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قمة

بيان «األطلسي» اليوم 10 :سنوات من الحروب

ّ
ّ
إجماع على موعد  2015لبدء االنسحاب من أفغانستان ...وإيجابية روسية تجاه «الدرع»

تشهد لشبونة ،اليوم ،والدة بيان ختامي سيخرج ً
مساء عن قادة
ّ
حلف شمالي األطلسي وزعماء أجانب حلوا ضيوفًا استثنائيني ملرات
نادرة على قمتهم السنوية التي بقيت عناوينها :أفغانستان والدرع
الصاروخية ،واألهم توسيع رقعة الحروب األطلسية
ل��م يحمل ال�ي��وم األول م��ن قمة لشبونة
لحلف ش�م��ال��ي األط�ل�س��ي أي مفاجآت،
ربما ألن مثل هذه القمم غالبًا ما تكون
ب��روت��وك��ول �ي��ة ش �ك �ل �ي��ة ،ب �م��ا أن العمل
الجدي يسبقها خلف الكواليس وقبل
ت��واف��د زع �م��اء ال� ��دول ال �ـ  28والضيوف
على قاعة املؤتمرات.
ُف ��ي َ ال �ع �ل��ن ،ب �ق �ي��ت امل �ل �ف��ات األساسية
ت�خ��ت� َ
�ص��ر ب��اث�ن�ين :أف�غ��ان�س�ت��ان وتعزيز
بدء
ال �ت �ن �س �ي��ق ال �غ ��رب ��ي ل �ج �ع��ل م ��وع ��د ً
االن �س �ح��اب ع��ام��ي  2014و 2015قابال
للتنفيذ .وم�ش��روع ال ��درع الصاروخية
وتشيكيا
امل�ن��وي توسيعها ل��روم��ان�ي��ا
ّ
وت��رك�ي��ا ،وظ �ه��ور ش ��روط ت��رك�ي��ة عكرت
ص � �ف� ��و األط � �ل � �س � �ي�ي��ن رغ� � � ��م اإلشارات
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي أع��رب��ت ع�ن�ه��ا روسيا
إزاء هذه الدرع بما أنها غير مستهدفة
م� �ن� �ه ��ا ،ب �ع �ك ��س ح� � ��ال إي � � � ��ران وكوريا
ال �ش �م��ال �ي��ة .أم� ��ا ف ��ي ال� �س ��ر ،ف �ق��د كانت
ال�ن�ق�ط��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ع�ل��ى ط��اول� ُ�ة زعماء
الغرب في اجتماعاتهم املغلقة ت َ
ختصر
بكلمة واح� ��دة« :ع��ومل��ة م�ه�م��ات الحلف
األط �ل �س��ي» ،وف ��رض ��ه ،ن�ه��ائ �ي��ًا ،شرطيًا
ع��امل�ي��ًا ب�ي��ده ع�ص��ا غليظة وال�ق�ل�ي��ل من
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ت�ح��ت ع �ن��وان :استعداد
ال � �ح � �ل� ��ف مل � �ه � �م� ��ات م� �ش ��اب� �ه ��ة للحرب
األفغانية في املستقبل.
وظ�ه��ر أم ��س ،ك��ان معظم زع �م��اء الدول
األطلسية الـ  28قد وصلوا إلى لشبونة،
على وق��ع تظاهرات مناهضة وحماية
أم� �ن� �ي ��ة م� � �ش � ��ددة ك � ��ال� � �ع � ��ادة .وم� � ��ن بني
ال ��واص� �ل�ي�ن ،ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي باراك
أوب ��ام ��ا ال� �ه ��ارب م ��ن أزم ��ات ��ه الداخلية
إل ��ى ح�ل�ف��ائ��ه ال �غ��رب �ي�ين وال � � ��روس ،عله
ي �ن��ال م�ن�ه��م دع �م��ًا أف�غ��ان�ي��ًا ي�خ�ف��ف عنه
الضغوط الجمهورية في بالده.
وت �ض��ارب��ت امل �ع �ل��وم��ات األم �ي��رك �ي��ة عن
املطلوب من األطلسيني إزاء أفغانستان؛
ف�ف �ي�م��ا أك� ��د م� �س ��ؤول ��ون أم �ي��رك �ي��ون أن
«األطلسي» مستعد لبدء نقل املسؤولية
ً
ابتداء من
األمنية إلى القوات األفغانية
العام املقبل حتى سحب غالبية القوات
األج�ن�ب�ي��ة م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان ب�ح�ل��ول عام
 ،2015فقد شكك زعماء رفيعو املستوى

