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قضية اليوم

ّ

الصاروخية
الدرع
خالف
ّ
ّ
يظلل توقيع
ّ
«ستارت» الجديدة
واألميركي ،بعد توقيعهما اتفاقية «ستارت»
أجمع الرئيسان الروسي ّ
الجديدة أمس ،على أنها تمثل بداية جديدة للعالقات بني البلدين وخطوة
نحو عالم «خال من األسلحة النووية» .لكن رغم شبه االتفاق على إيران ،بدا
أن عقدة «الدرع الصاروخية» ال تزال ماثلة على صدر الصفحة الجديدة
الروسية ـ األميركية
ّ
ب �ع��د ن �ح��و ع� ��ام م ��ن امل� �ف ��اوض ��ات ،وقع
ال ��رئ� �ي� �س ��ان األم � �ي ��رك ��ي ب� � � ��اراك أوباما
والروسي ديميتري مدفيديف معاهدة
«س� �ت ��ارت» ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت �ن��ص على
خ �ف��ض ت��رس��ان �ت �ه �م��ا ال� �ن ��ووي ��ة ،وذلك
ف��ي قصر ب��راغ ال��ذي ي�ع��ود إل��ى القرون
الوسطى.
ووص��ف أوب��ام��ا ،في املؤتمر الصحافي
الذي أعقب مراسم التوقيع ،هذا الحدث
ب � �ـ«ال � �ت ��اري � �خ ��ي» ال � � ��ذي ف� �ت ��ح «صفحة
ج � ��دي � ��دة» ف� ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��روس� �ي ��ة ـــــ
األم�ي��رك�ي��ة .وأك��د أن امل�ع��اه��دة الجديدة
ت ��دل ع �ل��ى أن ب�ل��اده وروس� �ي ��ا «وضعا
ح �دًا ل�ت��ده��ور» عالقاتهما ،موضحًا أن
«االت � �ف ��اق س�ي�ج�ع��ل ال ��والي ��ات املتحدة
والعالم أكثر أمانًا» .وأشار إلى أنه يجب
على البلدين اللذين يملكان معًا أكثر
من  90في املئة من األسلحة النووية في

العالم أن «يظهرا مسؤولية أكبر».
وأضاف أوباما« :أود العمل مع مجلس
الشيوخ للتصديق على ه��ذه املعاهدة
امل �ه �م��ة ه ��ذا ال� �ع ��ام» ،م �ع��رب��ًا ع ��ن «ثقته
ال �ت��ام��ة» ف��ي تحقيق ه��ذه ال �غ��اي��ة .وفي
م��ا يتعلق ب�ق�ل��ق م��وس�ك��و ح �ي��ال الدرع
ال� �ص ��اروخ� �ي ��ة ،ق� ��ال إن� ��ه ي ��ؤي ��د «حوارًا
ج ��دي ��ًا» م ��ع م��وس �ك��و ف ��ي ه� ��ذه املسألة
الشائكة ،من خالل «تبادل للمعلومات
ب� �خ� �ص ��وص ت� �ق ��وي� �م ��ات ال� �خ� �ط ��ر لدى
ك ��ل م� �ن ��ا ،واس� �ت� �ك� �م ��ال ت �ق��وي��م مشترك
للصواريخ الذاتية الدفع الجديدة».
وأوض� ��ح أوب ��ام � ّ�ا أن ��ه «م ��ع اك �ت �م��ال تلك
التقويمات ،أتطلع إلى بدء جولة حوار
جديدة في التعاون الروسي األميركي
في مجال ال��دف��اع ال�ص��اروخ��ي» .وتابع:
«ن ��اق� �ش� �ن ��ا إم � �ك � ��ان ت ��وس� �ي ��ع تعاوننا
ملصلحة ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي والتجارة

