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العالم

تقرير

ال يختلف اثنان على أن ّ
الرد الروسي على السياسات الغربية حقق انتصارات تراكمية (أ ف ب)

بعد أكثر من ربع قرن
من تفكك االتحاد
السوفياتي يستعيد
حلف شمال األطلسي
مفاهيم الحرب
الباردة ومصطلحاتها،
في سياق تصعيد
التوتر ضد روسيا،
في مناطق
عدة ،أخطرها
في البلطيق،
تلك البقعة األكثر
حساسية وخطورة
على الحدود الغربية
لروسيا على مر
العصور

«األطلسي» يستنسخ
«ثغرة فولدا» في البلطيق
وسام متى
كـ ــان األم ـ ــر مـ ـج ـ ّـرد ح ـ ــادث وقـ ــع بفعل
الطبيعة ،لكنه ب ــدا بــالــغ الــرمــزيــة في
اآلن نفسه .الجليد الذي راكمته موجة
الـصـقـيــع الـ ـق ــارس ال ـت ــي خـ ّـي ـمــت على
أوروبا في كانون األول من عام ،2010
أثقل دعائم «متحف الستار الحديدي»
في مدينة راســدورف األملانية ،مسببًا
ان ـه ـيــار ج ــزء مــن الـنـقـطــة «أل ـف ــا» ،ذلــك
املوقع العسكري الذي كان في السابق
أحد مواقع املراقبة في الحرب الباردة.
ف ـ ــي واقـ ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ــال ،ل ـ ــم تـ ـك ــن ال ـن ـق ـطــة
«ال ـف ــا» م ـجـ ّـرد مــوقــع عـسـكــري مـتـقـ ّـدم
لـ ــ«األطـ ـلـ ـسـ ـي ــن» ،ف ـم ــن ت ـل ــك ال ـن ـق ـطــة
املتقدمة ،كان ما يقرب من  50ضابطًا
وج ـن ــدي ــا أم ـيــرك ـيــا ي ــراقـ ـب ــون ،بيقظة
ع ــالـ ـي ــة ،تـ ـح ــرك ــات الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـت ــاب ـع ــة
ل ــ«ح ـل ــف وارس ـ ـ ــو» ال ـ ــذي كـ ــان ي ـقــوده
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،وي ــرص ــدون كل
مــا قــد يشير إلــى هجوم محتمل على
«ثغرة فولدا» ،التي كانت ّ
تعد أضعف
النقاط الحدودية بني أملانيا الشرقية
وأمل ــانـ ـي ــا ال ـغ ــرب ـي ــة فـ ــي ح ـ ــال ن ـشــوب
«حرب عاملية ثالثة».
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـع ــض ،بـ ــدا ان ـه ـيــار
بعض تحصينات النقطة «ألفا» ،وما
ُدفن تحت ركامها من آليات وطوافات
قديمة ـ ـ وبعضها نــادر ـ ـ مــؤشـرًا على
ت ـه ــال ــك ب ـع ــض م ــن ت ــراكـ ـم ــات ال ـح ــرب
ال ـب ــاردة ،وال سيما أن الـعــالــم كــان قد
استقبل بارتياح في مطلع ذلك العام،
ت ــوص ــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروس ـي ــا
إل ــى م ـعــاهــدة ج ــدي ــدة ،وق ـع ـهــا ب ــاراك
أوباما وديمتري ميدفيديف في براغ،
لـخـفــض ال ـح ــدود ال ـق ـصــوى ل ـلــرؤوس
ال ـحــرب ـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة بـنـسـبــة 30
فــي امل ـئــة ،وال ـح ــدود الـقـصــوى آللـيــات
اإلطــاق االستراتيجية بنسبة  50في
املئة مقارنة باملعاهدات السابقة.
وأم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى آخ ـ ــري ـ ــن ،األقـ ــل
ّ
ً
تـ ـف ــاؤال ،فـ ــإن ان ـه ـيــار الـنـقـطــة «أل ـف ــا»،
كـ ــان إشـ ـ ــارة بــال ـغــة ال ــرم ــزي ــة ،إلـ ــى أن
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ب ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا وال ـ ـ ـغـ ـ ــرب قــد
ت ـج ــاوز الـ ـح ــدود ال ـقــدي ـمــة ل ــ«ال ـس ـتــار
الـحــديــدي» ،وأن التنافس الحاد على

