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عربيات  /دوليات

ال�سعودية...
�سقوط �أخالقي و�سيا�سي
 د .فايز رشيد
ق��ال موقع «المصدر» اإلسرائيلي ،إن��ه بعد ال��زي��ار ِة غير
ال��رس�م�ي��ة ال�ت��ي أج��راه��ا ال �ج �ن��رال ال �س �ع��ودي ال�س��اب��ق أنور
عشقي إلى «إسرائيل» ولقائ ِه مع مدير عام وزارة الخارجية
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،دوري غ��ول��د ،وم��ع منسق عمليات الجيش
اإلسرائيلي ،يؤاف مردخاي ،ومع الجنرال يعقوب عميدور،
قبل أسبوعين ،نشر نائب إسرائيلي من حزب ميرتس ،أنَّ
بعض أعضاء الكنيست من المعارضة الصهيونية ،الذين
التقوا بعشقي ،معنيون بتلبي ِة دع��وت� ِه ل��زي��ارة السعودية
ِ
بهدف مناقشة مسألة قبول ما يس ّمى بـ «م�ب��ادرة السالم
العربية».
وقال النائب إلذاعة «صوت إسرائيل» بالعربية ،إنَّ هناك
ٍ
استعدادات لتشكي ِل بعث ٍة من أعضاء الكنيست من المعارضة
لزيار ِة السعودية .وقد جاء هذا القرار خالل زيارة عشقي
إل��ى الكيان .وف��ي حين أنَّ الحكومة السعودية ال ت��رى من
جهتها أنّ هذه الزيارة كانت رسمية! بل كانت مبادر ًة خاصة
أبداها عشقي! تجدر اإلشارة إلى أنَّ عشقي لم يكن قادرا ً على
الوصول إلى الكيان من دون موافقة السلطات السعودية.
هناك أيضا ً من يدّعي أنَّ الحديث ي��دور عن خطو ٍة بادر
إليها محمد بن سلمان ولي عهد ووزي��ر الدفاع السعودي،
للتق ّر ِب من «إس��رائ�ي��ل» لنيل مساعدتها على إقناع أميركا
على دعمه ،ليكون وليا ً العهد بدالً من محمد بن نايف .وكان
عشقي قال قبل بضع ِة أشهر في مقابل ٍة مع إذاعة «الجزيرة»
إنه إذا وافق نتنياهو على «مبادرة السالم العربية» وأعطى
الفلسطينيين حقوقهم ،ستفتح السعودية سفارة لها في تل
نحب أن تصبح «إسرائيل» معزولة
أبيب .وأضاف« :نحن ال
ّ
في المنطقة» .للعلم أيضاً ،ف��إنّ عشقي وق��اد ُة دولته ،ومن
أج� ِل المزيد من إثبات ال��والء لحليفتهم الصهيونية ،قاموا
بشيطنة المقاومة ،وكيل المديح لالحتالل الصهيوني .و ُنقل
عن عشقي القول خالل مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية:
«المقاومة ما قتلت ذبابة»! بالطبع ،السعودية اعتبرت وتعتبر
«حزب الله تنظيما ً إرهابياً»!
السعودية مثلها مثل صاحبات المهنة األقدم في التاريخ،
رغم اشتغالهن بها ،يدّعين قمة الشرف! ويب ّررن سقوطهن
ٍ
بأهداف إنسانية! تماما ً لو طبّقنا ذلك على الخطوة
األخالقي
السعودية ،واالنتقال بالعالقات مع الكيان من الس ّر إلى
العلن ،نرى أنه يمثل سقوطا ً سياسيا ً وأخالقيا ً معاً! فهذه
ال��دول��ة ،التي يدّعي عواهلها «خدمة الحرمين الشريفين»،
ي�خ��ون��ون أح��دي�ه�م��ا ،وه��و المسجد األق �ص��ى ،ال��ذي يجري
تهويده على سمع وبصر هؤالء العواهل .تدّعي السعودية
أنّ الزيارة جاءت لتفعيل المبادرة العربية! في الوقت الذي
اعتبر فيه ش��ارون المبادرة ،بأنها «ال تستحق الحبر الذي
ُك�ت�ب��ت ب ��ه» ،وط �ل��ب نتنياهو م��ن ال �ع��رب ق�ب��ل ش �ه��ر ،تغيير
المبادرة بالشكل الذي تستجيب فيه للشروط اإلسرائيلية.
