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إلــى مــا يمكــن أن يقدمــه األميركيــون لألتــراك لتخطــي  الســويديون  يتطلــع 
العراقيــل التــي يضعهــا إردوغــان فــي وجــه انضمــام الســويد إلــى الناتــو.

ــب  ــب طي ــي رج ــس الترك ــة الرئي ــويد مهاجم ــي الس ــة ف ــوات اليميني ــع األص ترتف
إردوغــان، بســبب مــا يقولــون إنهــا شــروط تعجيزيــة لمنــع الســويد وفنلنــدا مــن 
االنضمــام إلــى حلــف الناتــو، وكان آخرهــا زعيــم حــزب الديمقراطييــن الســويديين 
جيمــي أكيســون )اليمينــي المتطــرف( الــذي وصــف الرئيــس التركــي بأنــه »ديكتاتــور 
إســامي«، معتبــراً أن بــاده قدمــت الكثيــر مــن أجــل إرضــاء تركيــا لتأميــن عضويتهــا 
فــي الناتــو ولكــنْ لهــذا حــدود »ألننــا فــي النهايــة نقــدم تنــازالت لنظــام مناهــض 

للديمقراطيــة ولديكتاتــور مجبريــن علــى التعامــل معــه”.
وتأتــي أهميــة تصريحــات أكيســون، كــون حزبــه الحــزب اليمينــي الــذي تســتند إليه 
الحكومــة الســويدية الحاليــة، خاصــة أن حــزب الديمقراطييــن الســويديين المناهــض 
للهجــرة وللمســلمين اســتطاع فــي ســنوات قليلــة التوصــل إلــى أن يكــون ثانــي أكبــر 
حــزب فــي البــاد، بعدمــا حصــل فــي االنتخابــات العامــة التــي جــرت فــي أيلول/ســبتمبر 

علــى نســبة 20.54 فــي المئــة مــن األصــوات. 
ــى الســويد تســليمها ناشــطين كــردًا مــن حــزب العمــال  ــاً، تشــترط أنقــرة عل عملي
الكردســتاني، وهــو أمــر معقــد مرتبــط بقــدرة الســويد علــى تنفيــذ هــذا الشــرط الــذي 
ــى الحــزب الديمقراطــي  ــوزراء الســويدية الســابقة )تنتمــي إل ــه رئيســة ال وافقــت علي

ــرة(. االجتماعــي الــذي خــرج مــن الحكــم بعــد االنتخابــات األخي
تنقسم طلبات الترحيل التي تطالب بها أنقرة إلى 3 فئات:

-مَــن لــم يحصلــوا علــى حــق اللجــوء مــن المواطنيــن األتــراك، وهــؤالء يمكــن 
للســويد قانونيــًا ترحيلهــم.

ــى حــق اللجــوء السياســي، وهــؤالء مــن الصعــب ترحيلهــم ألن  ــوا عل ــن حصل - مَ
األمــر مرتبــط باتفاقيــات حقــوق اإلنســان واللجــوء التــي وقعــت عليهــا الســويد، وقــدرة 
الاجئيــن علــى التظلــم لــدى المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فــي حــال قــررت 

الســويد ترحيلهــم.
-مَــن حصلــوا علــى الجنســية الســويدية وهــؤالء مــن المســتحيل ترحيلهــم، ألنهــم 

يتمتعــون بالحقــوق والواجبــات نفســها كمــا رئيــس الــوزراء نفســه.
وكانــت الحكومــة الســويدية قــد اعتبــرت أن القضــاء الســويدي لــه الكلمــة األخيــرة 
ــوا بعيــداً فــي هــذا األمــر  ــا وأن المحاكــم مســتقلة، لكــن األتــراك ذهب فــي هــذه القضاي
»النظــام  يغيّــر  أن  كاليــن،  إبراهيــم  التركــي  الرئيــس  باســم  المتحــدث  واشــترط 
القضائــي الســويدي تعريفــه القانونــي لإلرهــاب حتــى ترفــع تركيــا معارضتهــا النضمــام 

