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إيران دخلت العقوبات األميركية ،في دفعتها األولــى األقل
حيز التنفيذ ،لتنصرف واشنطن إلى تحشيد الدعم
خطورةّ ،
الدولي لإلجراءات ضد إيران .وفيما تتوجه األنظار إلى كيفية
تعاطي أوروبا وباقي الدول مع الضغوط األميركية على
تنكب الحكومة اإليرانية على إجراءات
من ال يلتزم العقوباتّ ،
اقتصادية تواكب المرحلة

كيوسك الصحافة

«الناتو» وروسيا :من يحاصر من؟
كون هالينان *

اليوم التالي للعقوبات:

ترامب «يكافح»
خرق الحصار
لـ ـ ــم ُي ـ ـ ـحـ ـ ــدث دخ ـ ـ ـ ــول أول دفـ ـ ـع ـ ــة مــن
العقوبات األميركية ضــد إي ــران ّ
حيز
ال ـت ـن ـف ـيــذ ت ــأث ـي ـرًا واضـ ـح ــا ح ـتــى اآلن
بــأســواق إي ــران واقـتـصــادهــا ،غـيــر ما
بدأ ينعكس على العملة اإليرانية في
األســابـيــع السابقة إلق ــرار العقوبات.
عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،ش ـهــدت ســوق
الذهب والعمالت ّ
تحسنًا طفيفًا ،عزته
ال ـص ـح ــف اإلي ــرانـ ـي ــة إلـ ــى االن ـع ـك ــاس
اإليجابي للخطة املالية الجديدة التي

ترتبط معظم الشركات الكبرى
العاملة في إيران بمصالح مع
الواليات المتحدة
ّ
أقرتها الحكومة .وأمس ،بالتزامن مع
ّ
دخول العقوبات عمليًا حيز التنفيذ،
بــاشــرت الحكومة اإليــرانـيــة بتطبيق
حـ ــزمـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة .وق ـ ــال
الرئيس حسن َّروحــانــي إن السياسة
ُ
ال ـجــديــدة ســتـنــفــذ بــالـكــامــل فــي خــال
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،و«س ـت ـكــون أنشطة
ال ـص ــراف ــن ح ـ ـ ـ ّـرة ...وس ـ ُـي ـح ـ َّـرر إدخ ــال
العملة الصعبة والذهب إلى البالد من
دون رســوم جمركية أو ضريبة على
القيمة املضافة» .وأشار إلى أن البنك
امل ــرك ــزي ت ـعـ ّـهــد بـتـخـصـیــص الـعـمـلــة
ال ـص ـع ـبــة بــال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي (4200
تــومــان) للسلع األســاسـیــة واألدویـ ــة،
و«ه ـ ـ ــذه األس ـ ـعـ ــار ل ــن ت ـت ـت ـغ ـیــر حـتــى

بدایة العام» اإلیراني املقبل في آذار/
مارس .2019
لـكــن رغ ــم اطـمـئـنــان حـكــومــة روحــانــي
إلــى قــدرتـهــا على مــواجـهــة العقوبات
ّ
ّ
وتخطيها ،أقــلــه الحزمة األولــى منها
ق ـب ــل ال ــدفـ ـع ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي اع ـت ــرف
روح ـ ــان ـ ــي ب ـص ـعــوب ـت ـهــا فـ ــي خ ـطــابــه
األخير ،فإن أفق تأثير العقوبات على
االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي ال ي ــزال ضبابيًا
ل ـن ــاح ـي ــة ح ـج ــم ه ـ ــذا ال ـت ــأث ـي ــر ومـ ــدى
ّ
تصر إدارة الرئيس
انعكاسات الحظر.
األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ع ـلــى أن
ُ
حدث اإلجــراءات ضد طهران «إيالمًا
ت ِ
غ ـيــر م ـس ـبــوق ت ــاري ـخ ـي ــا» ،ك ـمــا ي ـكـ ّـرر
ترامب .األخير عاد وشدد ،في تغريدة
ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـت ــزام
دول العالم كافة العقوبات األميركية.
ُوك ـتــب ت ــرام ــب« :ال ـع ـقــوبــات اإليــران ـيــة
ف ـ ــرض ـ ــت رس ـ ـم ـ ـيـ ــا .ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــوب ــات
ُ
هــي األك ـثــر إيــامــا ال ـتــي ت ـف ـ َـرض على
ُ
َّ
اإلطــاق ،وفي تشرين الثاني ستشدد
إلـ ــى م ـس ـت ــوى جـ ــديـ ــد» .وفـ ــي تـحــذيــر
ل ـ ـلـ ــدول الـ ـت ــي تـ ـن ــوي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
التعامل مع إيران ،أضاف ترامب« :أي
ج ـهــة ت ـت ـعــامــل ت ـج ــاري ــا م ــع إيـ ـ ــران لن
يـكــون بإمكانها التعامل تـجــاريــا مع
الــواليــات املتحدة .ال أسعى إلــى شيء
السلم العاملي».
أقل من
ّ
وبـ ــذلـ ــك ،ي ــدش ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـن ـ ــوانـ ـ ـه ـ ــا دع ـ ــم
الـعـقــوبــات مــن ِقـ َـبــل بــاقــي دول العالم
ّ
تتعرض لطرق
كي تصبح مؤثرة ،وال
الـتـفــافـيــة تـفـ ّـرغـهــا م ــن هــدف ـهــا ،وذل ــك

