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ّ
ّ
خفايا «حرب الدجاج» األميركية ــ الروسية

تقرير

موسكو ــ حبيب فوعاني
إلى جانب املفاوضات الروسية األميركية
ّ
ب� �ش ��أن ال � �ح� ��د م� ��ن األس� �ل� �ح ��ة الهجومية
موسكو
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ،ج� � � ��رت ف� � ��ي
ّ
األس� ًب��وع املاضي مباحثات أخ��رى ال تقل
أهمية عنها حول استيراد لحوم الطيور
ّ
بسرية تامة،
األميركية .محادثات أحيطت
ولم ُيعلم عنها سوى عدم ّ
توصل ُ الطرفني
إلى نتيجة ،وأن مباحثاتهما ستستأنف
قريبًا.
وك��ان��ت روس �ي��ا ق��د ف��رض��ت ح �ظ �رًا مطلع
ه ��ذا ال �ع��ام ع�ل��ى اس �ت �ي��راد ل �ح��وم الطيور
األميركية الس�ت�خ��دام م� ّ
�رب��ي ال��دواج��ن في
ال��والي��ات املتحدة م��ادة الكلور بنسبة 20
ميليغرامًا إلى  50ميليغرامًا لكل ليتر من
املاء في معالجتها ،فيما املعايير الروسية
واألوروب �ي��ة ال تسمح ب��زي��ادة النسبة عن
 0.5ميليغرام.
وب � � � � � ��دأت ال � �ق � �ص� ��ة ف� � ��ي ب� � ��داي� � ��ة سنوات
التسعينيات الروسية العجاف من القرن
املاضي ،عندما شرعت الواليات املتحدة
ب �ت �ص��دي��ر أف� �خ ��اذ ال� ��دج� ��اج إل � ��ى روسيا
بأسعار بخسةّ ،
سماها املواطنون الروس
«أف �خ��اذ ب��وش» (نسبة إل��ى ج��ورج بوش
األب) .وإذا كانت هذه اللحوم قد ساعدت
ال�ع��ائ�لات ال��روس�ي��ة ع�ل��ى ت �ج��اوز املرحلة
ّ
االن �ت �ق��ال �ي��ة ال �ص �ع �ب��ة ،ف��إن �ه��ا ج �ع �ل��ت أي
حديث عن تطوير صناعة لحوم الطيور
املحلية امل�ن�ه��ارة م��ن دون م�ع�ن��ى ،بسبب
األس �ع��ار ال��رخ�ي�ص��ة ملثيالتها األميركية
املستوردة.
ومنذ ذلك الوقت ،أصبحت «أفخاذ بوش»

رمزًا لإلهانة لدى مواطني الدولة العظمى
ال �س��وف �ي��ات �ي��ة ال �س��اب �ق��ة ،ال ��ذي ��ن أصبحوا
رهينة لصدقات العم سام.
وبعد اعتالء فالديمير بوتني سدة الرئاسة
ع ��ام  ،2000وض �ع��ت ال�س�ل�ط��ات الروسية
ق � �ي� ��ودًا ك� �ث� �ي ��رة ع� �ل ��ى اس � �ت � �ي� ��راد اللحوم
األم �ي��رك �ي��ة مل �س��اع��دة امل�ن�ت�ج�ين املحليني،
ال��ذي��ن ق��دم��ت دع�م��ًا كبيرًا إليهم ،م��ا جعل
ّ
امل��واط�ن�ين ي�ت�ن��درون بالقول إن السلطات
ال��روس�ي��ة ت��ري��د اس�ت�ب��دال «أف �خ��اذ بوتني»
بـ«أفخاذ بوش».
وأص �ب��ح اإلن �ت��اج ال��وط�ن��ي اآلن يغطي 75
في املئة من حاجات السوق املحلية ،فيما