ــو”. ــى النات الســويد إل
وهكــذا، تواجــه الحكومــة الســويدية إشــكاليات عديــدة فــي موضــوع انضمامهــا 
إلــى حلــف الناتــو، فمــا يطلبــه األتــراك أصعــب مــن قــدرة الحكومــة علــى تأمينــه، وفــي 
المقابــل هنــاك لوبيــات ضاغطــة تدفــع إلــى الدخــول فــي حلــف الناتــو مهمــا كان الثمــن، 

ــة: ــًا لمكاســب سياســية واقتصادي تحقيق
1- من الناحية السياسية: 

إلــى  المعــروف بانحيــازه  لليميــن الســويدي  إنجــازاً  الناتــو  الدخــول فــي  يبــدو 
األميركييــن، علمــًا أن هنــاك اتجاهــًا سياســيًا شــامًا )يمينيــًا ويســاريًا( يؤيــد الدخــول 
فــي الناتــو والتخلــي عــن سياســة الحيــاد الســابقة. وكانــت الحمــات االنتخابيــة 
ــدرات عســكرية  ــن ق ــن الســويدي بتأمي ــل اليمي ــن قب ــوداً م ــد شــهدت وع ــة ق الماضي

وصناعيــة دفاعيــة وطنيــة أقــوى فــي حــال الفــوز باالنتخابــات.
2- من الناحية االقتصادية:  

السياســيين  لحــّث  الســويد  فــي  عســكري  صناعــي  سياســي  لوبــي  ينشــط 
علــى تغييــر القوانيــن الداخليــة لتتــاءم مــع بيئــة االســتثمار الجديــدة بعــد االنضمــام 
ــي القطاعــات العســكرية، نظــرًا  ــرص االســتثمار ف ــادة ف ــى زي ــن إل ــو، متطلعي ــى النات إل
للمضاعفــة المتوقعــة للنفقــات الدفاعيــة مــن قبــل الــدول األوروبيــة حتــى عــام 2026. 
وســيكون الجــزء األكبــر مــن هــذا اإلنفــاق مخصصــًا للحصــول علــى قــدرات عســكرية 
جديــدة، وهــي فرصــة تراهــا الســويد ســانحة كونهــا تتمتــع بحضــور تنافســي فــي ســوق 

ــي. الســاح األوروب
وهكــذا، تعّلــق الصناعــات الدفاعيــة الســويدية آمــااًل كبيــرة علــى الدخــول فــي حلــف 
الناتــو مــا يســاعد الشــركات المحليــة علــى فتــح أســواق جديــدة وجنــي مكاســب كبــرى 
تمنحهــا لهــا عضويــة الناتــو، وتؤهلهــا للمنافســة والحصــول علــى ســوق واعــد ســواء على 
الصعيــد األوروبــي أو علــى صعيــد دول الناتــو األخــرى. وبالفعــل، بــدأ قطــاع الدفــاع فــي 
الســويد فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لتلبيــة الطلبــات المتوقعــة لزيــادة تدفــق الطلبــات 

بمجــرد قبــول الدولــة فــي الناتــو.
ــع الســويديون إلــى مــا يمكــن أن  ــة، يتطل ــة التركي وعليــه وبعــد الشــروط التعجيزي
يقدمــه األميركيــون لألتــراك لتخطــي العراقيــل التــي يضعهــا إردوغــان فــي وجــه انضمــام 
ــام  ــد يعرضــون قي ــن ق ــى أن األميركيي ــراء إل ــو، ويشــير بعــض الخب ــى النات الســويد إل
بايــدن بتســهيل صفقــة بيــع طائــرات مقاتلــة مــن طــراز F-16 بقيمــة 20 مليــار دوالر إلــى 
ــا،  ــد بمنعه ــس الشــيوخ وتهدي ــن مجل ــواب م ــل ن ــن قب ــي ظــل اعتراضــات م ــا، ف تركي
وذلــك بعدمــا ألغــى الكونغــرس األميركــي صفقــة حصــول تركيــا علــى طائــرات أف 35، 