ُ ّ
أعلنت السلطات أن السياسة المالية الجديدة ستنفذ بالكامل خالل األسبوع المقبل (أ ف ب)

ت ـعــوي ـضــا ع ــن ع ــدم إق ـ ــرار ال ـع ـقــوبــات
هـ ــذه امل ـ ــرة ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ،حـيــث
السبيل إلى إجراء مماثل ليس متاحًا
بحسب التوازنات الحالية واملوقفني
ال ـ ــروس ـ ــي والـ ـصـ ـيـ ـن ــي .كـ ـ ــام ت ــرام ــب
ي ـبــدو ُم ـ َّ
ـوج ـه ــا ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى إلــى
الحلفاء واألصدقاء :االتحاد األوروبي
وتــركـيــا وال ـع ــراق وبــاكـسـتــان والهند
ودول ال ـخ ـل ـيــج .ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،يـ ّ
ـؤمــن
تــرامــب ،عـلــى عـكــس جــولــة العقوبات
امل ــاض ـي ــة ،ح ـل ـفــاء ،م ــن امل ـتــوقــع منهم
ال ـتــزام الـعـقــوبــات ،بــل واالن ـخ ــراط في
ّ
ح ـص ــار إي ـ ــران ك ـه ــدف ذاتـ ــي ل ـك ــل من
السعودية ًواإلمـ ــارات .وإن كانت أبو
ّ
ظبي ُمتهمة بخرق العقوبات الدولية
ضد إيــران في السابق ،فهي مرشحة
اللتزام العقوبات األميركية هذه املرة.
ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك ،ال مــؤشــر من
بــاقــي الـ ــدول املـعـنـيــة بــامل ـشــروع على
التزام التهديدات األميركية ،وهــو ما
ّ
عبرت عنه تركيا واالتحاد األوروبــي

ّ
ب ــوض ــوح ،ومل ـحــت إلـيــه كــل مــن الهند
وباكستان.
وجــدد االتحاد األوروب ــي تأكيده عدم
ال ـت ــزام ال ـع ـقــوبــات ،وتـشـجـيـعــه زي ــادة
التجارة مع إيران ،وفق وزيرة خارجية
االتـحــاد ،فيدريكا موغيريني ُ .وقالت
موغيريني إن االتـحــاد يبذل قصاراه
ملواصلة بقاء إيران في االتفاق النووي،
«واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مــن
فوائده االقتصادية» .وال يــزال موقف
األوروب ـ ـي ـ ــن وض ـم ــان ــات ـه ــم لـلـحـفــاظ
ع ـلــى االتـ ـف ــاق م ــوض ــع تـشـكـيــك وع ــدم
ُ
رض ــى إي ــران ـ َّـي ــن ،حـيــث ت ـك ـ ّـرر طـهــران
مطلب اتخاذ خطوات أكثر نجاعة في
مواجهة التهديدات األميركية .إال أن
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق
األوس ــط ،أليستير بيرت ،طمأن أمس
إلى أن حماية الشركات األوروبية من
الـعـقــوبــات «م ـم ـكــن» .وش ــدد امل ـســؤول
البريطاني على أنه «إذا كانت الشركة
ت ـخ ـشــى أي ت ـح ــرك ق ــان ــون ــي ض ــده ــا،

