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إرسائيل اليوم ،واإلرسائييل هو الذي يخاف اليوم” .مشرياً جاللته “عندما كنت يف الواليات املتحدة
تحدث معي أحد املثقفني اإلرسائيليني ،وقال إن ما يجري يف الدول العربية اليوم سيصب يف مصلحة
إرسائيل ،وأجبته أنني أرى العكس ،فوضعكم اليوم أصعب من ذي قبل”.
وقال جاللة امللك “أود أن أطمنئ الجميع ،إنني مل أسمع من أي مسؤول أمرييك أو غريه ،ال من
كلينتون أو بوش أو أوباما ،أي ضغط عىل األردن باتجاه حل القضية الفلسطينية عىل حساب األردن”.
وأكد جاللته “أريد أن أطمنئ الجميع ،لن يكون األردن وطناً بديالً ألحد ،وهل يعقل أن يكون األردن
بديالً ألحد ونحن جالسون ال نحرك ساكناً ،لدينا جيش ومستعدون أن نقاتل من أجل وطننا ومن
أجل مستقبل األردن ،ويجب أن نتحدث بقوة وال نسمح حتى ملجرد هذه الفكرة أن تبقى يف عقول
بعضنا”.
وشدد جاللته خالل اللقاء الذي حرضه رئيس الديوان املليك الهاشمي الدكتور خالد الكريك،
ومستشار جاللة امللك لشؤون اإلعالم واالتصال أمجد العضايلة ،عىل أن موقف األردن الرسمي من
القضية الفلسطينية ،ومن حقوق الالجئني ،ومن الحل النهايئ واضح وحاسم ومل ولن يتغري.
وأكد جاللته أن األردن سيدافع عن حقوقه ورؤيته لحل نهايئ ،يضمن قيام دولة فلسطينية
مستقلة وقابلة للحياة عىل الرتاب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الرشيف ،وتطبيق عادل
لحق العودة والتعويض.
().....
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مقابلة مع رجب طيب أردوغان حول تصدي تركيا للعربدة اإلرسائيلية
[مقتطفات]

234

 12أيلول /سبتمرب 2011
أجرى املقابلة فهمي هويدي
().....
• قلت ألردوغان :موقفكم فاجأ الجميع وخلط األوراق يف املنطقة ،حتى أصبحت بعض األطراف
اإلرسائيلية تتحدث عن عودة شبح الحرب إىل املنطقة (ترصيحات اللواء بال أبزنربج [إيال
أيزنربغ] قائد الجبهة الداخلية يف معهد البحوث اإلرسائيلية ونفي وزير الدفاع إيهود باراك لها).
– قال :بالنسبة لنا فلم نفاجأ بيشء ،ألننا منذ قامت إرسائيل بالهجوم عىل سفينة اإلغاثة املتجهة
إىل غزة ( )2010/5/31أعلنا موقفنا بوضوح وحددنا طلباتنا التي متثلت أوالً يف االعتذار للشعب
الرتيك وحكومته ،وثانياً تعويض أرس ضحايا الحادث ،وثالث ًا إنهاء حصار غزة غري اإلنساين وغري
القانوين ،لكن البعض مل يأخذ كالمنا عىل محمل الجد ،رغم أننا كنا نعني ما نقول ،ومل يتغري يشء
يف موقفنا الذي أعلناه منذ نحو أكرث من عام ،لكن لدينا مشكلتني تفرسان مسألة “املفاجأة”
التي تتحدث عنها .األوىل أن إرسائيل اعتادت عىل أال تحاسب عىل ترصفاتها وأن تعترب نفسها
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فوق القانون ومعفية من أي حساب عىل ما ترتكبه من أخطاء أو جرائم .والثانية أنها تحولت
تكتف مبامرسة إرهاب الدولة بحق
مبيض الوقت إىل طفل مدلل أفسده املحيطون به ،فلم
ِ
الفلسطينيني ،وإمنا أصبحت تترصف برعونة تفتقد إىل املسئولية ،وتستغرب أن يحاول أي أحد أن
يدعوه إىل احرتام غريه واحرتام القوانني السارية.
