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العالم

تقرير

«األطلسي» يعزز وجوده شرق المتوسط

إجراءات أمنية إضافية في تركيا ...وتدريب قوات عربية لمكافحة «داعش»
في سياق ازدياد حدة
االستقطاب الدولي منذ
للطائرة الروسية
إسقاط تركيا
ّ
في سوريا وفي ظل نية دول
الغرب تغيير استراتيجيتها في
الحرب على تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،اتخذ «حلف شمال
األطلسي» سلسلة قرارات من
شأنها تعزيز وجوده شرق
المتوسط ،على ما يبدو
لمواجهة تعاظم نفوذ
موسكو في المنطقة
يعتزم حلف «شمال األطلسي» تعزيز
وج ــوده العسكري شــرق املتوسط في
ضــوء املستجدات العسكرية األخـيــرة
وال ـت ــوت ــر ال ـتــركــي ـ ـ ال ــروس ــي الـ ــذي لم
يخفت بـعــد .وأع ـلــن «األط ـل ـســي» ،يــوم
أم ـ ـ ــس ،س ـل ـس ـلــة قـ ـ ـ ـ ــرارات مـ ــن شــأن ـهــا
زيـ ــادة ن ـفــوذه الـعـسـكــري واألم ـن ــي في
املنطقة ،منها تعزيز الدفاعات الجوية
ف ــي تــرك ـيــا وت ــدري ــب ض ـب ــاط وج ـنــود
مــن ال ـعــراق واألردن وتــونــس ملحاربة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» (داعش).
وتأتي هذه الـقــرارات في لحظةٍ دولية
ّ
م ـف ـص ـل ـي ــة ف ـ ــي ظـ ـ ـ ــل م ـ ــؤش ـ ــرات ع ـلــى
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات أم ـيــرك ـيــة وأوروبـ ـي ــة
جــديــدة فــي ســوريــا وال ـعــراق فــي إطــار
ال ـحــرب عـلــى «داع ـ ــش» ،وأح ــادي ــث عن
تحالف عــربــي تــركــي أمـيــركــي تمهيدًا
لـ ـت ــدخ ــل بـ ـ ـ ـ ّـري ف ـ ــي هـ ــذيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن،
ب ــواس ـط ــة آالف ال ـج ـن ــود األم ـيــرك ـيــن
والعرب .وأكد األمني العام «األطلسي»،
ي ـن ــس س ـت ــول ـت ـن ـب ــرغ ،يـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،أن
الخطوات العسكرية واألمنية املرتقبة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ت ــأت ــي ّ
ردًا ع ـل ــى تـعــزيــز
ال ـن ـفــوذ ال ــروس ــي ف ــي س ــوري ــا ،إذ قــال
إن نـشــر روس ـيــا مـنـظــومــات صــواريــخ

