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مقالة

ّ
المظلة النووية فوق الحلفاء
محمد بلوط ،وليد شرارة

دعا وزارة الداخلية الى التحقيق في «الضغوط
التي تفرض على رواد األعمال» (موقع الكرملين)
ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــر» .وت ـ ـع ـ ـهـ ــد ب ـ ــوت ـ ــن ب ـخ ـفــض
مستوى الفقر بـمـعـ ّـدل النصف خالل
السنوات الست املقبلة .وأشار إلى أنه
«خ ــال ع ــام  ،2000ك ــان ع ــدد الـسـكــان
ال ــذي ــن يـعـيـشــون دون خ ــط ال ـف ـقــر 42
م ـل ـيــونــا ،أي م ــا ي ـع ــادل  30ف ــي امل ـئــة،
ّ
وبحلول عام  ،2012تمكنا من تقليص
النسبة إلــى  10في املئة .ولكن بسبب
ً
األزمة االقتصادية ،ارتفع العدد قليال
ل ـي ـصــل إل ـ ــى  10مـ ــايـ ــن» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ـار على رفــع الـحــد األدنــى
أن العمل جـ ٍ
لــأجــور بـحـلــول أي ــار املـقـبــل ،وه ــو ما
ّ
سيغير معيشة أربعة ماليني روسي،
ًّ
ّ
ّ
لكنه شــدد على أن ذلــك «ال يـقــدم حــا
جذريًا» ،مشيرًا في املقابل إلى أن الحل
يكون بإيجاد املزيد من فرص العمل.
ّ
وأشــار الرئيس الروسي إلى أن بالده
«تمكنت من إحــداث تغيير جــذري في
ما يخص الوضع الديموغرافي ،حيث

ارتفع متوسط العمر من  65عامًا سنة
 ،2000إلــى  73عــامــا سنة  ،2017لكنه
يجب أن يصل إلــى أكثر مــن  80عامًا،
بحلول نهاية العشرينيات من القرن
الحادي والعشرين» ،الفتًا إلى ضرورة
«م ـض ــاع ـف ــة ال ـن ـف ـق ــات ع ـل ــى ال ــرع ــاي ــة
الصحية في الفترة املمتدة بني عامي
 2019و ،2024لتصل إل ــى خمسة في
املئة من الناتج املحلي اإلجمالي».
وأكـ ـ ــد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة « االرتـ ـ ـق ـ ــاء إل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى جـ ــديـ ــد ن ــوعـ ـي ــا ف ـ ــي م ـج ــال
األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة وج ـ ـعـ ــل ال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ــأب ـح ــاث م ــن ب ــن األقـ ــوى
واألكثر فاعلية في العالم» .كما ّ
تطرق
إلـ ـ ــى أهـ ـ ــم امل ـ ـشـ ــاريـ ــع امل ــرتـ ـقـ ـب ــة خ ــال
ال ـع ـق ــد امل ـق ـب ــل ،والـ ـت ــي تـ ــراوحـ ــت بــن
تطوير البنية التحتية في االتصاالت
واملـعـلــومــاتـيــة ،وال ـطــاقــة الكهربائية،
وال ـطــرقــات الـعــامــة ،والـسـكــك الـحــديــد،
وامل ـ ـط ـ ــارات ،واملـ ـنـ ـش ــآت الـلــوجـسـتـيــة
ال ــداعـ ـم ــة ل ـل ـت ـط ـ ّـور االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وال
سيما في ما يتعلق باإلنتاج الزراعي
وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ...إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب زي ـ ـ ــادة
امل ـس ــاح ــات الـسـكـنـيــة م ــن  80مـلـيــونــا
إل ــى  120م ـل ـيــون م ـتــر م ـ ّ
ـرب ــع سـنــويــا،
وتقليص الفائدة على قروض السكن،
ّ
بـمــا يـمــكــن مــن تــأمــن امل ـنــازل لخمسة
ماليني عائلة سنويًا.