تأتي الزيارة والزيارة الردّ ،ونتنياهو وكما عبّر عن ذلك أكثر
من مرة يرفض ح ّل الدولتين كما ك ّل قادة دولته ،وال يطيق
سماع ح ّل الدولة الديمقراطية الواحدة ،وال األخرى الثنائية
القومية وال الدولة لك ّل مواطنيها .كونه يؤمن فقط ،كما ك ّل
القادة الصهاينة ومعظم الشارع الصهيوني باستعباد شعبنا
وأمتنا ،وقتلهما تدريجيا ً وبشكل يومي ،وإجراء ترانسفير
متد ّرج بحق الفلسطينيين ،وب��أنّ سقف شعبنا األعلى هو
الحكم الذاتي منزوع الصالحيات والسيادة ،وب��أنّ للكيان
ح��ق ال�ت��دخ��ل ف��ي األرض الفلسطينية ،وق�ت��ل وه��دم بيوت
واغتيال واعتقال من يشاء من الفلسطينيين .كلهم يؤمنون
«أنّ م��ن ح��ق اسرائيل االستيطان حيثما تشاء ف��ي الضفة
الغربية» ،ألنها جزء من «أرض إسرائيل» منذ  2500عاما ً
أي أنّ فلسطين ،هي «األرض الموعودة لهم»!
(أي ق .م) ّ
السعودية في السنوات األخيرة مصابة بجنون العظمة،
واستطاعتها السير بالعرب كيفما وأينما تريد! ربما تكون
ق ��ادرة بالسير ف�ع�لاً بمعظم ال�ن�ظ��ام ال��رس�م��ي ال�ع��رب��ي إلى
ال�ك�ي��ان! لكنها ل��ن تستطيع زح��زح��ة المنطقة العربية عن
موقفها المعادي للكيان وللصهيونية وأسيادهما وتوابعهما
في المنطقة ،كما اإلصرار على اجتثاث هذا الورم السرطاني
من أرضنا الفلسطينية ومنطقتنا العربية .قلنا ،إنّ السعودية
بدأت االعتقاد بأنها دولة عظمى! جنون العظمة – وأقولها
كطبيب  -هو حالة مرضية ذهانية ،حيث ُيصاب اإلنسان
بحالة م��ن ال�ه��ذي��ان ال��دائ��م ،كما تسيطر على المصاب به،
معتقدات نابعة من الشعور بقدراته الخارقة (بارانويا).
ب��ال�ت��ال��ي ف�ه��و ح��ال��ة نفسية م��رض�ي��ة ي �ص��اب ال�م��ري��ض بها
ب���األوه���ام ،ن�ت�ي�ج��ة ل �ش �ع��وره ب �ع �ق��دة االض �ط �ه��اد م��ن قبل
اآلخرين ،الذين يحرصون على ذلك لكونه شخصا ً عظيما ً
ومهما ً للغاية .السعودية أحد المصابين بهذا المرض ،لكنها
ال تمتلك القرار ،رغم ترسانة األسلحة التي تمتلكها ،وغير
القادرة على استعمالها إال بطواقم أميركية ،وفي الجهة التي
تأمر بها ولية نعمتها ،فقرارات السعودية تنبع من اآلخرين
وليس من ذاتها.
السعودية وكتطبيق ل��وه��م اعتقادها بعظمتها ،تحاول
أي هزيمة سياسية أو معنوية لها
مسألتين :محاولة تجنّب ّ
في سورية ،والثأر من النظام بعد أن استثمرت المليارات
�ت م ��ن ال�ت�خ�ط�ي��ط السياسي
وم���ا ي� �ق ��ارب ال��س��ن��وات ال� �س � ّ
والعسكري إلطاحته ،والثاني تشكيل تحالفات سياسية
وعسكرية «سنية» في مواجهة «المحور اإلي��ران��ي» ،تكون
سورية أحد أضالعه الرئيسية ،وتوظيف ك ّل ما لديها من
قدرات عسكرية ومالية في هذا المضمار ،أ َّيا ً كانت التكاليف
المادية والبشرية .لكن ليس للسعودية قدرة على مجابه ِة
معركة ك�ه��ذه ،وبخاصة بعد ان�ت�ص��ارات الجيش السوري
مؤخرا ً في حلب.