بعــد اتفاقهــا مــع الــروس علــى الحصــول علــى منظومــة دفــاع أس 400.
فــي النتيجــة العمليــة، وبينمــا تــزداد الدعــوات لحــض تركيــا علــى الموافقــة الســريعة 
علــى انضمــام الســويد وفنلنــدا إلــى الناتــو، ومنهــا الدعــوات األخيــرة التــي أطلقهــا 
األميركيــون ومنهــم وزيــر الخارجيــة األميركيــة أنطونــي بلينكــن الــذي دعــا الــدول 
التــي لــم تصــدق بعــد علــى انضمــام الســويد وفنلنــدا إلــى اإلســراع فــي ذلــك )تركيــا 
وهنغاريــا(، مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لزيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي إلــى واشــنطن 
ولقائــه بنظيــره األميركــي هــذا األســبوع أي تأثيــر علــى موضــوع الطلبــات التركيــة مــن 
البلديــن لتســهيل انضمامهمــا إلــى الناتــو، خاصــة وأن إردوغــان يســتخدم هــذه القضايــا 

ــة. ــة الداخلي ــه االنتخابي فــي حمات

فــي منتصــف عــام 2018 وقــع الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب علــى قــرار انســحاب بــاده مــن 
علــى  العقوبــات  فــرض  وأعــاد  النــووي،  االتفــاق 
طهــران. يومهــا أعلــن األوروبيــون بقاءهــم والحفــاظ 
ذلــك  االتفــاق بمختلــف مندرجاتــه. رغــم  علــى 
التزمــت شــركاتهم بالعقوبــات األميركيــة، وعمــل 
علــى ســحب اســتثمارات كانــت قــد بــدأت مــع 

طهــران، بعضهــا فــي مجــال الطاقــة.
ســلكت واشــنطن مســار »الضغــوط القصــوى« 
اســتهدفت  العقوبــات،  مــن  متتاليــة  حــزم  عبــر 

وشــركات. وكيانــات  شــخصيات 

بالغــة  خطــوة  علــى  األميركيــون  أقــدم   ،2019 عــام 
الخطــورة عندمــا صنفــوا الحــرس الثــوري االســامي كـــ 
»منظمــة إرهابيــة«، وكان لألمــر تبعــات عــدة، منهــا اغتيــال 
قائــد قــوة القــدس الشــهيد قاســم ســليماني فــي بغــداد 
بعــد فتــرة وجيــزة، ودعــت الواليــات المتحــدة دول العالــم 

ــى قائمــة االرهــاب. ــى وضــع الحــرس عل إل
الوســطى  القيــادة  باعتبــار  ردت  طهــران 
المتواجــدة  األميركيــة، 
ــة. ــا، إرهابي ــي منطقتن ف
مؤخــرًا، ومــع انــدالع 
طهــران  فــي  األحــداث 
علــى خلفيــة وفــاة مهســا 
)ظاهريًــا(،  أمينــي 
أوروبيــة  دول  وانخــراط 
واالميركييــن ودول فــي 
تغذيــة  فــي  المنطقــة 
أعمــال شــغب، تصــدرت 
ردّ  المشــهد.  أوروبــا 
الفعــل االيرانــي تمثــل 
ــات  ــم احتجاجــات، واتهام باســتدعاء ســفراء وتقدي
فــي  أدوارًا ســلبية  تــؤدي  التــي  للــدول  واضحــة 

االيرانــي. الداخــل 
ــدأوا مســارًا  ــد ب ــن ق مــن الواضــح أن األوروبيي

تصعيديًــا اتجــاه الجمهوريــة االســامية، وســيكون 
خــال  فرضهــم  إلــى  نشــير  وهنــا  تبعاتــه،  لــه 
األيــام الماضيــة عقوبــات اســتهدفت شــخصيات 
ايرانيــة، زعمــوا أنهــا علــى خلفيــة األحــداث األخيــرة. 
البرلمــان  فــي  بتصويــت  اســتبقوها  عقوبــات 
الحــرس  الدراج  قــرار  مشــروع  علــى  األوروبــي 
الثــوري االســامي، وهــو جهــة رســمية فــي ايــران، 
ــرار  ــة، وحظــي الق ــى قائمــة المنظمــات االرهابي عل
ــان. ــاء البرلم ــن أعض ــاحقة م ــة الس ــد األغلبي بتأيي

