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سيرغي سكريبال

جاسوس لمهمة أخيرة
ً
لم يكن سهال على الجاسوس الروسي المزدوج أن
ينتقل إلى بلدة سالزبري البريطانية الهادئة .فالحياة
الهادئة والبسيطة قد ال تناسب من ذاق طعم
الحياة المليئة باﻟﻤﻐﺎﻣﺮات اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎلمخاطر ،قبل
أن يقرر بيع بالده بالقليل .مهمات كثيرة قام بها
سيرغي سكريبال منذ انضمامه إلى القوات الجوية
السوفياتية فى الستينيات حتى إلقاء القبض
عليه عام  2004بتهمة الخيانة العظمى ،وتسريب
معلومات عن العمالء الروس في بريطانيا مقابل
ّ
المال .إال أن تلك المهمات عادت إلى حياته عقب
خروجه «إلى الحرية» بعد ست سنوات من ّالسجن
وانتقاله إلى بريطانيا .الشهر الماضي ،بدا أن سيرغي
ُ
خدم لمهمة أخيرة «دنيئة»
است ِ
رنا حربي
في الرابع من الشهر املاضيُ ،عثر على
الـعـمـيــل امل ـ ــزدوج وضــابــط امل ـخــابــرات
الــروســي املتقاعد سيرغي سكريبال
( 66عامًا) يصارع من أجل البقاء على
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ،ع ـلــى مـقـعــد ف ــي منطقة
س ــال ــزب ــري ،ج ـن ــوب ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،وإل ــى
جانبه ابنته يوليا ( 33عامًا).
«بــا لــون وال رائـحــة وال طعم وأخطر
من السارين»؛ «أقوى بعشرة أضعاف
مــن غ ــازات األع ـصــاب املستخدمة في
األس ـل ـحــة م ـثــل غ ــاز »vx؛ «أخ ـط ــر من

ال ـغــاز ال ــذي قـتــل شـقـيــق زع ـيــم كــوريــا
ّ
«يتسبب في
الشمالية فــي ماليزيا»؛
مـ ــوت ب ـط ــيء ومـ ــؤلـ ــم» .م ــا س ـب ــق ،هو
م ـل ـخــص ع ــن األوص ـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــي س ــرت
ُ
إع ــامـ ـي ــا عـ ــن ال ـ ـغـ ــاز ال ـ ــذي اس ــت ـخ ــدم
لتسميم الجاسوس الروسي السابق.
ُ
وي ـع ــرف ال ـغ ــاز بــاســم «نــوفـيـتـشــوك»،
َّ
ط ــوره علماء االتـحــاد السوفياتي في
بــدايــة السبعينيات ،وت ـقــول لـنــدن إن
روسـيــا هــي «الــوح ـيـ ّـدة» ال ـقــادرة على
تطويره ،وبالتالي فإنها ،وفق رئيسة
الوزراء تيريزا ماي« ،املسؤولة عن هذا
الهجوم الوقح والدنيء».

ترامب ...ال ُي ّ
صدق!
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» ّأن الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب ،اتهم موظفي
إدارت ــه بتضليله فــي شــأن عــدد الديبلوماسيني الــروس الــذيــن تقرر طــردهــم على خلفية
«قضية سكريبال» .ونقلت الصحيفة عن «مسؤول في البيت األبيض» ّأن مساعدي ترامب
عرضوا عليه في  24الشهر املاضي ،خطة عمل منسقة مع الحلفاء األوروبيني لـ«معاقبة
موسكو» على وقوفها املزعوم وراء تسميم الجاسوس املزدوج السابق سيرغي سكريبال،
وابتنه .وشرح املوظفون لرئيسهم أن الواليات املتحدة ستطرد من الديبلوماسيني الروس
«ما يساوي تقريبًا عدد الديبلوماسيني الروس الذين قرر حلفاء واشنطن طردهم».
ووفــق الصحيفة ،فإن مساعدي ترامب كانوا يقصدون العدد اإلجمالي للديبلوماسيني
الروس الذين طردتهم لندن ،وكانت باريس وبرلني وعواصم أوروبية أخرى بصدد ترحيلهم،
لكن ترامب اعتقد لسبب ما ّأن «الحديث يدور
عن عدد املطرودين من كل دولة على حدة»!
وف ــي  26آذار أعـلـنــت واش ـن ـطــن ع ــن ط ــرد 60
ديبلوماسيًا روسـيــا ،فــي حــن اكتفت كــل من
فــرنـســا وأملــان ـيــا ب ـطــرد  4ديـبـلــومــاسـيــن لكل
منهما ،مــا أث ــار غضب تــرامــب ،خصوصًا ّأن
اإلع ــام اعـتـبــر مــوقــف الـبـيــت األب ـيــض «األكـثــر
تشددًا بني جميع الدول الغربية» .وتابع املصدر:
ً
«حني علم ترامب ،أطلق كيال من الشتائم ،متهمًا إدارته بخداعه».
يذكر أن واشنطن طردت  60ديبلوماسيًا روسيًا وأغلقت القنصلية الروسية في سياتل
شرق الواليات املتحدة ،في حني قررت  25دولة أوروبية ،إضافة إلى كندا وأستراليا ،ترحيل
ما إجماله  63ديبلوماسيًا روسيًا عن أراضيها ،وذلــك «تضامنًا مع موقف لندن» في
قضية تسميم سكريبال.

أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،س ـ ــوف يـعـلــن
رئيس املركز البريطاني لدراسة املواد
ال ـســامــة ف ــي «ب ــورت ــون داون» ،غ ــاري
ايتكينهيد« ،عــدم التمكن مــن تحديد
مصدر غاز األعصاب» ،في تصريح لم
يكبح جماح الحملة الدبلوماسية ضد
روس ـي ــا ،وال حـمـلــة «الـشـيـطـنــة» التي
تـقــودهــا لـنــدن وم ــن خلفها واشنطن
ع ـل ــى روس ـ ـيـ ــا ورئ ـي ـس ـه ــا فــادي ـم ـيــر
بــوتــن ،ال ــذي شـ ّـبـهــه وزي ــر الخارجية
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي بـ ـ ــوريـ ـ ــس جـ ــون ـ ـسـ ــون،
بالزعيم النازي أدولف هتلر.
ّ
التشبيه «املقزز» ،وفق الكرملن ،ليس
بجديد ،إذ سبق أن استخدمته وزيرة
الخارجية األميركية السابقة هيالري
ك ـل ـي ـن ـتــون ،ف ــي آذار عـ ــام ( 2014قـبــل
أن تـتــراجــع ع ـنــه) ،وكـ ـ ّـرره ول ــي العهد
الـبــريـطــانــي األم ـيــر ت ـشــارلــز ،فــي ّأي ــار
ّ
األمر الذي علق عليه
من العام نفسهّ ،
بوتني في حينه بأنه «ال يليق بسلوك
امللوك».
سيرغي وابنته ال ي ــزاالن حاليًا على
ّ
قيد الحياة ،حتى إن األخيرة خرجت
مــن املستشفى وه ــي «بــوضــع صحي
ممتاز» .لكن ال أحد يعرف أين يوليا،
ُ
فـيـمــا ق ــرأ شــرطــي رس ــال ــة لـهــا (كـتـبــت
ـة) ،وجهتها إلــى
بلغة انكليزية أنـيـقـ ّ
موسكو ،تؤكد فيها أنها ال تريد «أي
مـســاعــدة» مــن بــادهــا وال تــريــد رؤيــة
أهلها وأصدقائها.
ّأم ـ ـ ـ ــا روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،فـ ـل ــم «ت ـ ـت ـ ـنـ ـ َّـح ج ــان ـب ــا
وت ـ ـخـ ــرس» ك ـم ــا ط ـل ــب وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الـب ّــريـطــانــي غـيـفــن وي ـل ـيــام ـســون ،بل
شنت حملة إعالمية مـضــادة ،تكشف
ّ
زيــف ادعـ ــاءات لـنــدن ،متهمة األخـيــرة
بـفـبــركــة الــوقــائــع واس ـت ـغــال ال ـحــادث
سـيــاسـيــا .وب ــن االس ـت ـهــزاء والـجــديــة،
يـمـكــن اخ ـت ـصـ ّـار املــوقــف ال ــروس ــي من
االتـهــامــات بــأنـهــا مـجــرد «هـ ــراء» ،كما
وصـفـهــا الــرئـيــس ال ــروس ــي فالديمير
بوتني ،ولكنها في الوقت نفسه ّ
«تهدد
السلم واألمن الدوليني» ،وفق ما أعلن
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي سـيــرغــي
الفروف.

