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ــية  الروس ــة  الرتكي ــات  العالق ــهد  تش ــا  بينم
ــن توترات من  ــورات الفتة، رغم ما يعرتيها م تط
ــي  ــس األمريك ــل إدارة الرئي ــر، تواص ــني آلخ ح
ــيا أكرث  ــا نحو روس ــع تركي ــب" دف ــد ترام "دونال
ــتمرار يف دعم  ــالل اإلرصار واالس ــن خ ــرث، م فأك
ــة تارة، وبإعالن  ــيات االنفصالية الكردي امليليش
ــتهداف عملتها  ــرب اقتصادية ضد أنقرة باس ح

الوطنية، بشكل مبارش ومقصود تارة أخرى.
ــرد يف منحى العالقات  ــن املضط ورغم التحس
ــر ألوانه  ــن املبك ــرة، إال أنه م ــكو وأنق ــني موس ب
ــة  ــرتاتيجي أو رشاك ــف اس ــن تحال ــث ع الحدي
ــرار العالقات  ــني الطرفني، عىل غ ــرتاتيجية ب اس
األوروبية الرتكية، أو العالقات األمريكية الرتكية.
ــاد العالقات  ــتوى وأبع ــل الحديث عن مس قب
أن  إىل  ــارة  اإلش ــن  م ــد  ب ال  ــية،  الروس ــة  الرتكي
ــرتاتيجية بمفهومها التقليدي  ــات االس التحالف
ــت رضباً من  ــايض قد أضح ــود يف القرن امل املعه
ــت إدارة ترامب  ــد أن أقدم ــايض، خصوصا بع امل

عىل قلب املوازين رأساً عىل عقب.
ــدا يف  ــاب بعي ــىل الذه ــت ع ــك اإلدارة أقدم تل
ــرضر  وال األذى  ــاق  إلح ــأنها  ش ــن  م ــوات  خط
ــرض قيود  ــالل ف ــن خ ــي، م ــاد األوروب باالقتص
ــديدة الوطأة، مما يعني أن الحلف/  جمركية ش
ــي  األمريك ــدي  التقلي ــرتاتيجي  االس ــوك  البل
ــتقبل  ــب الريح، وأن مس ــي أصبح يف مه األوروب

حلف الناتو بات يلفه الغموض من كل جانب.
ــي لخروج بريطانيا  الرتحيب والدعم األمريك
ــارة مبكرة عىل  من املنظومة األوروبية كانت إش

إدارة الظهر األمريكية ألوروبا.
ــزل األمريكي مع  ــو الغ ــك ه ــن ذل ــرب م واألغ
ــل  ــن أج ــكا. م ــدي ألمري ــدو التقلي ــروس، الع ال

ماذا؟!.
ــة تفتيت االتحاد  ــيض قدما يف عملي بهدف امل
ــة،  األوروبي، وإخراجه من كونه منظومة منافس
وقد جاء الهجوم االقتصادي عىل اللرية الرتكية، 
ــىل  ع ــة  األمريكي ــود  والقي ــراءات  لإلج ــا  موازي
ــا، وكإحدى خطوات حصار تركيا وأوروبا  أوروب

معا، خدمة للهدف نفسه.
األوساط السياسية يف تركيا تتساءل، إذا كان 
هذا ما يفعله ترامب مع الحلفاء االسرتاتيجيني، 

فماذا بقي للعدو؟
أن  ــدل،  الج ــل  تقب ــد  تع ــم  ل ــي  الت ــة  الحقيق
ــت  وأضح ــا،  أماكنه ــن  م ــت  تحرك ــار  األحج
ــة  القديم ــيكية  الكالس ــات  والتوازن ــادالت  املع
ــية أن ال  ــكلة األساس رضبا من املايض، لكن املش
ــكل التوازنات  ــن طبيعة وش ــك رؤية ع أحد يمل
ــس الطريق  ــرى الجميع يتلم ــدة، لذلك ن الجدي
ــات ليل  ــس طريقه يف ظلم ــن يتحس ــاً، كم تلمس

مظلم دامس.
آفاق ومجاالت التوافق والخالف بني 

موسكو وأنقرة:
أوال: املجال السيايس

ــتمر لوزير الخارجية الرتكي  رغم التأكيد املس
ــو" عىل متانة عالقة بالده  "مولود جاويش أوغل
بروسيا ووصفها باالسرتاتيجية، إال أن وجهات 
نظر الطرفني تكاد ال تلتقي حول أية من القضايا 
ــأن، ابتداء بموقف البلدين من  الدولية ذات الش
ــا القوقاز، وليس  ــرورا بقضاي ــورية م األزمة الس

