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على الغالف

«أطلسي» العقد المقبل حروب استباقية تنتظر
كأن شيئًا لم يكن .في أقل من سنة ،انتهت تداعيات الحرب الروسية ــ
الجورجية وتوتر عالقة موسكو مع كل من واشنطن وحلف شمالي األطلسي،
لتبدأ صفحة جديدة هي أشبه بصفقة أميركية ــ روسية .صفقة يبدو أنها
تتبلور عمليًا بعد دعوة الحلف روسيا إلى املشاركة في ّ
قمة لشبونة

مدفيديف في لشبونة:
هذا ثمن التقارب
عمو
ربى أبو ّ

ْ ُ
أن تدعى روسيا إل��ى املشاركة
في ّ
قمة حلف شمالي األطلسي
التي تنعقد في لشبونة اليوم،
يعني إفساح الطريق أمام االنطالقة األكبر
ّ
العالقات الروسية ـــــ الغربية ،التي تعد
في
ً
استكماال إلعادة تشغيل مفتاح ّالعالقات
بني واشنطن وموسكو ،بعد تسلم باراك
أوباما الرئاسة.
ّ
وال شك في أن موافقة روسيا على املشاركة،
ت�ن�س�ج��م م��ع ال��رغ �ب��ة امل�ش�ت��رك��ة ف��ي إغالق
ك��ام� ٍ�ل ل �ت��داع �ي��ات ح�ق�ب��ة ال �ح��رب الباردة،
ّ
والتعاطي مع حلف شمالي األطلسي ،ند
ح�ل��ف وارس ��و ال�س��اب��ق ،م��ن ب��اب املصالح
املشتركة ،أو البراغماتية.
ه��ذا ال�ت�ح� ّ�ول م��ن ع�لاق��ة ن ��زاع ب�ين روسيا
ّ
وحلف شمالي األطلسي ،إلى أخرى تمهد
َ
إغواء شيطان ،بل هو قفزة
لتحالف ،ليس
استراتيجية في العقل الروسي والغربي،
صفقة روسية ـــــ أميركية
تبلور من خالل ّ
غ �ي��ر م �ع �ل �ن��ة ،ت �ج��ل��ت أخ� �ي� �رًا ف ��ي مواقف
ع��دي��دة تنتهجها روس �ي��ا ،منها موقفها
حيال إيران.
ص �ف �ق��ة َوض �ع��ت م��واض �ي��ع ال� �خ�ل�اف على
ميزان وازن بني مصالح الطرفني .فلم يكن
ٍ
إع�لان روسيا تعليق بيع إي��ران صواريخ
«أس  »300خ ��دم ��ة م �ج��ان �ي��ة لواشنطن،
بقدر ما كان ردًا على املقابل الذي يبدو أن
روسيا حصلت عليهّ ،
أهمه تغيير اتجاه
خ �ط��ة ال � ��درع ال �ص��اروخ �ي��ة وال �س �ع��ي إلى
ن�ش��ره��ا ف��ي ت��رك�ي��ا ،ب�ع��دم��ا ك��ان��ت موجهة
ض��د روس� �ي ��ا ،إض��اف��ة إل ��ى ت�س�ل�ي��م غربي
ب� �ت ��دخ�ل�ات روس � �ي� ��ا ف� ��ي ع � ��دد م� ��ن بلدان
االت�ح��اد السوفياتي ال�س��اب��ق ،األم��ر الذي
تجلى ب��اس�ت��رج��اع ال�ن�ف��وذ ال��روس��ي على
ع ��دد م��ن ه ��ذه ال � ��دول ،م��ن دون ت��دخ��ل أو
ان �ت �ق��ادات أم�ي��رك�ي��ة أو غ��رب �ي��ة ،وم ��ن دون
ثورات ملونة.
كانت دع��وة روسيا إل��ى املشاركة في ّ
قمة
لشبونة تلبية للتغير الذي طرأ على العقل
ال��روس��ي وال �غ��رب��ي ،وح��اج��ة كليهما إلى
اآلخ��ر ،حتى لم يكن مستغربًا كالم األمني
ال �ع��ام ل�ل�ح�ل��ف أن � ��درس ف ��وغ راسموسن،
الذي بدا شديد الحرص على التعاون مع
روسيا« ،أن��ا مقتنع بأن روسيا تقاسمنا
وجهات النظر في أن الوقت قد حان لوقف
القلق املتبادل والعمل املشترك ،وسنفعل
ذل � ��ك .آم ��ل أن ن �ب��دأ ب��ال �ت �ع��اون ف ��ي مجال
ال��دف��اع ال �ص��اروخ��ي ،وه ��ذا س�ي�ك��ون قرارًا
واع � �دًا ي �س��اع��د ف��ي ب �ن��اء ال �ث �ق��ة ،وسيؤثر
إيجابًا على األمن األوروبي .سنتفق بشأن
ت �ق��وي��م ت �ه��دي��دات ال �ق��رن ال � � �ـ ،21وستكون
ه ��ذه امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي س�ن�ت��وص��ل فيها
إل ��ى ت �ق��وي��م م �ش �ت��رك .وس �ن �ع��زز تعاوننا
ب� �ش ��أن أف �غ��ان �س �ت��ان وم �ك��اف �ح��ة اإلرهاب
والقرصنة».
تأتي هذه التطورات في العالقات الروسية
ـــــ األم�ي��رك�ي��ة وال��روس�ي��ة ـــــ األطلسية بعد
م��رح �ل��ة م ��ن ال �ج �م��ود ال� �ت ��ام ع �ل��ى خلفية
ح ��رب ّ ج��ورج �ي��ا ف ��ي آب ع ��ام  ،2008حني
اص �ط��ف��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وحلفاؤها
ّ
ل �ت �ن��دد ب��روس �ي��ا وت��دي �ن �ه��ا .ب �ق��ي الوضع
على حاله حتى جاءت االنطالقة الجديدة
في العالقة بني موسكو وواشنطن ،التي
ّ
دش ّنها الثنائي الشاب مدفيديف ـــــ أوباما،
وتجلت في االت�ف��اق على «س�ت��ارت  »2في