لن ننسى ما قاله توماس فريدمان (في جريدة نيويورك
تايمز) بعد لقائ ِه مع ك ّل من محمد بن نايف ولي العهد وزير
الداخلية ،ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع،
والحاكم الفعلي للسعودية ،لعدة ساعات .قال بعد عودته
من ال��ري��اض« :إنّ أكثر ما يخافه المسؤولون السعوديون
الذين التقيتهم هو هجوم «داع��ش» على إسرائيل ،ألنّ هذا
يعني انهيار التحالف السني الذي يريدون إقامته ،وانهيار
استراتيجيتهم» ،وأض ��اف« :ال�م�س��ؤول��ون ال��ذي��ن التقيتهم
(ل��م ي��ذك��روا كلمة ال�ص��راع العربي ـ اإلسرائيلي ،ول��و مر ٍة
واح��دة) ،كنا نتمنى على حامي حمى الحرمين الشريفين،
رصد األم��وال التي أنفقها هبا ًء في سورية ،لو أنفقها على
ع��روب��ة أول��ى القبلتين وث��ال��ث الحرمين الشريفين! أفليس
األقصى حرما ً شريفاً؟ لكن تهويد األخير وك ّل استغاثاته لم
ولن يسمعها العاهل السعودي ،فـ»تحرير دمشق» من وجه ِة
نظر ِه أهم من تحرير فلسطين .بالفعل اللي استحوا ماتوا...
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كوالي�س
خفايا

العرب وازدواجية المعايير!
 العميد هيثم حسون
عندما نتحدّث عن ازدواجي ِة المعايي ِر فإننا نقص ُد نظر َة إنسانٍ
أو دول ٍة لحدثين متشابهين في المقدماتِ والمسا ِر والنتيجة،
ويقدم تقييما ً متناقضا ً أيّ التقييم ومعه المصلحة الذاتية ألحداثٍ
متشابهة.
من خال ِل هذا المفهوم فإنَّ أكثر الدول التي تشتكي من سياسة
المعايير المزدوجة هي دو ُل العال ِم الثالث بشك ٍل عام والدول
العربي ِة واإلسالمي ِة بشك ٍل خاص ،ألنَّ أصحابَ النفوذ والسلطة
في المنظماتِ الدولي ِة هم الدول القوية التي ُت ِّسخر تلك المنظمات
لصالحها.
وبالنسبة للعرب فال يكا ُد يظه ُر مسؤول عربي في مناسب ٍة أو
بدونِ مناسب ٍة إال ويتحدث عن ازدواجي ِة المعايير في تعام ِل الدول
القوية مع قضايانا ،ومن حيث المبدأ هذا الكالم صحيح.
ولكن من يستمع إليه يعتق ُد للوهل ِة األولى أنَّ لدينا مقاييس
ليزرية نتعامل بها مع قضايانا وقضايا غيرنا ،وهنا ال ُب َّد من
بنفس المعايير
التساؤل هل نتعامل نحن مع قضايا اآلخرين
ِ
التي تحكم رؤيتنا لقضايانا.
وهنا س��أورد مثاال ً من التاريخ لمسألتين متشابهتين تكاد
التطابق وهو (الغزو الصليبي)
مؤشراتهما أن تصال إلى ح ِّد
ِ
و(الفتوحات االسالمية) ولنبدأ من العنوان (غ��زو صليبي)
و(فتح إسالمي)...
كيف ُنطلق التسميات على أفعال حصلت من غيرنا ومنا؟ هل
نحن كنا فاتحين أم غزاة؟ وهل كان األوروبيون ُغزاة أم فاتحين؟
ولدراسة هذه المسألة يجب دراسة عناوينها
 األوروبيون (الصليبيون) حضروا عبر آالف الكيلومتراتالحتال ِل مدنٍ وبلدانٍ في منطقتنا في فلسطين وسورية ولبنان
وإقامة إمارات وممالك مسيحية.
ـ والعرب المسلمون ابحروا آالف الكيلومترات للوصول إلى
إسبانيا وشواطئ فرنسا واحتلوا مدنا ً وبلدانا ً إلقامة إمارات
وخالف ٍة إسالمية.

اذا ً ال��ه� ُ
�دف واح�� ٌد وه��و ذريعة نش ِر الدين ال��ذي يحمله كال
الطرفين في أرض اآلخر ،اإلسالم في أوروبا للفاتحين والمسيحية
الشرق للغزاة.
في
ِ
ـ المضمون هو احتالل أرض الغير وإقامة سلطة سياسية
تخضع لهؤالء ُ
الغزاة بك ِّل مكوناتها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي بطبيعة الحال غريبة عند أهل البلد.
ـ القاد ُة العسكريون والسياسيون والمنظرون الحدثين هم
رجال الدين المسلحين بأوام ٍر إلهي ٍة لنش ِر هذا الدين وهداي ِة
الضالين من الطرف اآلخ��ر ،ويدعون امتالكهم مفاتيح الجنة
وجهنم ويمارسون ك ّل رذاالتهم باسم الذين يدّعون الوصاية
عليه.