مشــروع القــرار، يحتــاج إلــى آليــات قانونيــة 
ــل، منســق السياســة  ــف بوري ــر جوزي ــور. عبّ للعب
األمــر،  عــن  االوروبــي  االتحــاد  فــي  الخارجيــة 
التنفيــذ  القــرار حيــز  وضــع مشــروع  أن  معتبــرًا 
ــا  يحتــاج الــى قــرار قضائــي، والمســألة ليســت »أن

أكــره فانًــا فأصنفــه ارهابيًــا”.
رغــم تصريحــات بوريــل الــذي حــاول التخفيــف مــن 
ــد  ــن ق ــرار البرلمــان، يتضــح أن األوروبيي حــدة مشــروع ق
رضخــوا لضغــوط أميركيــة تمــارس عليهــم منــذ ســنوات 
ــن  ــرار ع ــن فصــل مشــروع الق ــذا الصــدد، وال يمك ــي ه ف

مســار قــد تكــون بدايتــه مــا حصــل فــي البرلمــان.
ــذي  لكــن إن تــم تصنيــف الحــرس الثــوري ال
العالمــي،  االرهــاب  تقاتــل  التــي  القــوى  يتصــدر 
»إرهابيــا«، وســلك مشــروع القــرار الطريــق إلقــراره 

ــز التنفيــذ، فــإن هــذا ســيعني التالــي: ــه حي ودخول
- أن أوروبــا رضخــت للضغــوط األميركيــة، وأنهــا كمــن 
ــار علــى قدميــه، خاصــة مــع تأثرهــا بالعقوبــات  ــق الن يطل
التــي فرضتهــا علــى روســيا مؤخــرًا، وتأثــر اقتصادهــا بهــا.

- أن أوروبــا فقــدت دور الوســاطة فــي التفــاوض 
التوجهــات  ضمــن  تســير  وأصبحــت  النــووي، 
األميركيــة التــي تهــدف إلــى تحصيــل تنــازالت 
ــده واشــنطن  ــر تري ــران، وهــذا أم ســيادية مــن طه

التــي تبعــث برســائل إلــى طهــران للتفــاوض.
وإن ســلك القــرار مســاره، وفــق قوانيــن االتحــاد 
ســيتيح  فإنــه  التنفيــذ،  حيــز  ودخــل  األوروبــي 
لألوروبييــن إعــادة فــرض عقوبــات علــى طهــران 
ــي أن  ــا يعن ــو م ــن«، وه ــس األم ــارج »مجل ــن خ م
ال قيمــة بعــد ذلــك لاتفــاق النــووي الــذي بموجبــه 

ــران. ــن طه ــة ع ــات األممي ــت العقوب رفع
التــي تقــف  المبــررات  القــول إن  يبقــى 
ــان ال  ــي البرلم ــرار ف ــف طــرح مشــروع الق خل
واضحــة،  عــن حســابات سياســية  تنفصــل 
وال عاقــة لهــا بشــرعة حقــوق االنســان، كمــا 
يحــاول األوروبيــون تصويرهــا، ويمكــن القــول 
إن مســارًا جديــدًا مــن المواجهــة قــد بــدأ، 
الســبل  فمختلــف  نتائجــه،  نســتبق  ولــن 

الســابقة التــي تشــبهه أثبتــت فشــلها.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

ارتدادات تصنيف أوروبا الحرس الثوري »إرهابًيا«
خليل نصر اهلل
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كام المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية 
االيرانيــة ناصــر كنعانــي، عــن المفاوضــات النوويــة 
كان الفتــا، عندمــا قــال فــي مؤتمــره الصحفــي یوم 
ــنین :«أن عــدم أجــراء المفاوضــات الرســمية  اإلث
ــادل الرســائل بشــأن  ــدم التواصــل وتب ال يعنــي ع

االتفــاق النــووي”.
التــي  الرســائل  الــى  کنعانــي،  اشــارة  ان 
عبــر  النوويــة،  المفاوضــات  اطــراف  تتبادلهــا 
لــم تنقطــع  والتــي  قنــوات دبلوماســية متعــددة، 
المســؤولين  لبعــض  العلنيــة  التصريحــات  رغــم 
ــا  ــادة م ــي ع ــكا، والت ــى راســهم امري ــن وعل الغربيي
تنعــى االتفــاق النــووي، بيــن وقــت وآخــر، تؤكــد ان 
ــر الوجــه  ــة، غي ــا آخــر للسياســة الغربي ــاك وجه هن