في الحلف وفي وزارة الدفاع األميركية
ب�ه��ذه اإلم�ك��ان�ي��ة ال�ت��ي تبقى «طموحًا»
غير واقعي بحسب «البنتاغون».
وق � ��ال � ��ت وزي � � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة هيالري
ك �ل �ي �ن �ت��ون م ��ن ل �ش �ب��ون��ة ،إن الواليات
املتحدة والحلف استمعا لرؤية الرئيس
األف�غ��ان��ي حميد ق��رض��اي (امل �ش��ارك في
أعمال القمة ويلتقي مع أوباما اليوم)
بخصوص موعد  2014ـــــ  ،2015وإنهما
يناقشان مخاوفه.
وأش � � � � ��ارت ك �ل �ي �ن �ت ��ون إل � � ��ى أن زعماء
«األطلسي» سيتفقون اليوم «على بدء
ان�ت�ق��ال امل�س��ؤول�ي��ة األم�ن�ي��ة إل��ى القوات
األفغانية اب �ت� ً
�داء م��ن ال�ع��ام املقبل بنية
ُّ
وه� ��دف ت �س��ل��م ال �ح �ك��وم��ة وال �ش �ع��ب في
أفغانستان األمن نهاية عام  ،2014وفي
ال��وق ��ت ن�ف�س��ه س�ي�س�ت�م��ر ال� �ت ��زام الدعم

املدني».
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى أف �غ��ان �س �ت��ان ،سيوافق
ال��زع�م��اء ال�ي��وم أي�ض��ًا على «ب�ي��ان رؤية
ج � ��دي � ��دة» مل� � ��دة ع� �ش ��ر س� � �ن � ��وات ،يؤكد
الحاجة إلى أن يكون الحلف «مستعدًا
مل �ه �م��ات (ع �س �ك��ري��ة) م �م��اث �ل��ة (للحرب
األفغانية) في املستقبل».
وك� � ��ان أوب� ��ام� ��ا ق� ��د ن �ش��ط إع�ل�ام� �ي ��ًا في
ال�ي��وم�ين امل��اض �ي�ين ،للتأكيد أن تقليل
ع��دد ال�ق��وات األميركية ف��ي أفغانستان
سيبدأ في تموز املقبل ،متعهدًا التزام
املصالحة بني حكومة قرضاي وحركة
«طالبان».
إال أن أكبر ممثل مدني لحلف شمالي
األطلسي في أفغانستان مارك سدويل،
ض � � � ��رب ع � � � ��رض ال� � �ح � ��ائ � ��ط بالتفاؤل
األميركي عندما ج��زم ب��أن س��وء الحالة
األمنية في أفغانستان قد يرجئ تاريخ
تسليم األمن إلى األفغان ،وهو ما عادت
وزارة ال��دف��اع األميركية لتكرره بما أن
تسلم القوات األفغانية مسؤولية األمن
بحلول نهاية عام  2014أو مطلع 2015
«ه��و مجرد مطمح وق��د ال يكون ممكنًا
تحقيقه في كل أنحاء البالد».
وات �خ��ذ أوب��ام��ا وإدارت � ��ه ل�ق� ّ�م��ة لشبونة

سيجتمع أوباما اليوم مع مدفيديف وقرضاي (فيكتور كايفانو ــ أ ب)