انتهاء بالبلقان.
ــار أستانا لم يكن بسبب  دخول تركيا عىل مس
تطابق الرؤى ووجهات النظر بني أنقرة وموسكو 
ــوريا، وال لقناعة أنقرة  ــول طريقة الحل يف س ح
ــبب  ــح الحل، إنما بس ــكو لديها مفاتي ــأن موس ب
ــحاب األمريكي من امللف السوري، وترك  االنس
ــكل شبه  ــاحة، ولو مؤقتا، فارغة للروس بش الس

كامل، يصولون ويجولون فيها كما يشاؤون.
ــري بوضوح إىل أن التنسيق والتعاون  وهذا يش
ــية، نابع  ــكو يف امللفات السياس بني أنقرة وموس
ــع، أو أخف الرضرين  ــن التعامل مع األمر الواق م
ــبة لرتكيا، وليس من قبيل تطابق وجهات  بالنس

النظر حول الرؤى والحلول.
ــع  والتصني ــكري  العس ــال  املج ــا:  ثاني

الحربي
ــدد  أثناء عرضه ملوازنة عام 2018م املالية، ش
ــان"، عىل  ــب طيب أردوغ ــي "رج ــس الرتك الرئي
ــني، األول:  ــىل أمرين اثن ــم ع ــرتكز بالدع ــا س أنه
ــم االنتاج  ــي، والثاني: دع ــم التصنيع الحرب دع

التكنولوجي.
ــىل الذات يف مجال  ــعى تركيا لالعتماد ع وتس
ــد جنت  ــوة أوىل، وق ــكري كخط ــع العس التصني
ــار ذلك ميدانيا يف مجال مكافحة اإلرهاب، ثم  ثم
ــلحة يف الخطوة  الدخول يف نادي مصدري األس

التالية.
هذان الهدفان االسرتاتيجيان لرتكيا اصطدما 
ــن جهتني،  ــالح العاملية م ــارة الس ــات تج بلوبي
ــىل  ــلحة ع ــارة األس ــات تج ــرص لوبي األوىل: ح
ــس منتجاً،  ــتهلكاً، ولي ــوقا مس ــا س ــاء تركي إبق
ــول تركيا إىل مصدر  ــة: الحيلولة دون تح والثاني

للسالح منافس لهم.
ــن أجل ذلك تمت عرقلة جميع جهود تركيا  م

بهذا االتجاه.
مع ارتفاع حدة التوتر مع روسيا عقب اسقاط 
ــا لنظام  ــة تركي ــرزت حاج ــية، ب ــة الروس املقاتل
ــة األخطار املحتملة،  صاروخي دفاعي، ملواجه
ــذي رسعان ما  ــف الناتو ال ــت بطلب لحل فتقدم
ــوت يف األرايض  ــخ باتري ــب منظومة صواري نص
الرتكية، لكن كال من أملانيا وهولندا قامتا بسحب 
ــرج، كنوع من الضغط  هذه الصواريخ يف وقت ح

السيايس عىل تركيا.
ــة دفاعية  ــة تركيا ملنظوم ــا برزت حاج عندم
ــكان رشاء منظومة  صاروخية، طلبت من األمري
ــرشط رشاء املنظومة مع تقنيتها أي  باتريوت، ب
تقنية تصنيعها وإنتاجها، وعندما رفض الطرف 
ــرة لرشاء  ــت أنق ــرشط، تحول ــذا ال ــي ه األمريك
ــكو، وهنا قامت الدنيا  املنظومة املعادلة من موس

ولم تقعد!.
ــع  ــة بي ــة، فرص ــذه الفرص ــروس ه ال ــم  اغتن
ــو، فلبوا  ــة يف حلف النات ــة متقدمة لدول منظوم
ــىل ذلك بتقديم  ــع رشوط تركيا، بل زادوا ع جمي

موعد تسليم املنظومة لعام 2019م. 
ثالثا: مجال الطاقة

ــا الجغرايف  ــالل موقعه ــن خ ــا م ــعى تركي تس

ــية ألن تصبح محطة تخزين  وعالقاتها السياس
ــرتاتيجي للطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي،  اس
ــت بخطوات عمالقة بهذا االتجاه، ورشعت  فقام
ــا ما تم  ــة، منه ــاريع عمالق ــتثمارات ومش يف اس

االنتهاء منه ومنها ما هو قيد التنفيذ.
ــال الطاقة  ــرتكة يف مج ــاريع املش ولعبت املش
ــرتاتيجي، دورا مهما يف تقارب  ذات الطابع االس