قلت :هل تعترب أن التلويح باحتامالت املواجهة املسلحة ال أساس له؟
قال :إرسائيل بعقليتها التي أرشت إليها ال تريد أن تعرتف ال بأخطائها وال بأن العامل من حولها
تغري .ال تريد أن تفهم أن يف تركيا نظاماً دميقراطياً حريصاً عىل أن يعرب عن ضمري الشعب وأشد
حرصاً عىل أن يدافع عن كرامته .يف الوقت ذاته فهي مل تستوعب جيداً حقيقة التغريات التي
حدثت يف العامل العرىب ،حني سقطت بعض أنظمته املستبدة واسرتدت الشعوب وعيها ورفعت
صوتها عالياً .مدافعة أيضاً عن الحرية والكرامة .بل إن إرسائيل باتت رافضة حتى لإلنصات لبعض
األصوات العاقلة يف الغرب التي أدركت حقيقة متغريات املنطقة ودعتها إىل االعتذار لرتكيا عام
فعلته بحق أبنائها الذين قتلتهم.
ماذا فعلت إرسائيل؟ سأل أردوغان ثم قال ،كام أنها تسارع إىل اتهام كل من ينتقد سياستها بأنه
معادٍ للسامية ،فإنها تحدثت عن عودة شبح الحرب عىل ألسنة بعض املتطرفني فيها .ورغم أن
تركيا يف ردها عىل االستعالء اإلرسائييل مل تتحدث إال عن االلتزام بالقانون الدويل واللجوء إىل
العدالة الدولية ،وحامية املياه الدولية يف البحر األبيض ،إال أنها آثرت تجاهل كل ذلك واالستسالم
لسلوك الطفل املدلل ،الذي يؤثر الصياح وإثارة الضجيج عىل االعرتاف مبسئوليته عن األخطاء
التي ارتكبها.
قلت إن لجنة التحقيق الدولية برأت ساحة إرسائيل من العدوان عىل السفينة مرمرة وانتقدتها
فقط يف استخدامها املفرط للقوة ضد ركابها —(اللجنة شكلتها األمم املتحدة برئاسة جيفري
باملر رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق وحملت اسمه).
قال :هذا التقرير ال قيمة له ،وهو عار عىل واضعيه وعىل الجهة التي أصدرته ،يكفي أنه أضفى
رشعية عىل الحصار ،مبا يفتح الباب لقبوله برشعية االحتالل ،ثم أنه اتسم بالتناقض ليس فقط
يف املعلومات التي أوردها ،ولكن أيضاً مع ميثاق األمم املتحدة ذاته ،لذلك فإننا لن نعرتف به،
وسنلجأ إىل العدالة الدولية للدفاع عن حقوقنا كحكومة وشعب ولدينا من الوثائق والتقارير التي
تدين الجرمية اإلرسائيلية بصورة قطعية.
حني سألت رئيس الوزراء الرتيك عن تفاصيل هذه النقطة قال إن هناك جوانب يف املسألة ال
تقبل الشك هي :أن السفينة كانت موجودة يف املياه الدولية عىل بعد  78ميالً من شواطئ
غزة – وأنها كانت مساملة متاماً ومل يثبت ألي جهة أنها كانت تحمل سالحاً من أي نوع ،وأن كل
حمولتها كانت محصورة يف املواد اإلغاثية – وأن الجنود اإلرسائيليني اقتحموا السفينة من البحر
والجو وبادروا إىل إطالق النار عىل ركابها املساملني —الذين كانوا منتمني إىل  33دولة— وأن
القتل من جانبهم كان متعمداً حتى أن لدينا تقريراً لألطباء الرشعيني سجل أنهم تعمدوا قتل
األتراك التسعة الذين كان من بينهم شاب عمره  19سنة يحمل الجنسية األمريكية .وأثبت الطب
الرشعي أن هذا الشاب فرقان دوغان قتل برصاصة وجهت إىل جبهته أطلقت عليه من مسافة
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 30سنتيمرتاً —الثابت أيضاً أن األتراك التسعة تلقوا  35رصاصة ،وأن نصيب الشاب فرقان وحده
خمس رصاصات( .قال أردوغان إنه روى القصة للرئيس األمرييك حني التقاه ،وأخربه أن واشنطن
تخلت عن أحد مواطنيها ،وأن أوباما استمع للقصة ومل يعلق عليها —وقد وصفه روجر كوهني
املعلق البارز يف صحيفة نيويورك تاميز بأنه األمرييك املنيس).