ع �ن��وان��ًا م �ع� ّ�ب �رًا ع��ن ال �ن �ي��ات األميركية
الحقيقية ف��ي جعل حلفهم أق��وى ذراع
عسكرية لواشنطن ،وه��و «إع�ط��اء دفع
ل �ل �ح �ل��ف م� ��ن أج � ��ل م ��واج� �ه ��ة تحديات
القرن الواحد والعشرين» ،و«بيان رؤية
جديدة ملدة عشر سنوات يؤكد الحاجة
إل��ى أن ي�ك��ون ال�ح�ل��ف مستعدًا ملهمات
(عسكرية) مماثلة في املستقبل» .لذلك،
يتوقع أن تركز كلمة أوباما على طلب
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال �ت��زام ب�ع�ي��د األم ��د من
حلفائه في أفغانستان.
وس�ي�ج��د أوب��ام��ا م��ن حلفائه الغربيني
إص� � � ��رارًا ع �ل��ى ال �ت �ق �ي��د ب� �ت ��اري ��خ إنهاء
العمليات القتالية في  2014ـــــ  ،2015وهو
م��ا س ��ارع األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح�ل��ف شمالي
األط � �ل � �س ��ي أن � � � ��درس ف� � ��وغ راسموسن
ورئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة البريطانية دايفيد
كاميرون ومسؤولة السياسات األمنية
وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي االت � �ح� ��اد األوروبي
كاثرين آشتون إل��ى االص��رار عليه فور
وصولهم إلى العاصمة البرتغالية.
أما بشأن الدرع الصاروخية األطلسية،
ف� �ق ��د ت �ج �ل��ت امل� �ص ��ال� �ح ��ة ال� ��روس � �ي� ��ة ـــــ
األميركية ـــــ األوروبية بمفاجأة ّ
فجرها
ال�ك��رم�ل�ين ب��إع�لان��ه م��ا ي�ش�ب��ه الترحيب
بهذه الدرع .وسيعرض الرئيس الروسي
ديمتري مدفيديف نظرته إلى املوضوع
في خطاب اليوم« ،ليطرح بعض األفكار
ح��ول الطريقة ال�ت��ي سنتعامل بها في
مجال ال��دف��اع املضاد للصواريخ خالل
ال �س �ن��وات امل �ق �ب �ل��ة» ،ب�ح�س��ب املستشار
الدبلوماسي للرئيس الروسي سيرغي
ب��ري �خ��ودك��و .وأع� ��رب ع��ن اع �ت �ق��اده بأن
الفكرة املطروحة بشأن إنشاء منظومة
مشتركة للدفاع املضاد للصواريخ بني
روسيا وحلف شمالي األطلسي «قابلة
ل �ل �ت �ح �ق��ق ع �ل��ى امل � ��دى امل �ت ��وس ��ط شرط
توافر اإلرادة السياسية».
كالم إيجابي قابله راسموسن بالقول إن
مشاركة ميدفيديف في القمة «ستفتح
ح �ق �ب��ة ج ��دي ��دة م ��ن ع�ل�اق ��ات التحالف
العسكرية مع روس�ي��ا» ،خصوصًا بعد
الطالق الكبير ال��ذي شهدته مرحلة ما
بعد حرب جورجيا صيف .2008
أما املعني الرئيسي بالدرع الصاروخية،
ت��رك �ي��ا ،ف�ق��د ك ��رر رئ�ي�س�ه��ا امل ��وج ��ود في
ل�ش�ب��ون��ة ،ع�ب��د ال �ل��ه غ ��ول ،ش ��روط أنقرة
للموافقة على استضافة ج��زء من نظام
ال � � � � ��رادار ال � �ص� ��اروخ� ��ي ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة أن
«للمصالح التركية األولوية خالل اتخاذ
قرار بشأن املشروع».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ّ
حديث  twitterبني عبد الله غول وزعيم املعارضة التركية
أحيانًا يكون التواصل
السياسي بني املعارضة
التركية وحكام أنقرة
أصعب ما ًيكون ،وأحيانًا
يكون سهال لدرجة تصبح
مواقع التواصل االجتماعي
األداة الفضلى له