تستورد روسيا ال�ـ 25في املئة الباقية من
ال �خ��ارج 80 ،ف��ي امل�ئ��ة منها م��ن الواليات
املتحدة.
ّ
وي ��ت � �ه ��م ال � �خ � �ب� ��راء ال � �غ ��رب � �ي ��ون موسكو
ب � ��اس� � �ت� � �خ � ��دام ل� � �ح � ��وم ال� � �ط� � �ي � � ِّ�ور سالحًا
ّ
دبلوماسيًا ضد واشنطن .وي��ذك��رون بأن
م��وس �ك��و ف��رض��ت ح �ظ �رًا ع� ��ام  2002على
ّ
اس �ت �ي��راد ه ��ذه ال �ل �ح��وم ،ردًا ع �ل��ى زيادة
السلطات األميركية الرسوم على استيراد
الفوالذ الروسي.
وب�ع��د ال �ع��دوان ال�ج��ورج��ي على أوسيتيا
الجنوبية ،في صيف  ،2008فرضت حكومة
بوتني حظرًا على استيراد اللحوم من 19

مزرعة أميركية لتربية الدواجن ،الحتواء
لحومها على نسب تفوق ً الحد املسموح
به من مادة الزرنيخ ،إضافة إلى العصيات
املعوية وغيرها من امليكروبات الضارة.
وم��ن ناحيتهم ،يتهم امل�س��ؤول��ون الروس
وا ّش �ن �ط��ن ب �ع��رق �ل��ة ان �ض �م��ام روس �ي ��ا إلى
منظمة التجارة العاملية.
وه� �ن ��اك ح �ج��ر ع �ث ��رة آخ� ّ��ر ف ��ي العالقات
األم�ي��رك�ي��ة ال��روس�ي��ة يتمثل ف��ي التعديل،
ال��ذي أدخ�ل��ه السيناتور ه�ن��ري جاكسون
وال �ن��ائ��ب ت �ش��ارل��ز ف�ي�ن�ي��ك ف ��ي ع ��ام 1974
ع �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ال � �ت � �ج ��ارة األم � �ي� ��رك� ��ي .وقد
وض ��ع ال�ت�ع��دي��ل ق �ي��ودًا ع�ل��ى ال �ت �ج��ارة مع
االت� � �ح � ��اد ّ ال� �س ��وف� �ي ��ات ��ي ب �س �ب��ب تقييده
ح��ري��ة ت�ن��ق��ل ال�ي�ه��ود ال �س��وف �ي��ات .وم ��ع أن
االتحاد السوفياتي انهار وأصبح مليون
س��وف �ي��ات��ي م ��ن م��واط �ن��ي إس ��رائ� �ي ��ل ،فإن
ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ي�ب�ق��ى ن��اف� ّ�ذ امل �ف �ع��ول ،رغم
أن ال��رئ�ي��س األ ّم �ي��رك��ي ي�ع��ل��ق تطبيقه كل
ع��ام ب�ع��د ال�ت�ح��ق��ق م��ن «ال�س�ل��وك الحسن»
ملوسكو.
ول� ��م ي �س �ت �ط��ع ال��رئ �ي �س��ان ب �ي��ل كلينتون
وجورج بوش االبن إلغاءه في الكونغرس
ّ
بسبب م�ع��ارض��ة ال�ل��وب��ي ال�ن��اف��ذ ملصدري
ال� ��دج� ��اج ،ال ��ذي ��ن ي� ��ري� ��دون االح� �ت� �ف ��اظ به
لكي ال يمتنع ال��روس عن «أفخاذ بوش»،
بينما ألغى الكونغرس التعديل بالنسبة
إل ��ى ال �ج �م �ه��وري��ة ال �س��وف �ي��ات �ي��ة السابقة
أوكرانيا.
ّ
ب�ي��د أن روس�ي��ا م��ل��ت ه��ذه اللعبة ع�ل��ى ما
يبدو ،وها هي ترسل إش��ارة واضحة إلى
ب��اراك أوباما أن��ه باإلمكان االستغناء عن
اللحوم األميركية.