ّ
بالتجسس لمصلحة بريطانيا في مقابل مبلغ مالي ال يتعدى
كان سكريبال قد اعترف
 100ألف دوالر أميركي (أ ف ب)

َّ
«تتنح جانبًا
موسكو لم
وتخرس» كما طلب وزير
الدفاع البريطاني

«هراء»
مـ ـس ــاء ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء ،ف ــي ال ـخــامــس
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري :ف ــي وق ــت كــانــت
ف ـيــه ال ـص ـحــف ال ـغــرب ـيــة تـنـعــى يــولـيــا
سـ ـك ــريـ ـب ــال ب ـف ـع ــل مـ ـ ـ ّـرور شـ ـه ــر عـلــى
دخولها في غيبوبة ،بثت قناة «روسيا
ً
 »1تسجيال صوتيًا ملكاملة هاتفية بني
يــول ـيــا وقــري ـب ـت ـهــا ،ف ـي ـك ـتــوريــا ،تـ ّـؤكــد
ف ـيــه اب ـن ــة ال ـج ــاس ــوس ال ـس ــاب ــق أن ـهــا
ستخرج من املستشفى .وبعد ساعات
م ــن تـشـكـيــك اإلعـ ـ ــام ال ـبــري ـطــانــي في
صحة التسجيل ،سارعت شرطة لندن
إلــى نشر بـيــان تــؤكــد فيه «املـعـجــزة»:
ض ـح ـي ــة ال ـ ـغـ ــاز األخ ـ ـطـ ــر فـ ــي ال ـع ــال ــم
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادت وعـ ـيـ ـه ــا «ق ـ ـبـ ــل أس ـ ـبـ ــوع»
وحــالـتـهــا «تـتـحـ ّـســن يــومــا بـعــد آخ ــر»،
ّ
علمًا بأن السلطات البريطانية رفضت
م ـنــح فـيـكـتــوريــا تــأش ـيــرة دخـ ــول إلــى
األراضــي البريطانية لالطمئنان على
ابنة ّ
عمها.
«ف ـ ـقـ ــط الـ ـ ـ ـ ــروس أتـ ـ ــاحـ ـ ــوا لـ ـن ــا س ـم ــاع
صوت يوليا سكريبال» ،كتب السفير
البريطاني السابق لــدى أوزباكستان
كريغ موراي ،على ّ
مدونته .هذا الرجل
ال ــذي يـتـعــرض لحملة شــرســة بسبب
ت ـش ـك ـي ـكــه فـ ــي ّادع ـ ـ ـ ـ ــاءات ل ـ ـنـ ــدن ،ات ـهــم
سـلـطــات ب ــاده بــانـتــزاع التصريحات

ب ـ ــ«اإلكـ ــراه» ،لـيــس مــن يــولـيــا فحسب،
بل أيضًا من املسؤولني في املختبرات
واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،وبـ ـتـ ـش ــوي ــه ال ــوق ــائ ــع
وت ـحــريــف ال ـح ـقــائــق ب ـه ــدف ال ـتــرويــج
لــروايــة تـكــون موسكو املتهم الوحيد
فيها.
صعب أن يـخــرج رجــل بمكانة مــوراي
الــدبـلــومــاسـيــة عـلــى اإلج ـمــاع الـغــربــي.
ّ
ل ـكــن ع ـلــى ك ــل حـ ــال ،فـ ــإن ت ـلــك ال ــرواي ــة
الـتــي «حــاكــت خيوطها االستخبارات
الـبــريـطــانـيــة» ،وف ــق الـسـفـيــر الــروســي
فــي بــريـطــانـيــا ألـكـسـنــدر ياكوفينكو،
بـ ــدأت حـبـكـتـهــا ب ــاالن ـف ـ ًـراط ف ــي األي ــام
القليلة املــاض ـيــة ،خــاصــة عـقــب إعــان
ّ«منظمة حظر األسـلـحــة الكيميائية»
أنــه فــي حــن ّأن املــادة التي ّ
تسمم بها
العميل البريطاني السابق هي بالفعل
ّ
«نوفيتشوك» ،فــإن مصدرها لم يمكن
تحديده.
«ال ي ــوج ــد أي دل ـي ــل ع ـلــى أن روس ـيــا
ق ــام ــت ب ـت ـطــويــر وت ـخ ــزي ــن م ــا ُيـسـمــى
نوفيتشوك ،ال اليوم وال في املاضي»،
يـ ـق ــول إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» الـ ـب ــاح ــث فــي
العلوم السياسية ودراســات التواصل