أرنست خوري
م �ع��روف ع��ن ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي ع�ب��د الله
غ� ��ول م��واك �ب �ت��ه آلخ� ��ر ت �ق �ن �ي��ات الثورة
التكنولوجية ب�م�ق��دار ال�ت��زام��ه الديني.
ّ
م��ن ه�ن��ا ،ف��إن ك�م��ال كليتش دار أوغلو،
زعيم الحزب امل�ع��ارض األك�ب��ر« ،الشعب
ال� �ج� �م� �ه ��وري» ،ارت � � ��أى ال� �ت ��واص ��ل معه
وال � �ض � �غ ��ط ع �ل �ي ��ه ف � ��ي ق �ض �ي ��ة شديدة

الحساسية ،أي الحرية الدينية ،من باب
ح��ق ارت� ��داء ط��ال�ب��ات امل� ��دارس الحجاب
اإلسالمي من عدمه ،عبر صفحته على
موقع «تويتر».
وك �ت��ب ك�ل�ي�ت��ش دار أوغ� �ل ��و ل �غ��ول يوم
ال� �س� �ب ��ت« :س � �ي� ��دي ال ��رئ� �ي ��س .ال تشعر
َ
باالضطراب ،فإن دافعت عن وجهة نظرنا
قضية الحجاب ،فسينتهي النقاش
من َ
ع� �ن ��دك .ه ��ل س �ي �ك��ون م ��ن ح ��ق الفتيات
الحجاب ف��ي امل��دارس االبتدائية
ارت��داء
َ
أم ال؟ ع�ل�ي��ك أن ت�ق��ول إن ال�ح�ج��اب غير
َ
معقول ف��ي امل ��دارس االبتدائية إن كنت
ت��ري��د أن تشعر ب��ال��راح��ة» .وت��اب��ع زعيم
ح��زب مصطفى ك�َم��ال نصحه للرئيس
تقول إن الفتيات
«عليك أن
غول بالقول
ّ
َ
النضج ،ال
�ن
�
س
بعد
يبلغن
ال�ل��وات� َّ�ي ل��م
ّ
يمكنهن تغطية رؤوسهن بإرادتهن .إن
َ
ف�ع�ل��ت ذل ��ك ،فستشعر أن ��ت والجمهور
بالراحة».
ّ
َ
وم��ن يدقق في ك�لام كليتش دار أوغلو،
َ
ي�ل�اح ��ظ ك� ��م ت � ��راج � ��ع م ��وق ��ع املعارضة
ف � ��ي ت� �ف ��اوض� �ه ��ا م � ��ع ح � �ك� ��ام «العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة» ف��ي م��وض��وع ك ��ان الحديث

تراجع ملحوظ في
موقع المعارضة في
تفاوضها بشأن الحجاب

ف �ي��ه ق �ب��ل أش �ه��ر أق� ��رب إل ��ى املمنوعات،
اجتماعيًا وسياسيًا .فمنذ أشهر فقط،
ق� ّ�رر «املجلس األعلى للتعليم» السماح
لطالبات الجامعات بارتداء الحجاب ،ما
ّ ّ
إلزامية وضعَ شعر مستعار
حررهن من ّ
ف��وق حجابهن كلما أردن ال��دخ��ول إلى
صارت
�ة،
َ
ال � �ح� ��رم ال� �ج ��ام� �ع ��ي .وب� �س ��رع � ّ
ط��ال �ب��ات امل� � ��دارس (أو ذووه � � ��ن) يردن
أيضًا ارتداء «الرمز الديني» الذي يبقى
رم� �زًا سياسيًا بالنسبة إل��ى املعارضة