ودعــا بوتني وزارة الداخلية الروسية
الـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي «الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـتــي
تـ ـ ـف ـ ــرض ع ـ ـلـ ــى رواد األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال» مــن
قـ ـب ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن «االضـ ـطـ ـه ــاد غ ـي ــر املـ ـب ــرر ل ــرج ــال
األعـ ـم ــال م ــن ق ـبــل ج ـه ــات؛ م ــن بينها
األجهزة األمنية ،غير مقبول مطلقًا...
ألن ــه ي ـقـ ّـوض ثـقــة ال ـنــاس فــي الـقــانــون
ّ
وال ـعــدالــة» .وأك ــد أن الــدولــة الــروسـيــة
«س ـت ــدع ــم ق ـط ــاع األعـ ـم ــال ال ــروس ــي»،
الف ـتــا إل ــى أن حـصـتـهــا فــي االقـتـصــاد
«يجب أن تقل تدريجيًا».
ّ
وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـتـسـلـيــح ،قـ ــال إن
«الـعـمـلـيــة ف ــي س ــوري ــا أظ ـه ــرت زي ــادة
ق ـ ــدرات الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ــروس ـي ــة».
وأش ــار إل ــى اعـتـمــاد ال ـقــوات الــروسـيــة
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  300ن ـ ـم ـ ــوذج جـ ــديـ ــد مــن
املـ ـع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة خـ ــال ال ـس ـنــوات
الست املاضية ،الفتًا إلى زيادة حصة
األسلحة الحديثة في تسليح القوات
الروسية ب ــ 3.7أضعاف .وفــي معرض
ح ــدي ـث ــه ع ــن امل ـن ـظ ــوم ــات ال ـع ـس ـكــريــة
الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ص ـ ـ ـ ــاروخ
«س ــارم ــات» ،ح ــذر مــن أن «أي اع ـتــداء
ع ـل ــى روس ـ ـيـ ــا وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،سـيـعـتـبــر
ه ـج ــوم ــا نـ ــوويـ ــا ،وب ــال ـت ــال ــي سـيـكــون
الــرد فــوريــا» ،مـشــددًا على أن «مبادئ
الـجـيــش الــروســي لــم تتغير» فــي هــذا
اإلطار.
وبــرغــم ذل ــك ،ش ــدد عـلــى «أن ـنــا نحمي
مـصــالـحـنــا ،ون ـح ـتــرم مـصــالــح ال ــدول
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ونـ ـعـ ـتـ ـم ــد عـ ـل ــى الـ ـق ــوان ــن
واملــواث ـيــق الــدول ـيــة ،وه ــذه األســالـيــب
ت ـس ـمــح ل ـن ــا ب ــإق ــام ــة عـ ــاقـ ــات ط ـي ـبــة،
م ــع غــالـبـيــة دول ال ـع ــال ــم ،كــالـعــاقــات
االسـتــراتـيـجـيــة ب ــن روس ـي ــا والـصــن
والـهـنــد ،وتـطـ ّـور الـعــاقــات مــع الكثير
م ــن ال ـش ــرك ــاء ف ــي ال ـع ــال ــم» ،م ــؤك ـدًا أن
روسيا «ترغب في تطوير التعاون مع
الــواليــات املتحدة واالتـحــاد األوروبــي
وأن ت ـكــون ل ــدى شــركــائـنــا الـعـقــانـيــة
ّ
والتصدي
باتجاه الـتـعــاون املتكافئ
للتحديات املشتركة ،وبـنــاء مستقبل
العالم املترابط واملتكامل».

