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ق�صته قبل �أ�سابيع وانعكا�ساته على �أميركا وحلفائها
االنقالب في تركياّ ...
شغلت المحاولة االنقالبية على النظام األردوغاني معظم الصحف
الغربية التي أفردت لهذا الحدث حيّزا ً واسعاً .وفي الصحافة األميركية
أوردت صحيفة «ف��وري��ن آف �ي��رز» ت�ق��ري��را ً ض ّمنته ت��ذك�ي��را ً ب �ع��د ٍد من
التقارير التي تنبأت باالنقالب ،إذ أعادت إلى األذهان مقاالً نشرته في
 30أيار الماضي ،وتحدّثت فيه غونول تول مديرة مركز الدراسات
التركية في معهد الشرق األوسط بصراحة عن «االنقالب العسكري
المقبل في تركيا» ،قائلة :الجيش التركي لديه في الواقع أسبابه لحمل
الضغينة تجاه أردوغ��ان .فعلى م��دار التاريخ التركي ،تمتّع الجيش
بسطوة كبيرة على ال�ش��ؤون السياسية ف��ي ال�ب�لاد ،وق��د ن ّفذ أربعة
انقالبات عسكرية ُمجبرا ً السياسيين على االستقالة وتعامل مع نفسه
دائما ً على أ ّنه الحارس األوحد للديمقراطية العلمانية الذي ال يخضع
لل ُمسائلة.

ف��ي مقال آخ��ر ف��ي صحيفة «ف��وري��ن بوليسي» ،ف��ي  15حزيران،
يتساءل جون حنّا نائب مستشار األمن القومي األميركي السابق في
عهد الرئيس جورج بوش كيف تتخلص من مشكلة أردوغان؟ ينطلق
حنّا الخبير في الشأن االستراتيجي من أن تركيا تسير ببطء ولكن
بشكل مؤكد باتجاه الهاوية متحدثا ً عن مؤشرات قاتمة مثل االستبداد
واإلره��اب والحرب األهلية ،فيما تلوح في األف��ق سيناريوات أخرى
مثل الدولة الفاشلة والتقسيم القسري .في ظل هذا الواقع يقول :ربما
يقترب ال�ي��وم ال��ذي سيضطر فيه صانعو ال�ق��رار األميركيون سواء
رغبوا أو لم يرغبوا للتعامل مع السؤال التالي :ماذا يمكن أن تفعل مع
حليف للناتو بات سيئا ً لهذه الدرجة؟
ً
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية في عدد  5تموز رأت أيضا أن
أردوغان الذي تبنى لفترة طويلة سياسة «صفر مشاكل مع الجيران»

