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هل تقطف ميركل ثمار «�إن�سانيتها» �إزاء ّ
تدفق الالجئين؟
أُطل َقت و ُتطلق تحذيرات كثيرة من عودة اإلرهابيين الذين تدفقوا إلى
سورية والعراق من كل أصقاع العالم ،إلى الدول التي أتوا منها ،ومن
ارتكابهم أعماالً إرهابية في تلك الدول .لكن هذه التحذيرات لم تكن تلقى
آذانا ً صاغية .وبدأ اإلرهاب يفتك في تلك الدول ،ال سيما فرنسا.
ومع فتح باب الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا واليونان ،ح ّذر كثيرون من
اندساس إرهابيين بين المهاجرين ،بينما ألمانيا بشخص مستشارتها
آنجيال ميركل ،فأعلنت بك ّل «إنسانية» سياسة «فتح الذراعين» الستقبال
الهاربين من ويالت الحرب .ومع حلول اإلرهاب ضيفا ً دمويا ً على المدن
األلمانية ،بدأت ميركل تجني ثمار سياستها.
في هذا الصدد ،كتبت صحيفة «تلغراف» البريطانية في افتتاحيتها
أمس أن ألمانيا تعيش حالة خطيرة من اإلنكار في شأن الهجرة واإلسالم

واإلرهاب ،وذلك على خلفية الهجمات الدامية على مدنيين ألمان األسبوع
الماضي من قبل أربعة رجال من الشرق األوسط أو من أصل آسيوي.
وأشارت الصحيفة إلى تلميح وزير داخلية والية بافاريا يواكيم هيرمان
إلى أن هذه الهجمات تثير تساؤالت في شأن سياسة الهجرة التي سمحت
ألكثر من مليون مهاجر بدخول ألمانيا من دون مراجعة أمنية تذكر في
السنة الماضية ،كثيرون منهم من سورية والعراق وأفغانستان.
أم��ا صحيفة «تايمز» البريطانية ،فنشرت مقاالً لديفيد ك��روس الند
بعنوان «ميركل تواجه ردود فعل غاضبة في شأن المهاجرين» .وقال
الكاتب إن المستشارة األلمانية آنجيال ميركل تواجه مطالبات غاضبة
إلنهاء سياسة الترحيب المفتوحة بالمهاجرين بعد قيام أحدهم بتنفيذ
عملية انتحارية في البالد .وأضاف أنّ ألمانيا كانت ـ لسنوات عدّة ـ بمنأى

«�إيزف�ستيا»:
قوات �ساحلية خا�صة في الأ�سطول الحربي الرو�سي

«تلغراف»:
�ألمانيا تعي�ش �إنكاراً خطيراً للهجرة والإرهاب

نشرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية مقاال ً عن إنشاء قوات ساحلية
خاصة تابعة لألسطول الحربي الروسي ،مهمتها مكافحة المجموعات
التخريبية.
وجاء في المقال :تم إنشاء فصيلتين من القوات الخاصة الساحلية،
مهمتهما ليس فقط مكافحة المجموعات التخريبية المعادية في المياه
الساحلية والمتاخمة ،ال بل تنفيذ مهمات تخريبية في مواقع العد ّو القريبة
من الساحل .وستز ّود هذه الوحدات بقوارب حديثة تصل سرعتها إلى 80
كيلومترا ً في الساعة ،ويمكنها العمل حتى في حالة هيجان البحر ،وكذلك
بطائرات من دون طيار من نوع «تاخيون» ،القادرة على اكتشاف أفراد
العد ّو على عمق عدة أمتار تحت سطح الماء.
وقال ممثل وزارة الدفاع لـ«إيزفستيا» إن فصيلتين من هذه القوات قد
ُ
ش ّكلتا :إحداهما في أسطول المحيط الهادئ ،والثانية في شبه جزيرة القرم.
وبحسب قوله ،فإن الفصيلتين تجريبيتان ومهماتهما األساسية ،إضافة إلى
حماية السواحل من المجموعات التخريبية المعادية ،إرسال مجموعات
استطالعية إلى مؤخرة العدو.
وأضاف :نحن نختبر حاليا ً بنية الفصيلتين التنظيمية وكذلك الزوارق
وطائرات «تاخيون» وغير ذلك من نماذج األسلحة والمعدّات العسكرية،
التي ستز ّود بها هذه القوات الخاصة.
من جانبه ،أشار مدير مركز الدراسات البيئية إيفان كونوفالوف إلى أن
المياه الساحلية والمتاخمة (منطقة الساحل الذي تغطيه مياه البحر عند
المد وتجف عند الجزر) منذ زمن تستخدمها القوات الخاصة في عدد من
البلدان.
وأضاف أنه بالنظر إلى صعوبة تغطية السواحل بالكامل ،فإن من السهل
إن��زال مجموعات تخريبية – استطالعية خلف خطوط العدو ومهاجمة
مواقعه الساحلية.
وبحسب قوله ،توجد في األسطول البحري الحربي للواليات المتحدة
ثالث مجموعات من القوات الخاصة مزودة بقوارب خاصة للعمل في المياه
الساحلية .أما في بريطانيا ،فإضافة إلى القوات الخاصة في األسطول،
تعمل في منطقة السواحل مجموعات يطلق عليها «مجموعات ال��زوارق»
ضمن كل سرب من الفوج الـ 22من القوات الجوية الخاصة «  ،»SASذائع
الصيت.
ويذكر أن القوات الساحلية الخاصة ظهرت للمرة األول��ى في القوات
المسلحة األميركية أثناء حرب فييتنام؛ حيث كان وزير خارجية الواليات
المتحدة الحالي جون كيري من بين أفضل قادة الزوارق ،لذلك منح نجمتين
فضية وبرونزية.
ويفترض مؤرخ البحرية دميتري بولتينكوف أن تزود كل فصيلة من هذه
القوات بزورقين أو ثالثة من طراز «غراتشونوك» وأكثر من  10زوارق إلنزال
المجموعات خلف خطوط العد ّو وكذلك إلجالء ودعم القوات الخاصة.
ومن المحتمل جدا ً أن تكون هذه الزوارق من نوع «رابتور» أو «بي كي
 »16أو «بي كي  .»18وهذه الزوارق يمكنها إطالق النار على مواقع العدو
الساحلية.