تقرير

لندن و«الهجوم الكيميائي» مجددًا:
لمشاركة «منظمة الحظر» في التحقيق
دع ــت الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ،أمــس،
خـبــراء مستقلني مــن منظمة «حظر
األسلحة الكيميائية» ،لجمع ّ
عينات
إضافية عن «الهجوم الكيميائي» في
مدينة آمزبري في مقاطعة ويلتشاير
نهاية شهر حــزيــران املــاضــي ،حيث

روسيا :حرص بريطانيا
على إبقاء التحقيقات
طي الكتمان يثير شكوكنا
تـعــرض رجــل وام ــرأة مل ــواد مجهولة
أدت إلى وفاة املرأة فيما شفي الرجل.
ووجهت الشرطة أصابع االتهام إلى
موسكو ،معلنة أن امل ــادة هــي ذاتها
التي استخدمت فــي حــادثــة تسميم

رجل االستخبارات الروسية السابق
سيرغي سكريبال وابنته يوليا في
ّ
مــديـنــة س ــال ــزب ــوري .إال أن موسكو
ن ـف ــت م ـ ـ ــرارًا وت ـ ـكـ ــرارًا ض ـلــوع ـهــا فــي
الحادثني ،داعية الجانب البريطاني
إلـ ــى تـحـقـيــق م ـش ـتــرك ف ــي الـقـضـيــة،
بيان
والكشف عن تفاصيلهما .وفي
ٍ
ص ــدر أم ــس ،قــالــت وزارة الخارجية
ّ
«العينات ستخضع
البريطانية إن
لـلـتـحـلـيــل وال ـف ـحــص ف ــي مـخـتـبــرات
مـعـتــرف بـهــا م ــن قـبــل مـنـظـمــة حظر
األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة» .وه ــو األم ــر
الـ ـ ــذي أك ــدت ــه امل ـن ـظ ـمــة ال ـع ــامل ـي ــة ،إذ
قــالــت إن «نـتــائــج الـفـحــص سترسل
إل ــى املـمـلـكــة امل ـت ـح ــدة» .م ــن جهتها،
أف ــادت الـسـفــارة الــروسـيــة لــدى لندن
ب ــأن «حـ ــرص بــريـطــانـيــا ع ـلــى إب ـقــاء
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فـ ــي حـ ــادثـ ــي ال ـت ـس ـمــم
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األخـيــريــن فــي اململكة طــي الكتمان،
يـ ـثـ ـي ــر شـ ـ ـك ـ ــوك مـ ــوس ـ ـكـ ــو امل ـ ـتـ ــزايـ ــد
حـ ـي ــال نـ ـش ــاط ــات م ـخ ـت ـبــر (ب ــورت ــن
داون) ال ـك ـي ـم ـيــائــي» .وأك ـ ــد الـنــاطــق
ب ــاس ــم ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة الـ ــروس ـ ـيـ ــة وجـ ــود
تـ ـق ــاري ــر ع ـ ــدة ح ـ ــول وقـ ـ ــوع ح ـ ــوادث
مـتـكــررة فــي املـخـتـبــر تـمـثــل خـطــورة
م ــن درج ـ ــة مــرت ـف ـعــة ،م ـن ـهــا الـتـقــريــر
األخ ـيــر ال ـصــادر عــن «بــورتــن داون»
ذاتــه ،والــذي يفيد بأن املختبر شهد
عامي  2017ـ  ،2018نحو  53حادثًا،
مثلت  42منها تهديدًا جسيمًا على
حـيــاة وصـحــة املــوظـفــن ،ناهيك عن
أنـ ـب ــاء ع ــن وفـ ـي ــات غــري ـبــة عـ ــدة بــن
موظفي املختبر ،الــذي أغلق امللفات
ال ـش ـخ ـص ـيــة لـ ـه ــؤالء امل ــوظ ـف ــن ف ــور
وفاتهم .في السياق ،أفــادت مصادر
فــي الحكومة البريطانية لصحيفة