الــذي تظهــر عليــه فــي العلــن.
هــذه الحقيقــة اشــار اليهــا ايضــا قبــل ايــام، وزيــر 
الخارجيــة اإليرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان، فــي 
مقابلــة أجرتهــا معــه قنــاة »تــي آر تــي« التركيــة، 
وعلــى  الغربييــن،  رســائل  عــن  تحــدث  عندمــا 

راســهم االمريكييــن، التــي 
بعثوهــا ســرا الــى ايــران، 
بشــأن مواصلــة المفاوضــات 
ــي  ــم ف ــم انه ــة، ورغ النووي
يرســلون  كانــوا  العلــن 
ــن  ــى المتظاهري ــائل إل رس
أن  مفادهــا  إيــران  فــي 
خطــة  ليســت  أولويتنــا 
العمــل الشــامل المشــتركة، 
إيــران  فــي  الوضــع  بــل 

فيهــا. الشــغب  واعمــال 
هــذه الحقيقــة تكشــف عــن ان االمريكييــن، 
ــن  ــال الشــغب، م ــى اعم ــال عل ــدون االم ــوا يعق كان
فــي  ايــران  مــن  تنــازالت  علــى  الحصــول  اجــل 
كانــوا  اخــر،  جانــب  ومــن  النوويــة،  المفاوضــات 
يدركــون جيــدا قــوة وصابــة النظــام االســامي فــي 
ــى  ــك اســتمروا فــي ارســال الرســائل ال ــران، لذل اي
الحكومــة االيرانيــة، حتــى فــي ذروة اعمــال الشــغب، 

والتــي تتحــدث عــن جديتهــم فــي المفاوضــات، 
وهــي رســائل ازدادت بعــد ان تأكــد االمريكيــون 

ــرات. ــدوى التظاه ــدم ج ــن ع م
الافــت ان هــذا االســلوب االمريكــي الخائــب 
فــي التعامــل مــع ايــران، بــدأ االوروبيــون اســتخدامه 
مــع ايــران رغــم فشــله، ففــي الوقــت الــذي يضغــط 
درج  قــرار  عبــر  ايــران  علــى  االوروبــي  البرلمــان 
حــرس الثــورة االســامية علــى الئحــة االرهــاب 

االوروبيــة، لدفعهــا لتقديــم تنــازالت فــي ملفــات 
اخــرى، نــرى منســق السياســية الخارجيــة فــي 
اكثــر  االوروبــي جوزيــب بوريــل يصــرح  االتحــاد 
االوروبــي،  البرلمــان  قــرار  منتقــدا  تصريــح،  مــن 
واصفــا ايــاه بـ«العاطفــي«، والــذي يفتقــر الــى جوانب 
ــوا  ــن صادق ــواب الذي ــم الن ــه هاج اجرائيــة ، بــل ان
عليــه بالقــول: انــه »ال يمكنــك أن تقــول أنــا أعتبــرك 

إرهابيــا ألنــك ال تعجبنــي”!.
الدبلوماســية،  االالعيــب  هــذه  امــام 
تملــك  ال  واالوروبيــة،  االمريكيــة  بنســختيها 
ايــران اال سياســة واحــدة وثابتــة ولــن تحيــد 
ــورت  ــداث وال تط ــة باح ــت مرهون ــا، وليس عنه
طارئــة، وهــذه السياســة مازالــت تؤكــد علــى 
القنــوات  عبــر  اتفــاق  إلــى  التوصــل  ضــرورة 
ــار  ــي إط الدبلوماســية، دون شــروط مســبقة، ف
المفاوضــات التــي جــرت فــي الماضــي، وفــق 
نظــرة واقعيــة تحتــرم حقــوق ومصالــح إيــران 