«وا�شنطن بو�ست» :انعكا�سات محاولة االنقالب بتركيا «كم�سمول�سكايا برافدا» :الواليات المتحدة ورو�سيا
تفتحان معا ً جبهة ثانية في �سورية
على �أميركا وحلفائها
قالت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية في تحليل إخباري إن محاولة
االنقالب في تركيا ستترك غموضا ً إزاء مواجهة تنظيم «داعش» حتى وإن
فشلت ،وإن لها انعكاسات سلبية على الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة
على جميع األحوال.
وأوضح التحليل الذي كتبه كارين دي يونغ باالشتراك مع دان الموث ،أن
أي واقع جديد يظهر في تركيا في نهاية المطاف لن يعتبر أنباء جيدة بالنسبة
إلى الواليات المتحدة وحلفائها في حلف شمال األطلسي (ناتو).
وأشار الكاتب إلى أن تركيا العضو في حلف الناتو تعتبر الخط األمامي
والقاعدة األم لكثير من عمليات التحالف لمواجهة اإلره��اب في سورية
المجاورة ،وأن تركيا هي الحَ كم في شأن أزمة الالجئين الفارين من الشرق
األوسط إلى أوروبا والذين يضغطون على القارة بشكل كبير.
وقال :على رغم أن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما تجد صعوبة في
التعامل مع الحكومة المدنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وتجد أن
التعامل مع الجيش التركي يعتبر عملية أسهل ،فإن االنقالب في تركيا يمكن
أن يثير المتطلبات القانونية لقطع جميع المساعدات العسكرية األميركية،
ما يش ّكل تحدّيا ً العتماد الواليات المتحدة على تركيا في الحرب ض ّد تنظيم
«داعش».
وأضاف أن اإلدارة األميركية سبق أن تمكنت من تهوين مطالب بعض الكتل
السياسية األميركية بقطع المساعدات العسكرية عن مصر وتايلند ،وذلك عن
طريق رفضها تسمية ما حدث في هذين البلدين بأنه «انقالب».
ونسب إلى الخبير في الشأن التركي هنري باركي مدير برنامج الشرق
األوسط في مركز ويلسون ،القول «ولكن هذه تركيا» و«هذا بلد عضو في حلف
شمال األطلسي ،وهناك فرق كبير».
وقال الكاتب إن إع��ادة حكومة أردوغ��ان إلى السلطة ربما تكون شائكة
ومخيفة أكثر من أيّ وقت مضى ،وإن البيت األبيض انتظر ساعات بعد
التقارير األولوية عن أن انقالبا ً عسكريا ً يحدث في تركيا لكي يصدر بيانا ً قويا ً
يعارض فيه العملية االنقالبية في البالد.
وقال البيان إن الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري تحدّثا عبر
الهاتف واتفقا على أن تبادر كل األطراف في تركيا إلى دعم الحكومة المنتخبة
بشكل ديمقراطي ،ودعا كذلك إلى ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة
دماء.
ثم أص��در ج��ون كيري بيانه الخاص الحقا ً قائالً إن��ه تحدث مع وزير
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،وإنه أكد له دعم الواليات المتحدة
المطلق للحكومة المدنية والمؤسسات الديمقراطية في تركيا.
وأشار الكاتب إلى أن معاهدة تأسيس حلف شمال األطلسي ال تتناول ما
يجب فعله حيال عمليات االستيالء العسكري على السلطة ،وأنها ال تتضمن
أحكاما ً تشير إلى تعليق عضوية البلد الذي يتعرض النقالب عسكري ،وأن
االنقالبات السابقة في كل من تركيا واليونان والبرتغال لم تؤد إلى تغيير
جوهري يذكر في العالقات مع حلف األطلسي.
لكن االنقالب العسكري في تركيا إذا ما تأكد فإن من شأنه أن يضع السعي
التركي لالنضمام إلى االتحاد األوروب��ي في مهب الريح ،ما يلحق الضرر
باالقتصاد التركي الذي تأثر أصالً بالهجمات اإلرهابية.
والسؤال هو :هل الحكام العسكريون سيكونون على استعداد لمواصلة
التضييق على أكثر من مليو َني سوري وغيرهم من الالجئين الذين تؤويهم
تركيا وتمنعهم من محاولة الوصول إلى ألمانيا والدول االسكندنافية وغيرها
من الدول األوروبية ،لو نجح االنقالب؟
ونسب الكاتب إلى مسؤولين في وزارة الدفاع األميركية القول شريطة عدم
ّ
تكشفت
الكشف عن هويتهم إنهم كانوا على علم بالمحاولة االنقالبية التي
الجمعة ،وإنهم يعلمون بما يحدث في تركيا ،لكنهم ال يزالون يدرسون آثار
االنقالب على العمليات العسكرية التي تضطلع بها الواليات المتحدة في
الشرق األوسط.
وأوض��ح أن البنتاغون اعتمد بشكل متزايد على المنشآت العسكرية
التركية لشن حرب من أجل مكافحة اإلرهاب في كل من العراق وسورية ،مثل
قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا قرب الحدود مع سورية ،ومطار ديار بكر
جنوب شرق البالد ،وقاعدة إزمير جنوب غرب اسطنبول والتي يستخدمها
الجنود األميركيون ،وكذلك قاعدة أكساز البحرية على ساحل بحر إيجة.