ُ
والغزاة هو َس ِرق ُة موار ُد
السلطة الجديدة للفاتحين
ـ هدف ُ
الشعب في تلك البلدان واستخدامها مع أهلها في حروبهم
ِ
المقدسة.
ـ الفاتحون والغزاة دخلوا تلك البالد بالقو ِة وح ّد السيف وأمروا
بتوزيع السبايا والغلمان على المنتصرين ،وفرضوا الجزيَّة
والضرائب وصادروا األموال المنقولة وغير المنقولة ،ووضعوا
رؤوس القادة المهزومين على رؤوس األسنة وال��رم��اح ،وزاد
الفاتحين الغزاة شذوذهم وجوعهم الجنسي (وفي المنطق من
طلب منا أن نفتح ِبالدهم ومن طلب منهم أن يغزوا بالدنا)؟
اعتقادا ً من الفاتحين والغزاة أنهم وحلفاؤهم باقون مدى
المناطق التي وصلوا إليها ،فقد بدأت مشاريع العمران
العصور في
ِ
التي اعتمدت البذخ واألبّهة في بنا ِء قصو ٍر لألمراء والملوك ودو ِر
العباد ِة فيها ،وك ّل ما يوثق حيا ًة هانئ ًة لهم وﻷس ِرهم وحكوماتهم
في ظ ّل فقر وعوز تعانيه تلك الشعوب وسياسة التجهيل ،كي
يبقوا خدما ً لمشاريعهم التي َتهدف لبنا ِء إمارات وممالك أبدية
لهؤالء القادة...
ومن هنا جاء الحديث عن اآلثار العظيمة التي تركها الفاتحون
في إسبانيا والغزاة الصليبيون في المشرق ،وهي في الحقيقة
ال تتعدّى تلك القصور التي بُنيت للملوك واألم��راء وحاشيتهم
والمق ّربون منهم ،وكما هي آثارنا هناك شامخة وآثارهم هنا
صامدة.

حتى النهاية كانت متشابهة ،فالفاتحون في إسبانيا تنازع
األمراء واختلفوا واقتتلوا فسقطت مماليكهم وإماراتهم ،وأبيدت
الشوارع ولم
عائالتهم وقتل من أسلم أو ُن ِّكل به ،وسحلوا في
ِ
َ
يبق من تلك اإلمارات إال شواهد عمرانية وأسما ًء ُحرفت لتسهي ِل
لفظها.
ولم تكن نهاية الغزاة أحسنُ حاال ً فقد هزموا عسكريا ً وقتل
أفرادهم ،وما اختلف فقط هو التعامل مع المسيحيين ألنهم أهل
البالد والسابقون في اإليمان والتوحيد وبقيت آث��ار ممالكهم
وإماراتهم أيضا ً كشواه ٍد عمرانية ليس إال.
أما الكذبة السمجة عن الحضارة التي بناها أجدادنا في أوروبا،
فنرى أنّ الفاتحين لم يبنوا حضار ًة هناك وهم غير مؤهّ لين لذلك،
ولو كانوا قادرين لب َّنوا هذه الحضارة في بالدهم..
كذلك الحال فالصليبيون ُ
الغزاة القادمون من ثقاف ِة العصور
الوسطى لم يب َّنوا حضارة في بلدانهم ولم يأتوا ديارنا لبناء
حضارة ال يمتلكون أسسها.
العرض المختصر لحال ٍة واح��د ٍة ُتعبِّر عن
ونعود بعد هذا
ِ
رؤيتنا للمعايير وتقييمنا الريختري لهذين الحدثين المتشابهين
حتى التطابق ،فنس ّمي غزونا فتحا ً ونس ّمي فتحهم غزوا ً ونخلق
ونؤلف ك ّل المب ّررات التي ال ترقى إلى حاف ِة المنطق.
وبعد ذل��ك نتباكى ونشتكي ظلم اآلخرين وتعاملهم معنا
بمعايي ٍر مزدوجة!...
– هل نحن كنا في يو ٍم من األي��ا ِم ننظر بواقعي ٍة ومنطقي ٍة
لألحداثِ التي كنا أصحاب اليد العليا فيها لنطالب غيرنا االقتداء
بأفعالنا.
