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وا�شنطن تحارب الإرهاب في ليبيا و«تد ّلـلـه» في �سورية!
يقول المثل الشعبي المصري« :أسمع كالمك أصدّقك ...أشوف أمورك
أستعجب!» .ربما يصلح هذا المثل وصفا ً للواليات المتحدة األميركية التي
تتحفنا يوميا ً بتشدّقها عن محاربة اإلرهاب ،بينما هي على األرض ،تحاربه
هنا ،وتدلّله هناك ،وتظهره «تم ّردا ً معتدالً» هنالك ...عجبي!
ً
أميركا التي تدلّل اإلره��اب في سورية ،وتحاول جاهدة إبعاد ضربات
الجيش ال�س��وري وحلفائه عنه ،نجدها تتشدّق في حديثها عن محاربة
«داعش» في مدينة سرت الليبية.
في ه��ذا الخصوص ،أف��ادت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية أنّ
جنودا ً من الوحدات الخاصة األميركية قدّموا للم ّرة األولى إسنادا ً مباشرا ً
للقوات الليبية التي تقاتل «داعش» في معقله في مدينة سرت شرق طرابلس
الغرب .ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم

«وا�شنطن بو�ست» :كومندو�س �أميركيون
ي�ؤازرون الق ّوات الليبية التي تقاتل «داع�ش»
أفادت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية أنّ جنودا ً من الوحدات الخاصة
األميركية قدّموا للم ّرة األولى إسنادا ً مباشرا ً للقوات الليبية التي تقاتل «داعش»
في معقله في مدينة سرت شرق طرابلس الغرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن
جنود الوحدات الخاصة األميركية يعملون انطالقا ً من مركز عمليات مشترك في
أطراف سرت ،المدينة الساحلية الواقعة على بعد  450كيلومترا ً شرق طرابلس
والتي يسيطر عليها اإلرهابيون منذ حزيران .2015
وكانت وزارة الدفاع األميركية قد أعلنت االسبوع الماضي أنها بدأت حملة
قصف ج ّوي في سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وأضافت أن الجنود األميركيين يعملون بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين
على تحديد مواقع للضربات الج ّوية ،وي���ز ّودون شركاءهم بالمعلومات
االستخبارية.
ولم يعلق البنتاغون مباشرة على هذه المعلومات لكنه تحدث في الماضي
عن وجود مجموعات عسكرية أميركية صغيرة في ليبيا بهدف جمع معلومات
استخبارية.
وقالت الناطقة ِباسم البنتاغون هنرييتا ليفين في بيان إن الواليات المتحدة
تقدّم قدرات فريدة ،خصوصا استخبارات ومراقبة واستطالع وضربات دقيقة،
ستساعد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في تحقيق تقدّم حاسم
واستراتيجي.
ّ
يتوجه إلى ليبيا باستمرار
وأضافت أنّ عددا ً صغيرا ً من القوات األميركية
ّ
لتبادل المعلومات مع القوات المحلية ،وبذلك نع ّزز القتال ض ّد «داعش» وغيره
من المنظمات اإلرهابية.
وذكرت وزارة الدفاع األميركية أن الحكومة الليبية أقامت غرف عمليات
مشتركة ،لكنها أ ّك��دت في الوقت نفسه أن هذه المراكز بعيدة عن خطوط
الجبهة.
ونقلت الصحيفة عن ضباط موالين للحكومة الليبية وعن مسؤولين أمنيين
غربيين أن جنودا ً أميركيين وبريطانيين يرتدون ال��زيّ العسكري المر ّقط
وسترات واقية من الرصاص شوهدوا مرات عدّة في سرت.
وكانت فرنسا قد اضطرت في منتصف تموز لالعتراف بوجود عسكري لها
ّ
تحطم مروحية في الشرق الليبي.
في ليبيا مع مقتل ثالثة جنود فرنسيين في
وتسعى القوات الموالية للحكومة منذ الثاني عشر من أيار الماضي إلى
استعادة مدينة س��رت الساحلية الواقعة على بعد  450كيلومترا ً شرق
العاصمة طرابلس في عملية عسكرية قتل فيها أكثر من  300من عناصر هذه
القوات وأصيب أكثر من  1800بجروح.
وتقوم القوات األميركية منذ األول من آب بشنّ غارات ج ّوية على مواقع
«داعش» بطلب من الحكومة الليبية.

«نيزافي�سيمايا غازيتا» :وا�شنطن ت�ضرب بنعومة!
تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية الحروب الهجينة ،التي
تش ّنها واشنطن ض ّد روسيا والصين ،مشيرة إلى أن ردود موسكو وبكين عليها
تجري منفصلة ومن دون تنسيق بينهما.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس :تع ّرضت روسيا والصين هذا
الصيف ،في وقت واحد تقريباً ،لضربات جبارة من «القوة الناعمة» األميركية.