ال�ك�م��ال�ي��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ،وص ��ار املوضوع
األساسي في البلد يدور حول ما إذا كان
يجدر السماح للقاصرات بارتدائه أو ال.
َّ
املحجبة
وف�ج��أة ،دخلت السيدة األول��ى
خ�ي��ر ال�ن�س��اء غ��ول ّ ع�ل��ى ال�خ��ط الساخن
للنقاش ،بينما ف��ض��ل زوج�ه��ا الرئيس
ال � �ن� ��أي ب �ن �ف �س��ه ع� ��ن ال � ��دخ � ��ول ف� ��ي هذا
السجال «ما دام هناك أمور أكثر أهمية
مطروحة» ،معربًا عن اقتناعه بأنه يجب
ال�س�م��اح للجميع ب�ط��رح آرائ �ه��م بحرية
بشأن ه��ذا امل��وض��وع .أم��ا السيدة غول،
فسبق أن ق��ال��ت األس �ب��وع امل��اض��ي إنها
ال تعتقد أن طالبات امل��دارس االبتدائية
ـ 11تقريبًا)
(ب �ي� ّ�ن س� ��ن ال �خ ��ام ّ�س ��ة وال� � � � � ّ
ي �غ��ط�ي�ن رؤوس � �ه� ��ن ب� �ق ��راره ��ن الخاص
واملستقل ،وه��و ما فتح أب��واب السجال
على مصاريعها.
ففيما دع��م غ��ول زوج�ت��ه ،ب��دا أن رئيس
ال �ح �ك��وم��ة رج � ��ب ط �ي��ب أردوغ � � � ��ان غير
م��واف��ق ت �م��ام��ًا ،ع �ن��دم��ا رف ��ض التعليق
ّ
تتطرق إلى
على «تصريحات شخصية
ّ
ت�ع��ري��ف ال �ح��ري��ات ،م��ا دام ل ��دي تعريف
مختلف لها».

عربيات
دوليات
باريس مستنفرة وترفض
شروط «القاعدة» للتفاوض
أعلنت وزيرة الخارجية
الفرنسية ،ميشيل إليو ماري،
في بيان أمس ،أن «فرنسا لن
تقبل أن يملي عليها أحد من
الخارج سياستها» ،بعدما طالب
زعيم تنظيم القاعدة في بالد
املغرب اإلسالمي عبد امللك
درودكال بانسحاب القوات
الفرنسية من أفغانستان.
وقال املتحدث باسم الخارجية،
برنار فاليرو ،إن «كل أجهزة
الدولة مستنفرة وكذلك وزارة
الخارجية ،سواء في مركزها
لألزمات أو ميدانيًا» .وكانت
«الجزيرة» الفضائية
قناة
ّ
القطرية ،قد بثت شريطًا
شكل
لدرودكال ،قال فيه إن «أي ً
من أشكال التفاوض مستقبال»
بشأن الرهائن الفرنسيني
الخمسة املحتجزين في مالي
«لن يحصل إال مع شيخنا
أسامة بن الدن ووفق شروطه».
(أ ف ب)

إيران :اختبار صواريخ «رابير»
و«أف أم »80
أعلن املتحدث باسم مناورات
«حماة سماء الوالية  »3اإليرانية،
العميد حميد ارجنكي ،أنه ّتم
أمس اختبار ناجح ملنظومتي
صواريخ «رابير» و«أف أم »80
ّ
املطورتني في املناورات التي
بدأت هذا األسبوع.
(مهر)

ّ
ّ
دبابات قتالية أميركية
في أفغانستان للمرة األولى
أعلن الجيش األميركي وقوات
«إيساف» الدولية التي يقودها
حلف شمالي االطلسي في
أفغانستان ،أن الواليات املتحدة
سترسل  14دبابة قتالية من
طراز «أبرامز إم  1ايه  »1للمرة
األولى منذ غزو أفغانستان.
(رويترز)

بايدن :أوباما
سيواجه بيلن

قال نائب الرئيس األميركي جو
بايدن إن الرئيس باراك أوباما
سيبلي ً
بالء حسنًا في سباق
انتخابات رئاسة محتمل عام
 2012أمام الجمهورية سارة
بيلن (الصورة).
وفي مقابلة مع قناة «سي إن
إن» األميركية ،قال بايدن إنه
معجب ببيلن على املستوى
الشخصي ،وإن لديها فرصة
جيدة للفوز بترشيح الحزب
الجمهوري لخوض انتخابات
الرئاسة املقبلة.
(رويترز)