هل سيأتي في ذلك اليوم الذي نتصالح فيه مع ذاتنا ونعترف
بأننا ننتمي إلى أم ٍة مارست االحتالل وأسمته فتحاً ،ومارست
القهر وأسمته تربي ًة كما يمارس عليها اليوم الطغيان والتدمير
واالحتالل ويس ّمى نشرا ً للحرية وتعليما ً للديمقراطية؟
– هل سيأتي ذلك اليوم ال��ذي ُنعيد في ِه كتاب َة تاريخنا،
حق حقه ونطلق على ك ّل مس ّمى اسمه الحقيقي
ونعطي ك ّل ذي ٍ
ً
وليس الذي نريده ،بحيث ال يعود هذا التاريخ حاضنا وقاعدة
فكرية لبنا ِء أجيا ٍل من الوهابي ِة والقاعدة و»داعش»...؟

توقعت مصادر
دبلوماسية أن يم ّدد
الرئيس التركي رجب
أردوغان والية مدير
مخابراته حاقان فيدان
الذي كان يرغب بإقالته
بعد إشارات لتقصير
ح ّمله للمخابرات
في التأخير بكشف
محاولة اإلنقالب،
ويعود التمديد مجددا ً
لفيدان نظرا ً للدور الذي
يريده منه أردوغان
مع الجماعات السورية
المسلحة لالنضمام
إلى المشروع الذي
اتفق عليه مع الرئيس
الروسي لتشكيل وفد
معارض مع ّدل عن وفد
جماعة الرياض.

مو�سكو :ال نريد الحرب مع حلف �شمال الأطل�سي لكن ردنا �سيكون قوي ًا

بوتين يبحث مكافحة الإرهاب في القرم مع مجل�س الأمن الرو�سي
بحث الرئيس الروسي فالديمير بوتين مع أعضاء مجلس األمن الروسي
اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن المواطنين في شب ِه جزير ِة القرم بعد نجاح
ٍ
االستخبارات الروسية في إحباطِ
مخطط إرهابي هناك.
وأعلنت الدائرة الصحفية التابعة للكرملين ،أمس ،أنَّ بوتين ترأس اجتماعا ً
لمجلس األمن ،ر َك َز على اإلجراءاتِ اإلضافية التي تتخذ في القرم لضمانِ أمن
المواطنين والمنشآت الحيويَّة للبنية التحتيَّة .وجرت المناقشات على خلفي ِة
ٍ
لمخطط إرهابي في شبه الجزيرة ،إذ ناقش
إحباط االستخبارات الروسية
المشاركون في االجتماع بالتفاصيل سيناريوهات اتخاذ اإلجراءات المختلفة
لضمان األمن ومحاربة اإلرهاب على الحدو ِد البريَّة وعند سواح ِل القرم وفي
المجا ِل الجويِّ لشبه الجزيرة الروسية.
كما تناولت المناقشات خالل االجتماع االتفاقات التي ت َّم الت َّوصل إليها خالل
لقاءاتِ القم ِة التي عقدها الرئيس الروسي مؤخرا ً مع زعماء أذربيجان وإيران
وتركيا وأرمينيا ،باإلضاف ِة إلى ُحزمة من المسائل االجتماعية واالقتصادية
الداخلية.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن َّ
أول من أمس ،أنَّ موسكو لن َتترك المخطط
التخريبي اإلرهابي ،الذي تقف وراءه االستخبارات العسكرية األوكرانية ،بدونِ
ردٍ ،مؤكدا ً مقتل إثنين من العسكريين الروس في اشتباكاتٍ اندلعت أثناء إحباط
محاوالت تسلل مخربين أوكرانيين عبر الحدود إلى القرم.
وفي هذا الخصوص ،ذكرت مصادر طبية ،أمس ،أنَّ االشتباكات التي دارت
ليلتي األحد واإلثنين الماضيين في محيط مدينة أرمينسك القريبة من حدود
القرم مع أوكرانيا ،أس َّفرت عن إصاب ِة عسكري روسي آخر.
بدورها أعلنت هيئة األمن الفدرالي الروسية عن اعتقال مجموعة مخربين في
أراضي القرم ،تسللوا عبر الحدود مع أوكرانيا ،وإحباطِ سلسل َة أعما ٍل إرهابية
خططت لها المديرية العامة لالستخباراتِ التابع ِة لوزار ِة الدفاع األوكرانية.
و كانت صحيفة «كوميرسانت» َّ
كشفت نقالً عن مصادر في االستخبارات
الروسية أنَّ المخربين ،ومعظمهم من سكانِ القرم الذين كانوا يتلقون تعليماتٍ
من االستخبارات العسكرية األوكرانية ،خططوا لتدبير سلسل ِة تفجيرات
ِ
مختلف المنتجعات بالقرم ،بغيَّة تخويف السيَّاح و»قت ِل
متوسطة القوة في
قطاع السياحة» في شب ِه الجزيرة ،لكن المخطط لم يستهدف قتل الناس.