تقرير

أن جنود الوحدات الخاصة األميركية يعملون انطالقا ً من مركز عمليات
مشترك في أطراف سرت ،المدينة الساحلية الواقعة على بعد  450كيلومترا ً
شرق طرابلس والتي يسيطر عليها اإلرهابيون منذ حزيران  .2015وكانت
وزارة الدفاع األميركية قد أعلنت االسبوع الماضي أنها بدأت حملة قصف
ج ّوي في سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وف��ي سياق الحديث ع��ن «ال �ح��روب» التي تشنّها أميركا هنا وهناك،
تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية الحروب الهجينة ،التي
تفتعلها واشنطن ض � ّد روس�ي��ا والصين ،مشيرة إل��ى أن ردود موسكو
وبكين عليها تجري منفصلة ومن دون تنسيق بينهما .وج��اء في المقال
الذي نشرته الصحيفة أمس :تع ّرضت روسيا والصين هذا الصيف ،في
وقت واحد تقريباً ،لضربات جبارة من «القوة الناعمة» األميركية .وقد أدّى
وقد أدّى التفاعل المتسلسل للفضائح وللتحقيقات في المنشطات إلى تشويه
سمعة الرياضة الروسية موقتا ً في المحافل الدولية ،وكادت أن تنتهي بحرمان
الفريق الروسي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.
أما بالنسبة إلى الصين ،فقد شككت محكمة التحكيم الدولية في الهاي
بسيادة التنين الصيني على الجزر والمياه اإلقليمية الواقعة في بحر الصين
الجنوبي.
وقد د ّب��ر «الغارتين» ،رغم تعدّد وجوههما« ،مغير» واح��د .فبتأسيسها
منظمات جديدة ،أو وضع يدها على منظمات قديمة تسعى إلى الدفاع عن حقوق
اإلنسان ،وكذلك المنظمات الخيرية والرياضية والقانونية وغيرها من الهيئات
«المستقلة»؛ أ ّمنت الواليات المتحدة لنفسها في السنوات األخيرة شبكة عالمية
تضمن أهدافها االستراتيجية ِباسم «الرأي العام العالمي».
وفي بعض األحيان يكون من الصعب معرفة المنظم الحقيقي لهذا الفعل أو
ذلك ،وفي أحيان أخرى يكون ذلك جليا ً من الوهلة األولى .لذلك يجري تنظيم
عمليات متتابعة التسلسل ،وأثناء ذلك ال تظهر إلى السطح سوى حجة «الغارة»
فقط ،فيما يبقى السبب خلف الستارة.
بيد أن سبب فضيحة المنشطات واضح جداً .إذ على رغم العدد الكبير من
ّ
المنشطات بين الرياضيين المحترفين في العالم ،فقد اك ُتشف «بطريق
متناولي
ّ
المنشطات.
الصدفة» أن الرياضيين الروس فقط هم من يتناول هذه
وف��ورا ً بدأ الصحافيون «المستقلون» بتصوير أف�لام ،الواحد تلو اآلخر،
تفضح الرياضيين الروس .وانهمكت وسائل اإلعالم بنشر ما يسيء إلى سمعة
الرياضة في روسيا .وعلى إثر ذلك ،بدأت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات،
التي ُش ّكلت قبل فترة ،بالتحقيق في الموضوع ،لتؤ ّكد بأعلى صوتها حقائق
غير مؤكدة .وكان صوت الوكالة األميركية لمكافحة المنشطات األعلى .فكانت