«رق ـع ــة ال ـش ـطــرنــج ال ـك ـب ــرى» ،ق ــد بــات
أك ـثــر قــربــا م ــن حـ ــدود روس ـي ــا ،س ــواء
فــي شــرق أوروبـ ــا ،ال ــذي بـ ّـدلــت بلدانه
البندقية من كتف «وارســو» إلى كتف
«ب ــروك ـس ــل» ،ف ـص ــارت امل ـك ــان املفضل
لألميركيني إلقامة «درع صاروخية»،
ب ــذري ـع ــة ت ــوف ـي ــر م ـظ ـلــة دف ــاع ـي ــة ضــد
«التهديدات» الباليستية اإليرانية ،أو
فــي جـمـهــوريــات االت ـحــاد السوفياتي
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،الـ ـت ــي اجـ ـت ــاح ــت بـعـضـهــا
«الثورات ّ
امللونة».
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ي ـس ـع ــى «األط ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــون» إل ــى
اسـتـنـســاخ م ـف ــردات ال ـح ــرب ال ـب ــاردة،
واس ـت ـن ـس ــاخ «ثـ ـغ ــرة ف ــول ــدا» جــديــدة
على بعد أميال قليلة من الحدود مع
روسـيــا ،فالحديث يتركز على «ثغرة
سوالكي» ،التي ُيقصد بها ذلــك املمر
البري الواقع عند الحدود البولندية ـ
الليتوانية ،والذي كان محورًا أساسيًا
ل ـ ـتـ ــدريـ ــب عـ ـسـ ـك ــري ض ـ ـخـ ــم ،أج ــرت ــه
جـ ـي ــوش «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» قـ ـب ــل أسـ ـب ــوع ــن،
ملـحــاكــاة هـجــوم روس ــي محتمل على
دول البلطيق.
وم ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ث ـم ــة مــا
ي ـث ـيــر ق ـلــق «األط ـل ـس ـي ــن» م ــن «ث ـغــرة
س ــوالـ ـك ــي» ،ف ــذل ــك امل ـم ــر ال ـ ــذي يـ ــراوح
عرضه بني  60و 100كيلومتر ،والواقع
ع ـلــى م ـقــربــة م ــن ج ـيــب كــال ـي ـن ـن ـغــراد ـ
ح ـيــث ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي ـ
وبيالروسيا ،حليفة روسـيــا ،والعدو
األول للغربيني ،يشكل «كعب أخيل»
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى الـ ـخ ــاص ــرة ال ـشــرق ـيــة
لـ«الحلف األطلسي» ،ذلك أن استحواذ
ال ــروس عليه ،سيقطع دول البلطيق
الـ ـث ــاث ال ـع ـض ــوة ف ــي «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» ،أي
استونيا والتفيا وليتوانيا.
ّأمـ ــا م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،فــاألمــر
يـ ـب ــدو م ـخ ـت ـل ـفــا ،خ ـص ــوص ــا أن كــافــة
ال ـت ـحــركــات ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي شـهــدتـهــا
ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة ،ل ــم ت ـكــن ذات طــابــع
هـ ـج ــوم ــي ،بـ ـق ــدر مـ ــا ج ـ ـ ــاءت ب ـم ـثــابــة
ّ
رد فـ ـع ــل دف ـ ــاع ـ ــي ،عـ ـل ــى ال ـت ـح ــرك ــات
االس ـت ـف ــزازي ــة لـلـحـلــف األط ـل ـســي على
الـحــدود الغربية لروسيا ،التي تتخذ
ي ــوم ــا ب ـعــد يـ ــوم مـ ـس ــارات ت ـصــاعــديــة
وم ـت ـعــددة األش ـك ــال ،ب ــدءًا بمخططات

تــوس ـيــع «ال ـح ـل ــف األط ـل ـس ــي» ،مـ ــرورًا
ب ــاملـ ـن ــاورات ال ـع ـس ـكــريــة امل ـتــراف ـقــة مع
ً
تصعيد في اللهجة الخطابية ،وصوال
ّ
التحرشات ،التي طاولت قبل أيام
إلى
طــائــرة وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي
شويغو.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن روس ـي ــا ن ـفــت م ــرارًا
وتكرارًا أن تكون لديها أي طموحات
فــي أراض ــي دول البلطيق ،الـتــي كــان
بعضها جزءًا من االتحاد السوفياتي،
إال أن الـغــربـيــن ال ي ـب ــدون مقتنعني
بذلك ،ال بل إن قلقهم أخذ يتزايد ،بعد
الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها
روسـيــا فــي خضم األزم ــة األوكــرانـيــة،
ح ــن ض ـم ــت ج ــزي ــرة ال ـ ـقـ ــرم ،م ــا دف ــع
العالقات الروسية ـ الغربية إلى أدنى
مستوى منذ الحرب الباردة.
وال يـ ـ ـب ـ ــدو ت ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــر األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ب ــن
«األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» وروسـ ـ ـي ـ ــا مـ ــن صـنـيـعــة