وأوضحت الصحيفة أنَّ أول مجموع ِة مخربين عبرت خليج بيريكوف ونزلت
في محيط مدينة أرميانسك ليل َة األحد .وكانت المجموعة تضم  7مسلحين.
وتمكنت دوريَّة من الوحداتِ الخاصة التابع ِة لهيئ ِة األمن الفدرالي من رص ِد
مجموعة المخربين .لكن الدورية الروسية كانت تضم  3أفراد فقط ،و ُقتل خالل
االشتباك الذي اندلع بين الطرفين أحد العسكريين الروس وإثنين من المخربين.
حرس الحدود الروسي إلى المنطقة ،ت َّم إلقاء القبض
وبعد وصو ِل تعزيزاتٍ من
ِ
على المخربين اآلخرين ،الذين كشفوا عن تفاصيل المخطط ،بما في ذلك العملية
المخطط لها إلرسال مجموعة ثانية من المخربين تحمل متفجرات.
كما وألقي القبض على مجموع ِة المخربين الثانية ليلة  8آب .وأس َّفر االشتباك
روسي آخر وعد ٍد من المخربين ،وت َّم اعتقال
عسكري
بين الطرفين عن مقت ِل
ٍ
ٍ
اآلخرين.
وأعلنت هيئة األمن الفدرالي الروسية أنَّ هؤالء المعتقلين يدلون حاليا ً

بشهاداتهم ويقرون بذنبهم ،ومنهم أحد مدبري سلسلة الهجمات الفاشلة ،وهو
يفغيني بانوف من مواليد عام  ،1977من سكانِ مقاطع ِة زابروجيه األوكرانية
وموظف في المديري ِة العامة لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية.
وحسب معلومات نشرتها وسائل إعالم أوكرانية سابقاً ،شارك بانوف بنشاط
في األعمال الدمويَّة التي رافقت االنقالب على السلطة في كييف في شباط عام
ِ
صفوف المتطرفين األوكرانيين في منطقة دونباس.
 ،2014ومن ثم حارب في
في غضونِ ذلك ،رد الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو على إعالن الجانب
الروسي عن إحباط المخطط اإلرهابي التخريبي في أراضي القرم بوض ِع وحدات
القوات المسلحة األوكرانية المنتشرة على الحدود مع القرم وعلى خط التماس
بين طرفي النزاع في منطقة دونباس ،في حالة االستعداد القصوى.
وصدر هذا القرار في أعقاب اجتماع عقده بوروشينكو مع قادة المؤسسات
العسكرية واألمنية ووزارة الخارجية األوكرانية ،بعد أن كانت هيئة األركان
العامة للقوات المسلحة األوكرانية قد ن َّفت ما جاء في بيان هيئة األمن الفدرالي
الروسية.
وفي السياق ،نقلت وكاالت األنباء الروسية عن وزار ِة الدفاع قولها ،أمس،
إنَّ البحريَّة الروسية س ُتجري تدريباتٍ في البحر األسود على ص ِد هجمات
ِ
كشف المحاولة التخريبية األوكرانية.
المخربين تحت سطح البحر ،بعد

وفي شأنٍ متصل ،أعلنت الخارجية الروسية أنَّ موسكو ستتخ ُذ إجراءاتٍ
مقابلة قوي ًة ردا ً على تعزيز «الناتو» لوجود ِه العسكري على حدود روسيا ،إال أنَّ
هذه اإلجراءات يجب أال ُتقلق أوروبا ألنَّ «ال أحد يريد الحرب».
وقال مدير قسم التعاون األوروب��ي في وزارة الخارجية الروسية أندريه
كيلين« ،طبعاً ،ستتخذ إجراءات مقابلة لكي ال يتحول هذا التهديد المحتمل إلى
خط ٍر عسكري حقيقي على روسيا».
وأ َّكد أنَّ اإلجراءات المقابلة هي األخرى من عوام ِل الردع ،مشيرا ً إلى أ َّنه في
حا ِل عدم اتخاذ مثل هذه اإلجراءات فإنَّ حلف الناتو قد يتجاوز الخطوط الحمراء
تحت ضغط «دول واقعة على الجبهة» تستغل الوضع وتوظِ فه لمصلحتها.