إذا مــا استثنينا اإلع ــان عــن الـصــاروخ
الـجـ ّـوال العامل بمحرك نــووي ،والــذي ال
ســابــق لــه ،فــا مـفــاجــأة س ــواه لـلـقــول ّإن
استراتيجية كـبـيــرة كــاســرة لـلـتــوازنــات
حضرت في لهجة التحدي الكبيرة في
خ ـطــاب فــاديـمـيــر ب ــوت ــن .ال ـخ ـطــاب هو
أيضًا ترسيخ للمسار التصعيدي الذي
يدخل فيه القطب الروسي السابق للحرب
ال ـب ــاردة م ـج ــددًا ،إل ــى م ـنــازلــة كــونـيــة مع
الــواليُــات املتحدة ،وخصوصًا أن القليل
عل َن عنه ُيعيد روسيا نحو السباق
الذي أ ِ
إل ــى الـتـسـلــح الـ ــذي تـنـفــخ ف ـيــه ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،رغــم الـتـفــاوت الكبير هــذه املــرة
بــن مـيــزانـيــات روس ـيــة ال تـتـعــدى الـ ـ ٦٠
مليار دوالر ،وميزانية أميركية تفوقها
بعشرة أضعاف على األقل ،جرى للمرة
األولـ ــى مـنــذ ع ـقــود تثبيتها مل ــدة عامني
متتاليني عند عتبة الـ  ٧٠٠مليار دوالر
فــي الـكــونـغــرس قـبــل أســاب ـيــع ،فــي حني
ّ
تعذر على إدارة باراك أوباما تخصيص
مــا ي ـعــود مـنـهــا لـلـعـمـلـيــات والـتـسـلــح إال
لفترات قصيرة ال تتجاوز أشهرًا.
الالفت أيضًا في خطاب الرئيس الروسي
أن ــه ي ـحــرر نـفـســه م ــن ّأي خ ـطــوط حمر
في اللجوء الــى الضربة النووية ،لينشر
املـظـلــة الـنــوويــة االسـتــراتـيـجـيــة الــروسـيــة
للمرة األولى منذ أن طواها انهيار الكتلة
االش ـتــراك ـيــة فــي أوروبـ ــا الـشــرقـيــة ،قبل
ثالثة عقود .ورغــم أن الرئيس الروسي
ّ
لم يشر بوضوح الى هؤالء الحلفاء ،فإنه
ق ــال« :إن أي اسـتـخــدام للسالح الـنــووي
ضد روسيا أو حلفائها ،سواء كان بقوة
صغيرة أو متوسطة أو أخرى ،سنعتبره
هجومًا نوويًا على بالدنا .والرد سيكون
فــوريــا مــع كــل مــا يـتــرتــب عـلــى ذل ــك من
عـ ــواقـ ــب» .ذلـ ــك أن االنـ ـتـ ـش ــار ال ــروس ــي
الـكـثـيــف فــي س ــوري ــا ،واالعـ ـت ــراض على
الهجوم األميركي إللغاء االتفاق النووي
مع إيران ،قد ّيتيحان مع بعض التسامح
الزعم بـ ّ
ـأن مظلة بوتني النووية قد تظلل
حلفاءه فــي املستقبل مــن بحر قزوين،
إلى األبيض املتوسط.
«احتواء روسيا لم ينجح» .قالها الرئيس
فالديمير بوتني بثقة وبقوة في خطابه
أمــام الجمعية الفيدرالية الروسية ،الذي
ضمنه رسائل حازمة للمعسكر الغربي
بقيادة الواليات املتحدة« .نحن لم نخف
أبـ ـدًا خـطـطـنــا ...وعـلــى الــرغــم مــن جميع
امل ـش ـك ــات ،إن ــه ألم ــر مــدهــش أن تبقى
روسيا القوة النووية األولــى .ال أحد أراد
الحديث معنا ،ال أحد أراد اإلنصات إلينا.
أنصتوا إلينا اآلن!» .وقد كشف الخطاب
عــن ن ـجــاح روس ـيــا فــي ب ـنــاء منظومات
ســاح جديدة ومتطورة تسمح بتعديل
موازين القوة والرعب والردع على النطاق
العاملي وتشكل رافعة لسياسة جوهرها
دفاعي ،تهدف إلــى إفشال استراتيجية
االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أس ـق ـطــت
االتحاد السوفياتي منذ نيف وربع قرن،
واملعتمدة منذ ذلك الحني ضدها ،وانتزاع
االعـتــراف بها كالعب دولــي من الدرجة
األول ـ ــى ي ـتــم ال ـت ـعــامــل م ـعــه ع ـلــى أس ــاس
الندية.