نيسان املاضي.
تبعت «ستارت »2خطوات أخرى في سياق
عالقة روسيا مع أميركا وال�غ��رب ،شملت
تأييد األول��ى ف��رض عقوبات جديدة على
إيران ،ومشاركة الغرب قلقه من طموحات
ّ
�ران ال �ن��ووي��ة .م��واق��ف ع��ده��ا البعض
ط �ه� ً
ت�ن��ازال روسيًا للغرب ،فيما رآه��ا البعض
اآلخ� ��ر م �ج��رد «م �س ��اوم � ً�ة» ،ل�ك�ن�ه��ا ف��ي كل
األح � ��وال ت �ط��رح ت �س��اؤال ع� ّ�م��ا إذا ك ��ان ما
يجري مقدمات لتغيير في االستراتيجية
الروسية حيال طهران ،أو مجرد توسيع
روس ��ي ل�ه��ام��ش امل �ن��اورة ال ��ذي ك��ان هناك
ت� ��واف� ��ق ض �م �ن��ي ع �ل �ي��ه م� ��ع الجمهورية
اإلسالمية.
ورغم الخطاب الحاد الذي اعتمده الرئيس
اإليراني محمود أحمدي نجاد على خلفية
ت�ع�ل�ي��ق ص�ف�ق��ة ال �ص��واري��خ ،ب ��دا ديمتري
م ��دف �ي ��دي ��ف ه� ��ادئ� ��ًا خ �ل��ال ل �ق ��ائ ��ه نظيره
اإليراني في باكو أمس ،وأكد أهمية الطابع
«السلمي» للبرنامج النووي اإليراني.
ملفات عديدة تناقشها ّ
قمة لشبونة ،منها
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ج��دي��دة ل�ح�ل��ف شمالي

مدفيديف
ونجاد خالل
لقائهما في
باكو أمس
(دميتري
أستاخوف ــ
رويترز)

األطلسي ،الوضع في أفغانستان ،وتحديدًا
ت��وس�ي��ع ن�ط��اق ن�ق��ل ش�ح�ن��ات ال�ح�ل��ف غير
العسكرية عبر األراضي الروسية ،إضافة
إل� ��ى األم� � ��ن .وان �ط�ل�اق ��ًا م ��ن ه� ��ذه امللفات،
تدرك روسيا حاجة حلف األطلسي إليها،