الســطر0 علــى  ونقطــة  العالمالوطنيــة، 

المفاوضات النووية.. وحكاية الرسائل األميركية الى إيران

ما خيارات أوروبا في مواجهة أعباء أوكرانيا؟
ــي  ــاع ف ــد وزراء الدف ــي عق ــه أميرك ــاء لتوجي بن
اجتماعــًا  الماضــي  األســبوع  فــي  الناتــو  حلــف 
ــا  ــي ألماني ــة ف ــدة رامشــتين الجوي ــي قاع ــًا ف طارئ
وعلــى جــدول أعمالــه األساســي بنــد واحــد تقريبــًا 
مــن  بالمزيــد  أوكرانيــا  إمــداد  كيفيــة  يتضمّــن 
األســلحة والذخائــر عامــة وبالدبابــات والناقــات 
المتنوعــة  الصواريــخ  ومنظومــات  المدرّعــة 
بشــكل أدقّ، هــدف رمــت اليــه أميــركا بعــد ان 
لمســت التطــورات الســلبية لمجريــات المعــارك 
الهزيمــة  بعــد  خاصــة  وبصــورة  الميــدان  فــي 
األوكرانيــة فــي ســوليدار ومخاطــر تكرارهــا فــي 
ــي  ــرار روس ــّل ق ــي ظ ــرى ف ــات أخ ــوت وجبه باخم
ــا كان الثمــن  ــا مهم ــي أوكراني ــة االنتصــار ف بحتمي
المســتعمل  الســاح  كان  وأيّ  والتضحيــات 

لتحقيقــه بمــا فــي ذلــك الســاح النــووي.
تبريــرات  مــن  أميــركا  ســاقته  مــا  ورغــم 
وأســباب موجبــة لســعيها فــي قاعــدة رامشــتين 
فقــد أخفــق المجتمعــون فــي الوصــول الــى اتفــاق 
أميــركا  تفلــح  ولــم  األميركــي،  المســعى  يلبّــي 
التــي حــذرت مــن انهيــار شــبه مؤكــد ســيلحق 
بالجيــش األوكرانــي فــي األشــهر الثاثــة المقبلــة 
الصــدم  عنصــري  تعــزز  بأســلحة  يــزوّد  لــم  اْن 
والضرورييــن  الميــدان،  فــي  الفاعليــن  والنــار 
لمواجهــة مخاطــر هجــوم روســي محتمــل يشــنّ 
فــي  أرض  مــن  تبقــى  مــا  تحريــر  الســتكمال 
روســيا  الــى  انضمّــت  التــي  األربــع  المقاطعــات 
ــي  ــا األرض الت ــي دونيتســك وزاباروجي وبخاصــة ف
باتــت فــي القانــون الروســي أرضــا روســية نهائيــة 
ــائل  ــتى الوس ــتعمال ش ــيا اس ــح لروس ــة تتي خالص
لتحريرهــا والدفــاع عنهــا، هجــوم قــد يتطــوّر أيضــًا 
ــي  ــات أخــرى ف ــف و3 مقاطع ــدّد العاصمــة كيي ويه
الشــمال الشــرقي والوســط ويكــون مــن شــأنه اذا 

وقــع تفكيــك أوكرانيــا وفتــح البــاب أمــام دول الجــوار 
خاصــة بولنــدا بضــمّ بعــض أراضيهــا اليهــا.

بيــد اّن الغــرب بقيــادة أميركيــة تمكــن حتــى اآلن 
مــن تقديــم بعــض األســلحة والذخائــر التــي ليــس مــن 
ــًا  ــًا فــي الميــدان او انقاب شــأنها ان تحــدث تغييــرًا نوعي
فــي موازيــن القــوى العســكرية، فــي حيــن اّن روســيا 
أعــادت تنظيــم صفوفهــا القتاليــة فــي أوكرانيــا وأجــرت 
مراجعــة لتســليحها وتجهيــز الوحــدات المقاتلــة بعــد زجّ 
»قــوى قتاليــة خاصــة« أمثــال “قــوات فاغنــر”، وهــي بعــد ان 
أعــادت تشــكيل القيــادة العســكرية الميدانيــة فــي أوكرانيــا 
ــال مــن  ــي القت ــز ف ــرة ومــراس مميّ ــادة ذوي خب بضــمّ ق
النوعيــة الســائدة فــي أوكرانيــا، وضعــت خططــًا هجوميــة 
متكاملــة لتطويــر العمليــة بشــكل هجومــي واســع مؤكــدة 
علــى أمريــن… األول اليقيــن بحتميــة االنتصــار الــذي ال 
ــر  ــي تحذي ــه شــأن روســي وجــودي، والثان ــه ألن ــل ل بدي
الغــرب مــن تزويــد أوكرانيــا بأســلحة هجوميــة ألّن ذلــك 
علــى حــدّ قــول رئيــس الدومــا الروســي “ســيؤدّي الــى 
كارثــة عالميــة وإجــراءات انتقاميــة بأســلحة أقــوى”، وهــو 
يشــير هنــا الــى الســاح التقليــدي العالــي الدقــة والتقنيــة 
الــذي تملكــه روســيا وتتقــدّم علــى الغــرب فيــه، وكذلــك 
لعقيدتهــا  وفقــًا  تدّخــره  الــذي  النــووي  الســاح  الــى 
العســكرية، كســاح ردع اســتراتيجي للدفــاع عــن ســامة 
ــاد ذلــك الــى حــرب  ــو ق أراضيهــا بوجــه أيّ كان حتــى ول