«إس ـ  »400في هــذا البلد يمثل أحد
أسـ ـب ــاب زي ـ ـ ــادة الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـكــري
ل ـ ـ ـ «األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي» ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة.
وأض ــاف ،فــي مقابلة مــع شبكة «سي
أن أن» األميركية ،أن الحلف يواصل
ّ
التكيف مع روسيا «األكثر هجومية
وروس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت أسـ ـلـ ـح ــة
ح ــديـ ـث ــة ...وذل ـ ــك ي ـم ـثــل أحـ ــد أس ـبــاب
قيامنا برفع جاهزية قواتنا وزيــادة
الوجود العسكري في شرق الحلف».
وأوضح األمني العام أن روسيا تنشر
م ـن ـظــومــات حــدي ـثــة ل ـل ــدف ــاع ال ـجــوي
ع ـلــى ط ــول الـ ـح ــدود م ــع «األط ـل ـســي»
وإلــى جانب سوريا والـجــزء الشرقي
مــن البحر املـتــوســط ،معتبرًا أن هذه
الخطوات مماثلة ملا جــرى في القرم،
وق ــرب دول البلطيق وكالينينغراد
وحـتــى الـحــدود فــي أقـصــى الشمال».
وأكد أن الحلف «يتابع عن كثب هذه
الخطوات ويقيمها ( )...إن ذلــك جزء
من محيطنا الجديد في مجال األمن».
وفـ ـ ــي ق ـض ـي ــة ال ـ ـحـ ــرب عـ ـل ــى تـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية»ّ ،
شدد ستولتنبرغ
عـلــى أن الـحـلــف وأعـ ـض ــاءه يلعبون
دورًا مـحــوريــا فــي مكافحة التنظيم،
ح ـيــث إن «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ال ــذي
ي ـح ــارب «داعـ ـ ــش» ي ـض ـ ّـم ك ــل أع ـضــاء
«األطـ ـلـ ـس ــي» .وأوض ـ ــح سـتــولـتـنـبــرغ
نية الحلف تقديم الدعم في مكافحة
«داعـ ـ ــش» م ــن خ ــال م ـســاعــدة ال ــدول
الشريكة للحلف على تطوير قدراتها
الــدفــاعـيــة الــذات ـيــة ،مــؤك ـدًا كــذلــك نية
ت ــدري ــب ض ـب ــاط م ــن ج ـي ــوش ال ـع ــراق
واألردن وت ــون ــس .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
ذل ـ ــك ،دعـ ــا س ـتــول ـت ـن ـبــرغ إلـ ــى إي ـجــاد
إمـ ـك ــان ــات ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـت ــوت ــر ال ـقــائــم
عـلــى خلفية حــادثــة إس ـقــاط الـطــائــرة
الــروسـيــة والـقـيــام بــاتـصــاالت تسمح
بتجنب مثل هــذه ال ـحــوادث ،بما في
ذلك قنوات االتصال العسكري.
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تدابير «االطلسي» للرد
على نشر موسكو منظومة
صواريخ «إس »400-في سوريا

تدابير أمنية لـ «طمأنة» تركيا
وقبيل اجـتـمــاع وزراء خــارجـيــة دول

الحلف الـ  ،28أكد ستولتنبرغ العمل
مــن أجــل مزيد مــن التدابير «لضمان
أمن تركيا» ،مؤكدًا في الوقت نفسه أن
هذه التدابير ال تتعلق بإسقاط سالح
الـجــو الـتــركــي للطائرة الــروسـيــة ،بل
ك ــان ــت مـ ــدرجـ ــة ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
الحلف قبل ذلك.

يوم من تأكيد أنقرة أن حدودها
وبعد ٍ
م ــع س ــوري ــا ه ــي ح ــدود «األط ـل ـســي»،
جار حاليًا
قال ستولتنبرغ إن البحث ٍ
على كيفية مواصلة تعزيز الدفاعات
ال ـج ــوي ــة ل ـتــرك ـيــا ،وك ـي ـف ـيــة مــواص ـلــة
مـتــابـعــة ال ـخ ـطــط الــدفــاع ـيــة الــراه ـنــة
من أجل تركيا .وكان الحلف قد نشر
بـطــاريــات صــواريــخ «بــاتــريــوت» عام
 2013فــي تركيا بـغــرض «إحـبــاط أي
ه ـج ـمــات م ــن اي ـ ـ ــران» ،إال أن بـطــاريــة
ّ
إسـ ـب ــانـ ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا ظـ ــلـ ــت فــي
تركيا ،بعدما سحبت كــل مــن أملانيا
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة صــواري ـخ ـه ـمــا.

وبحسب ستولتنبرغ ،فإن بريطانيا
أيضًا مستعدة لنشر طائرات في إطار
التدابير الجديدة لـ «األطلسي» ،فيما
عرضت أملانيا والــدنـمــارك املساهمة
بسفن قيادة للقوات البحرية للحلف،
وال ـت ــي ي ـت ـمــركــز بـعـضـهــا ف ــي الـبـحــر
املتوسط.
وكــانــت الــواليــات املتحدة قــد نشرت،
مطلع الشهر الحالي ،طائرات مقاتلة
م ــن طـ ـ ــراز «إف  »15ج ـن ــوب تــرك ـيــا،
أكــد املـبـعــوث األمـيــركــي لــدى الحلف،
دوغــاس ليوت ،أنها «ستبقى طاملا
اسـتـلــزم األمـ ــر» .وتــوقــع األم ــن الـعــام