الـسـيــاســي الـبــروفـيـســور فــي «جــامـعــة
شـيـفـيـلــد» ب ـيــرس روب ـن ـس ــون ،مـشـيـرًا
ّ
إلـ ــى أن ت ـك ـنــولــوج ـيــا ص ـن ــاع ــة ال ـغ ــاز
ّ
ال ـ ــذي ي ـشــب ـهــه ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون ب ـم ــادة
«« ،»A234مـ ـت ــاح ــة لـلـمـتـخـصـصــن
ويمكن إنتاجها بسهولة في أي شركة
للمواد الكيميائية» ،بما فــي ذلــك في
مختبر «بورتون داون» الذي يبعد 12
كيلومترًا فقط عــن مـكــان ال ـحــادث في
سالزبري.
فيل مـيــرزايــانــوف ،وهــو أحــد مبتكري
غ ــاز «نــوف ـي ـت ـشــوك» ،يــؤكـّـد ه ــذا األم ــر،
بـقــولــه الـشـهــر امل ــاض ــي إنـ ــه كـشــف عن
تركيبة املــادة السامة في كتاب نشره
بـعــدمــا هــاجــر إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ح ـيــث ي ـق ـيــم «فـ ــي م ـن ــزل ف ــاخ ــر» حتى
اليوم ،وقد تجاوز التسعني من عمره.
ّ
ُ ِّ
وي ـ ــذك ـ ــر مـ ـي ــرزاي ــان ــوف بـ ـ ــأن ال ـع ـل ـمــاء
وامل ـخ ـت ـص ــن ف ــي ت ــرك ـي ــب هـ ــذه املـ ــادة
ّ
«هاجروا إلى بلدان مختلفة بعد تفكك
االتحاد السوفياتي».
أمام مجمل هذا املشهد ،سارعت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة إل ـ ــى ح ــذف
تغريدة كانت قــد نشرتها فــي  22آذار
املاضي على صفحتها الرسمية على
ّ
«تــوي ـتــر» ،تــؤكــد فـيـهــا أن «خ ـب ــراء في
ب ــورت ــون داون حـ ـ ّـددوا بــدقــة أن امل ــادة
املستخدمة فــي ســالــزبــري أنتجت في
روسـيــا» .ولكن خيار «الـحــذف» متاح
فقط في العالم االفتراضي ،لذا ّ
تمسك
وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــريـطــانــي بموقفه
السابق ،وج ـ ّـدد اتهاماته ملوسكو ،ما
دفع األخيرة إلى قلب الطاولة على لندن
وم ـن ـظ ـمــة «ح ـظ ــر األس ـل ـح ــة» وجـمـيــع
الدول الداعمة لالستنتاج البريطاني،
وفي مقدمتها الواليات املتحدة ودول

