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�صفر �أخالق ( ...تتمة �ص)1

بوتين :رو�سيا تدعو �إلى الت�صدي لمحاوالت بع�ض الدول تقرير م�صير الآخرين

مفاو�ضات �صعبة وم�ستمرة حول �أوكرانيا في ميالنو الإيطالية
دع��ا الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين خ�لال منتدى «آس��ي��م» في
ميالنو إلى التصدي لمحاوالت بعض
ال���دول تقرير مصير دول وأقاليم
أخرى ،وأعرب في كلمته التي ألقاها
ف��ي دورة المنتدى خلف األب���واب
المغلقة أم���س ع��ن أس��ف��ه لتنامي
احتمال وق��وع ن��زاع��ات في المجال
األوراسي.
وأش����ار ال��رئ��ي��س ال���روس���ي إل��ى
أن «تنامي النزعات السلبية مثل
«الثورات الملونة» المختلفة يؤدي
إلى انهيار مناطق كاملة وإلى عواقب
وخيمة في الكثير من الدول» ،مشددا ً
على أن البديل الوحيد لهذه النزعات
السلبية ورغ��ب��ة بعض ال���دول في
تقرير مصير دول وأقاليم أخرى ،هو
أشكال التعاون اإلقليمي.
والتقى بوتين بنظيره األوكراني
بيترو بوروشينكو والمستشارة
األلمانية أنجيال ميركل والرئيس
الفرنسي ف��ران��س��وا ه��والن��د للمرة
الثانية مساء أم��س وبحث معهم
ف��ي سبيل ال��خ��روج م��ن األزم���ة في
أوكرانيا.
وأشار تقرير إعالمي إلى أن الزعماء
األرب��ع��ة ومساعديهم اجتمعوا في
فندق في وس��ط ميالنو في إيطاليا
على هامش قمة بين زع��م��اء آسيا
وأوروبا.
وكان القادة األربعة قد اجتمعوا
في وق��ت سابق أم��س م��ع رئيس
ال����وزراء اإلي��ط��ال��ي ماتيو رينتسي
ورئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد
كاميرون إلج��راء محادثات وصفها
متحدث باسم الكرملين في وقت الحق
بأنها صعبة ومليئة باالختالفات.
وك��ان الرئيس الروسي بحث في
وق���ت س��اب��ق م��ن ص��ب��اح أم���س مع
المستشارة األلمانية سي َر تنفيذ
اتفاقية مينسك لتسوية النزاع في
أوك��ران��ي��ا ومسألة ت��وري��دات الغاز
الروسي ،حيث أعلن المتحدث باسم
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أن الجانبين ركزا ،خالل اللقاء ،على
أهمية منح األولوية الستكمال عملية
الفصل بين أطراف النزاع في جنوب
شرق أوكرانيا.
وأض����اف بيسكوف أن���ه «خ�لال
حديث مفصل وطويل ق��ارن بوتين

وم��ي��رك��ل بشكل مفصل موقفيهما
حول اتفاقيات مينسك» ،مشيرا ً الى
أنه «ال ت��زال هناك اختالفات جدية
في وجهات النظر حول أصل األزمة
األوكرانية واألس��ب��اب األولية التي
أدت الى ما يحدث هناك في الوقت
الراهن».
وفي وقت سابق من صباح أمس،
ج��رى لقاء موسع جمع الرئيسين
الروسي ونظيره األوك��ران��ي وع��ددا ً
م��ن أب���رز ال���ق���ادة األوروب��ي��ي��ن في
ميالنو ،حيث أعلن دميتري بيسكوف
أن االج��ت��م��اع ك��ان ب��ن��اء ،م��ؤك��دا ً أن
المشاورات لحل األزم��ة األوكرانية
تجري بالرغم م��ن وج��ود خالفات
وصعوبات كثيرة.
وق��ال بيسكوف للصحافيين إن
«المشاركين في اللقاء بحثوا بصورة
مستفيضة تنفيذ اتفاقات مينسك،
وذل���ك بشكل ب��ن��اء إل��ى ح��د كبير.
لكن لألسف ،بعض المشاركين في
مأدبة اإلفطار لم يبدوا أي رغبة في
فهم ال��وض��ع الحقيقي ل�لأم��ور في
جنوب ش��رق أوك��ران��ي��ا» .وأض��اف:
«ال���م���ف���اوض���ات ص��ع��ب��ة وم��ل��ي��ئ��ة
بالخالفات وع��دم التفاهم ،إال أنها
تجري ،ويجري تبادل اآلراء».
وأك����د ال��م��ت��ح��دث ال���روس���ي أن
المشاركين في االجتماع لم يبحثوا
ف��ي م��وض��وع العقوبات األوروب��ي��ة