يسعى «األطلسيون»
اليوم إلى استنساخ مفردات
الحرب الباردة
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـق ــائ ــد الـفـعـلــي
ل ـل ـح ـلــف الـ ـغ ــرب ــي ،ف ـح ـس ــب ،إذ كــانــت
بريطانيا ،وال ت ــزال ،مــن بــن األطــراف
التي لعبت دور املـحـ ّـرض ،إلــى جانب
الدول الثالث املعنية في البلطيق.
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ،ف ـ ــإن ال ـج ـن ــرال
ري ـت ـش ــارد ش ـي ــرف ،ال ـبــري ـطــانــي ال ــذي
كان يتولى ،عشية ضم القرم ،منصب
نائب القائد العام للقوات الحليفة في
أوروب ـ ــا ،ت ـحــدث أخ ـي ـرًا عــن سيناريو
ّ
تخيلي ،هو إحكام روسيا سيطرتها
ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـلـ ـطـ ـي ــق ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـ ـكـ ــرار
ت ـجــربــة شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،ف ــي الت ـف ـيــا،
بما يزيد احتماالت الـحــرب النووية،
وب ـمــا يـشـكــل الـتـهــديــد األك ـبــر للحلف
األطلسي منذ تأسيسه قبل  70عامًا.
ّ
وبطبيعة ال ـحــال ،إن تـخـ ّـيــات كـهــذه،
ّ
ســرعــان مــا تجد مــن يـطــورهــا ليجعل
منها «حقيقة» ،كلما صــدر عــن إدارة
دون ــال ــد تــرامــب مــا يـفـيــد بـعــزمــه على

ت ـخ ـف ـي ــف االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
«ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» ،أو ك ـل ـم ــا ح ـق ـقــت روس ـي ــا
إنجازًا جيوسياسيًا في مكان ما على
رقعة الشطرنج األوراسية.
لكن هــذه املـخــاوف التحريضية ،على
كثافتها ،ال تبدو مقنعة بالنسبة إلى
ك ـث ـي ــري ــن ،ف ــي ظ ــل اخـ ـت ــاف ال ـظ ــروف
الجيوسياسية ـ واستطرادًا التاريخية
والديموغرافية ـ بني األوضاع الخاصة
بجزيرة القرم ،وبني دول البلطيق ،وال
يبدو كافيًا لتبرير األنشطة العسكرية
لدول حلف شمال األطلسي في أوروبا
الشرقية ،التي تدفع تلك املنطقة إلى
س ـل ــوك «مـ ـس ــار الـ ـت ــده ــور» ،ع ـلــى حــد
ت ــوصـ ـي ــف سـ ـي ــرغ ــي ش ــويـ ـغ ــو ،خ ــال
جولته التفقدية األخيرة لكاليننغراد.
السيناريوهات التشاؤمية ،كان يمكن
قــراء ت ـهــا ب ــن س ـطــور حــديــث شويغو
فــي كاليننغراد ،إذ رأى أن التحركات
العسكرية للحلف األطلسي هي «أكبر
دليل على عدم وجــود الرغبة للتخلي
عن السياسة املضادة لروسيا من قبل
شركائنا الغربيني».
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ف ـقــد أش ـ ــار ال ــوزي ــر
الروسي إلى معطيني آخرين ،يعكسان
تنامي النزعة العدائية تجاه روسيا،
إلى مستويات غير مسبوقة ،وأولهما
ال ـق ـمــة األخـ ـي ــرة لـ ــ«الـ ـن ــات ــو» ،ف ــي أي ــار
امل ــاض ــي ،ال ـت ــي ج ـع ـلــت روسـ ـي ــا ثــانــي
الـ ـتـ ـح ــدي ــات «األط ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــة» ال ــراهـ ـن ــة،
بـعــد «اإلرهـ ـ ــاب الـ ــدولـ ــي» ...وثانيهما
«الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي واإلع ـ ــام ـ ــي
واالق ـت ـص ــادي م ــن ق ـبــل ب ـعــض الـ ــدول،
ال ـت ــي ت ـح ــاول أن تـسـتـفـيــد م ــن ال ـقــوة
ال ـع ـس ـكــريــة كــوس ـي ـطــة الـ ــوصـ ــول إل ــى
األهداف السياسية الجغرافية».
َ
وإذا م ــا ُرب ــط ــت تـلــك «االسـ ـتـ ـف ــزازات»،
باملسار العام الذي تسلكه السياسات
ال ـغ ــرب ـي ــة تـ ـج ــاه روس ـ ـيـ ــا ،م ـن ــذ مـطـلــع
األلـفـيــة الـثــانـيــة ،تصبح دواف ــع القلق
الحقيقية أكثر ّ
تفهمًا حني تصدر عن
موسكو.
وانـطــاقــا مــن ذل ــك ،يمكن فـهــم ال ــردود
ّ
التحركات
الروسية التصعيدية تجاه
«األط ـل ـس ـيــة» ،ال ـتــي يشبهها البعض
ب ــاس ـت ـع ــدادات أملــان ـيــا ال ـن ــازي ــة ل ـغــزوة