«ذي غ ـ ــاردي ـ ــان» ب ـ ــأن لـ ـن ــدن تـعـتــزم
مطالبة السلطات الروسية بتسليم
اثـنــن مــن املشتبه فيهم فــي «قضية
س ـك ــري ـب ــال» (آذار  .)2018وذك ـ ــرت
الصحيفة أن طلب التسليم ُ
سيقدمه
مـ ـكـ ـت ــب املـ ـ ــدعـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـجـ ـن ــائ ــي
امللكي ،وهــو يقترب من االنتهاء من
التحقيق ،ولم يتم تسمية املتهمني.
إال أن وكــالــة «ت ــاس» الروسية نقلت
أم ـ ــس ،ع ــن ال ـس ـف ــارة ال ــروس ـي َــة لــدى
ل ـن ــدن قــول ـهــا إن ـه ــا «لـ ــم ت ـت ـلــق طلبًا
رسميًا من بريطانيا لتسليم رجلني
يشتبه في أنهما نفذا هجومًا بغاز
أرض بــري ـطــان ـيــة».
األعـ ـص ــاب ع ـلــى
ٍ
ولفتت السفارة إلى أنه «ال نثق بمثل
هذه التقارير اإلعالمية املفبركة التي
ال يمكن التحقق منها على اإلطالق».
(األخبار)

وتنفيذ أي ق ــرار بحقها مــن كـيــان ما
اسـتـجــابــة لـلـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،فــإن
هذه الشركة يمكن أن تحظى بالحماية
من خــال تشريع االتحاد األوروب ــي»،
في إشــارة إلى تفعيل االتحاد لقانون
«التعطيل» .واعتبر بيرت ،في حديث
مع هيئة اإلذاعة البريطانية «بي .بي.
سي ،».أن قرار أي شركة بالتوقف عن
ال ـع ـمــل ه ــو «قـ ـ ــرار تـ ـج ــاري» فـحـســب،
بعد اإلج ــراءات الحمائية .على عكس
تـصــريـحــات ال ــوزي ــر الـبــريـطــانــي ،فــإن
األمـ ـ ــور ع ـل ــى األرض ال تـ ـب ــدو ب ـهــذه
السهولة ،حيث ترتبط معظم الشركات
الـكـبــرى ،فــي مقدمها شــركــات الشحن
والنفط والغاز ،بمصالح مع الواليات
امل ـت ـحــدة .ومـعـظــم ه ــذه ال ـشــركــات بــدأ
بــال ـف ـعــل ت ـج ـم ـيــد أن ـش ـط ـت ــه ،وآخ ــره ــا
مجموعة «دايملر» األملانية لصناعة
ال ـس ـي ــارات ،ال ـتــي ك ــان م ــن املــرت ـقــب أن
تـ ّـوســع عملها فــي إي ــران بعد اتفاقني
وقـ ـع ــت عـلـيـهـمــا لـتـصـنـيــع شــاح ـنــات

«مرسيدس» وتسويقها.
ومقابل الضغوط األميركية ،وضعف
امل ـ ــوق ـ ــف األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ظـ ـه ــر امل ــوق ــف
ال ــروس ــي أك ـثــر حــزمــا لـنــاحـيــة رفــض
الـ ـسـ ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ضـ ــد إي ـ ـ ــران.
وب ـعــد تــأك ـيــد ال ـصــن ع ــدم الـتــزامـهــا
الـعـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،رأت موسكو
فــي م ـعــرض ّ
ردهـ ــا عـلــى ق ــرار تــرامــب
أن إع ـ ــادة ال ـع ـقــوبــات «م ـث ــال واض ــح
ع ـلــى أن واش ـن ـط ــن ت ــواص ــل ان ـت ـهــاك
ال ـ ـقـ ــرار  2231ال ـ ـصـ ــادر ع ــن مـجـلــس
األمـ ــن» .وقــالــت الـخــارجـيــة الــروسـيــة
في بيان« :نشعر بخيبة أمل شديدة
إثــر قــرار الــواليــات املـتـحــدة» ،مشددة
ع ـلــى أن ت ـجــربــة ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
أثـبـتــت أن «ال ـح ـصــول عـلــى ت ـنــازالت
م ــن إي ـ ــران ع ـبــر ال ـض ـغــط ال يـنـجــح»،
وأن موسكو «ستقوم بكل مــا يلزم»
لـحـمــايــة االت ـف ــاق ال ـن ــووي وعالقتها
االقتصادية مع إيران.
(األخبار)

منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
نتائج الفحص سترسل إلى المملكة
المتحدة (أرشيف)

ضــاعــت حصيلة اجـتـمــاع «ال ـنــاتــو» فــي بــروكـســل يــومــي 11
و 12تموزّ ،وسط هوس اإلعالم بكالم الرئيس دونالد ترامب
ّ
الطنان ،لكن يستحق «إعــان ّ
القمة» قــراءة رصينة .نقل اإلعــام أن
ّ
الوثيقة املـتـكـ ّـونــة مــن  28صفحة أعلنت «رف ــع الـتــأهــب الـعـسـكــري»،
ّ
وأنها حملت «نقدًا قاسيًا تجاه روسيا» من دون تفاصيل أكثر ،لكن
ّ
التفاصيل ّ
مهمة ألن الشيطان يكمن فيها.
ّ
أحــد تلك التفاصيل هــو «مـبــادرة التأهب» التي ستعزز القوات
ـويــة والـبـ ّ
البحرية والـجـ ّ
ّ
ّ
الشرقي للحلف» .يتجه
ـريــة فــي «الـجــزء
«الـنــاتــو» لوضع قــوات فــي :التفيا ،إستونيا ،ليتوانيا ،تشيكيا
ّ
وبــول ـنــدا .وب ـمــا أن جــورجـيــا وأوك ــران ـي ــا ُدعـيـتــا لــانـضـمــام إلــى
الـحـلــف ،قــد ينتهي األم ــر بنشر بـعــض ّتـلــك ال ـقــوات عـ ّلــى حــدود
روس ـيــا الـغــربـ ّـيــة والـجـنــوبـ ّـيــة ،ويـسـتـحــق ذل ــك أن نـتــوقــف عـنــده.
ّ
األوروبية ـ ـ إي
تخلص دراسة حديثة صادرة عن «شبكة القيادة
ّ
ّ
«تصور حدوث صراع بني روسيا والناتو» إلى أن
إل إن» بعنوان
ّ
ّ
مستقرة وخطيرة».
الحالية بني روسيا والناتو غير
«عالقة الردع
ّ
عسكريني
و«إي إل إن» هــو مــركــز أب ـحــاث مستقل يـجـمــع ق ــادة
ّ
ّ
ّ
«تشاركية»
وسياسيني ،ويعمل على رعاية حلول
ودبلوماسيني
ّ
تخص مسائل الدفاع واألمن.
تضعها الــدراســة وقــوع
ويــوجــد على رأس قائمة املـخــاطــر الـتــي
ّ
«صراع غير مقصود» ،والذي يخلص املركز إلى أنه «يمكن أن يكون
ً
ّ
ّ
وتجادل الدراسة
عدائية.
لتفجر» أعمال
أكثر السيناريوات احتماال
ّ
ّ
ّ
الروسية والناتو» يمثل مصدر
أن «االقتراب الشديد بني القوات
ّ
قلق كبير« ،كذلك حقيقة أن روسيا والناتو يهيئان تموضعاتهما
ّ
العسكرية باتجاه ّ
ّ
ّ
إمكانية حصول
رد الفعل املبكر ،ما يزيد من
تـ ـصـ ـعـ ـي ــد س ـ ـ ــري ـ ـ ــع» .مـ ـ ــع وجـ ـ ــود
ال ـق ــوات وج ـهــا ل ــوج ــه« ،يـمـكــن أن
ّ
تتحول األزمــة إلــى صــراع نتيجة
ّ
ألف ـع ــال قـ ــادة إق ـل ـي ـمــيــن أو ق ــادة
ّ
ّ
املحلية
عسكريني في املستويات
أو أن ي ـك ــون ذل ــك نـتـيـجــة ح ــادث
ّ
فجائي» .وقد شهد العام املاضي
ّ
وفقًا لـ«شبكة القيادة األوروبية»
ً
وق ــوع  60حــادثــا م ـمــاثــا .وثيقة
ً
«الناتو» قاسية فعال على روسيا،
حيث تتحدث عــن «إلحاقها غير
ّ
ّ
الشرعي للقرم»،
القانوني وغير
ّ
وعـ ـ ـ ــن «أنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