حـلــف الـشـمــال األط ـل ـســي .فـفــي هجوم
عنيف نقل موسكو مــن مــوقــع املــدافــع
إلــى مــوقــع املـهــاجــم ،أعلنت الخارجية
ّ
الروسية أن التطورات األخيرة «تؤكد
أن السلطات البريطانية تقوم بإجبار
س ـي ــرغــي وي ــول ـي ــا ع ـل ــى امل ـش ــارك ــة فــي
فبركة موجهة ضد روسيا».
سيرغي الف ــروف ذهــب إلــى حـ ّـد اتهام
منظمة «حـظــر األسـلـحــة الكيميائية»
بالتالعب في نتائج تحقيقاتها بهدف
إدانـ ـ ـ ــة روسـ ـ ـي ـ ــا ،م ـع ـل ـنــا فـ ــي ت ـصــريــح
ّ
أث ــار ال ـج ــدل ،أول م ــن أم ــس ،أن امل ــادة
املستخدمة «هي بي زد التي لم تنتجها
سابقًا».
روسيا وال االتحاد السوفياتي
ّ
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الفـ ـ ـ ـ ــروف أن بـ ـ ـ ــاده ت ـل ــق ــت
ّ
معلومات «سرية» مفادها أن مختبر
ّ
املتخصص في
«سبييز» السويسري
ال ـت ـهــديــدات الـكـيـمـيــائـيــة أب ـلــغ منظمة
«حـظــر األسـلـحــة الكيميائية» عـثــوره
على «مــادة بي زد في جميع العينات
ال ـت ــي أخ ــذه ــا م ــن م ـس ــرح ال ـجــري ـمــة»،
ً
م ـت ـس ــائ ــا عـ ــن س ـب ــب «إغ ـ ـ ـفـ ـ ــال» ه ــذه
الــوثـيـقــة( .لــم يتوقف الـهـجــوم املضاد
هنا ،إذ قــام الــوزيــر الــروســي بتوسيع
ن ـ ـطـ ــاق االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ،م ـع ـل ـن ــا أن ل ــدى
ب ــاده أدل ــة «دام ـغ ــة» عـلــى أن الهجوم
امل ـف ـتــرض بــاألسـلـحــة الـكـيـمـيــائـيــة في
دومــا السورية كــان «مسرحية» أعـ ّـدت
ّ
بمشاركة «اسـتـخـبــارات أجنبية تشن
ح ــال ـي ــا ح ـم ـل ــة ك ــراهـ ـي ــة واس ـ ـعـ ــة ضــد
روسيا»).

«تهديد للسلم واألمن»

من ّ
سمم سيرغي وابنته؟ كيف؟ ملاذا؟
أسئلة على األرجح ستبقى بال أجوبة.
الحقيقة الــوحـيــدة الـتــي قــد يتذكرها

ّ
العالم هي أن محاولة تسميم كولونيل
ســابــق ف ــي االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة
ّ
بالتجسس
الــروسـيــة كــان قــد اعـتــرف
ملـصـلـحــة بــريـطــانـيــا ف ــي مـقــابــل مبلغ
مالي ال يتعدى  100ألف دوالر أميركي،
أشـعـلــت أس ــوأ أزم ــة دبـلــومــاسـيــة بني
الغرب وروسيا منذ «الحرب الباردة».
فأهمية الـحــادثــة ليست فــي الـحــادث
نفسه ،بــل فــي طريقة عــرضــه إعالميًا
وتـضـخـيـمــه س ـيــاس ـيــا ودول ـ ـيـ ــا ،وفــي
توقيته والسياق العام الذي جاء فيه.
دوافـ ــع ه ــذا «االس ـت ـع ــراض» وأه ــداف ــه
ع ـ ــدة ،ت ـب ــدأ م ــن س ــوري ــا والـ ـتـ ـط ــورات
األخيرة التي شهدتها ،وقد ال تنتهي
ّ
عند ح ــدود مــا أكــدتــه املتحدثة باسم
الخارجية الروسية ماريا زاخــاروفــا:
«إعادة إحياء سباق التسلح».
ِّ ً
ُمـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة بـ ـتـ ـص ــري ــح ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
البريطاني طالب فيه بتحديث القوات
امل ـس ـل ـح ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ع ـل ــى خـلـفـيــة
«الـهـجــوم ب ــدم ب ــارد عـلــى سـكــريـبــال»،
ق ــال ــت زاخـ ــاروفـ ــا إن «تـضـخـيــم لـنــدن
لقضية سكريبال هي محاولة لتبرير
ّ
ال ـن ـف ـق ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» ،م ـض ـي ـفــة أن