تقرير

تناولت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية زيارة جون كيري إلى
موسكو ،مشيرة إلى أنه حمل معه مقترحات جديدة حول كيفية إلحاق الهزيمة
باإلرهابيين.
وجاء في المقال :وصل وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري إلى
موسكو مساء  14تموز 2016؛ حيث التقى الرئيس فالديمير بوتين ووزير
خارجيته سيرغي الفروف.
وبحسب معلومات صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،حمل كيري معه
إلى موسكو تأكيدا ً باستعداد إدارة باراك أوباما للتعاون مع روسيا بصورة
جذرية في شأن المسألة السورية.
وتتض ّمن خطة أوباما تبادل المعلومات االستخبارية والعملياتية بقدر كبير.
وألجل ذلك تقترح واشنطن إنشاء مركز تنسيق مشترك في األردن ،يعمل فيه
خبراء عسكريون من الواليات المتحدة وروسيا.
وفي المقابل ،يجب على موسكو أن تضغط على بشار األسد ليصدر أوامره
إلى طياريه بوقف الغارات الجوية على أيّ أهداف مرتبطة بعمليات اإلجالء
والمساعدات اإلنسانية .ووفق الخطة األميركية ،على موسكو قبل توجيه
ضربات إلى المسلحين إب�لاغ الجانب األميركي واالتفاق معه في شأنها.
وتستثنى من ذلك هجمات «داعش» على القوات الروسية ،وكذلك السورية؛
حيث سيكون من حق طائرات القوات الجو ـ فضائية الروسية مهاجمة مسلّحي
«داعش» من دون إبالغ الجانب األميركي بذلك.
والصحيفة موقنة بأن الخطة األميركية الجديدة ستسمح لروسيا بإنشاء
ائتالف جديد مع الواليات المتحدة لمحاربة اإلره��اب في سورية والعراق.
ولكن هذا لم يعجب الكثيرين في الواليات المتحدة .فمثالً ،يعارض البنتاغون
بشدّة هذا األمر .كما أن مسؤولين رفيعي المستوى يشعرون بالقلق والحذر من
التعاون مع روسيا .وذلك خالفا ً لكيري ،الذي يعتقد أن هذه الخطة ستساعد في
تخفيف أعمال العنف في سورية.
أما نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين ال��روس أندريه مانويال ،فيرى أال
حاجة إلى االستعجال ،واالعتقاد بأن هذه الخطة ستساعد مباشرة في تسوية
المشكالت كافة ،ال سيما أن روسيا قد وضعت خططها لجميع االتجاهات
والظروف .ومنها ما يتطابق مع الخطة األميركية ومنها ما ال يتطابق .أي أن في
سورية مشكالت عدّة ،ولذلك يجب الحديث عن كل منها على انفراد .في حين أن
الواليات المتحدة تريد تسويتها جميعا ً بضربة واحدة .وهذا ليس صحيحاً.
لكن مانويال على ثقة من أن مقترحات أوباما تحمل بعض النقاط اإليجابية،
مثل تشكيل ساحة لحلول مختلفة ،حيث يمكن أن يقتنع الجانب األميركي
بإدراج عدد المجموعات التي يعدُّها «معارضة معتدلة» في قائمة المنظمات
اإلرهابية .أي أن القضاء عليها سيق ّرب موعد إحالل السالم في المنطقة.

«فورين �آفيرز» :ق�صة االنقالب التركي قبل �أ�سابيع
لم تتردّد صحيفة «فورين آفيرز» األميركية في الحديث بصراحة عن
«االنقالب العسكري القادم في تركيا» ،في هذا المقال المنشور يوم  30أيار
تقول غونول تول مديرة مركز الدراسات التركية في معهد الشرق األوسط:
الجيش التركي لديه في الواقع أسبابه لحمل الضغينة تجاه أردوغان .فعلى
مدار التاريخ التركي ،تم ّتع الجيش بسطوة كبيرة على الشؤون السياسية
في البالد ،وقد ن ّفذ أربعة انقالبات عسكرية ُمجبرا ً السياسيين على االستقالة
وتعامل مع نفسه دائما ً على أ ّنه الحارس األوحد للديمقراطية العلمانية الذي
ال يخضع لل ُمسائلة.
تشرح تول :بقدر ما أن االنقالب أم ٌر غير وارد في الوقت الراهن ،إلاّ أن هناك
ّ
يتدخل الجيش فيه .فالسنوات الـ 14التي حكم فيها حزب
سيناريو محتمالً قد
العدالة والتنمية خ ّففت إلى ح ّد ما من موقف الجيش تجاه العلمانية ،لكن
النزعة االنفصالية الكردية ال تزال ّ
خطا أحمر بالنسبة إلى القوات المسلحة .قد
يتدخل الجيش إن وصل الصراع بين حزب العمال الكردستاني وتركيا إلى ح ّد
الخروج عن نطاق السيطرة ،خصوصا ً إذا أدّى العنف الجماعي في مراكز المدن

