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الـعـالـم الـذي نـعـيــش فـيــه" :الـكسـوف" الـلـيـبـرالـي )2( ..
بقلم :دانيال ديودني وجيه .جون إكينبيري
بع���د عقود مما ُيفترض أن يكون ذهابه���ا من الغرب ،أعادت القوى الظالمية
في عالم السياسة الالليبرالية ،واألوتوقراطية ،والقومية ،والحمائية ،ومدارات
النفوذ ،والتحريفية اإلقليمية ،تأكيد حضورها فيه .وحطمت الصين وروس���يا
كل اآلم���ال ف���ي انتقالهما س���ريعًا إل���ى الديمقراطية ودعم النظ���ام العالم
الليبرالي .وقامت���ا ،على النقيض من ذلك ،بتقوية نظاميهما االس���تبداديين
في الوطن ،واس���تهانتا باألعراف والقواعد في الخ���ارج .بل إن ثمة ما هو أكثر
إدهاش���ًا؛ فبتصويت المملكة المتح���دة لصالح الخروج م���ن االتحاد األوروبي،
"بريكس���يت" ،وانتخاب الواليات المتحدة دونالد ترامب رئيس���ًا ،يكون الرعاة
الرائدون للنظ���ام العالم الليبرالي قد اختاروا تقويض نظامهم نفس���ه .وعبر
العال���م ،ظهرت عقلية قومي���ة جديدة ،والتي تنظر إلى المؤسس���ات الدولية
ُ
والعولمة كتهديدات للسيادة الوطنية والهوية أكثر من كونها فرصًا.
ال ش���ك في أن الصعود الراهن للقوى غير الليبرالية والقادة غير الليبراليين
يثير القلق .وم���ع ذلك ،ال يزال من المبكر كثيرًا كتابة نعي الليبرالية كنظرية
للعالق���ات الدولية ،والليبرالية الديمقراطية كنظام للحكم ،أو النظام الليبرالي
كإطار ش���امل للسياسة العالمية .وتبقى الرؤية الليبرالية للدول القومية وهي
تتع���اون معًا لتحقيق األمن واالزدهار ضرورة حاس���مة الي���وم كما كان حالها
في أي وقت في العصر الحديث .وعلى مدى مس���يرة التاريخ الطويلة ،واجهت
الديمقراطي���ة الليبرالية أوقاتًا عصيبة في الماض���ي ،وتعرضت لعدة ضربات
قوية ،فقط لتعود وتنتعش وتكس���ب األرضية .وقد فعلت ذلك بفضل القبول
الذي تتمتع به قيمها األساس���ية ،وقدراتها الفري���دة على التصدي بفعالية
لمشكالت الحداثة والعولمة.
وس���وف يدوم هذا النظام ،اآلن ،أيضًا .وحتى مع أن القوة النس���بية للواليات
المتح���دة تتضاءل ،فإن النظ���ام الدولي الذي حافظت على ديمومته لس���بعة
عقود يبدو قادرًا على التحمل والبقاء بطريقة مدهشة .وطالما كانت االعتمادية
المتبادلة – االقتصادية ،واألمنية ،والبيئية  -مس���تمرة في النمو ،فإن الناس
والحكوم���ات في كل مكان س���يكونون ملزمين بالعمل معًا لحل المش���كالت أو
أنهم س���يعانون من ضرر بليغ .وبالضرورة ،س���وف تبني ه���ذه الجهود على –
ِّ
وتعزز  -مؤسسات النظام الليبرالي.

الرؤية الليبرالية
تعتق���د الليبرالية الحديثة بأن سياس���ة العالم تتطلب مس���تويات جديدة
من التكامل السياس���ي اس���تجابة للترابط واالعتمادي���ة المتبادلة المتزايدة
بال هوادة .لكن األنظمة السياس���ية ال تصعد بتلقائي���ة ،ويجادل الليبراليون
بأن عالمًا يضم المزيد من الدول الرأس���مالية الديمقراطية الليبرالية س���وف
يكون أكثر سالمًا وازدهارًا واحترامًا لحقوق اإلنسان .ولكن ،ليس من المحتم أن
ينته���ي التاريخ بانتصار الليبرالية ،وإنما من المحتم أن يكون أي نظام عالمي
محترم والئق ليبراليًا.
ربما يبدو الصعود الحالي للقوى غير الليبرالية والركود البائن للنظام العالمي
الليبرالي وكأنه يضع هذه المدرسة في التفكير في موضع الشك .لكن الدول،
على الرغم من بعض االس���تثناءات الملحوظة ،ال تزال تتفاعل في المعظم من
خالل المؤسسات الدولية المتآكلة ،بروح التكيف البراغماتي الخادم للذات.
باإلضاف���ة إلى ذلك ،يبدو أن جزءًا من الس���بب ف���ي أن الليبرالية قد تبدو غير
مناس���بة لهذه األوقات هو أن الكثير من منتقديها يهاجمون نسخة ضعيفة
من النظرية .وعادة ما يتم تصوير الليبراليين على أن لديهم افتراضات مفرطة
في التفاؤل ،بل "يوتوبية" ،عن مس���ار التاريخ البشري .لكن لديهم في الواقع