كتبت صحيفة «تلغراف» البريطانية في افتتاحيتها أمس أن ألمانيا تعيش
حالة خطيرة من اإلنكار في شأن الهجرة واإلسالم واإلرهاب ،وذلك على خلفية
الهجمات الدامية على مدنيين ألمان األسبوع الماضي من قبل أربعة رجال من
الشرق األوسط أو من أصل آسيوي.
وأشارت الصحيفة إلى تلميح وزير داخلية والية بافاريا يواكيم هيرمان إلى
أن هذه الهجمات تثير تساؤالت في شأن سياسة الهجرة التي سمحت ألكثر من
مليون مهاجر بدخول ألمانيا من دون مراجعة أمنية تذكر في السنة الماضية،
كثيرون منهم من سورية والعراق وأفغانستان.
وقالت الصحيفة إن إثارة مثل هذه التساؤالت قد تبدو منطقية ومعقولة،
وانتقدت النقاش السائد في ألمانيا في شأن قضايا الهجرة واالندماج واألمن
وقال إنه ال يسير دائما ً وفقا ً للمنطق أو الحس السليم .وأضافت أن الجدل
السياسي في مثل هذه القضايا هو نوع من التكتم الذي يجب أن ينتهي ألنه
يخاطر بإحداث ضرر حقيقي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيات الغربية تمر اآلن بأحداث سياسية
كانت تعتبر غير واردة في السابق ،وأن المؤسسات السياسية التي تتجاهل
وتسخر من مخاوف الناخبين في شأن قضايا الهجرة والتماسك الثقافي تقوم
بترحيل المشاكل إلى المستقبل وهذه المخاوف ال تختفي لمجرد أن السياسيين
يرفضون االعتراف بها.
وختمت بأنه يجب على السياسيين الرئيسيين معالجة تلك المخاوف
بعقالنية وهدوء ،وإلاّ فإن المستفيد الوحيد هو الفصائل المتطرفة األكثر ميالً
إلى استغالل المشاكل االجتماعية بدل إيجاد حل لها.

تقرير

«تايمز» :ميركل تواجه ردود فعل غا�ضبة
في �ش�أن المهاجرين
نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية مقاال ً لديفيد كروس الند بعنوان «ميركل
تواجه ردود فعل غاضبة في شأن المهاجرين» .وقال الكاتب إن المستشارة
األلمانية آنجيال ميركل تواجه مطالبات غاضبة إلنهاء سياسة الترحيب
المفتوحة بالمهاجرين بعد قيام أحدهم بتنفيذ عملية انتحارية في البالد.
وأضاف أنّ ألمانيا كانت ـ لسنوات عدّة ـ بمنأى عن الهجمات اإلرهابية التي
تع ّرضت لها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا.
وأردف أنّ األيام السبعة األخيرة وضعت الحياة في ألمانيا في خطر ،إذ
اضطر األلمان إلى تجنب المواصالت العامة واألماكن المكتظة بالناس ،وكذلك
عدم حضور المناسبات العامة واالحتفاالت التي تقام في ميونيخ.
وأوض��ح الكاتب أنه في االنتخابات المرتقبة السنة المقبلة ،فإن ميركل
لن تستطيع التغاضي عن قلق ألمانيا من استيعاب مليون الجئ سمح لهم