نوويــة عالميــة.
رغــم  أنهــا  فيبــدو  األوروبيــة  الشــعوب  أمــا 
مــا التزمتــه مــن صمــت خــال األشــهر األولــى 
للمواجهــة بــدأت تتحــرك بشــكل يتعــارض مــع 
ــا  ــاع حكوماته ــة وانصي ــرارات األميركي الخطــط والق
ألميــركا وبــدأت الشــوارع تشــهد مظاهــرات فــي 
ــدا رافضــة  ــد أوروبــي خاصــة فــي بولن ــر مــن بل أكث
أوروبــا  ألّن  أوكرانيــا  فــي  الصــراع  فــي  التــورّط 
اقتصــرت  ســواء  التــورّط  هــذا  ثمــن  ســتدفع 
وقــع  او  التقليديــة  األســلحة  علــى  المواجهــة 

المحظــور وتــمّ اللجــوء الــى الــزر النــووي، فأوروبــا 
هــي الخاســر فــي الحاليــن، أمــا أميــركا التــي تديــر 
الحــرب عــن بعــد فإنهــا مبدئيــًا تبقــى بمنــأى عــن 
شــرقي  المشــتعلة  النــار  ألّن  مباشــر  خطــر  أيّ 

أوروبــا تبعــد عنهــا أكثــر مــن 7 آالف كلــم،
لمواقــف  واســتنادًا  المشــهد  هــذا  ضــوء  علــى 
األطــراف وقراراتهــم يطــرح الســؤال حــول خيــارات 
الغــرب عامــة وأوروبــا واالتحــاد األوربــي تحديــدًا حيــال 
ــة  ــم لمواجه ــي خياراته ــا ه ــا. فم ــي أوكراني ــال ف القت
ــا مــن شــرقيها؟  ــذي يلفــح أوروب المخاطــر واللهيــب ال
وهــي خيــارات مصيريــة ســتحدّد مســتقبل أوروبــا 
ودولهــا وكياناتهــا السياســية واالتحــادات واألحــاف 
التــي تنتظــم تلــك الكيانــات فيهــا، لذلــك فــإّن العمــل 
ان يكــون بعــدَ عميــق درس  بــأيّ خيــار ينبغــي 
وتحليــل ومقارنــة اإليجابيــات والســلبيات حتــى ال 
تكــون خيــارات خاطئــة يدفــع الشــعب والكيــان ثمنهــا، 
وبخاصــة  الدوليــة  العاقــات  الــى  بآثارهــا  وتمتــدّ 
ال  نراهــا  خيــارات  أفريقيــا.  وشــمال  آســيا  غربــي 