أوكرانيا تقيل وزير الداخلية
أقال البرملان األوكراني ،أمس،
وزير الداخلية يوري لوتسنكو
(الصورة) ،وهو حليف رئيسة
الوزراء ،املرشحة الرئاسية
يوليا تيموتشينكو ،التي ّ
ردت
على القرار بالقول إن لوتسنكو
«سيستمر في رئاسة وزارة

الداخلية كنائب أول لها».
وإقالة الوزير طرحها حزب
املناطق بزعامة فيكتور
يانوكوفيتش ،الذي يواجه
تيموتشينكو في جولة اإلعادة
من االنتخابات الرئاسية يوم
السابع من شباط املقبل ،بعدما
اتهم لوتسنكو «بعدم االنصياع
ألحكام القضاء والتقاعس في
أحدث واقعة عن التحرك ،حني وقع
هجوم على مطبعة تتولى طباعة
بطاقات االقتراع لجولة اإلعادة».
(أ ف ب)

ّ
جورجيا تتبنى استراتيجية
ترفض الحرب في أوسيتيا
وأبخازيا!

بوتني خالل احتفال كنسي
في شيبوكساري شرقي موسكو
(ألكسي دروزهينن  -أ ب)

«الفودكا» تنتصر السمها في محاكم بريطانيا
حكمت بريطانيا على الفودكا الروسية باالرتقاء إلى مستوى
الشمبانيا الفرنسية والشوكوالتة السويسرية .فرح الروس.
بريطانيا تنتج أنواعًا
افتخروا بأحد ُمنتجات قوميتهم« .فيفا فودكا»
يمثل
قرار المحكمة ّ
من الفودكا تحمل
خطوة نحو االعتراف
أسماء روسية
بأن الفودكا روسية
ً
ربى أبو عمو
ف ��ودك ��ا .ل �ط��امل��ا اف �ت �خ��ر ال �ش �ع��ب الروسي
ب �ه��ذا امل �ش ��روب ال �ك �ح��ول��ي ،ح �ت��ى أصبح
ج � ��زءًا م ��ن إرث � ��ه ال �ث �ق��اف��ي واالجتماعي،
ورمزًا من رموز ارتباطه الوطني بأرضه
وعاداته وتقاليده .فكيف ستكون الحال
حني ينتصر أحد رموز القومية الروسية
ف��ي إح��دى امل�ح��اك��م البريطانية السمها،
فتصل درجة حمايتها إلى املستوى الذي
بلغته الشمبانيا الفرنسية والشوكوالته
السويسرية .اإلجابة وردت في صحيفة
«موسكو تايمز» الروسية ،التي أشارت
ف ��ي ت�ع�ل�ي��ق ّل �ه��ا ع �ل��ى امل ��وض ��وع إل� ��ى أن
ال � � � ��روس ه ��ل � �ل ��وا «ح �ي ��ن ح� �ك ��م القاضي
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ري � �ت � �ش� ��ارد أرن � ��ول � ��د برفع
مستوى حماية الفودكا ليوازي مستوى
حماية الشمبانيا الفرنسية والشوكوالتة
السويسرية».
م � ��ا ه � ��و س � �ب ��ب وص � � � ��ول ال� � �ف � ��ودك � ��ا إلى
املحكمة البريطانية العليا؟ بدأت القصة
ّ
ح�ين ق��دم��ت ش��رك��ة امل �ش��روب��ات املتعددة
الجنسيات «دياغيو» ،التي تنتج فودكا
ال �ـ«س �م �ي ��رن ��وف» ،دع � ��وى ق �ض��ائ �ي��ة ضد
ش��رك��ة «أي س ��ي ب � ��ي» ،ال �ت��ي ب � ��دأت منذ
ع��ام  2005بإنتاج م�ش��روب «الفودكات».
يختلف هذا األخير عن مشروب الفودكا
ك�ع�لام��ة ت �ج��اري��ة ب �ح��رف زائ ��د ف��ي اسمه
االس� �ت� �ه�ل�اك ��ي ،وأي� �ض ��ًا ب��اح �ت��وائ��ه على
ّ
نسبة أق��ل من الكحول ال تتعدى االثنني
وال � �ع � �ش ��ري ��ن ف � ��ي امل� � �ئ � ��ة؛ ه� � ��ذه الفوارق