عن الهجمات اإلرهابية التي تع ّرضت لها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا
وبلجيكا .وأوضح الكاتب أنه في االنتخابات المرتقبة السنة المقبلة ،فإن
ميركل لن تستطيع التغاضي عن قلق ألمانيا من استيعاب مليون الجئ
سمح لهم بالدخول إلى البالد.
وفي الشأن التركي ،تط ّرقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية
إلى ق��رار أردوغ��ان ح ّل الحرس الرئاسي ،مشيرة إلى نيّته تغيي َر بنية
وتقليص صالحيات هيئة األركان العامة .وقالت الصحيفة :أعلن
الجيش
َ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم الجمعة  22تموز الجاري ،بعد
فشل المحاولة االنقالبية ،عن نيّته تغيير بنية الجيش .ومن جانبه ،أعلن
رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في اليوم التالي عن ح ّل الحرس
الرئاسي ،وعن تقليص صالحيات هيئة األركان العامة.

بالدخول إلى البالد .وأش��ار إلى أن مقولة ميركل الشهيرة «بإمكاننا ذلك»
ستدينها ،وستواجه ضغوطا ً متزايدة للتدقيق في أوراق الالجئين وطرد من
يرتكب جرائم إلى خارج البالد.
واعتبر كاتب المقال أن أزمة الالجئين ساهمت في تراجع شعبية ميركل ،إذ
إن أكثر من نصف األلمان يعارضون سياستها المتمثلة بالحدود المفتوحة.

«�أرغومينتي �إي فاكتي»:
�أردوغان يغامر بتكرار م�صير �ص ّدام ح�سين
نشرت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية مقاال ً بقلم رئيس مركز
المعلومات السياسية آلِكسي موخين ،يتنبأ فيه بما ينتظر تركيا بعد تجميدها
العمل باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
وجاء في المقال :بدعوته اإلسالمويين الراديكاليين للخروج إلى الشوارع
للدفاع عن سلطته ،وبتمديده صالحياته إلى أقصى اآلج��ال ،حدّد الرئيس
التركي أردوغان نموذج تركيا الذي يعمل من أجل بنائه .أي أنّ المفاوضات
التي استمرت عقودا ً عدة في شأن االنضمام إلى االتحاد األوروبي أصبحت في
خبر كان.
وإذا كانت النار إلى وقت قريب تضطرم في عيون أنصار الرئيس التركي،
وتعكس وهج الباب العالي أيام زمان؛ حيث كان الحديث يدور تقريبا ً عن إحياء
اإلمبراطورية العثمانية ،فإنه ومع مرور الوقت ،أصبح واضحا ً أن أردوغان
وجماعته ببساطة لم ينجحوا في هذا المجال .والسبب الرئيس في ذلك إنشاء
مشروع تجاري كان أحد أجزائه األرب��اح ال��واردة من نشاط «داع��ش» .وهذا
بالذات هو الذي أجبر أردوغان على أن يكون قريبا ً من مصافحة ساسة أوروبا
والواليات المتحدة.
ولكن ،بوجود أردوغان ،لم يعد يشعر بالراحة أولئك الذين كانت تبيعهم
تركيا النفط واألعمال الفنية ،وعمليا ً كان تزودهم بالعبيد على شكل مهاجرين.
وهذا يدركه الرئيس التركي .لذلك تم تجميد المشروع العثماني الجديد موقتاً.
كما تم تجميد مشروع التكامل مع االتحاد األوروب��ي ،ال��ذي بدأ منذ انطالق
المناوشات الكالمية بين تركيا وشركائها األوروبيين بسبب إقامة نظام حكم
شمولي بنكهة إسالمية في تركيا ،له شكل خاص شبيه بالرايخ أو الخالفة.
وعموماً ،ر ّد أردوغان على مالحظات المسؤولين األميركيين واألوروبيين
كافة حول عدم جواز انتهاك حقوق اإلنسان في تركيا بإطالق «نيران بيزنطية»
من جميع سفنه .أي أنه خطى بضع خطوات على طريق قطع العالقات معهم؛
متوقعا ً أن يقلق هذا الرد السلبي وغير المماثل الغرب ويدفعه إلى عدم االهتمام
باألحداث التركية ويحول دون انتقادها بشدة.
وإن كل ما يرمي اليه أردوغان حاليا ً هو إعادة بناء النظام السياسي في تركيا،
ليستطيع «تنظيف» تركيا قدر اإلمكان من أنصار عدوه اللدود غولن .ومن أجل
ذلك ،فهو يحتاج إلى بضعة أشهر لتنفيذ هذا األمر باستخدام القمع والتطهير.
لذلك ،فإن آخر ما يريده تركيز الغرب اهتمامه على هذه المسألة الحساسة.
وإذا تحقق هذا األمر ،فسوف نرى تركيا دولة ذات نظام حكم شمولي واسع
وشعب خائف مستعد للتوسع في سورية وأرمينيا وأوكرانيا ...سنرى ماكينة
حربية مستعدة للتوسع وتوسيع المساحة من أجل تحقيق «المشروع العثماني
الجديد» .أما القضية الكردية ،فهي المشكلة الثانية التي يجب على أردوغان
تسويتها في المستقبل القريب .وسيكون عليه دفن فكرة استقالل كردستان،
التي برزت وتطورت بسرعة حاليا ً نتيجة ضعف الحكم في العراق وسورية؛ ما