موسكو وأنقرة اقتصاديا وسياسيا.
رابعا: املجال االقتصادي

رغم ارتفاع حجم التبادل التجاري بني تركيا 
ــهر الخمسة األوىل من العام  وروسيا خالل األش
ــها  ــبة %46.2 مقارنة بالفرتة نفس الجاري بنس
ــار دوالر  ــل إىل 11.3 ملي ــام املايض، ليص ــن الع م
ــتوى ما كان قبل  أمريكي، إال أنه لم يصل إىل مس

أزمة املقاتلة الروسية (نوفمرب 2015م).
فقبل تلك األزمة، كان حجم التبادل التجاري 
ــنوياً،  بني البلدين قد وصل إىل 35 مليار دوالر س

لكنه تراجع بعد ذلك إىل 27 مليار دوالر سنوياً.
ــاد  االقتص ــتخدمون  يس ــروس  ال أن  ــح  واض
ــل منعهم رشكات  ــية، مث ــة مقايضة سياس كورق
ــالت لرتكيا  ــن تنظيم رح ــية م ــياحة الروس الس
ــن واقع الحال  ــية، لك ــة املقاتلة الروس عقب أزم

يشري إىل حاجتهم االقتصادية املاسة لرتكيا.
ــتقرار ناجمة  ــدم االس ــن الفوىض وع ــة م حال
ــة األمريكية داخليا  عن حالة الغبش يف السياس
ــيكمل  ــل س ــدري ه ــد ي ــث ال أح ــا، حي وخارجي
ــه، فقد بدأ  ــيتم خلع ــته، أم س ــب مدة رئاس ترام
ــأن األيام  ــه، تنبئ ب ــول عنق ــق ح ــاق يضي الخن
القادمة حبىل باملفاجآت الكثرية، التي قد تجمع 

األضداد، وتفرق الحلفاء.

العالقات الرتكية الروسية..العالقات الرتكية الروسية..
ــتقبل ــع وتطلعات املس ــوط الواق ــني ضغ ــتقبلب ــع وتطلعات املس ــوط الواق ــني ضغ ب

حول العالمحول العالم

تونس تشن حملة عسكرية 
على املسلحني غريب البالد

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الجمعة عن مقتل وجرح عدد من 
ــلحني خالل قصف جوي نفذه سالح الجو التونيس يف مرتفعات  املس

محافظة القرصين بغرب البالد غري بعيد عن الحدود الجزائرية.
ــكرية تمكنت خالل  ــا إن "الوحدات العس ــوزارة، يف بيان له ــت ال وقال
ــن محافظة القرصين، من  ــكرية بمرتفعات جبل املغيلة م عملية عس
ــدد آخر منهم  ــة، وإصابة ع ــارص اإلرهابي ــىل عدد من العن ــاء ع القض

إصابات مبارشة بواسطة القصف الجوي".
ــذه العملية،  ــية يف بيانها حصيلة له ــاع التونس ــدم وزارة الدف ــم ُتق ول
واكتفت باإلشارة إىل أنه "سيتم الحقا تقديم مزيد من التفاصيل عن 

عدد القتىل والجرحى بعد انتهاء العملية".
ــت  ــام ومازال ــة أي ــذ أربع ــت من ــة "انطلق ــذه العملي ــت أن ه وأوضح
ــكرية بعمليات عسكرية واسعة  متواصلة، حيث تقوم الوحدات العس
ــو، وبالتعاون مع قوات األمن  ــرتاك بني جييش الرب والج النطاق باإلش

الداخيل".
وأشارت إىل أنها شملت تمشيط قطاعات بمرتفعات الشمال الغربي 
ومرتفعات الوسط، ووضع كمائن والقيام باستطالعات جوية وقصف 

جوي ملالحقة العنارص اإلرهابية وتضييق الخناق عليها.
ــة العسكرية تمكنت من إبطال مفعول  وأضافت أن تشكيالت الهندس
ــببا يف جرح  ــري تقليديني، فيما انفجر لغمان أمس األول، تس لغمني غ
ــكريني ال تكتيس إصاباتهم أية خطورة وهم محل رعاية  ــة عس خمس

ومتابعة باملستشفى العسكري بتونس.