االسـ ـتـ ـف ـ ّ
ـزازي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك تلك
القريبة مــن حــدود الـنــاتــو» ،وعن
ّ
املهمة في تحديث
«استثماراتها
ّ
ّ
(النووية) االستراتيجية» .ويحتاج تفكيك ذلك إلى العودة
قوتها
ً
قليال إلى التاريخ ،وليس اتباع ما يقوله اإلعالم.
تعود ّ
القصة إلــى أكثر مــن ثالثة عـقــود ،أي إلــى سقوط جــدار برلني
وتــوحـيــد أملــان ـيــا .حـيـنـهــا ،ك ــان يــوجــد حــوالــى  380أل ـفــا مــن ال ـقــوات
ّ
ّ
ّ
ّ
اتفاقية
الديموقراطية كجزء من
جمهورية أملانيا
السوفياتية في
ّ
ّ
إنهاء الحرب العاملية الثانية ،وخشي السوفيات من أن سحبها قد
ّ
يمثل تهديدًا لحدود االتحاد ،فقد تعرضت روسيا للغزو ـ ـ ودفعت
ً
ثمنًا باهظًا ـ ـ ثالث مرات في فترة تتجاوز قليال قرنًا من الزمن.
ّ
ّ
الخارجية
الغربية هيلموت كول ووزيــر
لذلك ،عقد مستشار أملانيا
األم ـي ــرك ـ ّـي جـيـمــس بـيـكــر ورئ ـي ــس االت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتـ ّـي ميخائيل
غورباتشوف صفقة ،حيث وافــق السوفيات على سحب القوات من
ّ
ّ
ّ
الشرقية ،شرط أل يحل مكانها «الناتو» ،أو ينتدب أعضاء من
أوروبا
حلف وارسو الذي يهيمن عليه السوفيات .وعد بيكر غورباتشوف
ّ
ّ
يتحرك «إنشًا واحدًا باتجاه الشرق».
بأن «الناتو» لن
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
لم يدون االتفاق قط ،لكن تم اتباعه عمليًا .بقي «الناتو» إلى الغرب
ُّ
ّ
من َ
وحل
السوفياتية إلى روسيا،
نهري أودر ونيس ،وعادت القوات
ّ
حلف وارســو في  .1991لكن ،انقلب الرئيس بيل كلينتون على كل
ذلك في  1999عندما تدخلت الواليات املتحدة و«الناتو» في الحرب
ّ
ّ
الصربية .ومتدثرًا
األهلية بني الصرب واأللبان في مقاطعة كوسوفو
ّ
األميركية ،أطلق «الناتو» حملة قصف
بعقيدة «مسؤولية الحماية»
ّ
مكثف ّ
ضد صربيا امتدت ألحد عشر أسبوعًا.
ّ
ضرورية .كان الصرب ينوون
من وجهة نظر موسكو ،لم تكن الحرب
ّ
سحب قواتهم وإعــادة الحكم الذاتي لكوسوفو .لكن «الناتو» طالب
بوجود قــوات احتالل ال ُي ّ
ّ
الصربي ،وهو أمر ال
طبق عليها القانون
ّ
ّ
القوميني املوافقة عليه أبدًا .عمليًا ،حمل ذلك الطابع
يمكن للصرب
ّ
ّ
ّ
ّ
االستفزازي نفسه الذي عاملت به اإلمبراطورية النمسوية املجرية
ّ
الصرب في  ،1914وكانت نتيجته إطالق الحرب العاملية األولى .في
نهاية املـطــاف ،اقتطع «الـنــاتــو» ج ــزءًا مــن صربيا ليخلق كوسوفو
ّ
العاملية الثانية ،وهو
ويعيد رســم خريطة أوروب ــا مــا بعد الـحــرب
بالضبط ما يتهم به روسيا باستيالئها على القرم.