النتيجة حرمان فريق ألعاب القوى الروسي من المشاركة في دورة ألعاب ريو
دي جانيرو؛ إضافة إلى ظهور شكوك بالنتائج التي حققها رياضيو روسيا
خالل السنوات األخيرة.
وليست هذه الضربات هي األول��ى ولن تكون األخيرة .وكل ما هنالك أن
األميركيين يستخدمون شكالً جديدا ً من العقوبات ض ّد روسيا لم ُتستخدم من
قبل في مشكلة شبه جزيرة القرم ومنطقة الدونباس .وقد بدأت العقوبات تظهر
ضد روسيا بأشكال وصور مختلفة منذ أن أعلن فالديمير بوتين عام 2007
عن رفضه التضحية بالمصالح الوطنية لروسيا وبدأ بإخراجها من «إجماع
واشنطن» (الذي انضمت روسيا إليه في عام  .)1989وفضيحة المنشطات
تستعرض بوضوح فعالية «القوة الناعمة» في الحرب الهجينة ض ّد روسيا.
أما بالنسبة إلى الصين ،فإن الحرب الهجينة ضدّها لم تبدأ مع تعزيز
مواقعها في جزر بحر الصين الجنوبي ،رغم أن قرار محكمة التحكيم في الهاي ال
قيمة قانونية له وغير ملزم ،بل هو رأي مجموعة خبراء ش ّكلت للنظر في شكوى
الفيليبين ،ولم تعترف بها الصين منذ البداية ،حتى أعلنت أنها لن تعترف بأي
قرار تصدره .كما أنه ليس في نيّة أحد تنفيذ هذا القرار.
وقد قدّمت الفيليبين الشكوى عام  2013في عهد رئيس موال للواليات
المتحدة ،ولكن الرئيس الذي خلفه أعلن عن ض��رورة تحسين العالقات مع
الصين .كما أن عددا ً من بلدان «آسيان» تدّعي ملكيتها الجزر المتنازع والشعاب
عليها ،ولكنها رفضت حتى التذكير من النظرة األولى بالقرار في اجتماع وزراء
لي
الخارجية الذي عقد مؤخرا ً في الوس ،رغم محاوالت جون كيري وفريقه ّ
أذرعهم.
لقد بدأت الصين تتعرض لضربات «القوة الناعمة» عمليا ً بالتزامن مع
تع ّرض روسيا لها .وب��دأت هذه الضربات عام  2009عندما عرض باراك
أوباما خالل زيارته إلى الصين مقترحا ً ال يمكن رفضه مقابل عالقة أميركية ـ
صينية أو « 2ـ  »Gللتح ّكم بمصير العالم .حينذاك كان على الصين رفع قيمة
عملتها بصورة حادة ،رغم أن ذلك يجعل البضائع المنتجة في «ورشة العالم»
الصينية أقل قدرة على منافسة البضائع األخرى في السوق العالمية .ورفضت
الصين لعب دور «األخ األصغر» .وغيّرت العبارة المشهورة للزعيم الصيني
دين سياو بين ،الذي قال« :ليس المهم لون القطة ـ أسود أم أبيض ،المهم أنها
تصيد الفئران» ،وح ّولتها إلى فكاهة« :ليس المهم لون القطة ـ أبيض أم أسود،
ألنها في كلتا الحالتين قطة أميركية».
وردّت الواليات المتحدة على رفض الصين بإرسال  60في المئة من سفن
أسطولها الحربي إلى المحيط الهادئ .كما حاصرت الصين بحامالت الطائرات
«التي ال تغرق» :اليابان وكوريا الجنوبية ،وسنغافورة والفلبين وأستراليا.
وتبع ذلك إنشاء «الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ».