وقتذاك —أضاف أردوغان— كان ال بد لرتكيا أن تحدد موقفاً إزاء ذلك العدوان الصارخ ،وهو
موقف ضد السلوك السيايس وليس ضد الشعب اإلرسائييل .وألن الحكومة تعرف أن دفاعها عن
كرامة الشعب الرتيك أهم بكثري من العالقات التي تربطها بإرسائيل ،فإنها طالبت إرسائيل باألمور
الثالثة التي سبق ذكرها وهي االعتذار والتعويض وإنهاء الحصار .وكانت تلك هي الخطوة (أ)
التي لجأت إليها يف ترتيب التعامل مع القضية .وبعد إثارة املوضوع يف دوائر عدة ،ثم تشكيل
لجنة األمم املتحدة ،وم ّر أكرث من عام حتى انتهت اللجنة من تقريرها الذي جاء يف أكرث من
 200صفحة .صربت تركيا طول الوقت ،واستجابت للرغبة يف تأجيل صدور التقرير إلتاحة الفرصة
لتسوية املوقف ودياً مع إرسائيل ولكن حكومة تل أبيب واصلت اإلعالن عن رفضها تقديم
االعتذار ،ثم طلبت تأجيل إصدار التقرير لستة أشهر أخرى (وزيرة الخارجية األمريكية السيدة
كلينتون نقلت هذه الرغبة إىل وزير الخارجية الرتيك أحمد داود أوغلو أثناء لقائهام يف باريس
يوم الخميس األول من سبتمرب عىل هامش االجتامع الذي كان مخصصاً لبحث األوضاع يف ليبيا،
لكنه رفض العرض وأبلغها أن أمام إرسائيل مهلة أسبوع واحد ليك تحدد موقفها النهايئ) .وحني
رسبت الصحافة األمريكية مضمون التقرير يف اليوم التايل مبارشة ( 2سبتمرب) ،كان ال بد أن ترد
تركيا .وبالتايل فإنها أعلنت عن إجراءاتها الخمسة التي تضمنتها الخطة (ب) املعدة سلفاً ضمن
اسرتاتيجية التعامل مع امللف ،ويف مقدمتها خفض التمثيل الدبلومايس إىل مستوى السكرتري
الثاين ،مبا يعني طرد السفري ونائبته ومن دونهام حتى تلك الدرجة وتجميد االتفاقات العسكرية
مع إرسائيل وتحريك البوارج العسكرية لحامية البواخر الرتكية يف املياه اإلقليمية رشق البحر
املتوسط .وتبني القضايا التي ترفعها أرس الشهداء ضد إرسائيل أمام العدالة الدولية.
قلت :معلومايت أن امللحق العسكري اإلرسائييل رفض مغادرة أنقرة.
قال هذا صحيح ولكننا سرنغمه عىل ذلك بالوسائل الدبلوماسية ،ألن تخفيض مستوى التمثيل
يشمل امللحقية العسكرية أيضاً ،بحيث تخفض من رتبة عميد إىل عقيد.
قلت إن تحريك البوارج الرتكية إىل موانئ رشق البحر املتوسط أسهم يف إثارة الشكوك حول
احتامالت الحرب ،كام أن تجميد العالقات أدى إىل انهيار البورصة يف تل أبيب.
قال :دعني أرشح لك املوقف بصورة أكرث تفصيالً.