ً
تفاؤلية مشروطة وأكثر اعتداال بكثير ،والتي تعترف بالمقايضات المأسوية،
وه���م واعون بش���دة إلمكانيات حدوث الك���وارث الكبيرة .ومث���ل الواقعيين،
يدرك الليبراليون أنها الطبيعة البش���رية هي التي تسعى دائمًا إلى السلطة،
وهو الس���بب في أنهم يؤي���دون وضع الضوابط الدس���تورية والقانونية .لكن
الليبراليين ،على عك���س الواقعيين الذين ينظرون إلى التاريخ على أنه دوري،
هم ورثة المشروع التنويري لالبتكار التقني ،الذي يفتح إمكانات جديدة لكل
من التقدم البشري والكوارث على حد سواء.
الليبرالية برغماتية في جوهرها .ويعتنق الليبراليون المعاصرون الحكومات
الديمقراطي���ة ،ونظم االقتصاد القائمة على الس���وق ،والمؤسس���ات الدولية
– لي���س من منطق المثالي���ة وإنما ألنهم يعتقدون بأن ه���ذه الترتيبات هي
ً
أكثر تأهيال لتحقي���ق المصالح في العالم الحديث م���ن البدائل األخرى .وفي
الحقيق���ة ،ولدى التفكير ف���ي العالم ،فإن المتغير الذي يه���م أكثر ما يكون
بالنس���بة للمفكري���ن الليبراليين هو االعتمادي���ة المتبادل���ة .وألول مرة في
التاريخ ،أصبحت المؤسسات العالمية اآلن ضرورية لتحقيق المصالح اإلنسانية
األساسية؛ واألش���كال الكثيفة من التعالق واالعتمادية المتبادلة التي كانت
حاضرة ذات مرة على مس���توى أصغر فحسب ،أصبحت اآلن موجودة على نطاق
عالمي .وعلى سبيل المثال ،في حين كان يتم احتواء المشكالت البيئية داخل
البلدان أو األقاليم إلى حد كبير ،أصبح التأثير التراكمي للنش���اطات البش���رية
على نظام دع���م الحياة البيولوجية  -الكوكبي���ة اآلن كبيرًا جدًا بحيث تتطلب
اس���مًا جيولوجيًا جديدًا في الفترة الحالية – األنثروبوسين .وعلى النقيض من
َ
منافس���تيها ،القومية والواقعية ،اللتين تنظران إلى الوراء ،تتميز الليبرالية
بقدرة على التكيف البراغماتي وتنطوي على ميل إلى االبتكارات المؤسس���ية
الضرورية لالس���تجابة للتحديات الناش���ئة ،مثل ال���ذكاء االصطناعي ،والحرب
السيبرانية ،والهندسة الجينية الوراثية.
بش���كل عام ،تبقى الليبرالي���ة جذابة عالميًا وعلى ال���دوام ألنها تتكئ على
التزام بكرامة وحرية األفراد .وهي تكرس فكرة التسامح ،التي ستمس الحاجة
إليها بش���دة بينما يصبح العالم أكثر تنوعًا وتعالقًا باطراد .وعلى الرغم من أن
هذه األيديولوجية نش���أت في الغرب ،فإن قيمها أصبحت عالمية ،وقد اتس���ع
أبطالها ليضموا المهاتما غاندي ،وميخائيل غورباتش���يف ،ونيلسون مانديال.
وحت���ى مع أن اإلمبريالية والعبودية والعنصري���ة لطخت كلها التاريخ الغربي،
فقد كان���ت الليبرالية دائمًا في مقدمة الجهود – الس���لمية والمس���لحة على
حد س���واء  -لإلصالح وإنهاء هذه الممارس���ات .وبالقدر الذي ينحني فيه قوس
التاريخ الطويل نحو العدالة ،فإنه يفعل ذلك بفضل النشاط وااللتزام األخالقي
لليبراليين وحلفائهم.