تتعــدّى الســناريوات الثاثــة التاليــة:
1 ـ اســتجابة أوروبــا كليــًا لألوامــر األميركيــة 
اللوجســتي  العســكري  االنخــراط  وإمعــان 
والسياســي فــي األزمــة األوكرانيــة وفتــح مــا تبقــى 
مــن مخــازن ســاح وذخيــرة لتوريــده الــى أوكرانيــا 
ســعيًا لتمكينهــا مــن امتــاك قــدرات هجوميــة 
تمنــع روســيا مــن االنتصــار فــي هجومهــا أواًل، ثــم 
تمّكــن أوكرانيــا مــن التحــوّل الــى الهجــوم إلخــراج 
األســوأ  الســيناريو  وهــو  أراضيهــا،  مــن  روســيا 
بالنســبة ألوروبــا ألنــه فــي الميــدان ال يحتمــل 
أن يحقــق الغلبــة للغــرب فــي ظــّل القــرار الروســي 
ســيصعّد  وهــو  الثمــن،  كان  مهمــا  باالنتصــار 
ــر،  ــس أكث ــر لي ــع التدمي ــن واق ــد م ــة ويزي المواجه
وفــي السياســة واالقتصــاد ســيؤدّي الــى تصدّعــات 
فــي البنيــة األوروبيــة كــدول وأحــاف تطيــح بوحــدة 

بعــض الــدول وببنيــة االتحــاد األوروبــي وكيــان 
الحلــف األطلســي، وأذّكــر بمــا ســبق وتوقعتــه مــن 
اّن حــرب أوكرانيــا التــي أرادتهــا أميــركا لتفكيــك 
تفكيــك  الــى  فإنهــا ســتفضي  الروســي  االتحــاد 

االتحــاد األوروبــي فــي نهايــة المطــاف.
2 ـ اســتجابة أوروبــا جزئيــًا للطلبــات األميركيــة ووضــع 
ــرة متطــورة بتصــرف  ــا مــن ســاح وذخي ــا لديه بعــض م
أوكرانيــا بشــكل ال يمكنهــا مــن االنتصــار بــل يمنحهــا 
ــع  ــت ودف ــب الوق ــي وكس ــار الروس ــر االنتص ــرص تأخي ف
األمــور نحــو حــرب اســتنزاف تبتغيهــا أميــركا لتكــون 
ــًا  ــدّ وفق ــدّ وتمت ــرب تمت ــدة، ح ــة مؤك ــن هزيم ــًا ع بدي
ــد  ــة ام ــة “إطال ــى نظري ــة عل ــركا القائم الســتراتيجية أمي
الصــراع” عندمــا ال تســتطيع الحســم لصالحهــا. وهــو 
ممــا  أقــّل  بدرجــات  كان  واْن  أيضــًا  ســيّئ  ســيناريو 
ســبق أعــاه خاصــة أّن االســتنزاف الــذي تبتغيــه أميــركا 
ســيكون اســتنزافًا مزدوجــًا لروســيا وألوروبــا معــًا وهــو أمــر 
ــا  ــه يمــسّ بحياته ــة ألن ــه الشــعوب األوروبي ــن تحتمل ل
وبمجتمعاتهــا وســيدفعها لاحتجــاج وخلــق االضطرابــات 

ــات. ــن ســيطرة الحكوم ــي تخــرج ع الت
أوروبــا مــن االســتجابة لألوامــر  ـ تملــص   3
ــدأ  ــذي ب ــذرّع بالنبــض الشــعبي ال ــة والت األميركي
ــورّط  ــى الت ــدول احتجاجــًا عل يظهــر فــي بعــض ال
فــي أوكرانيــا. مــا ســيؤدّي الــى تســارع انهيــار قوات 
زيلينســكي وحســم روســيا للحــرب فــي أشــهر قــد 
ال تتعــدّى الربيــع او الصيــف المقبــل وفــي هــذا 
يكــون تحديــد للخســائر األوروبيــة بشــكل واضــح.

لكنــه  ألوروبــا  األفضــل  هــو  الســيناريو  هــذا 
ــة،  ــي او العصــا األميركي ــرار األميرك ســيصطدم بالق
ــر  ــّل بكثي ــه أق ــك ســتكون كلفت ــمّ ذل ــي حــال ت وف
مــن الخياريــن أعــاه، وســيبقى بحاجــة الــى قــادة 
ســياديين اســتقاليين فهــل ســيظهر هــؤالء علــى 
المســرح األوروبــي وينقــذوا أوروبــا والعالــم مــن 

ــا؟ ــدد فيه ــن الج ــركا والمحافظي ــرّ أمي ش

ما خيارات أوروبا في مواجهة أعباء أوكرانيا؟
   العميد د. أمين محمد حطيط 