عربيات
دوليات

ّ
روسية تصب الفودكا في بلدة موزاسك (ايفان سكريتاريف ــ أ ب)
واالخ� �ت�ل�اف ف��ي امل��واص �ف��ات ال�ف� ّن�ي��ة هي
م��ا سمحت ب��إن��زال املنتجات امل�ق��ل��دة إلى
األس � � ��واق ب��أس �ع��ار ت �ن��اف �س �ي��ة م ��ع منتج
الفودكا األصلي.
ال� �ص ��راع ع �ل��ى اس ��م لاّال �ف��ودك��ا وتركيبته
م �ح ��ض ت � �ج � ��اري .إ أن الخصوصية
الروسية ه��ي التي انتقلت ب��ه م��ن مجرد
سلعة تجارية إلى عالمة سياحيةّ ،
تميز
بها ه��ذا البلد على الصعيدين الداخلي
وال�خ��ارج��ي .ه��ذا م��ا حققته الشوكوالتة
السويسرية التي سجلت مبيعاتها داخل
وخارجها عام  2008ارتفاعًا قياسيًا
برن ً
ّ
مقارنة ب��األع��وام السابقة ،لتتحدى بها
األزمة االقتصادية التي ألقت بثقلها على
غالبية دول العالم.
ّأم� � ��ا ال �ش �م �ب��ان �ي��ا ال ُ�ف ��رن �س �ي ��ة ً ،فتخضع
لحماية تشريعات ،تسمى ع��ادة «قانون

ّ
ال �ش �م �ب��ان �ي��ا» ،ت� �ح ��دد ع �ل��ى ن �ح��و دقيق
مصدر هذا النوع من املشروب الكحولي
وإن�ت��اج��ه .وتكافح اللجنة املشتركة بني
املهن املعنية بالشمبانيا ( )CIVCلتفادي
ان� �ت� �ح ��ال ع�ل�ام �ت �ه��ا ال� �ت� �ج � ّ
�اري ��ة .ل � ��ذا هي
تعمل دائمًا على التأكد من عدم «وجود
ن��وع آخ��ر من النبيذ ال�ف� ّ�وار يحمل االسم
نفسه».
بالعودة إلى الفودكا ،فقد ارتكز القاضي
أرنولد في حكمه على خصوصية املشروب
روسي.
ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة ،م �ع �ل �ن��ًا أن أص� �ل ��ه
ينّ
وبالعودة إلى تاريخ هذا املشروب ،يتب
ً
فعال أن مخترع تركيبته هو الكيميائي
الروسي ديمتري منديلييف ،الذي وضع
فيه نسبة  40في املئة من الكحول.
ه� ��ذه ال �خ �ص��وص �ي��ة امل �ل �ك �ي��ة ع � ّ�ب ��ر عنها
ّ
ال �ق��اض��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي ح�ي�ن ق ��ال إن «أي