واالستثمار واالبتكار التكنولوجي».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال م��دف�ي��دي��ف إن «توقيع
املعاهدة الجديدة سيفتح صفحة جديدة
ف ��ي ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن روس� �ي ��ا والواليات
امل� �ت� �ح ��دة» ،م ��ؤك� �دًا أن امل� �ف ��اوض ��ات «لم
تكن سهلة» .وأوضح أنه «توصلنا إلى
وثيقة تحافظ بكل املقاييس على توازن
املصالح الروسية واألميركية .وأكثر ما
يهم ه��و أن ه��ذا وض��ع م��رب��ح للطرفني،
وال أحد يمكنه أن يتحمل أن يخسر من
هذا االتفاق».
وأضاف مدفيديف« :أعتقد أن هذه صفة
نموذجية لتعاوننا ،فالطرفان رابحان.
ً
وبناء على ذل��ك ،فإن العالم كله انتصر
أيضًا» .وأكد أنه ال يزال «يأمل التوصل
إل��ى حل وس��ط بشأن خطط نشر الدرع
ُ ِّ
ال �ص��اروخ �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة» ،ال �ت��ي عدلت
م �ن��ذ ت��ول��ي أوب ��ام ��ا ال��رئ��اس��ة .ورأى أن

امل �ع��اه��دة ق��اب �ل��ة ل�لاس �ت �م��رار «ف �ق��ط إذا
ّ
حدت واشنطن من دفاعها الصاروخي».
وأضاف أنه «يتعني على القوى النووية
األخ� ��رى ال �ق �ي��ام ب ��دور أك �ث��ر ن�ش��اط��ًا في
ج � �ه ��ود ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وروسيا
لخفض األسلحة ال�ن��ووي��ة ف��ي العالم».
وش ��دد ع�ل��ى ض ��رورة ت�ص��دي��ق البلدين
«في آن» على املعاهدة الجديدة.

وكان إليران ّحصة األسد في محادثات
الجانبني .وحذر الرئيسان طهران مجددًا
بسبب موقفها من برنامجها النووي.
وأك � ��د أوب ��ام ��ا أن م��وس �ك��و وواشنطن
«ستعمالن على ف��رض عقوبات دولية
قوية على طهران» ،مشيرًا إلى أن بالده
وروس � �ي� ��ا ت� ��ري� ��دان أن ت �ت �ح �م��ل طهران
عواقب سلوكها في برنامجها النووي

الصحافة الروسية

«مصافحة باليد اليمني وسكني باليسرى»
ربى أبو عمو

مش عالفاضي إسما
حبيبة الشعب!

استفيدوا من عرض خاص بمناسبة الـ Motor Show
وخالل شهر نيسان على داسيا لوغان ولوغان .MCV
مجاني ،فائدة متدنية 0% ،دفعة أولى.
تسجيل ّ

لمزيد من المعلومات ّ
بسول  -حنينة ووكالئهم الحصريين.
تفضلوا بزيارة صاالت عرض ّ
مجاني
تسجيل
ّ