ضد روسيا ،مضيفا ً أن النقاش حول
أوك��ران��ي��ا سيستمر ف��ي ميالنو في
إط��ار النورماندي بمشاركة بوتين
وبوروشينكو وميركل وهوالند ،وأكد
أن الجانب ال��روس��ي منفتح لعقد
لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي
واألوك��ران��ي ،معربا ً عن أمله في أن
يكون الجانب األوك��ران��ي هو اآلخر
منفتح بالدرجة نفسها.
من جانبه ،أعلن رئيس ال��وزراء
اإليطالي ماتيو رينتسي في ختام
اللقاء أن القمة األوروبية الروسية
األوك��ران��ي��ة ف��ي إط���ار ق��م��ة «آس��ي��ا
 أوروب���ا» حققت تقدما ً مهما ً فيالمفاوضات حول أوكرانيا.
وأع���رب ع��ن تفاؤله بشأن آف��اق
إيجاد حل لألزمة األوكرانية ،قائالً:
«قمنا بأول خطوة في النقاش بالرغم
م��ن وج��ود الكثير م��ن االختالفات.
هذا أمر مفهوم ،ولكن هناك رغبة في
إيجاد ح��ل ،األم��ر ال��ذي يبعث على
األم��ل» ،مشيرا ً إل��ى أن إيجاد الحل
سيتطلب وقتاً ،وأن العمل سيستمر
خ�لال «ال��س��اع��ات واألي���ام واألشهر
المقبلة».
وأك���د رئ��ي��س وزراء إيطاليا أن
روسيا يجب أن تعود إلى الساحة
الدولية كالعب أساسي ،مشددا ً على
أهمية دور موسكو في مكافحة تنظيم
«داعش» وحل أزمات إقليمية أخرى.

وق��ال إن ال��ق��ادة األوروب��ي��ي��ن أي��دوا
مبادرة الرئيس الفرنسي الخاصة
بفرض رق��اب��ة دول��ي��ة على الحدود
األوكرانية ،مشيرا ً إل��ى إمكانية أن
تشارك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في
تنفيذ ه��ذه المهمة .وق��ال« :ال نقبل
بأوكرانيا المضطربة وسنفعل كل ما
في وسعنا إلعادة المستقبل إلى هذا
البلد».
من جانبه ،أعلن رئيس المفوضية
األوروبية جوزيه مانويل باروزو أن
مباحثات التسوية السياسية في
أوكرانيا ستستأنف األسبوع المقبل
على مختلف المستويات ،بما في ذلك
بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية
األوروبية.
وق�����ال ب�������اروزو ف���ي ت��ص��ري��ح
ّ
نحضر الجتماع
للصحافيين« :نحن
األس��ب��وع المقبل ف��ي بروكسل من
أج��ل إيجاد ح� ّل لهذه المسائل بين
روسيا وأوكرانيا» مضيفا ً أنّ «النقاط
المحورية هي أوالً :تأكيد وقف إطالق
ال��ن��ار .ثانياً :من ال��ض��روري إج��راء
االنتخابات المحلية في هذا الجزء
من أوكرانيا (مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك) م��ع االح��ت��رام الكامل
لقوانين أوكرانيا .ثالثاً :من الضروري
السيطرة على الوضع على الحدود».
وشارك في االجتماع\ الذي نظمه
رئيس الوزراء اإليطالي في مقر بلدية

م��ي�لان��و ،ف��ي إط���ار القمة العاشرة
لمنتدى «آسيا  -أوروب���ا» ،كل من
رئ��ي��س ال����وزراء البريطاني ديفيد
ك��ام��ي��رون والمستشارة األلمانية
أنجيال ميركل والرئيس الفرنسي
فرانسوا ه��والن��د وك��ذل��ك مسؤولي
المفوضية األوروبية جوزيه مانويل
باروزو وهيرمان فان رومبوي.
من ناحيتها ،قالت المستشارة
األلمانية إن المحادثات مع الرئيس
الروسي لم تحرز تقدما ً في موضوع
المواجهة في أوكرانيا .وأضافت:
«سنواصل المحادثات .هناك تقدم
في بعض التفاصيل لكن تظل القضية
الرئيسية هي االنتهاكات المستمرة
لسالمة األراضي األوكرانية».
ه��ذا وأب��ل��غ ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي
المستشار ال��ن��م��س��اوي أم���س أن��ه
غير متفائل حيال األزم��ة في بالده
في أعقاب المحادثات مع الرئيس
ال��روس��ي وزع��م��اء أوروب��ي��ي��ن .وقال
بوروشينكو للمستشار النمساوي
فيرنر فايمان خالل محادثة ،بحسب
وك��ال��ة «روي���ت���رز»« :ل�لأس��ف لست
متفائال كثيراً».
وك��ان بوروشينكو وق��ع قانونا ً
يمنح عددا ً من المناطق في مقاطعتي
«دونيتسك» و»لوغانسك» جنوب
شرق البالد نظاما ً خاصا ً من اإلدارة
الذاتية.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة
األوك��ران��ي��ة ،ف��إن ه��دف القانون هو
«إح����داث ظ���روف م��ؤات��ي��ة لتطبيع
الوضع في أسرع وقت ممكن ،وإعادة
النظام ال��ع��ام وح��ق��وق المواطنين
الدستورية وحرياتهم ،وخلق ظروف
لعودة السكان ،وإعادة إعمار المراكز
السكانية وتطوير هذه األقاليم».
كما وي��ن��ص ال��ق��ان��ون على دعم
الحكومة األوكرانية إلنماء المناطق
ال��م��ذك��ورة اجتماعيا ً واقتصادياً،
وإق��ام��ة ن��ظ��ام خ���اص للنشاطات
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي أراض��ي��ه��ا ،وعلى
أن ال��دول��ة األوك��ران��ي��ة ل��ن تالحق
األشخاص الذين شاركوا في األحداث
األخيرة في هذه المناطق قضائياً،
وأن وحدات من «الشرطة الشعبية»
سيتم إنشاؤها للحفاظ على النظام
العام.