االتحاد السوفياتي في الحرب العاملية
الـثــانـيــة ،فــي مــا ُع ــرف حينها بعملية
«بارباروسا».
ل ــذل ــك ،ك ــان طـبـيـعــا أن تـتـخــذ روس ـيــا
إجراءات عسكرية في مواجهة الهجمة
ّ
«األطـ ـلـ ـسـ ـي ــة» ،م ــا ي ـش ــي بـ ـ ــأن مـنـطـقــة
البلقان ،ستصبح مـ ّـرة أخ ــرى ،ميدانًا
ّ
لسباق تسلح جديد ،قد يتخذ وتيرة
أســرع ،خــال الفترة املقبلة ،وال سيما
في ظل االستعدادات الروسية لتنظيم
م ـ ـنـ ــاورة ع ـس ـك ــري ــة ض ـخ ـم ــة فـ ــي ه ــذه
املنطقة الحساسة ،أطلقت عليها أسم
«زاباد (غرب) ـ  ،»2017بمشاركة قوات
من بيالروسيا.
في حديثه إلى املخرج األميركي أوليفر
سـ ـ ـت ـ ــون ،ضـ ـم ــن وثـ ــائ ـ ـقـ ــي س ـي ـع ــرض
قريبًا بـعـنــوان «مـقــابــات مــع بــوتــن»،
ي ـص ــف ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي م ـح ــاوالت
«األطلسيني» ملحاصرة روسيا بأنها
ً
كانت «خطأ كبيرًا وفادحًا» .لم يكن ما
ّ
مجرد موقف عابر ،فالكل
قاله بوتني
بات ّ
مقرًا بأن حساب الحقل األميركي
في تسعينيات القرن املنصرم ،لم يكن
م ـطــاب ـقــا ل ـل ـب ـيــدر ال ــروس ــي ف ــي أواخ ــر
العشرين األولــى من القرن الحالي ،ال
بل إن األميركيني أنفسهم ،قد يدركون،
بعد حني ،أنهم ّ
فوتوا فرصة تاريخية،
ّ
ع ـنــدمــا قــاب ـلــوا ب ـف ـتــور مـقـتــرحــا ت ـقــدم
بــه فالديمير بــوتــن النضمام روسيا
إلــى الحلف األطـلـســي ،حسبما صـ ّـرح
الــرئـيــس الــروســي فــي املـقــابـلــة نفسها
مع املخرج األميركي.
وال ي ـخ ـت ـل ــف اث ـ ـن ـ ــان عـ ـل ــى أن الـ ـ ـ ّ
ـرد
الـ ــروسـ ــي ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ــات ال ـغــرب ـيــة
ق ــد ح ـقــق ان ـت ـص ــارات تــراك ـم ـيــة ،خــال
األعوام املاضية ،وهو ما يمكن رصده
م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وأوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا...
ّ
ول ـعــل مــا تــرسـمــه مــراكــز األب ـح ــاث في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــن سـيـنــاريــوهــات
عسكرية ،ال يبدو مبشرًا بالنسبة إلى
«األطلسيني» ،خصوصًا أن ال توقعات
حــاسـمــة بـشــأن ّ
رد فـعــل روس ـيــا ،التي
ّ
باتت أكثر قــدرة على التحرك السريع
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ب ـش ـكــل غـيــر
م ـتــوقــع ،يـشـبــه إل ــى ح ــد كـبـيــر ق ـفــزات
الضفدع.