يبدو غارقا ً في صراعات مع الجميع وفي كل مكان تقريباً ،مشيرة إلى
تنفيذ الكرد و«داع��ش»  14هجوما ً السنة الماضية ما أسفر عن مقتل
 280شخصا ً وعن مخاوف متزايدة فضالً عن تأثر االقتصاد بفعل
تراجع عدد السياح.
أما بالنسبة إلى «نيويورك تايمز» ،فإن انتهاء تركيا ،البلد العضو في
الناتو الذي يملك ثامن أكبر اقتصاد في أوروبا وكثافة سكانية تضاهي
ألمانيا ،إلى ما انتهت إليه بقدر ما هو مرتبط بأردوغان فإنه مرتبط
بسوء حظ تركيا لجهة موقعها الجغرافي في شرق أوسط مضطرب.
إل��ى ذل��ك ،ق��ال��ت صحيفة «واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» ف��ي تحليل إخباري
إن محاولة االنقالب في تركيا ستترك غموضا ً إزاء مواجهة تنظيم
«داع��ش» حتى وإن فشلت ،وإن لها انعكاسات سلبية على الواليات
المتحدة وحلفائها في المنطقة على جميع األحوال.

الغربية إلى انهيار األمن وحدوث انتكاس اقتصادي كبير.
في مقال آخر في صحيفة «فورين بوليسي» ،في  15حزيران ،يتساءل جون
ح ّنا نائب مستشار األمن القومي األميركي السابق في عهد الرئيس جورج بوش
كيف تتخلص من مشكلة أردوغان؟ ينطلق ح ّنا الخبير في الشأن االستراتيجي
من أن تركيا تسير ببطء ولكن بشكل مؤكد باتجاه الهاوية متحدثا ً عن مؤشرات
قاتمة مثل االستبداد واإلرهاب والحرب األهلية ،فيما تلوح في األفق سيناريوات
أخرى مثل الدولة الفاشلة والتقسيم القسري .في ظل هذا الواقع يقول :ربما
يقترب اليوم الذي سيضطر فيه صانعو القرار األميركيون سواء رغبوا أو لم
يرغبوا للتعامل مع السؤال التالي :ماذا يمكن أن تفعل مع حليف للناتو بات
سيئا ً لهذه الدرجة؟
يضيف ح ّنا :ال يمكن استبعاد نوع من التدخل العسكري بشكل تام .هل
يمكن السماح باستمرار تدهور الوضع في تركيا لجهة تنامي اإلرهاب والصراع
السياسي وجعل العالقات تسوء مع الشركاء الغربيين التقليديين على سبيل
المثال؟ ليس من المستبعد أن ينقلب الجيش على أردوغان في سبيل حماية
تركيا من السير باتجاه الدكتاتورية اإلسالمية وفشلها كدولة.
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية في عدد  5تموز رأت أيضا ً أن أردوغان
الذي تبنى لفترة طويلة سياسة «صفر مشاكل مع الجيران» يبدو غارقا ً في
صراعات مع الجميع وفي كل مكان تقريبا ً مشيرة إلى تنفيذ الكرد و«داعش» 14
هجوما ً السنة الماضية ما أسفر عن مقتل  280شخصا ً وعن مخاوف متزايدة
فضالً عن تأثر االقتصاد بفعل تراجع عدد السياح.
وتابعت الصحيفة أن أردوغان يبدو في الوقت نفسه في عزلة متزايدة مثيرا ً
غضب حلفائه القدامى مثل الواليات المتحدة من خالل رفضه لسنوات اتخاذ
اجراءات حازمة ض ّد «داعش» ،مشيرة إلى أن الرئيس التركي بدا أكثر جدّية
مؤخرا ً إزاء التنظيم لكن ذلك على ما يبدو خلق مشاكل جديدة من خالل التفجير
االنتحاري الذي قتل  44شخصا ً في مطار اسطنبول.
يرى سنجيز كاندار من معهد جامعة ستوكهولم للدراسات التركية في هذا
مؤشرا ً على مدى حالة اليأس الذي يشعرون به في تركيا ،فيما يقول أرغون
أوزبدن الخبير الدستوري الذي كان مدافعا ً عن أردوغان إن السفينة تتحرك
سريعا ً باتجاه الصخور.
بالنسبة إلى «نيويورك تايمز» فإن انتهاء تركيا ،البلد العضو في الناتو الذي
يملك ثامن أكبر اقتصاد في أوروبا وكثافة سكانية تضاهي ألمانيا ،إلى ما انتهت
إليه بقدر ما هو مرتبط بأردوغان فإنه مرتبط بسوء حظ تركيا لجهة موقعها
الجغرافي في شرق أوسط مضطرب.
الصحيفة لفتت إلى أنه في الوقت الذي كان يبدو أن لدى أردوغان تسع أرواح
متجاوزا ً أي أزمة يجد نفسه اليوم محاصرا ً بالصراعات على أكثر من جبهة بما
في ذلك االنقسام العميق داخل المجتمع الذي ساهم في إنتاجه.