لقد هاجمت إرسائيل السفينة مرمرة يف املياه الدولية يف استهتار شديد باألعراف والقوانني
املتعارف عليها ،هكذا تحدث أردوغان ،ثم أضاف أنه بهذا الهجوم فإن إرسائيل تعاملت مع البحر
املتوسط وكأنه بحرية إرسائيلية حكر عليها .وكان ال بد لنا وللمجتمع الدويل أيضاً أن يردها إىل
صوابها .وكل ما قلناه أن بوارجنا الحربية ستحمي السفن الرتكية من االعتداء أثناء مرورها باملياه
الدولية ،وهذا حقنا املرشوع ليس ألحد أن يعرتض عليه ،لكن ذلك أغضب إرسائيل التي أرادت
أن تدافع يف استيالئها عىل املياه الدولية يف رشق املتوسط.
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أعدت عليه قويل إن وجود البوارج الرتكية يفتح الباب الحتامل االحتكاك مع البحرية اإلرسائيلية،
التي قد تحاول استفزاز تركيا واستدراجها إىل مواجهة عسكرية ،عندئذ قال إن ذلك احتامل
مستبعد .ال تؤيده كل معطيات الواقع اإلقليمية والدولية .ومع ذلك فإن البحرية الرتكية مستعدة
ملواجهة كل االحتامالت وأسوءها.
فيام خص تجميد االتفاقات —أضاف أردوغان— فإن املوقف الرتيك حدد االتفاقات العسكرية ومل
يرش إىل العالقات التجارية عىل محدوديتها (حجم التبادل التجارى السنوي بني البلدين يف حدود
مليارين ونصف املليار دوالر) ،ومن جانبنا فإن العالقات االقتصادية يفرتض أن تستمر كام هي
حتى إذا ألقت عليها التطورات الحاملة بني البلدين ببعض اإلسقاطات السلبية.
استدرك أردوغان قائالً :رغم أننا مل نتخذ أي إجراء ميس العالقات االقتصادية مع إرسائيل ،فإنها مل
تترصف معنا برشف ومل تلتزم بأخالقيات التعامل التجاري.
سألته كيف؟ فأجاب قائالً :إن تركيا كانت قد اشرتت من إرسائيل  6طائرات بدون طيار ،ودفعت
مثنها كامالً أثناء العمل باالتفاقات العسكرية املوقعة بني البلدين .هذه الطائرات احتاجت إىل
صيانة خالل األشهر األخرية فتم إرسالها إىل إرسائيل إلجرائها .وبعد أن متت الصيانة املطلوبة فإنها
رفضت إعادتها إلينا ،واحتجزتها عىل أراضيها .وهو ترصف ما توقعنا أن تلجأ إليه نظراً لتعارضه
مع املبادئ األخالقية املتعارف عليها يف التعامل التجاري.
قلت لرئيس الوزراء الرتيك إننا فهمنا مضمون الخطوة [الخطة] ألف والخطة باء يف سيناريوهات
التعامل مع ملف األزمة ،لكننا نستشعر فضوالً وقلقاً عن احتامالت الخطة (جـ) ،فسكت لحظة،
وقال إننا ال نريد أن نستبق ،ألن اإلعالن عن الخطة وثيق الصلة بردود األفعال اإلرسائيلية .ومدى
استعدادها للقبول بحل منصف وعادل يحفظ لرتكيا حقوقها وكرامتها .وما أستطيع أن أقوله يف
هذه الجزئية إننا ملزمون بأربعة أمور هي :الحفاظ عىل كرامة وحقوق الشعب الرتيك الذي أوالنا
ثقته وتعني علينا أال نفرط يف دمائه التي أهدرها الجيش اإلرسائييل – وقف االستهتار والعربدة
اإلرسائيلية التي اعتادت أن تدوس عىل القوانني واألعراف واملواثيق الدولية – ثم التمسك يف
تحقيق املطالب الرتكية بطرق أبواب العمل السيايس والدبلومايس وباالحتكام إىل العدالة الدولية،
أخرياً فإننا نتمسك بإنهاء الحصار املفروض عىل غزة لتعارضه الفادح مع القانون الدويل.