�شويغو :الع�سكريون الأميركيون موجودون في كل ب�ؤر التوتر في العالم
انتقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
تصريحات نظيره األم��ي��رك��ي ت��ش��اك هيغل
التي وصف فيها القوات المسلحة الروسية
بـ»خصم» الواليات المتحدة ،و قال إنها «تثير
االستغراب بالحد األدنى».
وفي تعليق على تصريحات هيغل ،التي
أدلى بها األخير في المؤتمر السنوي للجيش
األميركي ،ق��ال شويغو« :م��ا من ب��ؤرة توتر
واح���دة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ي��وم إال وي��وج��د فيها
عسكريون أم��ي��رك��ي��ون .ب��ل واأله���م م��ن ذلك

أنه بعد انتهاء «بعثات دعم الديمقراطية»،
ت��غ��رق ت��ل��ك ال��م��ن��اط��ق ف��ي ف��وض��ى دم��وي��ة
حقيقية .واألمثلة معروفة :العراق ،وليبيا،
وأفغانستان ،وسورية حالياً».
وأضاف الوزير الروسي أنه حتى األحداث
المأساوية في أوكرانيا لم تخل من إرشادات
مباشرة م��ن قبل ممثلي القيادة المركزية
للقوات المسلحة األميركية ،مضيفا ً أن أقوال
هيغل عن ضرورة استعداد الجيش األميركي
لمواجهة «قوات روسية حديثة وقادرة على

القتال على مشارف الناتو» تثير قلق موسكو
ألنها ت��دل على استعداد البنتاغون لوضع
سيناريوات إلجراء عمليات بالقرب من الحدود
الروسية.
وتابع الوزير الروسي قائالً« :إن سيادة
روسيا التي يضمنها جيشها وأسطولها ستبقى
دائما ً الجدار الذي تحطمت عليه أسنان أكثر
من إمبراطور أوروبي خالل السنوات الـ1152
من وجود بالدنا».
أم��ا بالنسبة إل��ى وص���ول روس��ي��ا «إل��ى

بريطانيا تكثف جهودها لمكافحة الإرهاب وت�ستخدم قوانين الع�صور الو�سطى لمحاكمة المتهمين

�ألمانيا ت�صادر بطاقات هوية متطرفين
لمنعهم من االن�ضمام �إلى «داع�ش»
أعلن ضابط بريطاني كبير في وحدات مكافحة اإلرهاب أن شرطة بالده
تجري تحقيقات أمنية بوتيرة متسارعة ،وصفها بغير المعتادة ،إلحباط
هجمات قاتلة محتملة يتم التخطيط لها في الخارج ،وخصوصا ً في
سورية.
وأكد المسؤول في مجال مكافحة اإلرهاب ،مارك رولي ،أن أجهزة األمن
اعتقلت ه��ذا العام  218شخصاً ،بينما تم إرس��ال عشرات األشخاص
المعرضين لتبني اتجاهات متشددة الى برامج إلعادة التأهيل ،مشددا ً
على أن «حجم أنشطة مكافحة اإلرهاب ونطاقها ووتيرتها شهدت تغيرا ً
ملحوظاً».
وباتت بريطانيا هدفا ً للمتشددين اإلسالميين منذ الهجمات التي شنها
تنظيم «القاعدة» على الواليات المتحدة في  11أيلول سنة  . 2001و ُقتل
 52شخصا ً حين نفذ أربعة شبان بريطانيين تفجيرات انتحارية في لندن
عام . 2005
وانضم رولي بتصريحاته هذه إلى سلسلة من المسؤولين األمنيين
وكبار رجال السياسة في بريطانيا الذين حذروا من هذه المخاطر في اآلونة
األخيرة ،حيث عمم رولي األسبوع الماضي مذكرة على ضباط الشرطة
في شتى أنحاء البالد ليكونوا في حالة يقظة شديدة للمخاطر التي تحيط
بسالمتهم ،بينما قال رئيس بلدية لندن بوريس جونسون إن المخبرين
يراقبون آالف المشتبه فيهم.
وكان رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر من أن متشددي
«داعش» الذين يقاتلون في سورية والعراق يشكلون أكبر خطر أمني على
البالد ،ووعد باتخاذ المزيد من التدابير للتصدي للخطر الذي يمثله مقاتلون
متشددون يعودون لتنفيذ هجمات في البالد .ويعتقد أن نحو  500بريطاني
يشاركون في القتال في سورية.
وألقى المخبرون القبض على  14شخصا ً خالل الشهر الحالي ،ونقلت
وكالة «رويترز» عن ضابط رفيع طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن
بعض المتآمرين المشتبه فيهم كانوا قاب قوسين من تنفيذ هجوم.
وكانت بريطانيا رفعت في شهر آب الماضي مستوى التحذير من الخطر
مرجح
في البالد إلى «الشديد» ،وهو ثاني أعلى مستوى ،ويعني أن الهجوم ّ
بدرجة كبيرة ،وجرى ذلك ألول مرة منذ منتصف العام .2011
وفي السياق نفسه ،قالت الشرطة البريطانية أمس إن اتهامات وجهت
ألربعة رجال بموجب قانون مكافحة اإلره��اب ،من بينها التخطيط لشن
هجمات في بريطانيا والوالء لتنظيم «داعش» اإلرهابي.
واتهم األربعة الذين اعتقلوا على مدى األسبوعين المنصرمين أيضا ً
بحيازة مسدس وبالقيام «باستطالع عدائي» لمركز شرطة شيبارد بوش
في غرب لندن وثكنات وايت سيتي العسكرية القريبة.
وقد وجد في حوزة المعتقلين طارق حسان ،وصهيب مجيد ،ونيال
هامليت ،ومنعم معتصم ،صور ضابطي شرطة وضابطين في خدمة
المجتمع نشرت عبر موقع «انستغرام» لتبادل الصور.
وتشمل االتهامات أيضا ً تأسيس وسائل اتصاالت سرية وحيازة مواد
جهادية من بينها صورة لذبح الصحافي األميركي ستيفن سوتلوف على
أيدي تنظيم «داعش».
وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قال في وقت سابق إن

