمرٌكا جٌداا على مر السنٌن؛ بمنع أوروبا ما بعد الحرب من التطور على أساس
عسكري  -صناعً من شأنه أن ٌنافسها فً نهاٌة المطاف فً العالم ،وبمنع روسٌا من توسٌع
نفوذها بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً .لقد كان الناتو بالفعل خطة مارشال للقرن الواحد والعشرٌن .قال

وزٌر الخارجٌة األمرٌكً السابق وارن كرٌستوفر فً عام  4991إن "حلف الناتو سيبقى أساس
صلة أمريكا بأوروبا ومركز األمن عبر األطلسي .هذا هو السبب في أننا يجب أن نبقيه قويا
وحيويا ومواكبا (للظروف) .بالنسبة للواليات المتحدة وحلفائها ،كان الناتو دائما أكثر من مجرد
استجابة مؤقتة لتهديد مؤقت .لقد كان الضامن للديمقراطية األوروبية وقوة لالستقرار األوروبي.
لهذا السبب استمرت مهمته على الرغم من أن الحرب الباردة قد انحسرت منذ زمن" .إن االلتزام
باستخدام الناتو كأداة للهٌمنة األمرٌكٌة لم ٌتغٌر ،على الرغم من نوبات (تصرٌحات) ترامب غٌر
المنتظمة من وقت آلخر .عالوة على ذلك ،فإنه على الرغم من الضعف العسكري واالقتصادي
لروسٌا الٌوم ،فإن تهدٌدها ألوروبا ال ٌزال مبالغا ا فٌه لتبرٌر استمرار وجود الناتو ،مما ٌقلل من
الرغبة فً تكامل أوروبً أعمق ،ال سٌما فً مجال األمن.
على الرغم من االدعاءات المتبجحة التً ٌطلقونها عن أٌدٌولوجٌتهم اللٌبرالٌة ،فإنها حقٌقة
تارٌخٌة أن المنافسات بٌن القوى الرأسمالٌة أدت إلى اندالع الحربٌن األكثر دموٌة فً تارٌخ
البشرٌة .كان القرن العشرون قد خربته الحروب بالوكالة التً شنتها الدول الرأسمالٌة فً تنافسها
مع بعضها البعض ومع الشٌوعٌٌن.
لذلك فقد حان الوقت ألن ٌتخلى العالم عن هذه األٌدٌولوجٌة السامة ،التً تلوث كل جانب من
جوانب الحٌاة البشرٌة من خالل السعً لتحقٌق الربح المادي على حساب كل القٌم األخرى.
لقد حان الوقت أٌضا ا لظهور شكل جدٌد من أشكال القٌادة السٌاسٌةٌ ،عمل على تحقٌق تقدم
مادي ،ولكنه ٌوسع نفوذه العالمً جنبا ا إلى جنب مع انتشار القٌم األخالقٌة والروحٌة واإلنسانٌة.
أصبح العالم بحاجة ماسة إلى ظهور دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،لتتسنم هذه القٌادة.
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