ومع ذلك قال الدبلوماسي الروسي « ال أحد يريد الحرب» ،موضحا ً أنه ال
ُ
الحال
توجد هناك أي مواجهة بين نظامين اقتصاديين مختلفين ،كما كان هو
سابقا ً بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة .وأضاف أنَّ أساس العالقات
بين الجانبين حاليا ً أقوى إلى ح ٍد بعيد.
من جه ٍة أخرى ،أشار كيلين إلى أنَّ مصالح الصناعات العسكرية األميركية
تقف وراء قرارات قم ِة حلف الناتو األخيرة في بولندا ،مؤكدا ً في ذاتِ الوقت أنَّ
التاريخ أثبت أنَّ سباق التسلح أم ٌر غير مجدِ ،وقال إنَّ «ردنا يجب أن يكون
معقوالً ،و متكافئ للخطر الناشئ».

�أنقرة ت�ؤكد هروب ملحقين ع�سكريين �إلى �إيطاليا

�أردوغان يُخ ِّير وا�شنطن بين تركيا وغولن
دعَّ ا الرئيس ال ُتركي رجب طيب أردوغان ،واشنطن إلى
االختيار بين دعم الحكومة التركية الشرعيَّة أو الداعية
فتح الله غولن ،ال��ذي ُتطالب أنقرة الواليات المتحدة
بتسليمه.
خطاب له أمام مواطني بالده ،الذين يواصلون
و أ َّكد ،في
ٍ
«مظاهرات حماية الديمقراطية» ،في حَ رم المجمع الرئاسي
بالعاصم ِة التركية أنقرة ،أنَّ السلطات األمريكية سوف
تضطر عاجالً أم آجالً إلى «االختيار بين تركيا الديمقراطية
ومنظمة غولن اإلرهابية االنقالبية» ،مشيرا ً أنَّ «اإلرهاب
الذي اتبعه الخ َّونة تحت غطاء محاولة االنقالب الفاشلة
ليس سوى بروفة الحتالل تركيا».
كما أفاد الرئيس أردوغان بأنَّ الجانب التركي أرسل إلى
واشنطن  85صندوقا ً مليئا ً بالملفات التي تدل على تورط
فتح الله غولن في محاول ِة االنقالب الفاشلة التي جرت في
منتصف تموز الماضي ،معربا ً عن اعتقاد ِه بأنَّ الواليات
المتحدة لن تستمر في إخفا ِء الداعيَّة المعارض لفتر ٍة
أطول ،وستسلمه إلى تركيا.
وأ َّكد أنَّ منظمة غولن «خانت البالد واألمة» ،موضحاً:
«م��ن يرفع السالح في وج � ِه أمت ِه وشعبه يبيع بالده
لألخرين دون تردد .ال ينبغي ألحد وضع خطط ضد بالدنا،
ألن من يفعل ذلك سيدفع الثمن باهظاً ،وسيكون ردنا قويا ً
َ
ً
ً
بالشعب التركي،
واعتزازه
افتخاره
بالغ
عن
ا
معرب
»،
ا
جد
ِ
ِ
الذي أثبت أصالته مجددا ً أمام العالم كله ،حين تصدى
لالنقالبيين وحلفائهم.
وأضاف الرئيس التركي أنَّ شعبه وجه ،ليل َة االنقالب،
رسالة إلى ك ِل من يشارك أفكار منظمة غولن ،وقال «ال
يستطيع أحد تقسيم هذا الوطن وشعبه أو هدمهما» ،مؤكدا ً
أنَّ االنقالبيين ،خططوا جيدا ً لكل شيء ،إال أنَّ حساباتهم
تضمنت خطأ كبيراً ،إذ لم يتوقعوا أنَّ الشعب التركي لن
يقف إلى جانبهم وستواجههم الدولة بأكملها ،برئيسها
ورئيس وزرائ��ه��ا وق��اد ِة أحزابها السياسية وشرطتها
وقضائها وبلدياتها ،ولم يفكروا بوجو ِد ُ
ض ٍ
باط شرفاء
يحبون وطنهم بين عناصر الجيش التركي.
كما ش �دَّد أردوغ���ان على أنَّ منظمة فتح الله غولن

أظهَّرت للعالم كله بأنها «أسوء منظمة إرهابية على وجه
المعمورة» ،بعد تصويب االنقالبيين أسلحة الدولة إلى
ّ
وتلطخ أيديهم بدماء األبرياء «الذين جعلوا من
مواطنيها،
أجسادهم س ّدًا أمام آلة القتل».