التفاعل المتسلسل للفضائح وللتحقيقات في المنشطات إلى تشويه سمعة
الرياضة الروسية موقتا ً في المحافل الدولية ،وكادت أن تنتهي بحرمان
الفريق الروسي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو .أما بالنسبة
إلى الصين ،فقد شككت محكمة التحكيم الدولية في الهاي بسيادة التنين
الصيني على الجزر والمياه اإلقليمية الواقعة في بحر الصين الجنوبي.
وقد د ّبر «الغارتين» ،رغم تعدّد وجوههما« ،مغير» واح��د .فبتأسيسها
منظمات جديدة ،أو وضع يدها على منظمات قديمة تسعى إلى الدفاع عن
حقوق اإلنسان ،وكذلك المنظمات الخيرية والرياضية والقانونية وغيرها
من الهيئات «المستقلة»؛ أ ّمنت ال��والي��ات المتحدة لنفسها في السنوات
األخيرة شبكة عالمية تضمن أهدافها االستراتيجية ِباسم «ال��رأي العام
العالمي».

«�إندبندنت»:
لقاء �أردوغان ـ بوتين �سيح ّدد م�ستقبل �سورية
علّق الكاتب البريطاني روب��رت فيسك على لقاء الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ونظيره الروسي فالديمير بوتين بأنه يمكن أن ينبئ عما يخبّئه المستقبل
لسورية.
وفي مقاله الذي نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية ،ش ّكك فيسك في إمكانية
اعتماد حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي على حليفهما أردوغان في سعيه
إلى تدمير نظام األسد أو كبح تدفق الالجئين إلى أوروبا أو تحمل انطالق المقاتالت
األميركية من قاعدة إنجرليك الجوية.
ورأى الكاتب أن زيارة أردوغان إلى روسيا ،األولى بعد االنقالب الفاشل ،انقالب
من نوع مختلف ،بناء على تصريحاته قبيل الزيارة التي قال فيها إن ح ّل األزمة
السورية ال يمكن أن يوجد من دون روسيا ،ويمكن أن نح ّل هذه األزمة فقط بالتعاون
مع روسيا .وتخيّل الكاتب إمكانية التعاون مع بشار األسد لح ّل األزمة ،معلّالً ذلك
بأنه إذا كان باإلمكان إسقاط طائرة روسية ثم معانقة «الصديق» بوتين ،فلماذا ال
يمكن ألردوغان أن يفعل األمر نفسه مع األسد من جديد؟
ويرى فيسك أن هناك قائمة طويلة من الخاسرين المحتملين من هذه الزيارة؛
أ ّولهم «داعش» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) وكل الجماعات اإلسالمية
األخرى التي تحارب النظام اآلن في سورية ،الذين وجدوا فجأة أن مصدر تسليحهم
األكثر موثوقية قد تعاون مع العد ّو األكثر شراسة ،أال وهي روسيا صاحبة السطوة
الج ّوية .ثم هناك الداعمون اإلقليميون بالمال والسالح للمقاتلين الس ّنة الذين
يحاولون اإلطاحة بدمشق وبغداد ،وأخيرا ً الجيش التركي بعد محاولة االنقالب.

«كومر�سانت»:
�صواريخ كوريا ال�شمالية بلغت �أهدافا ً غير مق ّررة
تط ّرقت صحيفة «كومرسانت» الروسية إلى تبادل التصريحات الشديدة اللهجة
بين بكين وسيوول بسبب نشر منظومات الدفاع الصاروخية األميركية «ثاد» في
كوريا الجنوبية.
وجاء في المقال :تجذب تجارب إطالق الصواريخ ،التي تجريها كوريا الشمالية،
أطرافا ً جديدة .فقد تبادل ،عضوا اللجنة السداسية في المفاوضات مع كوريا
الشمالية في شأن برنامجها النووي ،الصين وكوريا الجنوبية ،انتقادات شديدة
يوجه ضربة قوية إلى آلية الوساطة الدولية لتسوية هذه
اللهجة .وهذا األمر ّ
المشكلة الشائكة في شمال شرق آسيا .وبحسب وسائل اإلعالم الكورية الجنوبية،
تعود المنطقة إلى عصر الحرب الباردة.
وقد أكد الخبراء الذين استطلعت «كومرسانت» آراءهم أن نشر منظومات الدرع
الصاروخية «ثاد» األميركية المحدّثة ال يرضي بكين وموسكو.
وكانت وزارتا الدفاع األميركية والكورية الجنوبية قد أصدرتا بيانا ً مشتركا ً حول
هذه المنظومات الصاروخية ،جاء فيه :إن هذه المنظومات سوف تستخدم فقط في
الحماية فقط من القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية .وقد ردّت الصين على هذا
البيان باستدعاء سفي َري الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية ،ودعتهما إلى وقف
عملية نشر منظومات الصواريخ ،واالمتناع عن اتخاذ أيّ خطوة تؤدّي إلى زعزعة
االستقرار في المنطقة ،وتض ّر بالمصالح االستراتيجية الصينية في مجال األمن.
وقد أعربت صحيفة «الشعب» الناطقة ِباسم الحزب الشيوعي الصيني عن موقف
أمني على أساس التناقضات االستراتيجية .وهذا
الصين ،وقالت :ال يمكن بناء نظام ّ
ما تحاول الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية عمله بعقليتهما القديمة .وتذ ِّكر