ق ــام ــت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء عـلــى
ركـيــزتــن :العمل ال ــدؤوب لتوسيع حلف
ً
شـمــالــي األط ـل ـســي ش ــرق ــا ،وصـ ــوال الــى
حدود روسيا والسعي املحموم لتطوير
مـنـظــومــات ال ـســاح الـتـقـلـيــدي وال ـنــووي
ل ـتــأمــن ت ـف ــوق أم ـي ــرك ــي ن ــوع ــي عـلـيـهــا.
املرحلة األولــى من توسيع الحلف بدأت

عــام  1999مــع ضــم تشيكيا وهنغاريا
وبـ ــول ـ ـنـ ــدا إل ـ ـيـ ــه ،ت ـل ـت ـه ــا م ــرحـ ـل ــة ثــان ـيــة
ع ــام  2004ش ـه ــدت ان ـض ـمــام بـلـغــاريــا
وأستونيا والتفيا وليتوانيا ورومانيا
وسلوفاكيا وسلوفينيا .انضمام هذه
البلدان إلى الحلف يعني عمليًا تموضع
قـ ــوات عـسـكــريــة أم ـيــرك ـيــة فـيـهــا ونـشــر
ب ـطــاريــات مـنـظــومــة الـ ــدرع الـصــاروخـيــة
ف ــي ب ـع ـض ـهــا وتـ ـخ ــزي ــن ق ـن ــاب ــل ن ــووي ــة
فــي بعضها اآلخ ــر ،كـمــا هــي ال ـحــال مع
عــدد مــن دول الحلف كأملانيا وإيطاليا
وهولندا وتركيا ،حيث تحتفظ واشنطن
بحوالى مئتي قنبلة نووية .قامت روسيا
ب ــوق ــف ت ـم ــدد «الـ ـن ــات ــو» ن ـحــو ح ــدوده ــا
بالتدخل العسكري املباشر في جورجيا
وأوكرانيا وأظهرت عبر مشاركتها في
الحرب السورية أنها قادرة على الشروع
بـعـمـلـيــات عـسـكــريــة ك ـب ــرى ،ب ـع ـي ـدًا عن
ح ــدوده ــا ول ـف ـتــرة طــويـلــة زمـنـيــا دفــاعــا
ع ـ ّـمــا تـعـتـبــره مـصــالـحـهــا ال ـح ـيــويــة ،أي
ّ
أنها ،بكالم آخر ،منعت استكمال عملية
حصرها داخــل حــدودهــا وع ــادت العبًا
على الساحة الدولية.
الركيزة الثانية ،وهــي املضي في سباق
التسلح لتأمني غلبة نوعية على روسيا،
أكدتها الوثيقة النووية التي أعلنها وزير
الــدفــاع األميركي جايمس ماتيس .وقد
اعتبر وزير الخارجية سيرغي الفروف،

حرر نفسه من ّ
أي
خطوط حمر في اللجوء
إلى الضربة النووية

مؤتمر نزع األسلحةّ ،أن
في مداخلة
أمام ِّ ُ
ُ
هــذه الوثيقة تـشــكــل تغييرًا جــذريــا ّفي
االستراتيجية النووية األميركية ،تؤثر
بـشـكــل مــدمــر عـلــى االس ـت ـق ــرار واألم ــن
الدوليني.