بالده قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى التي ترجع الى عام 1351
لتوجيه اتهامات إلى بريطانيين ذهبوا إلى سورية والعراق للقتال مع تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وقال هاموند إن أي بريطاني يعلن والءه لـ»داعش» يمكن أن يكون قد
ارتكب جرما ً بموجب قانون الخيانة لعام  1351الذي صدر في عهد الملك
اإلنكليزي إدوارد الثالث ،في حين أشار النائب المحافظ فيليب هولوبون إلى
أن هذا القانون ،الذي يعاقب مرتكبي جرائم الحرب ،قد يكون مناسبا ًللتعامل
مع الجهاديين أكثر من قوانين مكافحة اإلرهاب التي صدرت الحقاً.
من جهتها ،أعلنت ألمانيا أمس أنها ستصادر بطاقات هوية إسالميين
متطرفين ألمان يشتبه في أنهم يعتزمون السفر إلى سورية أو العراق
لالنضمام إلى اإلرهابيين هناك.
وتعمل ألمانيا مثل كثير من الدول األوروبية األخرى بقوة لمنع موجة من
المسافرين الراغبين في أن يصبحوا «جهاديين» ،وبينهم صغار السن ،من
االنضمام إلى تنظيم «داعش» الذي استولى على أجزاء واسعة من أراضي
سورية والعراق ،حيث تخشى السلطات األلمانية من عودتهم مزودين
بالكثير من الخبرات بعد خوضهم معارك متعددة هناك.
وتقدر المخابرات األلمانية عدد من سافروا من مواطنيها إلى سورية
حتى اآلن بأربعمئة وخمسين على األقل وتقدر عدد من عادوا منهم إلى
البالد بنحو .150
وبمقتضى قانون معمول به ،يجوز أللمانيا أن تحتجز ج��وازات سفر
مواطنين إلبقائهم داخل البالد ،لكن ال يجوز لها احتجاز بطاقات الهوية
األخرى التي يجب أن يحملها األلمان طول الوقت ،حيث إن بطاقات الهوية
وحدها كافية لدخول المواطنين األلمان دول أوروبا األخرى ،وكذلك تركيا
التي يمكن دخول سورية والعراق عبر أراضيها.
وقال وزير الداخلية األلماني توماس دي ميزيير أمس إنه اتفق مع الواليات
األلمانية الست عشرة على السعي لكسب سلطات جديدة تسمح باحتجاز
بطاقات الهوية وإصدار وثائق بديلة ال تكفي للسفر إلى خارج ألمانيا ،حيث
وافقت هذه الواليات على زيادة تبادل المعلومات عن اإلسالميين المتطرفين
في الحكومة المركزية في العاصمة األلمانية.

مشارف الناتو» ،فذكر شويغو أن سياسة
الحلف نفسه على مدار العقدين األخيرين هي
التي أدت إلى هذا الوضع.
وختم ال��وزي��ر ال��روس��ي قائالً إن��ه ب��دال ً من
تصعيد التوتر فمن المهم اليوم إجراء حوار
غير منحاز حول مجمل أجندة العالقات بين
روسيا وشركائها الغربيين ،على اعتبار أن
هذا الحوار ال بديل عنه في «إيجاد سبل مقبولة
ل��دى الطرفين للحفاظ على م��وازي��ن القوى
القائمة وتعزيز االستقرار االستراتيجي».