كشف الفروف قبل
يومين :المادة هي
«بي زد» ،ولم تنتجها
موسكو يومًا

ً
نشرت صحيفة «ذا انترسبت» مقالة بعنوان «نعلم أين يعيش أطفالك :هكذا
ً
هدد جون بولتون مسؤوال دوليًا» ،كشفت فيها ّأن مستشار األمــن القومي
الـجــديــد للرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،ج ــون بــولـتــون ،سـبــق لــه أن هـ ّـدد
الديبلوماسي البرازيلي املتقاعد والــرئـيــس السابق ملنظمة «حظر األسلحة
الكيماوية» جوزيه البستاني.
وكتب الصحافي والكاتب السياسي البريطاني مهدي حسن ،أنه «في أوائل
عــام  ،2002أي قبل عــام من غــزو الـعــراق ،كانت إدارة بــوش تمارس ضغوطًا
مكثفة على البستاني للتخلي عن منصبه كمدير عام ملنظمة حظر األسلحة
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــة عـ ـل ــى رغ ــم
أن ــه تـمــت إع ــادة انتخابه
باإلجماع لرئاسة الهيئة
امل ـك ــون ــة م ــن  145دول ــة
قـ ـب ــل عـ ــامـ ــن ف ـ ـقـ ــط .مــا
هي خطيئته؟ التفاوض
مــع ع ــراق ص ــدام حسني
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح ملـ ـفـ ـتـ ـش ــي
األسلحة التابعني ملنظمة
حظر األسلحة الكيماوية
بــإجــراء زي ــارات مفاجئة
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،م ـمــا
ّ
يقوض منطق واشنطن
لتغيير النظام».
ويضيف الصحافي« :في آذار  ،2002جاء بولتون الــذي كان يشغل منصب
وكـيــل وزارة الـخــارجـيــة ل ـشــؤون الـحــد مــن األسـلـحــة وش ــؤون األم ــن الــدولــي،
شخصيًا إل ــى مـقــر منظمة حـظــر األسـلـحــة الـكـيـمــاويــة فــي اله ــاي ،وبحسب
ً
البستاني ،لم يقل بولتون كلمات ناعمة» ،إذ ّ
هدد البستاني قائال« :أمامك 24
ساعة ملغادرة املنظمة ،وإذا لم تلتزم بقرار واشنطن هذا ،فلدينا طرقنا لالنتقام
منك ...نحن نعرف أين يعيش أطفالك .لديك ولدان في نيويورك».
ً
ووفــق املـقــالــة« ،فــوجــئ البستاني لكنه رفــض االسـتـقــالــة ،ورد قــائــا :عائلتي
تدرك الوضع ،ونحن مستعدون للعيش مع نتائج قــراري» .ويقول الصحافي
ً
إن مسؤوال سابقًا آخر في منظمة «حظر األسلحة الكيماوية» ُيدعى غوردن
فاشون ،كان شاهدًا على التهديد.
ووفــق فــاشــون ،فــإن بولتون قــال« :يمكن أن يرحل البستاني ب ـهــدوء ...ومن
دون جـ ّـر اسـمــه إلــى الــوحــل» .وتعليقًا على سـلــوك مستشار األم ــن القومي
الجديد ،يشير حسن إلى أن «تسمية خطاب بولتون بغير الديبلوماسي هو
ً
تقليل من حقيقته الفظة» ،متسائال« :كيف يمكن لديبلوماسي كبير ،يمثل
يهدد ،ضمنًا ،أوالد مسؤول دولي من أجل الفوز بنزاع
حكومة ديموقراطية ،أن ّ
ً
سـيــاســي؟» .مــن جهته ،يعلق البستاني قــائــا« :املشكلة مــع هــذا الــرجــل هي
أنه أيديولوجي ،وبربري للغاية ...ال يفتح الباب للحوار .ال أعرف كيف يمكن
ألشخاص أن يعملوا معه».