�دادات ب��دي�ل��ة .أما
لناحية ت��وف�ي��ر ط��رق إم� � ّ
ف��ي امل �ل��ف األم �ن��ي ،ف�لا ش��ك ف��ي أن تغيير
خ �ط��ة ن �ش��ر ال � ��درع ال �ص��اروخ �ي��ة ه��و أحد
االن� �ت� �ص ��ارات ال ��روس� �ي ��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن
راسموسن ل��م يحصر الخطر ال��ذي يهدد

تركيــا نجــم قمــة اليـــوم
ّ

لم يتأكد بعد الرد التركي
على مشروع توسيع نظام
الدرع الصاروخية للحلف
األطلسي .في جميع
األحوال ،ستحسم قمة
لشبونة جزءًا من الجدل
الحاصل بشأن ما إذا كانت
أنقرة قد نقلت وجهة
دبلوماسيتها إلى الشرق،
أو أن أولويتها ال تزال
أوروبية

أرنست خوري

ّ
ّ
ب ��دا أن ت��رك �ي��ا ح��ق �ق��ت نصرًا
دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ًا ب � ��اك� � �رًا سبق
ب��دء أع �م��ال ق�م��ة ح�ل��ف شمال
األطلسي« .االنتصار» الذي كشفت عنه
الصحف التركية ،أمسُ ،ي َ
ترجم بتلبية
ق��ادة «األطلسي» ،وخصوصًا الواليات
امل �ت �ح��دة ،أح ��د ال� �ش ��روط ال �ت��رك �ي��ة على
املوافقة في املشاركة بالدرع الصاروخية
امل � � �ن � ��وي ت ��وس� �ي� �ع� �ه ��ا ل� �ت� �ض ��م بولندا
ورومانيا وتركيا ،وهو أن تغيب كلمة
إيران عن البيان الختامي الذي سيصدر
ع��ن ّ
القمة وع��ن الوثائق الرسمية التي
س�ت�ض��ع ت�ف��اص�ي��ل امل �ش��روع .ل�ك��ن شرط
عدم ذكر إي��ران كدولة ينبغي االحتماء
منها م��ن ط��ري��ق ال ��درع ل��م ي�ك��ن الشرط

متظاهر تركي ضد مشاركة بالده في «الدرع الصاروخية» (عثمان أورسال ــ رويترز)

ُ
ال�ت��رك��ي ال��وح �ي��د ،ل��ذل��ك ل��م ت�ح� َ�س��م بعد
نتيجة لقاءات اليوم وغدًا في لشبونة،
وسط إلحاح طهران على أنقرة لترفض
امل� �ش ��ارك ��ة ب� � ��درع «ه ��دف ��ه ال ��وح� �ي ��د هو
حماية إسرائيل».
وك�ش��ف دب�ل��وم��اس�ي��ون أت ّ��راك لصحيفة
«ت� � � � � ��وداي زم� � � � ��ان» ع � ��ن أن � � � ��ه ل � ��ن َ
يورد
اس ��م إي � ��ران ف��ي ال �ش��ق امل�ت�ع�ل��ق بالدرع
ال�ص��اروخ�ي��ة ف��ي ال�ب�ي��ان ال�خ�ت��ام��ي ،وال
�ي وث��ائ� َ�ق الحلف ال�ت��ي ستكون أشبه
ف� ْ
بعقد توضع فيه التفاصيل القانونية
الصاروخية.
والتقنية املتعلقة بالدرع
ّ
وب�ح�س��ب امل �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا ،ف ��إن أنقرة
ت � � � � ��درك أن امل � � �س� � ��ؤول� �ي��ن األميركيني
س�ي��واص�ل��ون تفسير م��وج�ب��ات توسيع
ورب� � ��ط األن� �ظ� �م ��ة ال� �ص ��اروخ� �ي ��ة للدول
األعضاء في الحلف األطلسي بـ«الخطر
اإليراني» ،لكن هذا «ال يلزم تركيا وعمل
النظام الصاروخي املوحد بأي شيء».
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ذل ��ك ،ف��إن ت��رك�ي��ا ستتجاهل
ال�ت�ص��ري�ح��ات األم�ي��رك�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة ضد
إي ��ران ،بما أن��ه وف��ق االت� ّف��اق امل�ب� َ�رم قبل
انعقاد قمة لشبونة ،ف��إن العبارة التي
ُ
َ
س��ت�س�ت�خ��دم ع�ن��د ال�ح��دي��ث ع��ن مبررات
ال��درع ال�ص��ارو َخ�ي��ة ستكون «االحتماء
من مخاطر محت َملة» .وقال مصدر تركي
للصحيفة نفسها إن «تركيا ليست ضد
ف �ك��رة م �ش��روع ال� ��درع وال ض��د التحرك
ضد إيران إذا اعتدت على أي من الدول
الـ 28األعضاء في الحلف األطلسي .لكن
بما أن هدف املشروع هو لجم أي تهديد
قد ينشأ في املستقبل ،فلماذا ذكر دول
بعينها؟».
وس�ب��ق ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة أح�م��د داوود
أوغ �ل��و أن ه� ّ�ي��أ األج � ��واء ل�ل� ّت��وص��ل إلى
اتفاق في لشبونة ،عندما أكد أن تركيا
ّ
ال ت� �ع ��د ق� ��راره� ��ا ب �م �ث��اب��ة اخ� �ت� �ي ��ار بني
إي ��ران وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،م��ن دون أن
ينسى التلويح بأنه ،في النهاية ،تركيا