مو�سكو :ننتظر ...
(تتمة �ص)1
إن��ه في إط��ار استراتيجية ال��والي��ات المتحدة
ضد تنظيم «داع��ش» في سورية ،ج��رت «هذه
االت��ص��االت ال��م��ب��اش��رة خ���ارج المنطقة» بين
مسؤول في الخارجية وممثلين عن حزب االتحاد
الديمقراطي.
وأعلنت بساكي في ذات الوقت أن واشنطن
لم تصل بعد إلى العمل على تسليح وتدريب
ميليشيات كردية ،مشيرة أن اللقاء بين المسؤول
األميركي والممثلين األك��راد «عبارة عن اجتماع
خاطف».
ه��ذا وواص��ل��ت ط��ائ��رات التحالف األميركي
غاراتها في محيط مدينة عين عرب (كوباني) في
وقت تجددت فيه االشتباكات في المنطقة الغربية
لكوباني ،حيث تمكن المقاتلون الكرد من استعادة
السيطرة على معظم أح��ي��اء المدينة وسط
اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم «داعش»
االره��اب��ي ،الذين وبحسب المصادر انسحبوا
باتجاه القرى المجاورة شرق المدينة تحت تأثير
الضربات الجوية.
جاء ذلك في وقت أشارت فيه مصادر اعالمية
نقالً ع��ن م��ص��ادر موثوقة قولها إن ال��والي��ات
المتحدة تدرب طيارين من دول الشرق األوسط
وتعدهم كنواة سالح جوي مقاتل ينفذ مهماته في
األراضي السورية الخاضعة لـ»المعارضة».
وأك���دت المصادر أن التدريبات تجرى في
صحراء والي��ة أريزونا وتتوالها وزارة الدفاع
األميركية ،وتتضمن تدريب وإع��داد األطقم على
مقاتالتبريطانيةالصنعدخلتالترسانةالجوية
للسعودية ولدول خليجية ،وبحسب المصادر
فإنه تسلم في مرحلة الحقة هذه الطائرات ألطقم
طياري «المعارضة السورية».
الى ذلك قال «المرصد السوري المعارض» إن
ضباطا ً عراقيين كانوا طيارين في جيش صدام
حسين يدربون عناصر من «داعش» على قيادة
ثالث طائرات حربية استولى عليها التنظيم من
مطار في محافظة حلب في شمال سورية.
ويجري تدريب وإعداد األطقم المرشحة على
مقاتالت بريطانية الصنع من ط��راز «سترايك
م��اس��ت��ر»« ،وق���د يتم تسليمها ألط��ق��م طياري
المعارضة السورية» في مرحلة الحقة كجزء من
سالح الجو الذي يجري اعداده.
وي��ش��رف على ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ط��اق��م من
«المتعاقدين المدنيين مع وزارة الدفاع »،يمتلك
الخبرة المطلوبة لقيادة تلك المقاتالت ،و ّفر خوذا ً
وبذالت عسكرية ال تحمل عالمات تحدد هويتها
للمتدربين الطيارين «الشرق أوسطيين» ،الذين
يقومون بطلعات جوية مساندة للمقاتالت
األميركية ،في المرحلة الحالية.