االستعراض النووي للرئيس بوتني ،بدأ
بالصاروخ «سارمات ،»26Sarmat-RS
أو «ال ـش ـي ـطــان  »٢كـمــا ع ـ ّـمــده ج ـنــراالت
ُ
«الـنــاتــو» الــذيــن شـ ِـغـلــوا بــه طــوال العامني
املاضيني .ورغم ّأن برامج تطويره بدأت
عـ ــام  ،٢٠٠٩فـ ـ ـ ّ
ـإن م ـع ــرف ــة األط ـل ـس ـيــن
واألميركيني به لم تكتمل إال بعد إجراء
تجارب ناجحة على إطالقه في آب عام
 ،٢٠١٦للكشف عنه فــي تشرين األول
الــذي تــاه« .الشيطان  »٢اخـتــار الــروس
أن يصل مداه إلى عشرة آالف كلم ،وأن
يقطع  ٢٤ألف كلم في الساعة ،متجاوزًا
ســرعــة ال ـصــوت عـشــريــن م ــرة .وبــوســع
التي يزنها ،أن تتسلح بـ  ٢٤رأسًا
املئة طن ّ
نــوويــا ،لـكــل منها أن ينفصل ويصيب
ً
هدفًا مستقال ،وتصل الـقــوة التدميرية
لكل منها إلى خمسة آالف طن تفجيري،
لـتـسـتـحــق اسـ ــم س ــاك ــن ال ـج ـح ـيــم ال ــذي
تحمله إذا ما قورنت بقنبلة هيروشيما
التي لم تتجاوز الـ  ١٨كيلو طن.
ُ
ويصح القول إن مفاجأة اإلعالن البوتيني
بــامـتـيــاز هــي فــي الـكـشــف عــن ص ــاروخ
ج ــوال يعمل بـمـحــرك ن ــووي .ال ـصــاروخ
بمحركه ال مدى محددًا له ،وال زمن يحد
قدرته على االستمرار في التحليق في
املحرك الـنــووي الــذي ال
الجو ما شــاء له
ّ
تنضب طاقته أن يحلق أيامًا وأسابيع،

وهــو األول مــن نوعه فــي مجال التسلح
الـصــاروخــي ال ــذي لــم ُيـقـ َّـيــض لجنراالت
وج ـ ـيـ ــوش مـ ــا قـ ـب ــل ومـ ـ ــا بـ ـع ــد الـ ـح ــرب
الـبــاردة على الـســواء أن يحظوا بــه ،رغم
سعير السباق الــى التسلح ،وامليزانيات
الضخمة التي خصصت لها .ال يجهل
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ت ـق ـن ـي ــات الـ ــدفـ ــع الـ ـن ــووي
للصواريخ الجوالة ،وقد امتلكوا برنامجًا
مـشــابـهــا ف ــي الـسـتـيـنـيــات ،س ــرع ــان ما
تخلوا عنه عام  .١٩٦٨الصاروخ مولود
م ـك ـتــوم االسـ ــم ف ــي تــرســانــة فــاديـمـيــر
بــوتــن ،سيقلب مـفــاهـيــم الـ ــدرع ال ـنــووي
ألن ــه سـيـكــون قـ ــادرًا عـلــى الـتـحـلـيــق في
مسار ّ
متعرج ،ومنخفض لتجنب شبكة
الدرع الصاروخية األميركية في أوروبا،
وخـصــوصــا ّأن «نـقــاطــا عـمـيــاء» كثيرة،
ال تغطيها الـ ــرادارات األطلسية ،ال تــزال
تتخلل مناطق انتشار هذه الصواريخ.