Bassoul-Heneiné sal - Sed El Bauchrieh 01 684684/5 - Ain El Mraisseh 01 360708
Authorized dealers: City Car, Beirut 01 803313/4 - Bauchrieh Car Center, Beirut 01 880213
Elie Tabet, Jounieh 09 918402 - Fouad Srour, Zahlé 08 800403 - Bejco s.a.r.l., Jamhour 05
768800 - Highway Auto, Khaldé 05 800149 - Concorde Trading s.a.r.l., Dora 01 244334
North Motors, Tripoli 06 411293/4 - Youssef Trade Company, Tyr 70 317031
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أك �ث��ر م��ا ُي �ق �ل��ق امل�ح�ل�ل�ين ال � ��روس ،رغم
توقيع بالدهم اتفاقية «ستارت» الجديدة
مع الواليات املتحدة ،هو عدم الحسم في
قضية نشر الدرع الصاروخية في عدد
م��ن دول أوروب ��ا الشرقية ال��واق�ع��ة على
الحدود الروسية.
ووص �ف��ت صحيفة «ب ��راف ��دا» الروسية
االتفاقية بأنها «ليست مجرد بداية ،بل
تفتح الباب أيضًا نحو املستقبل» .لكنها
ترى أن الكثير من األشياء «يعتمد على
خطط واشنطن وأجندتها الخفية .وتبقى
األفعال أعلى صوتًا من األقوال».
وأص� � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع �ل��ى اع �ت �ب ��ار أن
القضية الشائكة تكمن في استمرارية
خطط نشر الدرع الصاروخية األميركية
ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ت��ي وص� ��ل إل �ي �ه��ا حلف
ش �م��ال��ي األط �ل �س��ي ،رغ ��م ال ��وع ��ود التي
قدمت إلى روسيا بعدم نشرها .ورأت أن
التخطيط لنشر الدرع بموازاة التفاوض
على معاهدة الحد من األسلحة ،هو كمن
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«يصافح اآلخر باليد اليمنى فيما يخفي
سكينًا باليسرى خلف ظهره».
وتابعت «برافدا» أنه فيما ترى موسكو
أن توقيع املعاهدة هو بمثابة فتح صفحة
جديدة بني البلدين ،يبدو سلوك واشنطن
عبثيًا ،إذ تصر على أن خططها لبناء
دف��اع ص��اروخ��ي ال ت��زال خ��ارج القواعد
التي تقيد تطوير ه��ذه النظم ونشرها.
ورم � � ��ت ال � �ك� ��رة إل � ��ى م �ل �ع��ب واشنطن.
وأشارت إلى أنه رغم قدرة روسيا على
تدمير أي تمركز لحلف شمالي األطسي
ق ��رب ح��دوده��ا ب�ك�ب�س��ة زر ،وح ��رق أي
درع صاروخية على بعد  100كيلومتر
بغضون ثوان ،ينصب الحديث اليوم عن
ال �س�لام وال�خ�ط��ط امل�ش�ت��رك��ة ل�ب�ن��اء عالم
أف �ض��ل .وخ �ل �ص��ت إل ��ى أن ��ه «إذا أرادت
واشنطن أن تلعب بالكرة ،فلنلعب .أما
إذا أرادت أن تلعب بلعبة الثور ،فعليها
أن ترقى إلى مستوى النتائج .موسكو
مستعدة لالحتمالني .ولطاملا كانت».
أم��ا صحيفة «إزف �س �ت �ي��ا» ،ف��رب�ط��ت بني
توقيع امل�ع��اه��دة وال�ح��رب ال �ب��اردة ،قائلة

إن «ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ع س�ي�ك��ون األخ �ي��ر في
ت��اري��خ االت �ف��اق �ي��ات امل ��وروث ��ة ع��ن فترة
ال�ح��رب ال �ب��اردة» .ورأت أن «املفاوضات
امل� ّ�اراث��ون�ي��ة ب�ين البلدين أدت إل��ى وثيقة
ت�م��ث��ل ن�م��وذج��ًا ل�ل�ت�ن��ازالت امل�ت�ب��ادل��ة في
املجالني العسكري والسياسي».
ورأت الصحيفة أن «ال ��والي ��ات املتحدة
ل��م ت�ع��د ت��وق��ع أي ات �ف��اق��ات م�ب�ن�ي��ة على
االعتراف بالندية الكاملة إال مع روسيا،
ألن ال �ت��رس��ان��ة ال �ن��ووي��ة ال �ت��ي تمتلكها
روس � �ي� ��ا ق� � � ��ادرة ن� �ظ ��ري ��ًا ع� �ل ��ى تدمير
الواليات املتحدة بالكامل .وهذا ما يرغم
واشنطن على معاملة موسكو بجدية
ك�ب�ي��رة م �ق��ارن��ة ب�ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع ب �ل��دان ال
تمتلك أسلحة نووية».
في املقابل ،بدا الكاتب الروسي ألكسي
أرباتوف ،في مقال مطول نقل من خالله
وجهة النظر الروسية حيال االتفاقية،
أكثر تركيزًا على النقاط الخالفية .وبعد
س � ��رده ل �ف �ح��وى امل �ع ��اه ��دة والتسلسل
ال��زم �ن��ي ل �ل �م �ف��اوض��ات ،ت��وق��ع أن تنشأ
معارضة قوية في روسيا ،مشيرًا إلى