وردا ً على تعاظم دع��واتِ مناصريه المحتشدين في
ساح ِة المج ّمع إلى إع��ادة حكم اإلع��دام ،قال أردوغ��ان:
«ينبغي على السياسيين أالّ يتجاهلوا مطلب الشعب هذا،
وفي حال وافق البرلمان على هذا األم��ر ،فإنني بصفتي
رئيسا ً للدولة سوف أصدق عليه فوراً ،فالديمقراطية تعني
علّو حكم الشعب فوق كافة السلطات».
وأشار أردوغان إلى أنَّ «مظاهرات حماية الديمقراطية»
ليس لها مكان وزمان معين ،داعيًا المواطنين األتراك إلى
حماي ِة ديمقراطية بالدهم ومستقبلها في منازلهم ومكان
أعمالهم طوال العام.

وأش��اد بالمظاهرات التي تجري في ال��ب�لاد ،مذ ّكرا ً
بمشاركة نحو  5ماليين شخص ف��ي مظاهرة تجمع
الديمقراطية والشهداء بميدان يني قابي في اسطنبول
ّ
«سطر
األح��د الماضي ،وش��دد على أنَّ الشعب التركي
ملحمة مميزة».
السلطت التركية كانت َتعتزم اإلعالن عن
و أوضح أنَّ ُ
إنها ِء المظاهرات األحد الماضي ،في ميدان يني قابي ،غير
ِ
تمسك
أنَّ الشعب طالب باستمرارها .وقال «رأينا مدى
شعبنا ببلد ِه وحريته ومستقبله ،ولذلك لم يطاوعنا قلبنا
في إنهاء مظاهرات الديمقراطية في ذلك اليوم وأردنا إقامة
المظاهرة النهائية في أنقرة» ،مضيفا ً «أرى اليوم أنَّ شعبي
ال يسعى إلى مغادرة الميادين ،ولذلك نقول إنَّ مظاهرات
حماية الديمقراطية ليس لها مكان وزمان معين».
وقال الرئيس التركي إنَّ «أنقرة ليست عاصمة الدولة

فحسب ،بل وعاصمة قلوبنا ً
أيضا ،ونحن لن ننحني إال
عند الركوع لله تعالى ولم ننثنِ أمام أي قوة بشرية» ،كما
توجه إلى سكان العاصمة التركية ،قائالً «في  15تموز
تعرضت أنقرة لمحاول ِة احتالل ،ولكنها تصدت للمحتلين
بقلب واحد ،وأصبحت بذلك إحدى المدن التي َ
شهِدت على
ٍ
تاريخ استقالل البالد».
وذكر الرئيس التركي بأنَّ العاصمة التركية قدمت 148
ُ
حيث هرع سكانها في
شهيدًا و 223جريحا ً ليلة االنقالب،
كل األحياء للتظاهر في الميادين والساحات ،معبرين عن
رفضهم لالنقالب ،وتمنى الرحمة لهم والشفاء للمصابين.
جاء ذلك في وقت ،أ َّكد وزير الخارجية التركي ،مولود
جاويش أوغلو ،اختفاء ملحقين عسكريين تركيين إثنين
في طريق عودتهما من الخارج إلى أنقرة للتحقيق معهما
في محاولة االنقالب الفاشلة.
وعلى هامش تصريحاته لقناة « »NTVح��ول آخر
التطورات السياسية في تركياَّ ،
كشف جاويش أوغلو عن
اختفاء ملحقين عسكريين إثنين وهما الكولونيل هاليس
تونش والكولونيل ايهان ياشتل منذ يوم  6آب وهروبهما
إلى إيطاليا ،فيما ت َّوجه الكولونيل هاليس بعد ذلك إلى
هولندا.
ومضى قائالً إنَّ السلطات التركية ستعمل مع السلطات
اإليطالية والهولندية لترحيلهما وإعادتهما إلى أنقرة
للتحقيق معهما في محاول ِة االنقالب الفاشلة.
وفي وقتٍ سابق ،أعلن مسؤول تركي ،عن اختفاء 3
ملحقين عسكريين أت��راك في أثناء عودتِهم من اليونان
للتحقيق معهم في محاول ِة
والبوسنة إلى العاصم ِة أنقرة
ِ
االنقالب الفاشلة ،موضحا ً أنَّ ملحقين عسكريين إثنين قد
رجحَ جهاز االستخبارات
حاوال السفر خارج اليونان ،فيما َّ
فرضية توجههما إلى إيطاليا ،مبينا ً أنه في حا ِل التأكد من
المعلومات سيتم إبالغ السلطات اإليطالية باألمر.
وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أنَّ
 160عسكريا ً من المتورطين في عملية االنقالب الفاشلة ال
يزالوا طلقاء ،بينهم  9جنراالت.