�أكذوبة حيادية مراكز الأبحاث الأميركية

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية تقريرا ً
مط ّوال ً يقول إن مراكز األبحاث في الواليات المتحدة
دول��ي كبير ـ على
التي تحظى دراساتها باهتمام
ّ
أساس أنها دراسات علمية مرموقة ـ ليست محايدة أو
مستقلة كما يتبادر لألذهان ،وإن المانحين والمتب ّرعين
يفرضون أجندتهم على نتائج أبحاث هذه المراكز.
وأوردت الصحيفة في تقريرها ـ القائم على جهد
استقصائي كثيف ـ عددا ً من األمثلة على ما ذهبت إليه،
ّ
ومن ذلك العالقة بين «معهد بروكنغز لألبحاث» في
واشنطن ،وهو أحد أكثر المعاهد البحثية المرموقة
في العالم ،و«لينار كوربوريشن» إحدى أكبر الشركات
األميركية العاملة في مجال تشييد المنازل.
وذك��ر التقرير أن شركة «لينار» كانت ترغب في
تصديق السلطات المختصة على تنفيذها مشروعا ً
عقاريا ً في س��ان فرانسيسكو في والي��ة كاليفورنيا
تبلغ تكلفته ثمانية مليارات دوالر ،واستخدمت «معهد
بروكنغز» كصوت له ثقل في الدفاع عن فكرة المشروع
والترويج لها ،وتب ّرعت «لينار» للمعهد بمبلغ أربعمئة
ألف دوالر معفاة من الضرائب.
ول��م ين ّفذ المعهد فقط حملة «بحثية» لصالح
المشروع ،بل ذه��ب أبعد من ذل��ك بتعيينه المدير
التنفيذي المسؤول عن مشروع س��ان فرانسيسكو
كوفي بونر في وظيفة كبير باحثين في المعهد.
وقال التقرير الذي أعدّته الصحيفة باالشتراك مع
«مركز نيو إنغالند للصحافة االستقصائية» ،إن مراكز
األبحاث والتي تس ّمي نفسها «الجامعات من دون
طالب» لديها نفوذ في نقاشات السياسات الحكومية
ألنها تعتبر أن ال مصالح مالية لديها بهذه السياسات،
لكن هذه الفكرة بعيدة عن الصواب ألن هذه المراكز
وف��ي م��ط��اردت��ه��ا التمويل تستعين بقدرتها على
الترويج ألجندة الشركات والمانحين ،وبالتالي تزيل
ّ
الخط الفاصل بين مراكز األبحاث «غير المنحازة»
ومجموعات الضغط.
وأشار إلى أن معدّيه راجعوا آالف المذكرات الداخلية
والمراسالت الس ّرية بين «معهد بروكنغز» ومانحين
آخرين غير شركة «لينار» مثل «ج��ي بي مورغان
تشيس» أكبر مصرف بالواليات المتحدة ،وشركة
«كي كي آر» العالمية لالستثمار و«مايكروسوفت»،
و«هيتاشي» اليابانية.
وقالت «نيويورك تايمز» إن الدعم المالي من هذه
الجهات لـ«بروكنغز» يأتي في كثير من األحيان بعد
تأكيدات من المعهد بأنه سيقدّم فوائد التب ّرع بما في

ذلك التجهيز للمناسبات التي تبرز المسؤولين عن
الجهة المتب ّرعة مع مسؤولين حكوميين.
وأضاف التقرير أن ترتيبات مماثلة تقوم بها مراكز
أبحاث كثيرة في قضايا تتباين ما بين المبيعات
العسكرية إلى دول أجنبية والتجارة الدولية ونظم
إدارة الطرق السريعة والتطوير العقاري ،حيث تتحول
مراكز األبحاث إل��ى وسائل لتجسيد نفوذ الجهات
المانحة.
ون��ق��ل ع��ن السيناتورة الديمقراطية ف��ي والي��ة
ماساشوسيتس إليزابيث واري��ن ـ والتي تنتقد في
العادة التب ّرعات الس ّرية من الشركات لمراكز األبحاث
ـ قولها إن هذا يحدث في الشركات العمالقة التي تعتبر
أن إنفاقها بضعة عشرات من ماليين الدوالرات للتأثير
ّ
يستحق ألنه يعود
على صناعة القرار في واشنطن أمر
عليها بالمليارات.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن واشنطن ظلّت تشهد
في السنوات األخيرة تكاثرا ً ملحوظا ً لمراكز األبحاث،
خصوصا ً المعاهد الصغيرة ذات المصالح الضيقة
المرتبطة بصناعات محدّدة ،مع تط ّور ضخم للمراكز
الكبيرة.

11

فقد تضاعفت الميزانية السنوية لـ«معهد بروكنغز»
لتبلغ مئة مليون دوالر خالل العقد األخير ،كما أن «معهد
أميركان إنتربرايز» يقوم بتشييد مق ّر له في واشنطن
تبلغ تكلفته ثمانين مليونا ً على األقل ،وهو قريب من
مبنى «مركز الدراسات االستراتيجية والدولية» الذي
كلّف هو اآلخر مئة مليون.
وقال التقرير إن شروط المانحين بأن يحقق البحث
الذي يتب ّرعون لتنفيذه أهدافا ً محدّدة يهدّد حيادية هذه
المراكز في نقاشات السياسات في الكونغرس والبيت
األبيض ووسائل اإلعالم.
ونسب إلى مسؤولي هذه المراكز نفيهم الشديد
لتصويرهم على أنهم أدوات للشركات ،وتأكيدهم
أنّ األم���ر ينجم ببساطة م��ن ت��واف��ق األه���داف بين
الشركات ومراكز البحث مثل مساعدة المدن بالتنمية
االقتصادية.
ون��ف��ى ال��دب��ل��وم��اس��ي األم��ي��رك��ي ال��س��اب��ق مارتن
إنديك نائب الرئيس التنفيذي لـ«معهد بروكنغز»
تلك االتهامات قائالً إنهم ال يساومون باستقامتهم
ويحافظون على قيمهم العليا المتمثلة في إتقان العمل
وعدم االنحياز ،واالستقالل ،إضافة إلى التأثير .لكنه