الحلف في إي��ران وحدها ،بل أعلن وجود
ّ
نحو  30دول��ة تهدد دول األطلسي ،منها
إيران.
وف��ي ال�س�ي��اق ،ي�ق��ول ن��ائ��ب م��دي��ر برنامج
روسيا وأورواس�ي��ا في معهد «كارنيغي»

«ليست خائفة من أن تكون وحدها في
رف��ض امل�ش��ارك��ة ف��ي ال��درع الصاروخية
األط ّ�ل �س �ي ��ة إذا ل� ��م ت �ت �ح �ق��ق مطالبها
املحقة».
لكن بدا أن الجهد الدبلوماسي التركي
لم يكن كافيًا لطمأنة ًإيران التي خرجت
ع��ن ص�م�ت�ه��ا ،م �ح��ذرة م��ن ه��ذا املخطط
ال� ��ذي «ي �ه��دف إل ��ى ح �م��اي��ة إسرائيل»،
ع�ل��ى ح��د وص��ف امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة رام �ي ��ن مهمان
ب��رس��ت .ون�ق�ل��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام إيرانية
ع��ن م�ه�م��ان ب��رس��ت ق��ول��ه ،ي��وم الثالثاء
امل��اض��ي ،إن «ال �ه��دف الرئيسي م��ن هذا
اإلج� � ��راء ه ��و دع ��م ال �ك �ي��ان الصهيوني
وحمايته من االعتداءات».
وف��ي ح��دي�ث��ه ّ ع��ن امل�ش��ارك��ة ال�ت��رك�ي��ة في
امل�ش��روع ،تمنى امل�س��ؤول اإلي��ران��ي على
أنقرة منع نشر هذا النظام الصاروخي
م��ن خ�لال امل� ّف��اوض��ات وامل �ش��اورات ،ألن
«إيران ال تمثل أي تهديد لدول املنطقة،
وألن التهديد الحقيقي هو إسرائيل».
إذًا ،انتهت مشكلة تحديد هوية الخطر
ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ت ��رك� �ي ��ا ،ل �ت �ب ��دأ معركة
دب�ل��وم��اس�ي��ة ج��دي��دة ف��ي ق�م��ة لشبونة.
معركة سيتوالها م��ن ال�ج��ان��ب التركي
ك��ل م��ن ال��رئ�ي��س عبد ال�ل��ه غ��ول وداوود
أوغ �ل��و ووزي� ��ر ال��دف��اع وج ��دي غونول.
رئيس الحكومة رجب
وقد يكون غياب ً
طيب أردوغ��ان عامال إيجابيًا بالنسبة
إل ��ى زع� �م ��اء دول «األط� �ل� �س ��ي» ،ب �م��ا أن
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ه��و أب ��رز «الصقور»
املتشددين في ما يتعلق بوضعية بالده
إزاء مشروع الدرع الصاروخية.
وك��ان أردوغ ��ان ق��د انتهز مشاركته في
قمة دول العشرين االقتصادية في كوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ل�ي�ض��ع ال��رئ �ي��س األميركي
ب ��اراك أوب��ام��ا ف��ي ص��ورة «التحفظات»
ال �ت��رك �ي��ة إزاء امل � �ش� ��روع الصاروخي،
ب� �ح� �س ��ب ص� �ح� �ي� �ف ��ة «جمهورييت».