تركيا والغرب ...محاربة «داع�ش» ال تعني الت�ضحية بالديمقراطية

كتب نيك دانفورث في «واشنطن بوست» األميركية:
عندما فوجئ السياسيون األميركيون بمحاولة
االنقالب التي ه ّزت تركيا نهاية األسبوع الماضي،
س��ارع��وا إل��ى التعبير ع��ن رفضهم األس��ال��ي��ب غير
الديمقراطية التي تب ّناها االنقالبيون .وعندما ُسئل
جون كيري في ساعة متأخرة من ليل الجمعة الماضي
عن محاولة االنقالب لحظة انكشاف أمرها ،أعرب من
خالل تصريح غامض عن دعمه «االستقرار والهدوء
واالستمرارية» في تركيا .وبعد ذلك بقليل ،وقبل أن
ي ّتضح الموقف ويتم التع ّرف على المنتصر في هذه
المحاولة ،أصدر أوباما بيانا ً واضح اللهجة ناشد من
خالله كل األطراف بدعم «الحكومة المنتخبة بطريقة
شرعية في تركيا» .وعندما اتضح فشل االنقالب يوم
االثنين ،ذهب جون كيري إلى ما هو أبعد مما ورد في
تصريحه السابق حين ح ّذر الرئيس أردوغان من أن
الحملة التي يش ّنها ض ّد االنقالبيين قد تشكل بح ّد
ذاتها خطرا ً على النهج الديمقراطي الذي تلتزم به
تركيا .ولفت انتباه نظيره التركي إلى أن «حلف الناتو
يشدّد على ضرورة احترام الديمقراطية».
ويمكن القول إن ر ّد فعل أوباما كان حازما ً ومتقناً،
فيما كانت مالحظات كيري حول موقف الناتو أكثر
قوة مما توقعه معظم المراقبين .إلاّ أن من المحتمل أن
تكون ردود الفعل األميركية المقبلة أكثر ميالً للقسوة
مما ورد في التصريحات السابقة .ولو ألقينا نظرة
على عالقة ال��والي��ات المتحدة بتركيا خ�لال نصف
القرن الماضي ،فسوف يتضح لنا بأن الديمقراطية
بحد ذاتها لم تكن تشكل شرطا ً الزما ً لعضوية الناتو.
وكائنا ً ما كان الكالم الذي قاله أوباما ليلة الجمعة،
فإن التاريخ يخبرنا بأن واشنطن كانت تعثر في كل
مرة على الطريقة المناسبة للتعامل مع المنتصر الذي
سيظهر في أنقرة .ولكن ،ومع بقاء أردوغان (المنتقم)
في السلطة ،فإن حلول فترة مضطربة في العالقات
األميركية ـ التركية أصبح أمرا ً مؤكداً .إلاّ أن التاريخ
يقدّم للرئيس التركي القليل من دواعي التخ ّوف من
أن تتخذ واشنطن موقفا ً حاسما ً من مسألة السلوك
الديمقراطي طالما أن المصالح األميركية في المنطقة
كانت وال تزال تعتمد على تعاون تركيا معها.
وتعود بداية التحالف األميركي مع تركيا إلى الفترة
التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة،
عندما شرعت واشنطن بزيادة القوة العسكرية لتركيا
ودعمتها اقتصاديا ً بحيث تصبح خطا ً دفاعيا ً متقدّما ً
ض ّد الغزو السوفياتي .وفي ذلك الوقت ،لم تكن تركيا
دولة ديمقراطية ،ولكنّ رجاالت السياسة في أميركا ما
كانوا قلقين كثيرا ً من هذه الحقيقة طالما بقي الرئيس
التركي «رج�لاً قويا ً ومن النوع األكثر انحرافا ً نحو
سياسي
اليمين» .وخالل حوار دار عام  ،1948سأل
ّ
أميركي رفيع المستوى رئيس دائ��رة األم��ن الوطني
التركية عما إذا كان يعتقد بأن السلوك غير الديمقراطي