اعترف في الوقت نفسه ب��أن تعيين المسؤول في
«شركة لينار» كوفي بونر ككبير باحثين في المركز
بأنه خلق انطباعا ً بأن هناك تعارض مصالح ،مضيفا ً
ّ
أن «بروكنغز» ومن أجل الشفافية ق ّرر
مؤخرا ً منع أيّ
جهة من التب ّرع لهم س ّراً.
وأضاف التقرير أنه وبمراجعة وثائق من أكثر من
عشرة معاهد ومراكز بحثية فإن الفوائد التي تحصل
عليها الشركات التي تحاول التخ ّفي وراء سلطة مراكز
األبحاث ال يمكن إخفاؤها ،موضحا ً أن النتائج التي
تصل إليها تقارير وأبحاث هذه المراكز يتم نقاشها مع
المتب ّرعين قبل إكمال البحث.
وقال إن مسودّات الدراسات في هذه المراكز يتم
إرسالها إلى المتب ّرعين ليوافقوا على الشكل النهائي
أليّ تقرير يصدر عن الدراسة أو البحث.
ونسب إلى كبيرة الباحثين في «مركز ستيمسون»
في واشنطن قولها إنّ مانحين محتملين ضغطوا عليها
عندما حاولت جمع تب ّرعات لبحثٍ حول االستخدامات
العسكرية للطائرات المسيّرة المسلّحة ،مشيرة إلى أن
أحدهم سألها :هل تودّين القول إن الطائرات المسيّرة
سيّئة؟ نحن ال نقوم بتمويل من أو ما يقول إن الطائرات
المسيّرة سيئة.
التقرير ع��رض عشرات األمثلة لتب ّرعات مرفقة
بطلبات ألبحاث محدّدة من جهات محدّدة شهيرة
ومرموقة ،ونتائج توصلت إليها أبحاث بعينها تتوافق
مع طلبات الجهات المانحة في شتى المجاالت بما فيها
الصحية.
ومن األمثلة التي تستحق الذكر« ،شركة جنرال
أتوميكس» التي تصنع طائرات «بريديتر» المسيّرة،
ووجهت بانخفاض مبيعاتها بعد انخفاض وتيرة
الحروب في ك ّل من العراق وأفغانستان ،ورغبتها في
تغيير إدارة أوباما سياستها حتى تسمح بالبيع لدول
أخرى ،وقد طلبت من مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية في واشنطن مساعدتها مقابل إصدارها
دراسة تقنع بها إدارة أوباما.
وأع��� ّد المركز بالفعل دراس���ة بعنوان «العوائق
السياسية للتصدير» بعيدا ً ع��ن لغة مجموعات
الضغط ،لكنها تؤدّي إلى النتيجة نفسها.
ه��ذا مثال واح��د من أمثلة ع �دّة تض ّمنها التقرير
ليؤكد أن مراكز البحث التي تصف نفسها بـ«العلمية»
و«المستقلة» و«غ��ي��ر المنحازة» ،بعيدة ع��ن هذه
الصفات التي يبدو أنها مج ّرد أكذوبة تم الترويج لها
وانطلت على الجميع.