زعماء عرب يلتقون نتنياهو خلف كواليس «المناخ»
علي حيدر
كـشــف رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،عــن لـقــائــه بعدة
زع ـ ـ ـمـ ـ ــاء عـ ـ ـ ـ ــرب ،خ ـ ـلـ ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس
عـ ـل ــى ه ــام ــش قـ ـم ــة امل ـ ـنـ ــاخ ال ـع ــامل ــي
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ــاري ــس.
ول ـف ــت إل ــى أن ـه ــم ه ــم ال ــذي ــن بـ ــادروا
بالتوجه إلـيــه والـتـحــدث مـعــه ،لكنه
رف ـ ــض ال ـك ـش ــف عـ ــن ه ــوي ــاتـ ـه ــم .مــع
ذل ـ ـ ــك ،يـ ـف ــرض الـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـ ــذي بـ ــادر

أوضح نتنياهو أن الذين
التقوه ال تربطهم عالقات
سابقة بإسرائيل
إلـ ـي ــه ن ـت ـن ـي ــاه ــو خـ ـ ــال ح ــديـ ـث ــه مــع
ال ـص ـحــاف ـيــن تـ ـس ــاؤالت ع ــن أه ــداف ــه
والرسائل التي أراد إيصالها.
وي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ــه ي ـس ـع ــى ب ـت ـظ ـه ـيــر ه ــذا
الـلـقــاء ،وعـلــى لـســانــه شخصيًا ،إلــى
التشديد على صحة تقديراته التي
رددهـ ـ ـ ــا ح ـ ــول أن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـت ــي
تـشـهــدهــا املـنـطـقــة الـعــربـيــة تـنـطــوي
عـ ـل ــى ف ـ ـ ــرص ح ـق ـي ـق ـي ــة إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
ف ــي دفـ ــع عـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا الـخـلـيـجـيــة ،م ــن ال ــذي ــن ال
تربطهم عــاقــات رسمية بإسرائيل
إلــى االقـتــراب خطوات إضافية نحو

تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،وذلـ ـ ــك فـ ــي الـ ـط ــري ــق إل ــى
ً
الـتـنــاغــم وال ـت ـكــامــل بـيـنـهــم ،وص ــوال
إلــى إمـكــانـيــة الـتـحــالــف فــي مواجهة
«تهديدات مشتركة».
ن ـت ـن ـيــاهــو أراد الـ ـق ــول إن خ ـي ــارات ــه
السياسية على املـســار الفلسطيني
ل ـيــس ل ـهــا أث ـم ــان ع ــرب ـي ــة ،ب ــل يمكن
إسرائيل في ظل تشددها السياسي
واألم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ،أن تـ ـكـ ـس ــب املـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
األص ـ ــدق ـ ــاء ال ـ ـعـ ــرب ،خ ــاص ــة ب ـعــدمــا
تراجعت مكانة القضية الفلسطينية
في حسابات هؤالء الزعماء .واملؤكد
أن هــذا الخطاب موجه تحديدًا ،في
جزء منه على األقــل ،نحو املعارضة
الـسـيــاسـيــة فــي ال ــداخ ــل اإلســرائـيـلــي
ال ـتــي ت ــروج أن س ـيــاســات نتنياهو
ت ـ ـحـ ــرم إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــرصـ ــا إق ـل ـي ـم ـيــة
ً
ودول ـيــة ،فـضــا عــن األث ـمــان األمنية
الناتجة من العمليات التي ينفذها
الشبان الفلسطينيون.
فــي امل ـقــابــل ،ولـتـظـهـيــر ه ــذه األب ـعــاد
وتثبيتها كحقائق ،شــدد نتنياهو
ع ـلــى أن «ق ـ ــادة ع ــرب ــا اق ـت ــرب ــوا مني
وص ــافـ ـح ــون ــي أم ـ ـ ــام الـ ـع ــال ــم كـ ـل ــه».
وكـ ــي ي ـق ـلــص ه ــام ــش االحـ ـتـ ـم ــاالت،
أوضح أن هؤالء الزعماء ليسوا ممن
تربطهم عــاقــات بــإســرائـيــل ،بــل من
«اآلخرين» ،بل إن أحدهم «أعرب عن
تقديره لخطابي في األمم املتحدة»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن «شـ ـيـ ـئ ــا مـ ــا مـخـتـلـفــا
يحدث هنا».
وكــان نتنياهو قــد التقى أيـضــا ،في