لتركيا يمكنه أن يؤثر على مواصلة الدعم الذي تتلقاه
من الواليات المتحدة ،كان ر ّد المسؤول التركي قد
أُدرج في تقرير خاص تم إرساله إلى واشنطن جاء
فيه« :وضحك وقال إنه ما دامت المساعدة تأتي ،فإن
في وسع الواليات المتحدة أن تبقى على يقين من أن
تركيا دولة ديمقراطية».
وأجرت تركيا االنتخابات الديمقراطية األولى عام
 .1950وأعقبت هذه الخطوة سلسلة من االنقالبات
فاجأت المسؤولين األميركيين كانت تتساقط خاللها
الحكومات بطريقة سلمية .ونتيجة لذلك ،انضمت
تركيا إلى حلف «الناتو» عام  1952في فترة بدا فيها
مستقبلها الديمقراطي واع��داً .وحظيت هذه الخطوة
بمباركة واشنطن.
إلاّ أن األم��ور سرعان ما تطورت نحو األس��وأ مع
الحكومة التركية ال��ج��دي��دة .وم��ع ح��ل��ول أواس��ط
الخمسينات ،عبّرت صحيفة «نيويورك تايمز» عن
امتعاضها من تواتر األخبار حول التقييد المتزايد
للح ّريات الصحافية في تركيا .وقال دبلوماسيون
أميركيون إن تركيا «بعيدة جدا ً عن أن تمثل ديمقراطية
فعلية وفقا ً لمفهومنا الخاص لهذا المصطلح» .ولكن،
وحتى عندما تزايدت الممارسات االستبدادية في
تركيا في عقد الخمسينات بأكثر مما شهدته من
قبل ،حرصت الحكومة التركية على التمسك بعدائها
للشيوعية وتأييدها للواليات المتحدة .ويبدو أن هذا
الموقف كان كافيا ً بالنسبة إلى واشنطن الختالق
األعذار ألخطائها .وبات حقها في االحتفاظ بعضوية
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الناتو «أمراً» ال جدال فيه.
وب��ن��اء على ه��ذا ال��وض��ع ال��ذي آل��ت إليه األم��ور،
كان الجنراالت األتراك الذين قاموا بأول انقالب عام
 ،1960يساورهم القلق من أن يواجهوا المعارضة
م��ن ال��والي��ات المتحدة ف��ي م��ا يتعلق بتوجهاتهم
السياسية .ومن خالل محاولتهم الستباق المشاكل
التي يمكن أن تحدث ،سارعوا من خالل أول بيان أدلوا
به عشيّة استئثارهم بالسلطة ،إلى تأكيد التزامهم
التام بالتحالف مع «الناتو» وعندما التقى السفير
األميركي قائد الجيش التركي عقب االنقالب مباشرة،
ناشده بأن يطمس بالسرعة الممكنة كل اآلثار الدا ّلة
على االنقالب ،والتي وصفها بأنها لم يشهد مثيالً لها.
وبعد هذا الذي حدث ،لم َ
يبق أمام القادة العسكريين
األتراك الذين قاموا باالنقالب إلاّ القليل مما يخشونه
من الغضب األميركي.
وك��ان االنقالب العسكري الثاني عام  1971أقل
عنفاً ،وحمل من الشعارات المضادة للشيوعية ما
جعل الواليات المتحدة أقل ميالً لمعارضته .ثم جاء
االنقالب التالي عام  1980الذي لقي ترحيبا ً واسعا ً
توجه واشنطن
في أوساط الشعب التركي ،وبما يفسر ّ
نحو تفهّم دواعيه وتأييده .ولقد جاء هذا االنقالب على
خلفية استقطاب سياسي متفاقم ،ما أدّى إلى شلل
سياسي تام وتصاعد وتيرة المعارك التي كانت تدور
في الشوارع بين الجماعات المنتمية إلى الجناحين
اليميني واليساري.
وتأتي المفارقة المثيرة للسخرية في تأكيد كيري