بحجة
الصحيفة بأن بكين وموسكو اعترضتا م ّرات عدّة على نشر منظومات «ثاد»
ّ
حماية كوريا الجنوبية ،بالنظر إلى أن إمكانيات هذه المنظومة تفوق حاجة كوريا
الجنوبية الدفاعية .كما أن وزارة الخارجية الروسية ح ّذرت من أن مثل هذه األعمال
تش ّكل سببا ً لتصعيد التوتر في المنطقة.
من جانبها ،انتقدت السلطات الكورية الجنوبية الصين متهمة إياها بعدم القدرة
والرغبة في ردع كوريا الشمالية .وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيسة كوريا
الجنوبية بارك كون هيه :قبل إثارة مسألة أعمالنا الدفاعية البحتة ،كان يجب على
الصين إيالء اهتمام أكبر لكوريا الشمالية ،التي تق ّوض السلم واالستقرار في شبه
الجزيرة الكورية وشمال ـ شرق آسيا.
ويذكر أن واشنطن وسيوول اتفقتا على نشر منظومات «ث��اد» الصاروخية
مخصصة العتراض
في كوريا الجنوبية يوم  8تموز المنصرم .وهذه المنظومة
ّ
رؤوس الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة المدى في المرحلة النهائية من
تحليقها.
ووفق بيان وزارة دفاع كوريا الجنوبيةّ ،
تخطط سيوول وواشنطن إلدخال هذه
المنظومة الصاروخية الخدمة الفعلية في نهاية عام  2017المقبل .ولكن أحزاب
المعارضة في البرلمان الكوري وناشطي المنظمات المناهضة للحرب يقودون
حملة احتجاجات ض ّد نشر هذه المنظومات الصاروخية في كوريا الجنوبية .ألن
نشر هذه المنظومات يتسبّب ،بحسب قناعتهم ،بتقويض العالقات االقتصادية مع
بكين الشريك التجاري الكبير الذي يستورد ربع صادرات كوريا الجنوبية.
يقول عضو المجلس الروسي للشؤون الخارجية غليب إيفاشينتسوف إن
منظومة «ثاد» المضادّة للصواريخ مجهّزة برادار قويّ ج ّدا ً يمكنه اكتشاف المواقع
على بعد  1500كيلومتر .أي أنه يراقب القسم األكبر من الصين والشرق األقصى
الروسي بكامله .وطبعا ً هذا ال يرضي موسكو أبداً؛ ألنه يخرج عن إطار المسائل التي
تتحدّث عنها واشنطن وسيوول .وإضافة إلى هذا ،يح ّفز نشر هذه المنظومة كوريا
الشمالية على تطوير أسلحتها الذاتية .وطبعا ً ال ينتظر إجراء بيونغ يانغ تجارب
نووية جديدة التي تتحدّث عنها وسائل اإلعالم الكورية الجنوبية .ولكن الحديث
عن ضربات عسكرية سيزداد حتماً ،وستستمر كوريا الشمالية بإطالق الصواريخ.
كل هذا ستستخدمه واشنطن كحجة إلنشاء بنية دفاعية جديدة في المنطقة.
وأضاف :ستكلف هذه المنظومات الصاروخية  1.25مليار دوالر ،تتح ّمل كوريا
الجنوبية القسم األكبر منها.