وفي مواجهة حملة العالقات العامة التي يقوم
بها النظام التركي ،فإنه لم يعد خافيا ً على كل من
يريد الوصول إلى الحقيقة ليتعرف إلى أسباب
انتشار اإلرهاب في سورية والعراق وقيام «داعش»
بغزواتها وسبيها وجرائمها ،ذلك الدور الذي قام
به أردوغ��ان وأجهزة حكمه في استيالد «داعش»
بالبعدين الطائفي والسياسي اللذين تستند إليهما
حكومة اإلخوان المسلمين في أنقرة .وهنا ،ال بد من
تأكيد أن من يطالب أنقرة من بعض الدول الغربية
ب��وق��ف دعمها ل���ـ»داع���ش» وتنظيمات اإلره���اب
األخ��رى ليسوا مالئكة ،فهؤالء هم الذين شجعوا
تركيا على ما قامت به .إال أن هؤالء يعرفون متى
يرمون أدواتهم وعمالئهم في سالل المهمالت عندما
ينفضح أمرهم ،وعندما ال يستمر عمالؤهم بالنجاح
في خدمة أهداف أسيادهم ويصبحون عبئا ً عليهم.
منذ ب��داي��ة ال��ح��رب على س��وري��ة ،قامت زم��رة
أردوغان باستضافة اإلرهابيين والقتلة مما يسمى
بالجيش الحر وأل��وي��ة الذبح واإلره���اب األخ��رى
ذت سياسات أردوغ��ان ونتنياهو والنظام
التي ن ّف ْ
السعودي وداعمي القتلة اآلخرين من دول الخليج
وأوروبا .وفي هذا اإلطار احتضنت تركيا ما يسمى
باالئتالف ،ال��ذراع السياسي لإلرهابيين ،وبعد
ذلك كل من هب ودب من المرتزقة والحاقدين على
سورية بما في ذلك «جبهة النصرة» و»الجبهة
اإلسالمية» وألوية وكتائب اإلره��اب وص��وال ً إلى
استيالء «داع���ش» التي تجسد ت��اري��خ الخالفة
العثمانية وإرث أردوغ��ان المعيب بكافة أبعاده
ومعانيه .وبعد كل ذلك يخرج أردوغان إلى أجهزة
اإلع�لام ليقول إنه يحترم إرادة وحق السوريين،
وإن��ه لم يتدخل في الشؤون الداخلية لسورية،
وإنه لم يقم بانتهاك الشرعية الدولية وميثاق األمم
المتحدة وقرارات مجلس األمن المتعلقة بمكافحة
اإلرهاب وخاصة منحه ممرا ً آمنا ً لإلرهابيين طوله
 1200كيلومتر ،هي مسافة الحدود التركية –
السورية  -العراقية ليصل جميع القتلة بكل يسر
وأمان إلى سورية والعراق من ما يزيد على ثمانين
بلداً.
إن ال��ع�لاق��ة المفضوحة بين ال��ن��ظ��ام التركي
و»داعش» لم تعد خفية خاص ًة أن رائحة الصفقة
بين «داعش» واالستخبارات التركية حول إطالق
س��راح الدبلوماسيين والعاملين في القنصلية
الفخرية في الموصل والذين أشيع أن «داعش» قد
أوقفهم فور دخوله إلى الموصل تزكم األنوف ولم
تعد س��راً .فالدبلوماسيون األت��راك الذين خرجوا
من «االعتقال» بكامل أناقتهم وصحتهم ولياقتهم
كانوا أكبر تعبير عن عالقات «المحبة والوفاء
واإلخالص» التي تربط «داعش» مع حلفائه األتراك
من أمنيين وسياسيين .أم��ا المناورات الفاشلة
لتبرير الموقف التركي المتواطئ مع «داعش» حول
مدينة عين العرب السورية فإن العديد من مسؤولي
العالم واإلعالم الدولي ال حديث لهم في هذه األيام
إال موضوع التخاذل التركي الذي يهاجم «داعش»
بالكالم والبيانات الكاذبة في النهار ويقدم لها
السالح والتدريب والتمويل والفنادق ليالً ويداوي
جرحى «داعش» في مستشفياته «على المكشوف».
ِ
ينف المعلومات الموثقة
كما أن النظام التركي لم
التي تؤكد العمل التركي المستمر إلع��ادة تأهيل
«جبهة النصرة» المدرجة على الئحة المنظمات
اإلرهابية في مجلس األم��ن ،بما يوافق توجهات
بعض ال��دول المشاركة في ما يسمى بالتحالف
ال��دول��ي وال��ت��ي ش��ارك��ت بعضها وخ��اص � ًة فرنسا
وبريطانيا والواليات المتحدة في التصويت لصالح
قرار مجلس األمن رقم  2170الذي ينص في عنوانه
وفي كافة مندرجاته على مكافحة «داعش» و»جبهة
النصرة» وف��روع «القاعدة» األخ��رى في سورية
والعراق.
إن نهج تنظيمات اإلخ���وان المسلمين ،التي
يتزعمها أردوغ��ان وداود أوغلو في إط��ار التنظيم
ال��دول��ي ل�لإخ��وان ،ف��ي تغيير أنظمة ال���دول عبر
المؤامرات واإلره��اب وخاص ًة كما حصل في مصر
وليبيا وتونس ،فشلت أخيرا ً في تحقيق التغيير
الذي عملت إدارة أردوغان وحزب العدالة والتنمية
على إحداثه وتمكينه من الوصول إلى أهدافه وهو
ما يفسر مشاعر الحقد التي يمارسها أردوغان ضد
سورية وانجازاتها وكذلك مواقفه المعلنة ضد ثورة
 30يونيو في مصر التي حطمت أحالم أردوغ��ان
وإخوانه «الال مسلمين» إلى غير رجعة ،بما في ذلك
تهديد هذه السياسات لوحدة أرض تركيا وشعبها.
إن بدعة إقامة مناطق عازلة داخل سورية التي
خرجت بها القيادة التركية وعلى رأسها أردوغان،
واستبدلها رئيس وزرائ��ه ،صاحب نظرية «صفر
مشاكل مع بلدان ال��ج��وار التركي» التي أفلستْ
وفشلتْ من خالل سياساته الحمقاء ،بمقولة مناطق
آمنة ،هي انتهاك سافر ،مهما كان اسمها ،للقانون
الدولي ألنها تتجاهل السيادة الوطنية لسورية
أنشأت
وحرمة وحدة أراضيها وتنتهك المبدأ الذي
ْ
األم��م المتحدة األس��اس��ي على أساسه والخاص
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،ناهيك