كــوال ـيــس املــؤت ـمــر وخ ــال اسـتــراحــة
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداء ،أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ـشـ ــرة زعـ ـم ــاء
أجانب .باإلضافة إلــى بــاراك أوباما
وفالديمير بوتني ،التقى مع رئيس
الـحـكــومــة الـهـنــديــة نـيــريـنــدا م ــودي،
وم ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـك ـن ــدي ــة
ال ـج ــدي ــد ج ــاس ــن تـ ـ ـ ــرودو ،ورئ ـي ــس
حكومة أوستراليا الجديد مالكولم
ت ـ ــورنـ ـ ـب ـ ــول .كـ ــذلـ ــك أجـ ـ ـ ــرى ل ـ ـقـ ــاء ات
قـ ـصـ ـي ــرة ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــرواق م ـ ــع رئ ـي ـس ــة
الـحـكــومــة الـنــرويـجـيــة ،واملـسـتـشــارة

األمل ــانـ ـي ــة أن ـغ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،ورئ ـي ــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ديـ ـفـ ـي ــد
كاميرون.
وم ــن ب ــن ال ـل ـق ــاء ات ال ـق ـص ـيــرة الـتــي
ع ـق ــده ــا ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ك ـ ــان ال ـل ـق ــاء مــع
وزي ــرة خــارجـيــة االت ـحــاد األوروب ــي،
ف ــدري ـك ــا مــوغــري ـنــي ،وت ـح ــدث ــا لـعــدة
دق ــائ ــق .وطـلـبــت مــوغــريـنــي خــالـهــا
ت ـ ـل ـ ـقـ ــي ت ـ ــوضـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــات حـ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ــرار
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ت ـع ـل ـي ــق االتـ ـ ـصـ ـ ــاالت مــع
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي امل ــوض ــوع

نتنياهو التقى في كواليس المؤتمر أكثر من عشرة زعماء أجانب (أ ف ب)

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ردًا ع ـل ــى ق ـ ــرار وس ــم
منتجات املستوطنات .وبعد اللقاء،
ق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ــي إن العالقات مــع إسرائيل
والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،وه ـ ـكـ ــذا
سـتـكــون الح ـقــا .وأض ــاف ــت املـتـحــدثــة
أن االتـ ـح ــاد «س ـي ــواص ــل ال ـع ـمــل مــع
إسرائيل والفلسطينيني في مسألة
العملية السلمية من خالل الرباعية
الدولية».
لـكــن نـتـنـيــاهــو ق ــال إن ــه خ ــال الـلـقــاء
ال ـق ـص ـي ــر مـ ــع م ــوغ ــريـ ـن ــي لـ ــم يـغـيــر
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاده ل ـ ـ ـقـ ـ ــرار وسـ ـ ـ ــم م ـن ـت ـج ــات
املستوطنات ،وأضاف« :لدينا نقاش
مع االتحاد األوروبي ،وأنا ال أخفيه.
موغريني ليست معنية باملواجهة،
وه ـ ــم ي ـف ـه ـم ــون أن ـ ــه ت ــوج ــد مـشـكـلــة
جدية من وجهة نظرنا».
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـ ــرى ن ـت ـن ـيــاهــو أن ـ ــه وف ــق
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة امل ـ ـفـ ـ َّـص ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــإن عـ ــاقـ ــات
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
األس ــاسـ ـي ــة ج ـ ـيـ ــدة ،لـ ـك ــون األخـ ـي ــرة
ّ
تـ ـك ــن أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة إلس ــرائـ ـي ــل فــي
املجاالت التي تهمها .ويرى أيضًا أن
إسرائيل ليست معزولة ،بل العكس
هــو الـصـحـيــح ،ف ـ «مـكــانـتـهــا راسـخــة
والناس يسعون إلــى التقارب معها
ويـعــرفــون أن إســرائـيــل قــوة إقليمية
ودولية كبيرة ،ويمكنهم االستعانة
ب ـهــا ف ــي م ـحــاربــة اإلس ـ ــام املـتـطــرف
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
االختراعات والسايبر واملياه».