التراجع الديمقراطي في المنظور
بالعديد من الطرق ،تجيء الضائق���ة التي تعانيها الليبرالية اليوم كنتيجة
غير مباش���رة لنجاح النظام العالمي الليبرالي .فبعد الحرب الباردة ،أصبح ذلك
النظام عالميًا ،يمتد أبعد من مس���قط رأس���ه في الغرب .لكن المشاكل شرعت
في الظهور مع انتش���ار األس���واق الح���رة :تعاظمت الالمس���اواة االقتصادية؛
وانهارت التس���ويات السياس���ية القديمة بين رأس الم���ال والعمالة؛ وتآكل
الدعم االجتماع���ي .وتم توزيع فوائد العولمة والتوس���ع االقتصادي بش���كل
ُّ
غير متناس���ب لصالح النخب .وازدهرت س���لطة القلة .وتحول شكل معدل من
الرأس���مالية إلى ش���يء من نوع "الفائز يأخذ كل الكازين���و" .وتبين أن الكثير
م���ن الديمقراطيات الجديدة تفتقر إلى التقالي���د والعادات الضرورية إلدامة
المؤسسات الديمقراطية .وأثارت تدفقات كبيرة من المهاجرين رد فعل عنيف
من كراهية األجانب .ومعًا ،س���اهمت هذه التطورات في التشكيك بمشروعية

الشعبوية تتقدم في أوروبا.

ُ
الحياة الديمقراطية الليبرالية وخلقت ف َرجًا للديماغوجيين االنتهازيين.
تمامًا كما أن أس���باب التوعك واضحة ،فكذلك هو الحل :عودة إلى أساسيات
ً
الديمقراطية الليبرالية .وبدال من تحدي المبادئ األولى للديمقراطية الليبرالية
بعمق ،تدعو المش���كالت الحالية إلى إجراء إصالحات من أجل تحقيقها بشكل
أفض���ل .فلتقليل ع���دم المس���اواة ،يحتاج الق���ادة السياس���يون للعودة إلى
السياس���ات الديمقراطية االجتماعية المتضمنة في "الصفقة الجديدة" New
 ،Dealوإقرار المزيد من الضرائب التصاعدية ،واالس���تثمار في التعلم والبنية
التحتية .ولتعزيز إحس���اس بهوية الديمقراطية الليبرالية ،س���وف يحتاجون
إلى التأكيد على التعليم كمحفز الستيعاب وتعزيز الخدمات الوطنية والعامة.
وبعب���ارات أخرى ،فإن ع�ل�اج مش���اكل الديمقراطية الليبرالية ه���و المزيد من
الديمقراطية الليبرالية؛ حيث تنطوي الليبرالية على بذور خالصها الخاص.
في واقع األمر ،تعاف���ت الديمقراطيات الليبرالية مرارًا من األزمات الناجمة عن
تجاوزاتها الخاصة .في الثالثينيات ،تسبب اإلفراط في اإلنتاج وتكامل األسواق
المالية إلى حدوث كس���اد اقتصادي ،والذي آذن بصعود الفاش���ية .لكنه تسبب
أيض���ًا في إبرام "الصفقة الجديدة" وظه���ور الديمقراطية االجتماعية ،ما أنجب
ً
ً
شكال أكثر استقالال من الرأسمالية .وفي الخمسينيات ،شكل "مشروع منهاتن"،
مقرون���ًا بالخصوم���ة األميركية  -الس���وفياتية المتصاعدة ،خط���رًا حقيقيًا من
هولوكوست نووي على مستوى العالم .وأدى ذلك التهديد إلى نشوء معاهدات
الس���يطرة على األس���لحة واالتفاقي���ات الخاصة بحك���م الفض���اءات العالمية،
وه���ي صف���ات أبرمتها الوالي���ات المتحدة بالتع���اون مع االتحاد الس���وفياتي.
وفي الس���بعينيات ،أفضى اس���تهالك الطبقة الوس���طى الناهض���ة إلى نقص
في إمدادات النفط ،وركود اقتصادي وتدهور بيئي .وفي االس���تجابة ،أسس���ت
الديمقراطيات الصناعية المتقدمة اتفاقيات تنسيقية للنفط ،واستثمرت في
الطاقة النظيفة ،وأبرمت العديد من االتفاقيات البيئية الدولية التي تهدف إلى
ِّ
الملوثات .ومع أن المش���كالت التي تواجهها الديمقراطيات الليبرالية
الحد من
اليوم كبيرة ،فإنها ليس���ت أكثر تحديًا من تل���ك التي واجهتها وتغلبت عليها
في تلك العقود األخيرة تاريخيًا .وبطبيعة الحال ،ليس���ت هناك أي ضمانات بأن
الديمقراطيات الليبرالية س���وف ترتقي إلى مس���توى التص���دي لهذه المهمة
بنجاح ،لكن استبعادها سوف يتعارض قطعًا مع التجارب التاريخية المتكررة.
تتجاه���ل التنبؤات القاتمة هذه النجاحات الس���ابقة لليبرالية .وهي تعاني
ِّ
والمهدد على أنه النمط الس���يد
عمية .ويش���كل أخذ الجديد
م���ن نزعة آنية ُم ِ
ً
رد فعل انعكاس���ي مفهوم في وجه التغيير ،لكنه ال يشكل أبدًا دليال إرشاديًا

للمس���تقبل .فالترتيبات البش���رية كبيرة النطاق مثل الديمقراطية الليبرالية
نادرًا ما تتغير بس���رعة أو بشكل جذري كما تبدو أنها تفعل في الوقت الحالي.
وإذا كان التاري���خ ليش���كل أي دلي���ل ،فإن ش���عبويي اليوم غي���ر الليبراليين
والسلطويين سوف يتسببون في ظهور المقاومة والحركات المناهضة.