عن توجيهها ضربة لمبدأ حسن الجوار والعالقات
الودية بين الدول.
لقد أجبرت سياسات أردوغ���ان الرعناء نائب
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الرئيس األميركي جو بايدن على إعالن اشمئزازه
من الخدمات الرديئة التي قدمها أردوغان والعائلة
السعودية وآخرين لألميركيين من خالل دعمهم
للمجموعات اإلره��اب��ي��ة وم��ن��ه��ا «داع����ش» التي
قامت في نهاية المطاف بقطع رق��اب األميركيين
والبريطانيين ،وال��ت��خ��وف ،غير المصطنع هذه
المرة ،من قبل الدول الغربية حول إمكانية عودة
هؤالء اإلرهابيين إلى هذه البلدان .ألم تقرع نواقيس
وصول الخطر اإلرهابي إلى عواصم مثل كانبيرا في
أستراليا ،ولندن في بريطانيا ،وباريس في فرنسا،
والعديد من المدن األميركية بما في ذلك نيويورك
وواشنطن العاصمة؟
ت القيادة السورية بكل حزم ومسؤولية
لقد ر ّد ْ
على المواقف العدوانية للقيادة التركية ،حيث ميزت
بين اإلج��رام اإلرهابي ال��ذي مارسته هذه القيادة
وتطاولها على مصالح الشعبين السوري والتركي
وعلى عالقات حسن الجوار التي تحقق مصالح
شعبي البلدين من جهة ،وبين عالقات المودة التي
تربط الشعب السوري مع الشعب التركي والتي
برزت في كثير من األحيان بتحدي مختلف فئات من
الشعب التركي لتوجهات أردوغان وخروج عشرات
اآلالف من األتراك من مختلف مشارب هذا الشعب
وأحزابه وتنظيماته المناهضة لتوجهات أردوغان
وبياناته ومواقفه الغوغائية وسياساته البوليسية
وكم األفواه وقتل المتظاهرين السلميين في شوارع
اسطنبول وأنقرة وم��دن تركية رئيسية ،من جهة
أخرى.
تستح فافعل ما
يقول المثل الشائع« :إن لم
ِ
تشاء» وه��ذا هو حال أردوغ��ان ال��ذي سلّط قواته
لقتل المتظاهرين السلميين األت��راك ويجول في
تركيا جيئ ًة وذهابا ً حامالً شتائمه البذيئة التي ال
يعرف من الكالم بديالً لها وأكاذيبه المشينة التي
كشفها الرأي العام التركي «وأحبائه» في واشنطن
والعواصم الغربية .إن أردوغان الذي لم يعد ،ح ّتى
أمام أصدقائه ،مصدرا ً للثقة به وبما يقول ويدعي.
انظروا على سبيل المثال إلى حديثه عن القضية
الفلسطينية ،لتكتشفوا في نهاية المطاف أن ما
قام به في داف��وس لم يكن سوى تمثيلية سخيفة
وكذلك مواقفه إزاء مشكلة السفينة التركية التي
قتل «اإلسرائيليون» بشكل متعمد عددا ً من األتراك
عليها وه��م في طريقهم إل��ى التضامن مع شعب
غزة إثر العدوان «اإلسرائيلي» في عامي -2008
 ،2009فهي كلها تتناقض مع حقيقة وجود العالقة
االستراتيجية الدافئة بين تركيا و»إس��رائ��ي��ل»
وضخامة التبادالت التجارية الكبيرة والسياحة
المزدهرة بين «إسرائيل» وتركيا .واألكثر من ذلك
هو ادعائه بالحيادية لبناء عالقات متطورة مع عدة
دول نامية في الوقت الذي ما زالت فيه تركيا عضوا ً
أساسيا ً في حلف الناتو!
إن أردوغ���ان ال��ذي أعطى األول��وي��ة في عالقاته
الداخلية والخارجية لوالئه لمجموعات اإلخوان
المسلمين على حساب مصالح الشعب التركي
وع��ل��ى ح��س��اب ال��ب��ع��د ال��م��ب��دئ��ي واألخ�ل�اق���ي في
العالقات الثنائية والدولية ،هو ذات الشخص الذي
لم يترك إرهابيا ً ومجرما ً إال وأدخله إلى سورية
البلد الذي ادعى زورا ً وبهتانا ً أنه يحبه ويسعى
َ
يتلق الشعب السوري من
إلى خدمة شعبه ،فلم
هذه «المح ّبة» سوى الدمار والقتل .إذا كانت هذه
هي المحبة اإلرهابية التي يشعر بها أردوغان إزاء
سورية ودوال ً أخرى ،فإن السؤال المطروح هو :من
هو الشعب أو البلد التالي الذي سيكون على قائمة
أردوغان وسياساته و ...محبته؟
لقد أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية
في مواقفها ورسائلها الموجهة إلى ال��رأي العام
العالمي وإلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،
إن الشعب السوري ال��ذي يواجه القتل والتدمير
الذي يأتي من الخارج وخاص ًة من قبل أردوغان
وبعض قادة العائالت الخليجية والرؤساء والقادة
الموالين للصهيونية في أوروبا والواليات المتحدة،
لن يقف متفرجا ً على ما ترتكبه القيادة التركية
وه��ذه األط���راف م��ن م��ج��ازر بحقه وأن��ه سيصمد
ويقاوم حتى قهر هذه المؤامرة.
إن الشعب السوري الذي ارتبط بقوة وما زال
بحلفاء مخلصين وأوفياء للقيم والمبادئ األخالقية
المتفق عليها إنسانياً ،وهم كثر ،سيدافع عن كل
شبر من ترابه الطاهر بما في ذل��ك دع��م أشقائه
األبطال في عين العرب بشكل خاص والذي يعتز
بصمودهم ولن يسمح ألردوغ��ان بإقامة مناطقه
العازلة أو اآلمنة أو حظر الطيران على أرض سورية
وفي سمائها ،وهو مصمم على دعم جيشه وقواته
المسلحة وال��وق��وف خلفها لتحقيق انتصاراتها
وازدادت أعداد الشهداء.
مهما عظمت التضحيات
ْ
وس��وري��ة التي يؤمن شعبها أن��ه صاحب الحق
الحصري في تحديد خياراته وصنع مستقبله لن
يعيش إال كريما ً تحت السماء وفوق األرض.