ّ
لـكــن «ال ـنــاتــو» لــم يـقــف عـنــد ذل ــك ال ـحـ ّـد ،حـيــث ان ـتــدب فــي ع ــام 1999
أعضاء سابقني في حلف وارســو ،هــم :هنغاريا وبولندا وتشيكيا،
وبلغاريا ورومانيا في ما بعد .وبحلول نهاية  ،2004صارت موسكو
تواجه «الناتو» في التفيا وليتوانيا وإستونيا من الشمال ،وبولندا
من الغرب ،وبلغاريا وتركيا من الجنوب .منذ ذلك الحني ،انضم إلى
التحالف سلوفاكيا وسلوفينيا وألبانيا وكرواتيا والجبل األسود،
ودعيت جورجيا وأوكرانيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك لتقديم
طلب انضمام.
وعـنــدمــا ت ـلــوم وثـيـقــة «ال ـنــاتــو» عـلــى روس ـيــا أنـشـطـتـهــا الـعـسـكـ ّ
ـريــة
«االسـتـفـ ّ
ـزازيــة» بالقرب من حــدود الناتو ،فهي تشير إلــى املـنــاورات
ال ـتــي تـجــريـهــا ضـمــن ح ــدوده ــا أو ح ــدود أح ــد حـلـفــائـهــا الـقـلـيـلــن،
بيالروسيا.
ّ
الخارجية أناتول ليفني ،بإمكان
وكما يشير الكاتب ومحلل السياسة
«أي طفل حـ ّـتــى» أن ينظر إلــى خريطة أوروب ــا فــي  1988ويــرى ّ
ّ
«أي
ّ
ّ
الطرفني تقدم وفي أي اتجاه».
ويـتـهــم «ال ـنــاتــو» روس ـيــا أيـضــا بــ«مــواصـلــة الـحـشــد الـعـسـكـ ّ
ـري في
إمكانية أن تكون تلك التحركات ّ
ّ
ردًا على ما
القرم» ،من دون إشارة إلى
تطلق عليه وثيقة الناتو «الزيادة املهمة في حضور الناتو وأنشطته
ّ
ّ
ّ
روسي في البحر
بحري
البحرية في البحر األسود» .ويقع أكبر ميناء
األسود في سيفاستوبول في القرم.
ّ
ال يتوقع املرء أن تتحلى وثيقة مثل هذه باإلنصاف ،لكن هذه بالذات
ّ
ّ
تحمل انقطاعات مقلقة .من الصحيح أن الروس ُيحدثون أسلحتهم
ّ
ّ
النووية ،لكن إدارة أوباما بادرت الى ذلك في  2009من خالل برنامج
ّ
ّ
كلفته  1.5تريليون دوالر معد لترقية أنظمة أسلحة أميركا النووية.
وكــا البرنامجني فكرة سيئة .وتهدف اللغة املستخدمة في بعض
أقـســام الوثيقة حــول روسـيــا إلى
حيث
توفير مزيد من االعتمادات،
ّ
اتـفــق أعـضــاء «الـنــاتــو» على ضخ
م ــزي ــد م ــن املـ ـ ــال فـ ـي ــه ،وق ـ ــد سـبــق
ال ـ ـقـ ــرار ن ــوب ــة غ ـض ــب ت ــرام ــب فــي
بروكسل حول اإلنفاق.
ي ـ ــوج ـ ــد ك ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـعـ ــض ال ـت ـف ـك ـي ــر
الـ ــرغ ـ ـبـ ـ ّ
ـوي ح ـ ــول أف ـغ ــان ـس ـت ــان ـ ـ ـ ـ
«بـعـثـتـنــا لـلــدعــم ال ـحــازمــة تحقق
نجاحًا» ـ ـ في حني نــادرًا ما كانت
األوضـ ــاع أسـ ــوأ .وتــوجــد إح ــاالت
غ ــام ـض ــة ح ـ ــول ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ،م ــن دون ذك ــر