«هناك صلة مباشرة :روسيا هاجمت
ً
بريطانيا ،نــريــد أم ــواال ألنـنــا نحتاج
إلى املزيد من األسلحة».
هــذا األمــر قــد ُي ِّ
فسر إص ــرار مــاي على
ت ـص ـن ـي ــف مـ ـح ــاول ــة قـ ـت ــل س ـك ــري ـب ــال
بــالـهـجــوم الـعـسـكــري عـلــى أراض ـي ـهــا،
ْ
ّ
وزع ـ ـم ـ ـه ـ ــا أن «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس س ـ ـبـ ــق أن
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــوا غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات األعـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاب
امل ـص ـن ــوع ــة ألغـ ـ ـ ــراض ع ـس ـك ــري ــة ،فــي
ه ـج ـمــات ع ـلــى األراض ـ ـ ــي األوروب ـ ـيـ ــة،
وي ـف ـع ـلــون ذل ــك ك ـنــوع م ــن االس ـت ـهــزاء
واالزدراء وال ـت ـح ــدي ...واسـتـهــانـتـهــم
ّ
بجدية أوروبا».
ً
األمر نفسه يحيل مباشرة أيضًا على
م ـس ــأل ــة تـ ـع ـ ّـرض بــري ـطــان ـيــا وجـمـيــع
دول حلف «الناتو» لضغوط أميركية
كـبـيــرة ،فــي ظــل عـهــد دون ــال ــد تــرامــب،
ل ــزي ــادة ن ـف ـقــات ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،ول ـهــذا
رواية من املهم التذكير بتسلسلها.
في األول من آذارّ ،
ندد ترامب بالعجز
ال ـت ـج ــاري األم ـي ــرك ــي ،الـ ــذي ب ـلــغ 800
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،وح ـ ـ ّـم ـ ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ل ــات ـف ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة وال ـس ـي ــاس ــات
«الغبية ج ـدًا» ألســافــه ،وأعـلــن عزمه
عـ ـل ــى ف ـ ــرض ت ـع ــري ـف ــة ب ـن ـس ـب ــة ٪25
على الصلب و ٪10على األلومنيوم
امل ـس ـتــورديــن م ــن الـ ـخ ــارج ،وال سيما
على الشركاء األوروبيني .في الساعات
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ،أي بـ ـع ــد إع ـ ـ ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي إعـ ــداد إج ـ ــراءات ل ـلــرد على
«ت ــداب ـي ــر تـ ــرامـ ــب» ،ه ـ ـ ّـدد األخـ ـي ــر ،في
 4آذار ،ب ـفــرض رس ــوم جـمــركـيــة على
واردات ال ـس ـي ــارات األوروبـ ـي ــة وعـلــى
املصنعني األوروبـيــن .في ذلــك اليوم،
ّ
تعرض سيرغي سكريبال للهجوم.
لم تمض  24ساعة حتى بدأت عاصفة

امل ـقــاالت والـتـحـلـيــات والـتـصــريـحــات
واالت ـ ـهـ ــامـ ــات .ك ـ ــان الـ ـث ــاب ــت الــوح ـيــد
فيها إص ــرار لندن على اتـهــام روسيا
ب ــال ــوق ــوف وراء «ال ـه ـج ــوم الـعـسـكــري
الذي يستهدف بريطانيا وأوروبا».
بـ ـع ــد  3أي ـ ـ ـ ــام ،أعـ ـل ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة
ّ
األمـيــركـيــة ستيف منوشن أن ترامب
قد يطلب من حلفاء الواليات املتحدة
زيادة ّ التزاماتهم املالية تجاه «الناتو»
ل ـت ـجــنــب ال ــرس ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ،مــؤك ـدًا
ّ
أن الرئيس األمـيــركــي «سيأخذ األمــن
القومي في الحسبان ...وهــو يريد أن
يرى أوروبا تنفق أكثر على الدفاع».
وع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ،هـ ــذا م ــا ح ـ ــدث .فـفــي
 15آذار ،وبعد يــوم واحــد مــن تشكيك
فرنسي خجول فــي أن تكون موسكو
وراء ت ـس ـم ـيــم ال ـع ـم ـي ــل وم ـطــال ـب ـت ـهــا
لـنــدن بتقديم «دلـيــل قــاطــع» ،أصــدرت
الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا،
ك ـمــا فــرن ـســا ن ـف ـس ـهــا ،ب ـيــانــا مـشـتــركــا
حـ ـ ّـمـ ــل م ــوسـ ـك ــو مـ ـ ّس ــؤولـ ـي ــة تـسـمـيــم
سكريبال ،مضيفًا أنــه «ما من تفسير
بــديــل م ـع ـقــول» .وب ـعــد أس ـب ــوع ،سمح
الرئيس ترامب بتعليق الرسوم على
الواردات من الصلب واأللومنيوم التي
ُ
ُ
ت ـس ـتــورد م ــن ب ـل ــدان تـعـتـبــر «شــريـكــة
ت ـجــاريــة رئـيـسـيــة» ل ـب ــاده ،بـمــا فيها
االتحاد األوروبي.
مـجـمــل ال ـع ــرض الـتـسـلـسـلــي لـلــوقــائــع
ّ
ل ــن يـلـغــي أن امل ــواج ـه ــة ال ـج ــدي ــدة مع
ّ
روسيا ّ بدأت ،وأن الجاسوس الروسي
ُ
يبدو أنه استخدم في عملية «دنيئة»
أخيرة ،تنهي حياته وفق النسق الذي
تنتهي فيه حيوات كل األمنيني الذين
ّ
يـعـتـقــدون أن أمــان ـهــم سـيـكــون خــارج
بلدانهم ،عند «األعداء» السابقني.