«�إيزف�ستيا» :تركيا تع ّدل �سيا�ستها �إزاء �سورية!
ذكرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية أن موقف رئيس الوزراء التركي بن علي
يلديريم في شأن تطبيع العالقات مع دمشق يشير إلى استعداد أنقرة لإلصغاء
إلى روسيا
وجاء في المقال :ص ّرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس االتحاد
الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن التصريحات األخيرة لرئيس الحكومة
التركية بن علي يلديريم حول سورية تدل على حصول بعض التقدم في مواقف
أنقرة.
وأضاف :أريد لفت االنتباه إلى ما جرى بعد ذلك من توضيح هذه التصريحات
بأن يلديريم لم يكن يقصد استعداد تركيا لتطبيع العالقات مع سورية في ظل
حكم الرئيس بشار األسد .ومع ذلك ،فهي دليل على تغير اللهجة .وهذه فرصة
لتركيا لكي تصغي باهتمام إلى موقف روسيا من سورية ،ولغيرها من البلدان
التي تحاول تغير األنظمة القائمة فوراً .بيد أن هذا التقدم المحدود في موقف
أنقرة ليس نهائيا ً وال يسمح بالحديث عن تقارب مواقف روسيا وتركيا في شأن
سورية .أما في ما يتعلق بتطبيع العالقات الروسية – التركية ،فنحن اآلن في
بداية الطريق .لذلك ،ال أريد أن أبالغ في نتائج قرار التطبيع في حاالت ما ومن
ضمنها سورية .فالمستقبل سيوضح كل شيء.
من جانبه ،أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي
(الدوما) آلِكسي بوشكوف إلى أن التغيرات في موقف القيادة التركية تجاه
سورية قد تكون مرتبطة بالتهديدات األخيرة التي تواجهها أنقرة.
وأضاف أن بعض التعديالت في موقف تركيا تجاه سورية قد بدأت؛ ولكنها
لم تؤد حتى اآلن إلى تغيرات نوعية .والحديث يدور عن تصحيح المواقف.
وأعتقد أن لذلك عالقة من جانب بتهديدات «داعش» .ومن جانب آخر ،فإن تركيا

ال�صين بالن�سبة �إلى الواليات المتحدة ...عد ّو ا�ستراتيجي

نشرت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية
مقاال ً بقلم المحلل السياسي سيرغي ماركوف حول
آفاق تطور العالقات بين الصين والواليات المتحدة في
المستقبل.
وجاء في المقال :أص��درت بكين يوم األربعاء 13
تموز  2016بيانا ً شديد اللهجة ض ّد واشنطن بسبب
موقفها من مسألة بحر الصين الجنوبي ،بعد إصدار
محكمة التحكيم الدولية في اليوم نفسه قراراً ،يحظر
على الصين ف��رض سيادتها على المنطقة الواقعة
ّ
«خط النقاط التسع» ،وبعد أن
في حدود ما يس ّمى
أكد الناطق الرسمي ِباسم الخارجية األميركية جون
كيربي ،بعد صدور هذا القرار ،أن رفض بكين االلتزام
به سيكون انتهاكا ً للقانون الدولي.
فقد نصح الناطق الرسمي ِباسم الخارجية الصينية
لو كانغ أميركا بالتفكير جدّيا ً بالتصريحات التي
تطلقها ،وكذلك بأفعالها ،وأيضا ً بالتوقف عن طرح
حلول غير شرعية ،والتوقف عن التحريض على
الحوادث في بحر الصين الجنوبي.
وهنا يجب أن نفهم أن ه��ذه المحكمة نظرت في
دعوى رفعتها الفيليبين شكلياً ،وحركتها الواليات
أسست ائتالفا ً مضاد للصين في
المتحدة عملياً ،والتي ّ
جنوب شرق آسيا ،وتحاول عزل الصين قدر اإلمكان.
فاألميركيون يريدون إخضاع الصين والسيطرة على
اقتصادها وعدم السماح لها بتحدّي الواليات المتحدة
وهيمنتها.
وفي الواقع ،فإن الصين على حق عندما تعلن أنه
ليس من اختصاص هذه المحكمة النظر في قضايا
ترسيم الحدود بين البلدان؛ ألن مسألة ترسيم الحدود
كانت دائ��م��ا ً موضع نقاش بين دولتين ،وأحيانا ً
بوساطة دولة ثالثة ،ولكنه لم يكن يوما ً من اختصاص
محكمة التحكيم الدولية في الهاي.