المرن
النظام ِ

بعد الحرب العالمي���ة الثانية ،انضمت الديمقراطيات الليبرالية معًا إلنش���اء
نظ���ام عالمي يعك���س مصالحها المش���تركة .وكما هو الحال م���ع الديمقراطية
الليبرالية نفسها ،فإن النظام الذي ظهر ليرافقها ال يمكن نقضه بسهولة .فهو
م���ن ناحية ،مندغم عميقًا .وقد وجه الماليين من الن���اس ،إن لم يكن المليارات،
أنشطتهم وتوقعاتهم نحو مؤسس���ات هذا النظام وحوافزه ،من المزارعين إلى
صانعي الرقاقات اإللكترونية الدقيق���ة .ومهما تكن بعض عناصره غير جذابة،
فإن استبدال النظام الليبرالي بشيء مختلف جوهريًا سوف يكون صعبًا للغاية.
وعل���ى الرغم من التوقعات العالية الت���ي تولدها ،فإن الحركات الثورية كثيرًا ما
تفش���ل في إحداث تغييرات دائمة .ومن غير الواقع���ي اليوم التفكير بأن بضع
سنوات من الديماغوجية القومية سوف تفكك الليبرالية بشكل جذري.
تجعل االعتمادي���ة المتبادل���ة المتنامية من الصعب تفكي���ك هذا النظام
بش���كل خاص .فمنذ تأسيسها في القرن التاسع عشر ،كانت الليبرالية ملتزمة
بعمق بالتحس���ن التقدمي التدريجي للحالة اإلنس���انية من خالل االكتشافات
العلمي���ة والتقدم التقني .وقد ش���رع هذا المش���روع التنوي���ري بطرح الثمار
العملية على نطاق واس���ع في القرن التاس���ع عشر ،حيث أحدث تغييرًا في كل
عنص���ر من عناصر الحياة البش���رية .وقد تدفقت التقني���ات الجديدة لإلنتاج،
واالتص���االت ،والنق���ل ،والتدمي���ر .وكان النظام الليبرالي ف���ي المقدمة ،ليس
فقط في إذكاء جذوة االبتكار ،وإنما في التعامل مع التداعيات الس���لبية أيضًا.
وعلى س���بيل المثال ،تعززت أطروحة آدم س���ميث للتج���ارة الحرة عندما أصبح
من األس���هل تأسيس سالسل التوريد عبر المسافات العالمية .وتعززت قضية
السالم الممتدة بطول قرن عندما تحولت األسلحة من كونها بسيطة ومحدودة
ف���ي قدرتها التدميرية إلى صواريخ الحقب���ة النووية القادرة على تدمير مدن
بأكمله���ا .وازده���رت المجتمعات الرأس���مالية في الديمقراطي���ات الليبرالية
وتوس���عت ألنها برعت بشكل خاص في تحفيز واستغالل االبتكار وفي التأقلم
مع تأثيراته غير المباشرة وجوانبه الخارجية السلبية.

عن "فورين أفيرز"