حرب ماكرون «األهلية»:
سذاجة أوروبية جديدة
بعد الخيبة التي ُمني بها الرئيس الفرنسي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ،فــي ح ــواره املتلفز قبل
ّ
ثالثة أيام ،حيث يمكن القول إنه للمرة األولى
ّ
يظهر بمظهر الـضـعــف لناحية أن ــه لــم يعد
لديه جديد ليقدمه ،سوى التكرار والدفاع عن
حصيلة عامه األول في رئاسة فرنسا ،خرج
أمس في البرملان األوروبــي ،ليتحدث عن ّأن
ً
«شـكــا مــن الـحــرب األهلية األوروب ـيــة يعود
إلى الظهور».
«ال ـح ــرب األه ـل ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة» ه ــو توصيف
أكاديمي مرجعي ،للمؤرخ األملــانــي الــراحــل،
ارنـســت نولتيه ،واسـتـعــاده قبل أعــوام قليلة
املــؤرخ اإليطالي ،إينزو ترافيرزو ،في كتابه
« :1945 ،1914الـحــرب األهـلـيــة األوروب ـي ــة».
امل ـش ـت ــرك غــال ـبــا ب ــن امل ــؤرخ ــن ه ــو ال ـف ـتــرة
ال ـتــي ي ـت ـنــاوالن ـهــا ،أي ال ـف ـتــرة ال ـفــاص ـلــة بني
ً
بــدايــة ال ـحــرب بالعاملية األولـ ــى ،وص ــوال إلــى
اندالع الثانية نهاية الثالثينيات .إال ّأن قراءة
ترافيرزو تبدو أقرب إلى حديث ماكرون هنا،
لناحية ّأن فكرة املؤرخ اإليطالي تقوم على ّأن
أسباب تلك الحرب تعود إلى سقوط النظام
اإلقـلـيـمــي األوروب ـ ــي الـ ــذي س ــاد ب ــن 1815
و .1914بمعنى آخــر ،ثمة تلميح واضــح في
كلمة ماكرون أمس ،إلى الخشية من سقوط
النموذج األوروبي القائم حاليًا ،بقوله« :تبدو
لنا أنانياتنا القومية أحيانًا أهم مما يوحدنا
في وجه باقي العالم».
ُّ
ُ
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـ ّـرن ـس ــي ال ـ ــذي قـ ــد ي ـ ـعـ ــد االبـ ــن
الشرعي ألحط صور «ديموقراطية النموذج
األوروبـ ـ ـ ـ ــي» ،وذل ـ ــك ّ
ألن ال ـش ــرك ــات الـكـبــرى
واملـ ـص ــارف ه ــي ال ـت ــي دع ـم ــت وص ــول ــه إلــى
اإلليزيه ،أكمل كلمته محذرًا من «النزعات إلى
التسلط» فــي أوروب ــا ،داعـيــا مقابل ذلــك إلى
«الــدفــاع بحزم» عن «مفهوم جديد للسيادة
األوروبية».
ّ
لعل ما يغيب عن ماكرون أنه هو نفسه «غير
املنتمي إلــى يمني وال إلــى يـســار» ،انعكاس
لــأزمــة البنيوية التي يعاني منها «االتـحــاد
األوروبي»ّ ،
وأن «األنانية القومية» هي نوع من
الهرب من جسم مالي رهيب ،أي مؤسسات
االتحاد األوروبي ،وهي أيضًا نتيجة للوضع
ّ
االستراتيجي الذي لف أسياد أوروبا مشنقته
ّ
حول القارة .هذا مع العلم أن زمن «الوسطية
امل ــاك ــرونـ ـي ــة» ،ك ـمــا زمـ ــن ال ـي ـمــن امل ـت ـطــرف،
ي ــأخ ــذان حـ ّـيــزه ـمــا ف ــي ظ ــل «زمـ ــن ال ـب ــؤس»
الذي يجد فيه اليسار األوروبي نفسه بعدما
خسر «آفاق الثورات» .وللعلم أيضًا ،يأتي كل
ذلك فيما لم ُيطرح أعاله سؤال رئيسي« :أي
أوروبا يريدها ماكرون؟».
(األخبار)