لذلك ،فإن هذا النزاع هو ن��زاع مصطنع افتعلته
الواليات المتحدة ،التي تح ّرض باقي الدول على تقاسم
هذه المساحة ،خصوصا ً لما تتمتع به هذه الجزر من
أهمية كبيرة بالنسبة إلى الصين ،ألنها تسمح لها
بالسيطرة على حقول النفط في هذه المنطقة .وأعتقد
أنه لو لم تتدخل الواليات المتحدة لكانت الصين قد
أنشأت اتحادا ً مع باقي دول المنطقة من أجل استخراج
هذه الموارد.
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وبمعنى أوس��ع ،نحن نرى مواجهة بين الصين ـ
الدولة العظمى فتية ،والواليات المتحدة ـ الوحش
اإلمبريالي العجوز ،التي تسعى بكل السبل إلى
المحافظة على هيمنتها ونفوذها في العالم .وبرأيي،
فإن توتر العالقات بين البلدين سيزداد في المستقبل،
وستستمر ال��والي��ات المتحدة ف��ي تطويق الصين
بقواعدها العسكرية وحلفائها ،لمنع تشكيل ائتالف
معا ٍد للواليات المتحدة بزعامة الصين .من جانبها،

ستستمر الصين في تعزيز إمكانياتها االقتصادية
والعسكرية والبحث عن حلفاء مثل روسيا وحتى الهند
التي تحاول مصالحتها.
كما يمكن القول إنه ال مفر من حصول مواجهات
أكبر بين الصين والواليات المتحدة في المستقبل،
ألن الصين بالنسبة إل��ى ال��والي��ات المتحدة ع��د ّو
استراتيجي ،وفي المقابل َتع ُّد الصين الواليات المتحدة
عد ّوها االستراتيجي.
ويجب أن نعلم أن مستوى االستقرار السياسي
الداخلي للصين مرتفع ج��داً ،وأن االقتصاد الصيني
مستمر في النمو ،على رغم بطئه مقارنة بنموه سابقاً.
وإضافة إلى ذلك ،غيرت الصين استراتيجية تطورها
التي كانت سابقا ً مبنية على رخص األيدي العاملة
إلنتاج البضائع الرخيصة ،حيث اصبحت حاليا ً تطور
اإلنتاج باستخدام التكنولوجيات العالية اعتمادا ً على
تكنولوجيا الغرب .وتح ّولت الصين اآلن إلى نموذج
جديد للنمو االقتصادي يعتمد على احتياجات السوق
الداخلية بدال ً من طلبات األسواق العالمية.
وإذا تحدثنا عن سياسة الصين الخارجية ،فيمكن أن
نقول إنها ضعيفة .لذلك على الصين العمل على تقويتها
وجعلها أكثر فاعلية .ويعود سبب ذل��ك من وجهة
نظري إلى ضعف المدرسة الدبلوماسية الصينية.
وإضافة إلى هذا ،ال خبرة تاريخية للصين في التعامل
على قدم المساواة :كانت الصين إما قوة عظمى ،أو
واجهت عدوان دول أخرى كانت ترهقها (كما في القرن
التاسع عشر) .وتحاول الصين حاليا ً تحسين عالقاتها
مع الدول التي ليست صديقة للواليات المتحدة كافة،
وت��ن��وي انتهاج سياسة خارجية ال تعرقل نموها
االقتصادي.