على أن عضوية الناتو تتطلب االلتزام بالديمقراطية،
من أن الجانب التركي يرى بأن استمرار عضويته
ف��ي الناتو يتطلب م��ن واشنطن ب��أن تضع شرط
الديمقراطية جانباً .وطالما أن أنقرة ما زالت عضوا ً
ملتزما ً في الناتو في هذا الجزء الحيوي من العالم،
فإن هذا يكفيها كدليل على وفائها بأحد أهم االلتزامات
المترتبة عليها إزائه.
ويكون من الضروري االنتباه إلى أن التاريخ ليس
قضاء وقدراً ،وما زال هناك الكثير من األمل في أن تتخذ
حكومة الواليات المتحدة موقفا ً أكثر تشددا ً للدفاع عن
الديمقراطية التركية في المستقبل .ولقد كان تصريح
كيري حول الديمقراطية والناتو مشجعا ً بكل تأكيد
على رغم الشكوك التاريخية التي تعتريه.
ولقد انتهى االت��ح��اد السوفياتي بالطبع ،إلاّ أن
الواليات المتحدة ما زالت تعتمد على تركيا وقاعدة
إنجرليك التي تقع على أرضها في حربها ض ّد تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي .وهذا ما يجعل من الصعب على
الواليات المتحدة انتقاد السلوك غير الديمقراطي
ألردوغ��ان قبل محاولة االنقالب وبعد فشلها ،طالما
بقي تهديد «داعش» قائماً.
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن :ما الذي يتحتم
على واشنطن فعله لو أن أردوغ��ان واص��ل سياسة
القبضة الحديدية في التعامل مع خصومه ومعارضيه
الحقيقيين واالفتراضيين ،وهو األمر الذي يتوقعه
معظم المراقبين.
تكمن الخطوة األولى باالقتناع في أن أيّ مكاسب
يمكن تحقيقها في الحرب ض ّد «داعش» سوف تكون
ظرفية وقصيرة المدى أو تكتيكية في أفضل األحوال،
إذا أتت على حساب االستقرار بعيد المدى لتركيا .ومن
خالل سلسلة التفجيرات التي تب ّناها تنظيم «داعش»
في السنوات القليلة الماضية ،كان يهدف إلى زعزعة
استقرار تركيا العتقاده بأن ذلك سوف يحقق له حرية
العمل والتخريب بشكل أوسع في المنطقة .وكلما ع ّزز
أردوغان من انتهاج سياسته العدائية ضد خصومه،
زاد المجتمع التركي تج ّزؤا ً وانقساماً ،وكلّما عُ ّززت
فرص تنظيم «داعش» للتغلغل واكتساب المزيد من
المالذات اآلمنة.
ويمكن التأكيد اآلن على أن توتر العالقات بين
البلدين مرشح للتصعيد خالل األشهر القليلة المقبلة،
خصوصا ً إزاء طلب أن��ق��رة م��ن ال��والي��ات المتحدة
تسليمها فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا ،والذي
تعتبره العقل المدبّر لالنقالب ،إلاّ أن تركيا ستبقى،
ويجب أن تبقى ،عضوا ً في الناتو .ولقد لعب هذا
التحالف دورا ً مهما ً في الحفاظ على االستقرار العالمي،
وال يزال يلعب هذا الدور .ويكون من الضروري االنتباه
إلى أن ذلك يتطلب غض الطرف أحيانا ً عن ممارسات
الحكومات غير الديمقراطية أو التي تخالف روحية
الرسالة التي قامت عليها مبادئ الحلف.

ساعد في انتقال فكرة االنفصال إلى أكراد تركيا .وفي هذا الصدد ،فإن أردوغان
يغامر بهذا الشكل أو ذاك بأن يلقى المصير المأسوي لصدام حسين ،الذي كان
له الشرف في أن يكون في البداية حليفا ً للواليات المتحدة ،وبعدئ ٍذ عد ّوها
اللدود ،والذي تع َّثر أيضا ً بما يسمى «المسألة الكردية.
وأخيراً ،المشكلة الثالثة التي يواجهها أردوغان هي خلق الظروف إلنشاء
اتحاد إقليمي ال يلزمه بشيء ،يضم البلدان التي يريدها في هذه المرحلة أن
تبقى محايدة ـ روسيا إيران وسورية.
ه��ذا ،ويشار إل��ى أن أردوغ���ان يعتقد أن��ه ذك��ي وسياسي محنك ووري��ث
العثمانيين والبيزنطيين .لذلك ،يجب أن ننتظر منه قريبا ً خيارات ومقترحات
غير متوقعة .ولكن األمر الوحيد الذي سيبقى ثابتاً ،أنه سيستمر في تصفية
خصومه في كل مكان كلّما كان ذلك ممكناً.