أميركا تعلن "الحرب االقتصادية" على روسيا :أخطر حلقات المواجهة
بقلم :رائد جبر
م����ع دخول رزمة العقوب����ات الجديدة ،الت����ي فرضتها الوالي����ات المتحدة على
روسيا ،حيز التنفيذ ،األسبوع المقبل ،تكون واشنطن توجت «سياسة العقوبات»
الموجهة ضد موس����كو بإجراءات انتقلت تدريجيا من تدابير «رمزية وسياسية»
طالت في البداية ش����خصيات ومؤسس����ات مقربة من الكرملين ،لتتخذ مس����ارات
موجع����ة لالقتصاد الروس����ي وللنظام المصرفي الذي اهتز بق����وة أخيرًا على وقع
اإلعالن عن الخطوات العقابية األخيرة.
وخالفا للمزاج اإليجابي ،الذي س����يطر على أول قمة جمعت الرئيسين األميركي،
دونالد ترامب ،والروس����ي ،فالديمير بوتين ،في هلس����نكي قبل أس����ابيع ،شكل
ً
اإلع��ل�ان عن رزمة العقوبات الجديدة ضربة قوي����ة لجهود تطبيع العالقات ،فضال
عن أنها ش����كلت استكماال لفصول العقوبات السابقة ،إذ لم يعد بين البلدين أي
ملف سياس����ي أو اقتصادي أو إنس����اني لم يتعرض لتدابير حازمة باتت تشكل
عقبة كبرى أمام محاوالت ترامب تجاوز الخالفات ووضع خريطة طريق للتقارب.
العقوبات األميركية ،التي تعددت الجهات التي صاغتها لتش����مل وزارة المال
والكونغرس واألجهزة االس����تخباراتية ومجلس األمن القوم����ي وأخيرا الخارجية
األميركية ،ل����م تترك ملفا خالفيا إال وقيدته باس����تراتيجية الضغوط من الوضع
في أوكرانيا واالتهامات لموسكو بزعزعة استقرار البلد ،إلى ضم القرم ،إلى الئحة
«ماغنيتس����كي» المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنس����ان في روسيا ،إلى الهجمات
الس����يبرانية إلى س����ورية وإيران .ومن االتهامات بتدبي����ر الهجوم الكيماوي في
بريطاني����ا ،وصوال إلى العقوب����ات التي فرضت أخيرا على خلفية اتهام ش����ركات
روس����ية بالتعاون مع كوريا الش����مالية .وخل����ف كل هذا تق����ف التهمة الكبرى
بالتدخل الروسي في مسار االنتخابات األميركية ،العام  ،2016التي شكلت أساسا
إلعالن رزمة تدابير وصفت بأنها ستكون األكثر إيالما من سابقاتها.

حرب اقتصادية
جاء إعالن رئيس الوزراء الروس����ي ،ديمت����ري ميدفيديف ،أن بالده تواجه «حربًا
اقتصادية» من جانب الواليات المتحدة ،ليضع المواجهة القائمة في إطار جديد
بعدما كانت سبقتها «حروب» متعددة األشكال.
ومنذ أن أطلق الرئيس األميركي السابق ،باراك أوباما« ،الحرب الدبلوماسية» في
نهاية العام  2016عبر طرد مئات الدبلوماس����يين الروس ،ووضع قيود صارمة على
عمل بعض الممثليات الروس����ية في مدن أميركية كب����رى ،مرت عالقات البلدين
بمرحلة وصفها الرئيس الروس����ي بأنها أس����وأ من الحرب الباردة .لم تهدأ خالل
هذه الفترة الخطوات التصعيدية من الجانبين ،وغدت حرب الجواس����يس ،العام
الماضي ،عالمة فارقة ألن العالقات اس����تعادت بق����وة خاللها روح الحروب الباردة
والمواجهة بين قطبين كبيرين .كما أن المواجهة اإلعالمية اش����تعلت بشكل غير
مس����بوق ،وال يكاد يمر أس����بوع من دون دخول المس����توى السياسي لدى البلدين
على خط تكذيب معطيات تروج في وسائل اإلعالم ،فضال عن القيود التي فرضها
البل����دان على عمل صحافيين وإغالق صفحات ومؤسس����ات إعالمية باتت توصف
لدى الجانبين بأنها تدخل تحت طائلة قوانين «العمالء األجانب».
لكن «الحرب االقتصادية» تش����كل ،وفقا للخبي����ر في المعهد العالي لالقتصاد،
ليونيد ايس����ايكين ،أخطر حلقات المواجهة القائم����ة .وأبعدها تأثيرا .ألنها «لم
تع����د تقتصر عل����ى مبدأ المعاقبة به����دف الردع ،بل دخلت مرحلة الس����عي إلى
تقويض النظام االقتصادي والمالي في روس����يا» في إش����ارة إلى رزمة العقوبات
األخيرة التي وصفت بأنها ستؤدي في حال التطبيق الحازم لها إلى إصابة النظام
المصرفي الروسي بحالة من الشلل.

عقوبات مؤلمة
وحذرت موس����كو من أنها س����تضطر للرد بقوة إذا مضت واش����نطن في تطبيق