د .فيصل المقداد

�أبعاد �أخرى ( ...تتمة �ص)1
كما فعل الجنرال اللنبي حين دخل القدس محتالً
على رأس جيش اإلنكليز ق��ائ�لاً« :ال��ي��وم انتهت
الحروب الصليبية» ،أو كما فعل الجنرال الفرنسي
غ��ورو حين وق��ف ،بعد احتالل جيوشه لسورية،
أمام قبر صالح الدين قائالً« :ها قد عدنا يا صالح
الدين».
كما أكد هذا التعاطف أخ� ّوة العقيدة والتاريخ
والمصير بين قومية العرب وقومية الكرد ،إذ ال
يمكن أن يكون أحدنا قوميا ً عربيا ً أو سوريا ً أو
عراقيا ً أو مصريا ً أو مغربيا ً وينكر على غيره قوميته
أو وطنيته ،تماما ً مثلما ال يمكن لشعب أن يكون حرا ً
إذا استعبد شعبا ً آخر.
لقد كشفت هذه المعركة أيضا ً كثيرا ً من الزيف
ّ
ضخه في إعالمنا وعقولنا ووعينا بأن
الذي جرى
من يخوض حرب اإلبادة الجماعية ضد عين عرب
(كوباني) ومحيطها إنما يفعل ذلك في سبيل الله،
فيما الله (عز وجل) بريء من كل توحش وإجرام ،أو
إنما يفعل ذلك من أجل اإلسالم فيما الذين يذبحون
اليوم في عين عرب (كوباني) وغيرها هم أيضا ً
مسلمون مؤمنون.
وكشفت هذه المعركة كذلك ازدواجية حكومة
أردوغان في تركيا ،حين تترك شعبا ً كرديا ً بأكمله
يذبح أو يش ّرد على حدوده ،فيما تمتلك دون غيرها
وسائل إحكام الحصار على قتلته ،فكيف يكون
أردوغ���ان ضد القتل في سورية عموماً ،ويبقى
صامتاً ،حتى ال نقول متواطئاً ،مع القتل في عين
عرب (كوباني) ومحيطها.
وكشفت ملحمة عين عرب (كوباني) أيضا ً من
جديد سياسة ازدواجية المعايير التي تعتمدها
واشنطن وحلفاؤها إذ تركت ألسابيع أهل عين عرب
(كوباني) يقاومون وحدهم «الغزاة الجدد» ،فيما

طائرات التحالف تجول في سماء الشمال السوري
والغرب العراقي من دون أن تستهدف تجمعا ً واحدا ً
لهؤالء الغزاة المحيطين بعين عرب (كوباني)،
حتى إذا ما بدا أن المدافعين عن مدينتهم يبلون
ب�لا ًء حسناً ،وي��ص��دون الهجمات عنها ،تتحرك
طائراتهم إلبعاد الغزاة بعد أن كان أكثر من مسؤول
أميركي قد أعلن «أن إنقاذ عين عرب (كوباني) ليس
من أولويات االستراتيجية األميركية» وأكثر من
مسؤول أممي دعا العالم «لمنع ارتكاب مجازر في
عين عرب (كوباني) بعد سقوطها» ،معلنا ً سقوط
المدينة الباسلة وأهلها في ع ّز مقاومتهم.
سينتصر غدا ً أهل عين عرب (كوباني) ومحيطها
على الغزوة المتوحشة الجديدة ،ويثبتون كغيرهم
في سورية ولبنان وصوال ً إلى العراق ،إن الصمود
البطولي هو وحده الكفيل برد العدوان ،أ ّي�ا ً كان
مصدره ،ولكن ما هو أهم من النصر أن يبنى على
ما بدا من التفاف عربي وإسالمي حول عين عرب
(كوباني) كل ما يحتاجه إقليمنا ،بعربه وفرسه
وتركه وكرده من تفاهم عميق .يجسد وحدة المصير
والمصالح ويحترم حقوق الجميع ،من مكونات هذا
اإلقليم ،على قاعدة أن ال أقليات في رحاب الحضارة
العربية اإلسالمية الجامعة.
فالعرب غير المسلمين (والعرب المسيحيون
في المقدمة) هم ج��زء من األكثرية العربية في
هذه المنطقة ،والمسلمون غير العرب (واألك��راد
في المقدمة منهم) هم أبناء األكثرية اإلسالمية،
والجميع ساهم في بناء الحضارة ،كما ساهم في
الدفاع عن هوية األمة واستقاللها وعقيدة أبنائها
بوجه كل الغزاة.

معن بشور