فيضانات وانهيارات 
أرضية يف اليابان

ــخاص  ــلطات اليابانية أوامر بإجالء آالف األش أصدرت الس
من منازلهم، أمس بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة 

عن هطول أمطار غزيرة يف شمال ووسط البالد.
ــو  ــالء لنح ــر إج ــاو أوام ــة نان ــلطات يف مدين ــدرت الس وأص
ــكان مع غمر مياه نهر كوماكي  ــخص من الس ثمانية آالف ش
ــخص يف مقاطعة  املنطقة يف الصباح، وإجالء أكرث من ألف ش

ياماجاتا.
ــا  ــي ياماجات ــرة يف مقاطعت ــمية غزي ــار موس ــت أمط وهطل
ــقوط األمطار 71 ملليمرتا يف  ــيكاوا، حيث بلغ معدل س وإيش
الساعة يف شيكا، و 53 ملليمرتا يف ناناو، وكالهما يف إيشيكاوا.
ــة  طيني ــارات  انهي ــن  م ــة  الجوي ــاد  األرص ــة  هيئ ــذرت  وح

وفيضانات وتضخم يف منسوب مياه األنهار.
ــار غزيرة غربي  ــو املايض هطلت أمط ــهر يولي يذكر انه يف ش
ــفرت  ــبب يف فيضانات وانهيارات أرضية أس ــان مما تس الياب

عن مقتل أكرث من 220 شخصا.

أملانيا تتعهد بزيادة املساعدات 
للفلسطينيني بعد الخفض األمريكي

برلني/ رويرتز
ــة األمم  ــرية يف تمويلها لوكال ــادة كب ــة بزي ــة األملاني ــدت الحكوم تعه
ــروا) بعد أن  ــطينيني (أون ــغيل الالجئني الفلس ــدة إلغاثة وتش املتح

خفضت الواليات املتحدة مساعداتها.
ــة تمويل األونروا  ــو ماس إن أزم ــر الخارجية األملاني هايك ــال وزي وق

تزيد من حالة الشك وعدم اليقني.
ــلة ردود فعل ال  ــن أن يطلق سلس ــذه املنظمة يمك ــاف “ضياع ه وأض

ضابط لها”.
ــورو (94 مليون  ــون ي ــت 81 ملي ــي إن بالده قدم ــر األملان ــال الوزي وق
دوالر) للوكالة هذا العام حتى اآلن وإنها مستعدة لزيادة إسهاماتها، 

دون أن يعلن رقما.
ــاد األوروبي اطلعت  ــة دول االتح ــاب إىل وزراء خارجي ــال يف خط وق

عليه رويرتز “نحن نستعد اآلن لتقديم مبالغ إضافية كبرية”.
ــد العجز  ــالت األملانية لن تس ــن الواضح أن التموي ــىض قائال إن م وم
ــات املتحدة.  ــحاب الوالي ــون دوالر والناجم عن انس ــغ 217 ملي البال
ــاس  ــث االتحاد األوروبي والدول األخرى عىل العمل لوضع “أس وح

مايل مستدام للوكالة”.

قوات العدو الصهيوين تواصل التنكيل بالفلسطينيني يف الضفة الغربيةقوات العدو الصهيوين تواصل التنكيل بالفلسطينيني يف الضفة الغربية

ــة  ــس الجمع ــطينيني أم ــني الفلس ــرشات املواطن ــب ع أصي
بحاالت اختناق جراء قمع قوات االحتالل اإلرسائييل، ملسرية 
ــاوالت االحتالل  ــداً بمح ــه تندي ــة رام الل ــرب مدين ــلمية غ س
ــان لصالح  ــل الريس ــني يف جب ــىل أرايض املواطن ــتيالء ع االس

التوسع االستيطاني.
وافادت وكالة االنباء الفلسطينية (وفا) ان جنود االحتالل 
ــل الصوت  ــاط، وقناب ــة املغلفة باملط ــرية املعدني ــوا األع أطلق
ــني الذين كانوا  ــة باتجاه املواطن ــيل للدموع بكثاف والغاز املس
ــتيالء، ما  ــوق األرايض املهددة باالس ــالة الجمعة ف ــؤدون ص ي

ادى إىل إصابة العرشات منهم بحاالت اختناق.

ــتيطان وليد عساف  وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس
ــال مخططات  ــم إفش ــى يت ــتتواصل حت ــة س ــذه املعرك "إن ه
االحتالل الهادفة إىل االستيالء عىل أرايض املواطنني وطردهم 
ــها قرية الخان  ــال يف عدة مناطق وعىل رأس ــا كما هو الح منه

االحمر رشق القدس املحتلة".
ــتيطاني  ــاف التأكيد عىل خطورة املخطط االس وجدد عس
ــذي يحاول االحتالل تنفيذه يف قرى غرب محافظة رام الله  ال
ــة عىل أرايض  ــتوطنات املقام ــادف إىل ربط املس ــرية، واله والب
ــني) وأرايض  ــتوطنة (موديع ــك املناطق، بمس ــني يف تل املواطن

العام 1948م، وعزلها عن بعضها البعض.
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