إجراءات مثل حظر أنش����طة المصارف الروس����ية في الواليات المتحدة أو تقييد
استخدام الدوالر في تعامالتها.
وكان عدد من أعضاء مجلس����ي النواب والشيوخ في الواليات المتحدة قدموا في
 03.08.2018مش����روع قرار للكونغرس يحمل عن����وان «حماية األمن األميركي من
التدخل الروسي» وينص على فرض عقوبات رادعة بينها حظر التعامالت المالية
في الواليات المتحدة وتجميد أصول أكبر سبعة مصارف حكومية روسية ،أبرزها
«س����بيربنك» (بنك االدخار الوطني) و«في تي بي» (بنك التجارة الخارجية) و«في
إيه بي» (بنك االقتصاد الخارجي) و«بروم سفياز بنك» (بنك الصناعة واالتصال).
ومنع المصارف الروس����ية م����ن إجراء تعامالت بالدوالر عب����ر المصارف األميركية
الوسيطة .ويشتمل مشروع القانون حظرًا على شراء سندات دين روسية جديدة.
بع����د ذلك بأيام أعلن����ت الخارجية األميركية الئحة عقوب����ات أخرى على خلفية
اتهام روس����يا بتس����ميم العميل المزدوج في بريطانيا ،وش����ملت العقوبات في
مرحلته����ا األولى قيودا على صادرات مهمة مثل مح����ركات الطائرات وتوربينات
الغ����از والمعدات الكهربائية والمكونات اإللكترونية ،وكل التقنيات التي تدخل
ضم����ن تصنيف «االس����تخدام المزدوج» فضال عن فرض قي����ود على التعاون بين
البلدين في مجال الفضاء وبيع تقنيات الطيران.
ومنحت واشنطن الروس مهلة  90يومًا ولوحت بمرحلة ثانية من رزمة العقوبات
الحازمة في حال لم تقدم موس����كو «ضمانات حقيقية» بعدم اس����تخدام أسلحة
كيماوي����ة أو بيولوجي����ة ،ورفضت قيام المفتش����ين الدوليين بزيارة منش����آتها
الكيماوية .في هذه الحال تنذر العقوبات الجديدة بتخفيض مس����توى العالقات
الدبلوماسية بين البلدين بشكل أكبر ،ومنع الناقل الحكومي الرسمي «ايروفلوت»
من القيام برحالت الطيران بين موس����كو والوالي����ات المتحدة األميركية وتجميد
التبادل التجاري بين البلدين تماما تقريبا .باإلضافة إلى فرض حظر على تعامالت
اثنتين من أضخم الش����ركات الحكومية الروس����ية في مجال����ي صناعة األلمنيوم
واستخراج وبيع الماس الخام .بذلك تس����تكمل دورة العقوبات األميركية إحكام
الطرق على كل مجاالت التعامل الروسي الخارجي تقريبا باستثناء إمدادات الغاز
والنفط التي باتت تشكل الخط األحمر األخير الذي يدافع عنه الكرملين.
ووفقا للنس����خة الروسية من «فوربس» س����تؤثر العقوبات الجديدة على جميع
الشركات الروسية المملوكة للدولة تقريبًا ،والتي تستحوذ ،وفقًا لوزارة الخارجية
األميركي����ة ،عل����ى نحو  70في المائة من االقتصاد الروس����ي و 40ف����ي المائة من
إجمالي القوى العاملة.

روسيا تلوح برد مؤجل
جاء إعالن س����يرغي ريابكوف ،نائب وزير الخارجية الروس����ي ،أن موسكو تدرك
حتمية التوس����يع المستمر للعقوبات األميركية ضدها ،ليؤكد أن موسكو لم تعد
تراه����ن كثيرا على قدرة الرئيس ترامب على مواجهة خصومه الداخليين وإطالق
مسار تطبيع العالقات.
ولفت نائب الوزير إلى أنه مع األخذ في االعتبار «الهس����تيريا المعادية لروسيا
التي اجتاحت الواليات المتحدة ،واكتسبت اآلن نطاقا ال سابق له» علينا أن ننطلق
من حتمية استمرار توسيع قوائم العقوبات وعثور واشنطن على أشكال متطورة
عل����ى نحو متزايد له����ذه التدابير في محاول����ة إلجبارنا عل����ى التخلي عن نهجنا
المس����تقل الذي يلبي مصالحنا ،في الس����احة الدولية .إال أنه استدرك فقال بأن
«ردود فعلن����ا متزنة ونتصرف وفقا للتوجيه����ات التي نتلقاها من قيادة البالد».
في إش����ارة إلى أن الكرملين ال يبدو متس����رعا جدا في تأجيج المواجهة بإجراءات
مقابلة .ورغم ذلك أش����ار ريابكوف إلى أن روسيا تدرس فرض تدابير جوابية على
توسيع العقوبات األميركية.
ف����ي أي ح����ال يرى خب����راء روس أن بوتين س����يكون مضطرا إلع��ل�ان رد في حال
تبن����ى الكونغرس قانون العقوبات المالية الجدي����د ،وأن المماطلة في إعالن الرد
تهدف إلى دراس����ة الخطوات التي يمكن أن يقوم بها ترامب لتخفيف تداعيات