من دون تطبيع العالقات مع سورية ،قد تواجه صعوبات في تسوية القضية
الكردية .وهذه اللهجة الجديدة تشير إلى اتجاه الحراك ،ولكن موقف أنقرة
الرسمي من بشار األسد لم يحصل فيه أي تغيير.
ففي اليوم التالي ،قال يلديريم إن تركيا لن تغير موقفها إال بعد رحيل
األسد .أي أننا هنا نالحظ تصحيحا ً في الموقف ،ولكنه لم يصل إلى مستوى
إعادة النظر بالعالقات مع القيادة السورية .إذ سيكون من الصعب على تركيا
تغيير موقفها ،ألنها تصر منذ فترة طويلة على رحيل األسد .ولكن ،مع ذلك تبرز
ضرورة االتصاالت في شأن المسائل التي تهم تركيا.
وك��ان رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم قد أعلن ،يوم  13تموز
الجاري ،أن القيادة التركية تسعى إلى تطبيع العالقات مع سورية .جاء
ذلك خالل الخطاب الذي ألقاه في اجتماع القيادات اإلقليمية لـ«حزب العدالة
والتنمية» الحاكم.
وقال يلديريم :سنزيد عدد أصدقائنا ،وقد تم فعالً اتخاذ خطوات في هذا
االتجاه ،حيث تم تطبيع العالقات مع روسيا و«إسرائيل» .وأنا واثق من هذا
سيحصل مع سورية أيضاً .ألننا بحاجة إلى هذا األمر.
وأض��اف :من أجل النجاح في مكافحة اإلره��اب في سورية والعراق يجب
ضمان االستقرار.
غير أنه في اليوم التالي 14 ،تموز الجاري ،ك ّرر في تصريحات لـ«بي بي
سي» ،موقف القيادة التركية من الرئيس السوري.
وقال ر ّدا ً على سؤال حول احتمال تليين سياسة تركيا من األسد على خلفية
تزايد خطر اإلرهاب :يوجد األسد من جهة ،ومن الجهة األخرى «داعش» ،وإذا
سألتموني أيّ��ا ً منهما أختار ،فإنني سأقول ال هذا وال ذاك ،وإن على االثنين
الرحيل ،ألنهما سبب مشكلة الشعب السوري.
أما المحلّل السياسي السوري أحمد صوفان ،فيعتقد أن على أنقرة في جميع
األحوال البحث عن مخرج من الوضع الصعب التي وجدت نفسها فيه خالل
السنوات األخيرة.
ويقول إن السياسة التي انتهجتها القيادة التركية أوصلت البالد إلى طريق
مسدود كما على مستوى السياسة الداخلية كذلك على مستوى العالقات مع
دول الجوار .واآلن يجب أن تحدث تغيرات في هذا النهج .وإذا تحدثنا عن
سورية ،فإن أول عملية تقوم بها ،يجب أن تكون إغالق الحدود لمنع تدفق
المرتزقة واألسلحة.
وأضاف :إذا أغلقت تركيا الحدود مع سورية فستكون هذه إشارة مهمة لبدء
الحوار بين أنقرة ودمشق.

«تايمز» :ده�س ّ
الر�ضع ب�شاحنة...
�سابقة في تاريخ الإرهاب
نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية صورة لتلك الفتاة التي ُقتلت دهسا ً في
اعتداء نيس وجثتها ملقاة على األرض مغطاة بالغطاء الطبي العازل للحرارة
وإلى جانبها دميتها ملقاة هي أيضا ً إلى جانبها ،يعلوها عنوان «عريض»:
«سحقت من دون رحمة».
ُ
ويقول مراسل الصحيفة ديفيد ب��راون واصفا ً القاتل بأنه شخص غريب
األطوار يتناول المخدّرات ويضرب زوجته ،أقدم على هذه الجريمة الفظيعة.
كما ينقل مراسل «تايمز» تصريحات شقيق من ّفذ هجوم نيس ،الذي قال عن
شقيقه محمد أنه كان ملحداً ،وأنه ال يستبعد فرضية ان يكون تم تجنيده من
طرف ما يعرف بتنظيم «داعش».
وفي تحليالتها ،تقول صحيفة «تايمز» إن عصابات الشوارع في فرنسا
يشكلون تربة خصبة لالنخراط في األعمال الجهادية ،خصوصا ً أن مثل هؤالء
اللصوص وصغار المجرمين لديهم خبرة في ممارسة العنف واستخدام
األسلحة قبل تجنيدهم.
الصحيفة تناولت بالصور واألرقام والرسوم كل جوانب العملية منذ بدايتها
إلى لحظة إخالء القتلى والجرحى من الشارع الرئيس الذي وقعت فيه الجريمة
في نيس.