«مو�سكوف�سكي كوم�سوموليت�س»:
وا�شنطن تتر ّوى في ت�سليم غولن �إلى تركيا
تناولت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» طلب أنقرة من واشنطن
ترحيل غولن إلى تركيا ،مشيرة إلى احتمال زيارة كيري إلى العاصمة التركية نهاية
الشهر الحالي.
وجاء في المقال :أُعلن في الواليات المتحدة عن نيّة وزير الخارجية جون كيري
زيارة أنقرة نهاية آب الجاري ،والتي ستكون األولى بعد فشل المحاولة االنقالبية.
وإذا كانت العالقات بين البلدين متوترة بسبب دعم الجانب األميركي لألكراد في
سورية ،فإنها حاليا ً تعقدت أكثر بسبب رفض واشنطن ترحيل الداعية فتح الله
غولن ،الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة االنقالبية ،إلى تركيا.
وتشير صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية إلى أن المسؤولين األميركيين
ال يتح ّرقون شوقا ً إلى ترحيل غولن؛ ألن أنقرة لم تقدّم اإلثباتات الالزمة ،التي تؤكد
ضلوعه في المحاولة االنقالبية .وتشير الصحيفة إلى أن ممثلي الواليات المتحدة
وتركيا ناقشوا خالل لقاءات خاصة مختلف سيناريوات ترحيل غولن ،ولكن الجانب
التركي لم يتمكن من إقناع الجانب األميركي .بل أن الصحيفة تؤكد أن انخفاض
احتمال ترحيل غولن بسبب إلحاح تركيا في طلبها.
ويذكر أن وزارة العدل األميركية استلمت طلبا ً تركيا ً جديدا ً في شأن تسليم
الداعية التركي إلى بالده .وقد علّق غولن على هذا الخبر بقوله إن النظام القضائي
التوجه
التركي ليس مستقالً تماماً؛ لذلك فإن أمر إلقاء القبض عليه هو مثال على
ّ
نحو الحكم الفردي ،والتراجع عن الديمقراطية.
وينفي فتح الله غولن ،الذي كان حليفا ً للرئيس التركي أردوغان حتى عام 2013
 ،صلته بالمحاولة االنقالبية في  15تموز الماضي ،ويؤكد في العلن موقفه السلبي
من محاولة تغيير السلطة بالقوة.
من جانبه ،يقول المستشرق غومير إيسايف :ثمة ظ��روف قانونية تتطلب
إثبات تو ّرط غولن في المحاولة االنقالبية الفاشلة في تركيا .ألن لتركيا ،حتى من
وجهة نظر المنطق ،مشكالت كثيرة في هذا المجال .وإن تركيا تستطيع بالتأكيد
توجيه التهم إلى العسكريين الذي حملوا السالح ض ّد السلطة .ولكن عندما يدور
الحديث عن غولن ،تظهر في وسائل اإلعالم التركية معلومات تفيد بأنه «ح ّرض»
على المحاولة االنقالبية .أي علينا أن نفهم أن هذه صياغة تجريدية .لذلك يطالب
المسؤولون األميركيون وفي مقدّمهم باراك أوباما الجانب التركي بتقديم براهين
جدّية ،ولكن هذا لم يحصل حتى اآلن.
ويضيف إيسايف :من جانب آخر ،فإن العالقات األميركية ـ التركية ،عالقات
شراكة استراتيجية .فالدولتان عضوان في الناتو ،وهناك مواقع عسكرية وتعاون
عسكري ـ تقني بينهما .ومن الممكن تص ّور أن تلبّي الواليات المتحدة من أجل
المحافظة على هذه العالقات طلب أردوغ��ان .ولكن هنا يمكن أن أطرح السؤال
ّ
بغض النظر عن خطابات تركيا الغاضبة ،فهي
التالي :من بحاجة أكثر إلى اآلخر؟
أكثر ارتباطا ً بالواليات المتحدة في المسألة السورية وغيرها من القضايا .لذلك
ال يمكن أن نفترض رضوخ الواليات المتحدة لطلب أردوغان وترحِّ ل غولن .وفي
المقابل ،يمكن أن تستخدم واقع وجوده على أراضيها في سياستها بفعالية .فمثالً
تطالب تركيا بشيء ما ولكنها ال تحصل عليه ،ما قد يح ّفز رئيسها .ولكن هذا الواقع
غير مريح من وجهة نظر هيبته في داخل البالد ،حيث يقدِّم نفسه كشخص تع َّود
على بلوغ أهدافه .وعلى أيّ حال ،من المستبعد أن ترضخ الواليات المتحدة .فهي
عمليا ً لم تسلّم أحدا ً من الذين منحتهم حق اللجوء السياسي.

�صحة كلينتون �أثارت لغطا ً
«وا�شنطن تايمز»ّ :
قالت صحيفة «واشنطن تايمز» األميركية ،إن صحة الرئيس المحتمل في الواليات
المتحدة يجب أن تكون إحدى القضايا المهمة في الحملة االنتخابية ،موضحة أن
صحة المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون أثارت لغطا ً في اآلونة األخيرة.
واتهمت الصحيفة وسائل اإلعالم الموالية للديمقراطيين بالتستر على ضعف
وكحتها الحادة وحاالت
صحة المرشحة كلينتون ،قائلة إن تع ّثرها وإغماءها المتك ّرر ّ
تغيّر مزاجها إلى الح ّد الذي يصدر عنه سلوك غريب أثناء الحمالت االنتخابية أمر
أثار مناقشات كثيرة بين الصحفيين الذين يتابعونها «لكن معلومات الصحفيين
هذه ال يتم نشرها.
وأوضحت أن تقريرا ً تم نشره االثنين الماضي أش��ار إلى أنها كانت بحاجة
إلى المساعدة في الصعود على درجات سلّم بمنزل خاص وقد ساعدها عدد من
مساعديها بالفعل .وقالت إن السؤال المهم حاليا ً هو :هل كلينتون مريضة وإلى أيّ
حدّ؟
ونقلت عن التقرير أن كلينتون توعّ كت أربع مرات أثناء منافساتها للرئاسة،
فقد احتاجت للمساعدة على صعود درجات السلّم هذه السنة ،وأصيبت بجلطة
في الدماغ عام  ،2012وسقطت أثناء محاولتها الصعود إلى طائرة عام  2011كما
سقطت مرة أخرى وهي في طريقها إلى البيت األبيض عام .2009
وعلّقت الصحيفة بأن أيا ً من الحوادث المذكورة ال يشكل وحده ـ بالنسبة إلى
الشخص العادي ـ سببا ً في إخراجها من المنافسة على الرئاسة.
وقالت :لكن الحادثة األخيرة يجب أن تنبّه المراسلين والمح ّررين واآلخرين في
وسائل اإلعالم إلى أداء عملهم بموضوعية.