عالمة تجارية مستمدة م��ن الفودكا من
دون أن ت �ك��ون ه ��ي ن�ف�س�ه��ا (الفودكا)،
ّ
املستهلك بطبيعة الحال .وفي
ستضيع
ُ ّ
ه��ذه ال�ح��ال��ة ي�ح��ت��م ع�ل��ى امل�ح�ك�م��ة وألول
م ��رة أن ت �ق��رر م��ا إذا ك ��ان م�ن�ت��ج الفودكا
يتمتع بنفس الحقوق ملنتج الشمبانيا
وال�ش��وك��والت��ة السويسرية والويسكي...
ويجب استبدال كلمة الفودكات».
ق ��رار امل�ح�ك�م��ة أف �س��ح امل �ج��ال ل�ل�ع��دي��د من
الخبراء ،الذين رأوا بغالبيتهم
تعليقات
ّ
أن «ال �ق ��رار ي�م��ث��ل ًس��اب�ق��ة محتملة ملزيد
من التقاضي نيابة عن واضعي الفودكا
ف ��ي روس � �ي ��ا» .وق � ��ال خ �ب �ي��ر ال �ك �ح��ول في
لجنة السياسة االقتصادية في املجلس
ال � �ف ��درال ��ي ،ب ��اف ��ل ش��اب �ك�ي�ن ،ل� �ـ ّ «موسكو
ت��اي�م��ز» ،إن ق��رار املحكمة «ي�م��ث��ل خطوة
نحو االعتراف بأن الفودكا منتج روسي»،
مضيفًا إن «ب��ري�ط��ان�ي��ا تنتج أن��واع��ًا من
الفودكا مثل أورلوف وسوفوروف ،وهما
ي �ب��دوان َ
ذوي أص ��ل روس� ��ي .وه ��ذا األمر
س� ّ�ب��ب إرب��اك��ًا للمستهلكني لجهة األصل
الحقيقي لهذه الفودكا».
ليست ه��ذه امل��رة األول ��ى ال�ت��ي ي� ّ
�زج فيها
ب��ال�ـ«ف��ودك��ا» ف��ي ق��اع��ات املحاكم ،فلطاملا
ّ
كانت طرفًا في دعاوى قضائية .إذ قدمت
«دي��اغ�ي��و» ع��ام  2007ش�ك��وى للدفاع عن
الفودكا املصنوعة من العنب؛ كانت حجة
امل�ن�َت�ج�ين ف��ي أوروب� � ��ا ال �ش��رق �ي��ة أن على
املنتج الذي يحمل اسم «الفودكا» أن يكون
مصنوعًا فقط من القمح والبطاطا.
«في صحة» الفودكا.

أعلنت وكالة األنباء الروسية
«نوفوستي» أن «الحكومة
الجورجية تبنت استراتيجية
جديدة تجاه أوسيتيا الجنوبية
وأبخازيا ،تستثني استخدام القوة
العسكرية ضد الجمهوريتني
االنفصاليتني» .وذكرت الوكالة
أن «الوثيقة التي تدعو إلى
استخدام السبل السلمية لحل
النزاع ،وزيادة التعاون مع سكان
املنطقتني ،سترسل في املستقبل
القريب إلى عدد من املنظمات
الدولية ،من بينها األمم املتحدة
ومجلس أوروبا ومنظمة األمن
والتعاون في أوروبا».
وقال وزير إعادة االندماج
الجورجي ،تيمور ياكوباشفيلي،
إن «جورجيا ال تريد استعادة
سيادتها بالسبل العسكرية».
وأضاف إنه «ال يجوز عزل
املواطنني الذين يسكنون في
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ،بل
يفترض دمجهم».
(يو بي آي)

روسيا تطلق أول
قمر اصطناعي هذا العام
أطلقت روسيا أمس صاروخًا
من طراز «بروتون إم» يحمل
قمرًا اصطناعيًا عسكريًا تابعًا
لوزارة الدفاع الروسية ،من
قاعدة «بايكونور» الفضائية.
ونقلت وكالة األنباء الروسية
«نوفوستي» عن املتحدث باسم
وزارة الدفاع ألكسي زولوتوخني
قوله إن «الصاروخ من طراز
بروتون إم ،الذي يحمل قمرًا
اصطناعيًا انطلق بنجاح من
مركز بايكونور الفضائي في
كازاخستان».
(يو بي آي)