العقوبات .ووفقا لرئيس رابطة رجال األعمال الصغيرة والمتوسطة فإن تداعيات
فرض عقوبات على النظام المصرفي والمالي الروسي ستؤدي إلى عواقب وخيمة
على النظ����ام المالي األميركي نفس����ه ،ألنها تزيد من تده����ور التعامل بالدوالر
األميرك����ي كعملة للتعامالت التجارية عالميا ،وتدف����ع بلدان أكثر إلى البحث عن
بدائل للدوالر.
ووفقا للمحللين االقتصاديين في شبكة «أر بي كيه» المتخصصة فإن الخطوات
التي يمكن أن تتخذها موس����كو للرد على العقوبات الجديدة بينها ما هو «مؤلم»
لألميركيين أيضا .وبرغم أن حجم التبادل التجاري بين موس����كو وواش����نطن ليس
كبيرا نس����بيا وال يزيد حاليا عن عش����رة مليارات دوالر .لكن ميزان التبادل المائل
لمصلحة روس����يا بنسبة أكثر من  60في المائة يشتمل على صادرات حيوية جدا
للش����ركات األميركية ،وفي حال تعرضت الصادرات لهزات فإن قطاعات أميركية
مهمة سوف تتأثر.
ويدخل ضمن الصادرات الروسية النفط ومكوناته وخصوصا البنزين ،ويستحوذ
على نحو نصف صادرات روسيا إلى الواليات المتحدة .كما أن روسيا تصدر الوقود
النووي وم����واد خام تدخل في صناعة التقنيات النووية وهذه برغم أن حجمها ال
يزيد على مليار دوالر واحد لكن الصادرات الروس����ية تغطي جزءا مهما من حاجة
ش����ركات أميركية مهمة .لكن األهم هو صادرات روس����يا من م����ادة التيتانيوم
التي تدخل في صناعة أجس����ام الطائرات .وتكفي اإلش����ارة إلى أن عمالق صناعة
الطيران األميركي «بوينغ» يس����تورد ثلث حاجته من هذه المادة من روسيا ،وفي
حال شملت عقوبات جوابية روسية هذه المادة فهذا يعني أن بوينغ ستتعرض
ألضرار ال يمكن تعويضها سريعا.
أيضا تعتمد شركات الفضاء األميركية على صادرات روسيا من تقنيات تدخل
ف����ي صناعة مح����ركات الصواريخ الفضائي����ة .وبرغم أن الطرفي����ن غير مرتاحين
للتع����اون في هذا المجال لكنهما ال يجدان بدائل عن����ه في الوقت الراهن .ويبرز
عدم ارتياح روس����يا في مس����ألة أن محركات الصواريخ الروسية المنشأ تستخدم
في أميركا لنقل وس����ائل عسكرية وأقمار تجسس أميركية وغيرها من التقنيات
الموجهة في قدر منها أصال ضد مصالح روس����يا .بينما يبرز عدم الرضا األميركي
في اضطرار الش����ركات األميركية إلى االعتماد على تقنيات روس����ية في مس����ألة
حساس����ة مثل هذه .وكانت واشنطن بدأت في وقت سابق تجربة بدائل أميركية
باالستناد إلى تقنيات صاروخ «تش����النجر» التي تم تجميد مشروع تطويرها في
سنوات سابقة بعد كارثة سقوط هذا الصاروخ في العام .1986
وعل����ى الصعد األخ����رى ثمة خطوات يمك����ن أن تتخذها موس����كو وفقا لمحللي
مركز دراسات االستراتيجيات العس����كرية بينها االنسحاب من بعض االتفاقات
الموقعة مع األميركيين ما يطلق يد موسكو في تطوير قدرات صاروخية أو نووية
مجمدة حاليا.
ويبدو أن المس����ار الذي بدأت موس����كو دراس����ته لتطوير رد ق����وي يعتمد على
تقلي����ص التعامل بالدوالر اس����تباقا لتعزي����ز العقوبات على النظ����ام المصرفي
الروس����ي .وفي هذا المجال تدخل التفاهمات الروس����ية مع عدد من حلفاء روسيا
التجاريي����ن لالنتقال تدريجي����ا إلى االعتماد على العم��ل�ات المحلية في التجارة
البينية .وبرغم أن هذا المسار طويل ومكلف وفقا لخبراء معهد االقتصاد العالي
لكن موس����كو تسعى إلى حشد تأييد من جانب ش����ركائها التجاريين مستفيدة
من تضرر الصي����ن وتركيا وإيران وعدد كبير من الدول األوروبية بفعل سياس����ة
العقوبات األميركية.