تفاصيل م ـح ـ ّـددة ،لـكــن ذل ــك ليس
ّ
ّ
إل تــذكـيـرًا ب ــأن «ال ـنــاتــو» لــم يعد
ّ
مقتصرًا على مهمته التي وضع
ّ
األميركيني فيه ،والروس خارجه ،واألملان في
لتحقيقها :اإلبقاء على
انحدار.
ال يـ ــزال األم ـي ــرك ـ ّـي ــون ضـمـنــه ـ ـ ـ ـ ي ـجــب ال ـت ـعــامــل م ــع ت ـهــديــد تــرامــب
ّ
ّ
ّ
جدي على أن الروس
الشك ـ ـ وال يوجد دليل
باالنسحاب بكثير من
ّ
خــطـطــوا لــانـضـمــام ،وص ــار األمل ــان فــي صـعــود منذ انضمامهم في
 ،1955وقد كان ّ
ضم أملانيا شرارة تكوين حلف وارسو.
ُ
وبينما ت ـصـ ّـور مــوسـكــو كـغــريــم عـنـيــف ،يـحــاصــر «ال ـنــاتــو» روسـيــا
م ــن ث ــاث ج ـه ــات ،وي ـن ـشــر أن ـظ ـمــة م ـض ــادة ل ـل ـصــواريــخ ف ــي بــولـنــدا
ّ
بأفضلية 12
ورومانيا وإسبانيا وتركيا والبحر األســود ،ويحظى
مقابل  1على مستوى اإلنفاق .وبوجود قوات الطرفني على مسافة
قريبة من بعضهما ،لن يمضي وقــت طويل حتى تنشأ سلسلة من
ً
ّ
ذلك ،وبدال من الدعوة إلى
نوويّ .مع
ردود الفعل قد تنتهي بصراع
ّ
ّ
ّ
املدني
الحوار ،تتباهى الوثيقة بأن الحلف «علق كل أشكال التعاون
ّ
ّ
العملي بني الناتو وروسيا».
والعسكري
ّ
ً
ّ
يبدو الحل واضحًا ،أوال عودة االنتشار العسكري إلى الشكل الذي
ّ
ك ــان عـلـيــه ف ــي  .1998ورغ ــم أن م ــن املـسـتـبـعــد أن يـسـحــب األع ـضــاء
السابقون في حلف وارســو عضويتهم من «الناتو» ،يمكن لسحب
ّ
األجنبية من دول الناتو املجاورة لروسيا تهدئة األوضــاع.
القوات
وثــانـيــا ،إزال ــة األنـظـمــة امل ـضــادة لـلـصــواريــخ الـتــي كــان مــن املفترض
ً
عدم نشرها أصال .في املقابل ،يمكن لروسيا إزالة صواريخ إسكندر
املـتــوسـطــة امل ــدى ال ـتــي يـتــذمــر مـنـهــا «ال ـن ــاتــو» ،واملــواف ـقــة عـلــى عقد
ّ
محادثات بهدف التخفيض مــن الترسانة الـنـ ّ
االستراتيجية.
ـوويــة
لكن يجب على املدى الطويل إعادة التفكير باألحالف .ولد «الناتو»
ّ
مــن رحــم الـحــرب ال ـبــاردة ،عندما كــان الـغــرب يعتقد بــأن السوفيات
ّ
السوفياتي ،وال
يمثلون تهديدًا .لكن روسيا اليوم ليست االتـحــاد
ّ
غبية إلى درجة مهاجمة ّ
ّ
يمكن أن تكون موسكو ّ
عسكرية متفوقة
قوة
عليها .لقد حان الوقت ليسلك «الناتو» طريق حلف وارسو ويعترف
ّ
بأن طرق التفكير القديمة ليست فقط عتيقة ،بل كذلك خطرة.
ّ
صحافي مستقل حاصل على جوائز عديدة ،أشرف على برنامج
*
تدريس الصحافة في جامعة سانتا كروز ـ ـ كاليفورنيا ملدة  23عامًا،
ً
نقال عن ّ
مدونته
النص