«مو�سكوف�سكي كوم�سوموليت�س» :مطالَبات بمنع
تج�س�سية
لعبة «بوكيمون» في رو�سيا لأنها ّ
تط ّرقت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية إلى المطالبة
بمنع لعبة «بوكيمون» في روسيا ،إذ ال يُستبعد أن تكون لها عالقة بوكالة
االستخبارات المركزية األميركية.
وجاء في المقال :قريباً ،سيقدّم إلى المصلحة الفدرالية للرقابة في مجال
حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين ،ومصلحة مكافحة االحتكار
الفدرالية ،وإلى شركة «آبل» طلب يتض ّمن وقف نشر هذه اللعبة لغاية تغيير
شروط استخدامها .وهذا الطلب ستقدمه الجمعية األرثوذكسية لقوزاق سان
بطرسبورغ «إيربيس» ،حيث يقول أعضاء الجمعية إن المشاركين في اللعبة
قد ال يعرفون أنهم يعملون لمصلحة وكالة االستخبارات األميركية.
المخصصة
للقوزاق شكاوى عدّة من « ،»Pokemon GOوهي اللعبة
ّ
لألجهزة اإللكترونية المحمولة ،والتي تتض ّمن بحثا ً عن وح��وش صغيرة
بواسطة كاميرات مثبتة في الشوارع.
فأوالً ،تأخذ هذه اللعبة وقتا ً كبيرا ً من الشباب وتلهيهم عن الحياة الواقعية.
ويقول ممثل الجمعية إنها جذابة كالمخدرات ،إذ يفقد من يلعبها سنوات من
عمره بدال ً من أن يمارس عمالً مفيدا ً لتنمية مواهبه.
وثانياً ،المدمنون على هذه اللعبة ،يبدأون باالنتقاص من حقوق اآلخرين،
فمثالً ال يخجلون أب��دا ً من البحث عن هذه الوحوش الصغيرة في المعابد
والمقابر ،وهذا إهانة لمشاعر وأحاسيس المؤمنين والمفجوعين بموتاهم.
إن هذا يشبه لعب األطفال بكرة القدم في الفناء بين المباني السكنية ،حيث
كل شيء يبقى اعتياديا ً لغاية أن تكسر الكرة زجاج نافذة ما ،عندها يتغير
الموقف من لعبتهم المفضلة .وإضافة إلى ذلك ،تدعو جمعية القوزاق المصممين
الوطنيين إلى المبادرة وتصميم لعب إلكترونية خاصة تن ّمي الروح الوطنية.
وهناك أمر آخر ال يق ّل أهمية من كل هذا ،وهو كيف ينعكس هذا اإلدمان على
تجسس .ذلك ألن
مصالح الدولة؟ ألن « »Pokemon GOقد تكون لعبة
ّ
كاميرات هواتف المشتركين فيها تكون شغالة وهم يتج ّولون ليس فقط في
الشوارع ،بل وفي المباني ،التي قد تكون مكاتب تحتوي على وثائق مهمة.
يعتقد المعارضون لهذه اللعبة أن األجهزة األمنية األجنبية لها أهداف
معينة يمكنها بلوغها من خالل إمكانيتها في متابعة األجهزة االلكترونية
المحمولة وتسجيل ذلك بالصورة (فيديو) والصوت .ويسأل ممثل الجمعية،
أين صممت هذه اللعبة؟ في الواليات المتحدة .لذلك ال يَستبعد وجود عالقة
لوكالة االستخبارات األميركية بها.
من جانبه ،يدعو رئيس الجمعية أندريه بولياكوف الحكومة الروسية إلى
التدخل وإجبار « »Pokemon GOعلى التسجيل ،ووضع قواعد محدّدة
لألجانب مع مراعاة مصالح روسيا وثقافتها .كما يدعو إلى التحقيق في مصير
األموال التي يدفعها مستخدموها .لذلك يجب منع استخدامها لغاية إنجاز هذه
المتطلبات.