«نيزافي�سيمايا غازيتا»� :أردوغان ي�س ِّرح �إنك�شارييه
تط ّرقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى قرار الزعيم التركي
وتقليص صالحيات
ح ّل الحرس الرئاسي ،مشيرة إلى نيّته تغيي َر بنية الجيش
َ
هيئة األركان العامة.
وجاء في المقال :أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،يوم الجمعة
 22تموز الجاري ،بعد فشل المحاولة االنقالبية ،عن نيّته تغيير بنية الجيش.
ومن جانبه ،أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في اليوم التالي عن
ح ّل الحرس الرئاسي ،وعن تقليص صالحيات هيئة األركان العامة ،وقال :من
اآلن فصاعداً ،لن يكون رئيس هيئة األركان شخصية مستقلة ،بل سيكون تابعا ً
ل��وزارة الدفاع .وأضاف أنه سوف يعلن الحقا ً عن اإلصالحات األخرى التي
س ُتجرى في القوات المسلحة.
وغني عن القول أن قرار حل الحرس الرئاسي كان متوقعاً؛ ألن  300ضابط
ّ
متآمر من بين  2500ضابط في الحرس الرئاسي ،كانوا متآمرين .وقد اعتقل
منهم  283ف��وراً .وبحسب قول يلديريم ،فإن عددا ً من ضباط الحرس كانوا
ضمن مجموعة الضباط الذين استولوا على محطة تلفزيون « »TRTالحكومية
التركية ،وأجبروا المذيعة على ّ
بث بيان في شأن إعالن األحكام العرفية وحظر
التج ّول في البالد .وهذا يثبت ضلوعهم في المؤامرة.
والمثير هنا ،أن االنكشارية في االمبراطورية العثمانية ،أي المسلّحين
المق ّربين من السلطان والموالين له الذين كانوا مسؤولين عن حياته ،لم يكن
دورها إيجابيا ً دائماً .فقد تم ّرد أفراد االنكشارية خالل مراحل مختلفة من عمر
االمبراطورية وقتلوا السالطين أو أطاحوهم.
ويبدو أن أردوغان الذي يريد إحياء عظمة البالد ،أخذ العبرة من الدروس
التاريخية لالمبراطورية .ال سيما أنه في عام  ،2012عندما كان يشغل منصب
بتنصت شامل ،ولم يُعلن
رئيس الحكومة ضبط حرس االنكشارية وهم يقومون
ّ
التنصت .ولكن وسائل اإلعالم تفترض أن هذا
رسميا ً لمصلحة من كان وراء ذلك
ّ
التنصت كان لمصلحة االستخبارات «اإلسرائيلية» واألميركية ،التي لم تكن
ّ
مرتاحة ألفكار الطورانية الكبرى لدى رئيس الوزراء.
حينذاك استبدل أردوغ��ان حرسه الشخصي بـ«انكشاريين» جدد ،كانت
مهمتهم األساسية حمايته بعدما أصبح رئيسا ً للبالد .ولكن الحرس الشخصي
خان رئيسه من جديد .إذاً ،من سيحمي الرئيس أردوغان وغيره من المسؤولين
المقربين إليه في الدولة؟ ذلك غير معروف .ولكن ،يبدو أن النهج الذي بدأه
الرئيس التركي بإبعاد العسكر عن التدخل في السياسة سيستمر ،خصوصا ً أن
غالبية الجنراالت وضباط الجيش التركي ،الذين درسوا في الواليات المتحدة،
يعدُّون من النخبة ،وهم متأثرون بالقيم الغربية.
ومن الصعب الحديث عن رقابة المجتمع المدني على اإلصالحات ،التي
ُستجرى في القوات المسلحة؛ حيث إن حملة التطهير الواسعة في الجيش
والمؤسسات الحكومية ،تشمل كل من يُشك بعالقته بالحركة االنقالبية أو
بالتعاطف معها .وقد بلغ عدد المعتقلين حتى اآلن أكثر من  13ألف شخص.
لذلك يدور الحديث عن إنشاء هيئة جديدة لألمن مهمتها الحفاظ على استقرار
النظام .بيد أن الغرب غير مرتاح من كل ه��ذا .فيوم أمس نشرت صحيفة
«إندبندنت» البريطانية مقاال ً تشير فيه إلى أن األوضاع التركية الحالية تذ ِّكر
بالرايخ الثالث .فاتفاقية حقوق اإلنسان ألغيت عمليا ً بحجة النضال من أجل
الديمقراطية ،ويجري بناء دولة بوليسية بـ«دعم كامل من الشعب».
من جانبه ،ال يوافق الخبير العسكري الجنرال يوري نيتكاتشيف على ذلك.
فبحسب رأيه ،إن أردوغ��ان يع ّزز سلطات رئيس الدولة في البالد .ويضيف
نيتكاتشيف أن التغيرات الجارية في هياكل السلطة في تركيا ،لن تؤثر سلبيا ً
في العالقات مع روسيا ،وأن خطوات إصالح بنية القوات المسلحة ستصب في
مصلحة أنقرة .أما عن تقليص صالحيات هيئة األركان العامة ،فيقول :حاليا ً
يح ّل رئيس هيئة األركان العامة في تركيا في المرتبة الرابعة بعد الرئيس
ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة .أي أنه ليس لوزير الدفاع أي سلطة عليه.
ألن رئيس األركان يخضع لرئيس الدولة مباشرة .لذلك أعتقد أنه يجب تغيير
هذا األمر.