قلت :رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو تحدث عن رغبة بالده يف تحسني وترميم العالقات
مع تركيا ،ومعلومايت أن هناك وسطاء كثريين يعملون عىل وصل ما انقطع بني البلدين .حينئذٍ
علق أردوغان قائالً :كل هذا صحيح ،ولكن بعد أن تعتذر إرسائيل وتستجيب للرشوط التي
أعلناها ،وال ينبغي أن يتصور أي أحد ،ال نتنياهو وال غريه أن تركيا ميكن أن تفرط يف كرامة شعبها
ودماء أبنائها .وهذا الكالم سمعه كل من فاتحنا يف املوضوع من وسطاء نحمل لهم مشاعر
التقدير واالحرتام.
أضاف :إن قادة إرسائيل حينام فشلوا يف قراءة الواقع املحيط بهم ،فإنهم خرسوا أنصارهم وليس
فقط أصدقاءهم ،وذلك حاصل حتى يف داخل الواليات املتحدة ذاتها .وحني يقول وزير الدفاع
األمرييك السابق ورجل االستخبارات األسبق إن نتنياهو خطر عىل إرسائيل وإنه يدفع ببالده إىل
مزيد من العزلة الدولية ،فتلك إشارة عميقة الداللة ،تبني مدى التأثريات السلبية التي أحدثتها
مامرسات السياسة اإلرسائيلية مبا اكتنفته من استهتار دفعها إىل احتقار القانون الدويل واملواثيق
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واألعراف املستقرة ،يف العامل املتحرض .وقد سكت كثريون عىل ذلك حتى حولوا إرسائيل إىل طفل
مدلل ومغرور ،وما كان لرتكيا أن تسكت حني أرادت أن متارس ذلك الدالل والغرور حني أسالت
دماء أبنائها ،فقررت أن تتصدى لتلك العربدة وأن توقفها عند حدها.
().....
ملا سألته :هل الجولة الحالية يف دول الربيع العريب تدخل ضمن مساعي التصفري قال ضاحكاً إن
التقريب هدفها .حيث ال توجد مشاكل تقتيض التصفري.
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بيان صحفي لوزارة الخارجية األمريكية حول االعتداء عىل مسجدين يف
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الضفة الغربية
 12أيلول /سبتمرب 2011

وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
بيان من فيكتوريا نوالند ،املتحدثة الرسمية:
تدين الواليات املتحدة بشدة االعتداءات الخطرية واالستفزازية عىل مسجدين يف القريتني
الفلسطينيتني يتام يوم  8أيلول /سبتمرب وقرصى يوم  5أيلول /سبتمرب .إن تلك األفعال القامئة عىل
الكراهية ليس لها مربر أبداً .وينبغي القبض عىل املسؤولني عنها وإخضاعهم لقوة القانون.
إننا نالحظ أن الحكومة اإلرسائيلية باملثل أدانت االعتداءات وأصدرت تعليامتها لسلطات تنفيذ
القانون بالعمل بشكل حثيث عىل تقديم املسؤولني عن تلك االعتداءات إىل العدالة.
نحن نحث كال الطرفني عىل تجنب احتامالت التصعيد .فالعنف لن يدفع إىل األمام ،بل سيعوق،
األمل يف السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل أساس القبول واالحرتام.
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مقال لسفري اململكة العربية السعودية األسبق يف الواليات املتحدة
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األمريكية تريك الفيصل حول الدولة الفلسطينية
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استخدموا الفيتو ضد الدولة الفلسطينية ...اخرسوا تحالفكم مع السعودية
األمري تريك الفيصل
يتوجب عىل الواليات املتحدة أن تدعم املبادرة الفلسطينية من أجل الدولة يف األمم املتحدة،
أو أن تخاطر بخسارة املصداقية الضئيلة التي بقيت لها يف العامل العريب .وإذا مل تفعل ذلك،
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