محور روسي  -تركي  -ألماني
وبالتوازي تحدثت وس����ائل إعالم روسية عن سعي موسكو لتعزيز نشاطها في
اتجاه بناء محاور إقليمية ودولية لتعزيز قدراتها في مواجهة واشنطن باإلفادة
من تنامي مش����اعر االستياء لدى عدد من الشركاء األساس����يين مثل تركيا التي
تعرضت لعقوبات أميركية مماثلة وألمانيا التي باتت تخش����ى أن تؤثر العقوبات

األميركية على روسيا وعلى إيران على استقرار إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا.
وتحدثت صحيفة «كوميرسانت» التي يمولها «غاز بروم» ،عمالق الغاز الطبيعي
القري����ب جدا من الكرملين ،عن س����عي الكرملين إلقامة م����ا وصفه «محورا جديدا
يضم تركيا وألمانيا وروس����يا» وقالت بأنه سيشكل بالنس����بة للواليات المتحدة
األميركية «محور شر جديدا».
ونقلت عن مصادر قريبة من الكرملين أن ثمة فهما مشتركا للحاجة إلى تقارب
واسع بين البلدان الثالثة ،التي باتت تخشى جديا تداعيات السياسة األميركية.
ووفقا للس����فير الروس����ي في أنقرة ،أليكس����ي يرخوف فإن العقوبات األميركية
حف����زت التقارب ف����ي المثلث الروس����ي  -التركي  -األوروبي .وه����و نفس التوجه
الذي ركز عليه أخيرا وزير الخارجية التركي األس����بق يش����ار ياكيش بإشارته إلى
أن «تعاون روس����يا وتركيا وألمانيا ،البلدان التي تعاني من السياس����ة األميركية
أكثر من البلدان األخرى في العال����م بالغ األهمية حاليا ،برغم أن الصعوبات التي
تواجهها كل دولة في التعامل مع الواليات المتحدة ذات طبيعة مختلفة».
بينما قال مدير معهد «قرن تركيا الحادي والعشرين» جاهد أرماغان ديليك بأن
قضايا الطاقة تقرب موسكو وأنقرة وبرلين .وهو أمر اتفق معه البروفيسور أنطون
فيدياشن ،من الجامعة األميركية بواشنطن ،في استطالع للرأي أجرته الصحيفة
في أوس����اط الخبراء ،وقال إن «المقاومة المشتركة للسياسة األميركية ،من جانب
روسيا وألمانيا وتركيا والصين ،يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية
ل����كل من هذه الدول» .ولكن من غير المس����تبعد ،وفقا ل����ه ،أن «يؤدي هذا النجاح
نفس����ه على المدى القصير إلى جولة أش����د من المواجهة» مع الواليات المتحدة،
حيث سيستعر الصراع السياس����ي الداخلي مع اقتراب موعد انتخابات منتصف
المدة في الكونغرس في تشرين الثاني القادم.

"سباق تسلح" يسابق "الحرب االقتصادية"
ش����كل توقيع الموازنة العس����كرية الجديدة في الواليات المتحدة مصدر قلق
إضافيا لموسكو التي رأت فيها تحديا جديدا في ظروف المواجهة القائمة.
وقال نائب الوزير ،س����يرغي ريابكوف ،إن قانون الموازن����ة الذي وقعه الرئيس
ترامب ونص على منح األغراض العس����كرية نحو  720مليار دوالر ،يش����كل «نطاقا
غير مسبوق لإلنفاق العسكري ،ومن المقلق أيضا أن نص قانون الموازنة يتضمن
أحكاما تشكك في تنفيذ عدد من االتفاقات الروسية األميركية الثنائية في مجال
الحد من التس����لح .ونحن نعتقد أن هذه ليس����ت طريقة للعمل على حل المشاكل
التي نتجت إلى حد كبير عن اإلجراءات غير المسؤولة من الجانب األميركي».
ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قانون الموازنة األميركي الجديد نص أيضا
عل����ى اتخاذ عدد من اإلجراءات لردع روس����يا .ومن بين أمور أخ����رى يمدد القانون
حظر التعاون بين البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية باستثناء قنوات للحوار وقناة
االتصال لتجنب وقوع حوادث في سورية.
ويحظ����ر القانون أي عمليات أو خطوات قد يكون م����ن الممكن اعتبارها اعترافا
بانضمام القرم إلى روس����يا .كما يقضي القانون بزيادة المس����اعدات العسكرية
ألوكرانيا إلى  250مليون دوالر.
أم����ام هذا الوض����ع لوحت وزارتا الخارجي����ة والدفاع الروس����يتان بانتظار القرار
السياس����ي من الكرملين للبدء بإجراءات للرد على التط����ورات التي وصفت بأنها
تس����تهدف بشكل مباشر أمن روسيا .والالفت أن ربط المسؤولين الروس كل رزمة
اإلجراءات الجوابية الروس����ية بقرار سياسي يصدر عن الرئيس فالديمير بوتين،
يدل على تمس����ك الكرملين حتى اللحظة األخيرة بإبقاء الباب مواربا أمام احتمال
تخفي����ف التوتر وإطالق مس����ار إعادة تش����غيل العالقات رغ����م صعوبة الموقف
الحالي .وهذا ما عكس����ته تصريحات الكرملين حول التوجه لعقد لقاء خالل أيام
يجمع مسؤولين روسا مع مساعد الرئيس األميركي لألمن القومي ،جون بولتون.
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