«نيويورك تايمز»« :داع�ش» لن ينتهي با�ستعادة المو�صل
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية عن دبلوماسيين وقادة عسكريين
أميركيين قولهم إن تنظيم «داعش» يعود اآلن إلى أسلوبه األول بحرب العصابات،
في وقت تتقلص فيه مساحة األرض التي يسيطر عليها في العراق وسورية ،وإن
التفجيرات االنتحارية األخيرة له في بغداد ،والتي أدّت إلى مقتل حوالى 330
شخصا ً ـ تنذر بحرب دموية طويلة المدى.
وأضافت هذه المصادر للصحيفة أن مقاتلي تنظيم «داع��ش» يختلطون اآلن
الس ّنة بعد معارك الفلوجة والرمادي ،ويقضون وقتهم في االستعداد لتنفيذ
بالسكان ُ
هجمات جديدة في المستقبل .ويح ّذر كثيرون من المسؤولين األميركيين الكبار من
الس ّنة في
أنه في وقت ال يظهر رئيس الوزراء حيدر العبادي ّ
توجها ً جا ّدا ً إلشراك ُ
السلطة وإنصافهم ،فإن أيّ نصر عسكريّ في الموصل لن يكون كافيا ً إلنهاء تم ّرد
دموي وطويل في العراق .وقال قائد القوات األميركية في العراق الجنرال سين بي
ماكفارالند للصحيفة إنه ولكي يقضي العراق على التم ّرد يجب عليه تنفيذ أجندة
إصالح سياسي واقتصادي.
وعلقت الصحيفة بأن عودة تنظيم «داعش» لحرب العصابات ـ في الوقت الذي
تنهمك فيه الواليات المتحدة وحلفاؤها في قتال التنظيم في سورية ـ سيش ّكل
التحدّي األ ّول الذي يواجهه الرئيس األميركي المقبل في كانون الثاني المقبل.
وقالت «نيويورك تايمز» إن شبح تجدّد حرب العصابات في العراق يبعث في
نفوس األميركيين أش ّد الذكريات مرارة خالل السنوات الـ 13للوجود األميركي
هناك ،حتى عندما كان عدد القوات األميركية أكثر من مئة ألف جندي .وأشارت إلى
أن الدبلوماسيين والقادة العسكريين األميركيين يعبّرون عن قلقهم من المزيد من
التدهور الستقرار العراق وللحملة الرامية للقضاء على تنظيم «داعش» .وأشارت
أيضا ً إلى أن وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر ص ّرح ـ خالل زيارته األخيرة
للعراق ـ بأن إبعاد تنظيم «داعش» من المراكز الحضرية مثل الموصل لن يهيّئ
الستقرار البالد ،وأن مسلّحي التنظيم سيلجأون إلى إرهاب المواطنين.
ونقلت عن القائد األعلى للقوات األميركية السابق في العراق الجنرال ديفيد
بترايوس قوله إن تنظيم «داع��ش» عندما ينهزم في الموصل وغيرها ستستمر
خالياه في تنفيذ هجمات دامية مثل تلك التي وقعت في بغداد مؤخراً.
واستشهدت الصحيفة بتصريحات كثيرة لقادة عسكريين أميركيين ،مضيفة أن
مسؤولين عراقيين كثيرين يتفقون مع ما يقوله األميركيون حول تعقيدات الحرب
ض ّد تنظيم «داعش».