م ــا ي ـن ـحــو إل ـي ــه ال ـخ ـط ــاب ال ـبــوت ـي ـنــي هو
ان ــدراج ــه بــدي ـهــة ف ــي ال ــزم ــن االنـتـخــابــي
ال ــرئ ــاس ــي الـ ـ ــذي ال ي ـن ـب ـغــي أن تـشـغــل
خــوات ـي ـمــه رئ ـي ـســا مــرش ـحــا إل ــى خــافــة
ن ـف ـســه ،دون أن ي ـجــد م ـنــاف ـســا جــدي ـرًا
ب ـ ـ ــه .وه ـ ـ ــو خ ـ ـطـ ــاب ي ـف ـي ــض بـ ــذلـ ــك عــن
الـحــاجــات االنتخابية الـفــوريــة ليتصدى
ل ـك ــرة ال ـت ـحــديــات األم ـيــرك ـيــة املـشـتـعـلــة،
ّ
استقر األمر بالفريق
وخصوصًا بعدما
األميركي األمني والدفاعي ،على اعتبار
روس ـي ــا الـتـهــديــد االس ـتــرات ـي ـجــي األول،
وب ــاإلج ـم ــاع ب ــن أع ـم ــدة ال ــدول ــة العميقة
فـ ــي امل ـ ـخـ ــابـ ــرات والـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون واألمـ ـ ــن
القومي ،من مايك بومبيو ،مرورًا بجون
ً
وانتهاء بهربرت
كيلي ،فجيمس كيلي،
مــاكـمــاسـتــر .وه ـنــاك مــا يستدعي أكثر
م ــن م ـج ــرد اس ـت ـن ـفــار لـلـبــوتـيـنـيــة ،ففي
الــوثــائــق االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة التي
توالى صدورها منذ أيلول املاضي ،من
وثـيـقــة الــدفــاع الــوطـنــي ،الـتــي لــم يكشف
إال عــن الـقـلـيــل مـنـهــا ،إل ــى استراتيجية
األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي الـ ـت ــي أذاع ـ ـهـ ــا الــرئ ـيــس
ً
دونالد ترامب ،وصوال إلى وثيقة النووي
األمـيــركــي األخ ـي ــرة ،تـصــويــب متضافر
على ض ــرورة اإلع ــداد ملــواجـهــة روسـيــا،
ألن ه ـن ــاك م ــا ي ـس ـتــدعــي إع ـ ــان تــأهــب
ل ـكــل م ــا تـسـتـطـيـعــه ال ـبــوت ـي ـن ـيــة ،بـعــدمــا
ع ــادت امل ـخــابــرات العسكرية األميركية
إلــى أوراقـهــا القديمة في الحرب الباردة،
وأصـ ــدرت ال ـعــام امل ــاض ــي ،لـلـمــرة األول ــى
منذ ّعــام  ،١٩٩١تقريرها الـسـنــوي عن
التسلح الــروســي ،كدليل عمل لــأركــان
األم ـي ــرك ـي ــة .وأس ـه ــب هـ ــذا ال ـت ـقــريــر في
الحديث عن مشاريع التسلح الروسية،
وال ـقــدرات الحالية لــروسـيــا ،مــع التركيز
على برامج الصواريخ الجوالة .وتحدث
الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ع ـ ــن ال ـخ ـطــة
العشرية « ٢٠٢٠-٢٠١١لتسلح الــدولــة»
الــروس ـيــة ،ونـ ــزوع الـ ــروس إل ــى تفضيل
الضربة النووية البعيدة ،وإطالقها من
مـنـصــات مـتـحــركــة ،ال يـمـكــن لشبكات
اإلنــذار املبكر أن تتصدى لها ،من بينها
أيضًا صواريخ «كينجال» أو «الخنجر»
التي يبلغ مداها ألفي كيلومتر ،ويمكن
إطالقها من الطائرات.
بوتني َ
أعلم األميركيني بما باتوا يعرفونه
أخيرًا بسبب خطأ ضابط روســي ظهر
فــي تـقــريــر تـلـفــزيــونــي قـبــل ثــاثــة أع ــوام
وهو يحمل خرائط لغواصة غير مأهولة،
تحمل اســم املنظومة املتعددة األه ــداف،
وهي منظومة بقيت في ّ
حيز التكهنات،
إلى أن صدر تقرير أميركي قبل أسابيع
يـتـحــدث عـنـهــا ،وه ــو م ــا ت ـب ـ ّـرع الــرئـيــس
بوتني بتأكيده.

