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{ واشـنــطن ( أ ف ب) - أكّـد وزيـر
اخلـارجيـة التـركي مـولود تـشاوش
أوغــلـــو في واشــنـــطن امس أنّ من
أصـــدر األمـــر بـــقـــتـل الـــصـــحـــافي
الـسـعـودي جـمـال خـاشقـجي داخل
قـنـصـلـيـة بـالده في اسـطـنـبـول في
اضي مطلع تشرين األول/أكتوبر ا

يجب أن يحاسب كائناً من كان.
وقــال تــشــاوش أوغــلــو إثـر لــقــائه
نــظـيــره األمــيـركي مــايك بــومـبــيـو
"نــحن ال نــريــد تــقــويض عـالقــتــنـا
بـالـسـعـوديـة" لـكن "مـن أصـدر األمر
(بـقـتل خـاشـقـجي) كـائـنـاً مـن كان
يجب أن يُحـاسب... من ارتكب هذه
ــة كـائـنـاً من كـان يـجب أن اجلـر

يساق أمام العدالة".
وأضـاف الـوزيـر الـتـركي إنّ "هـدف"
بالده هو كشف من يـقف خلف هذه
ـــــة وذلك بـــــعـــــيـــــد إعالن اجلـــــر
الرئيس األميركي دونالد ترامب أنّ
من أمر بقتل خاشقجي قد ال يُعرف
أبــــداً وأنّه لـن يــــضــــحّي بــــعالقــــة
الـــتـــحـــالـف الـــقـــائـــمـــة بـــ بالده
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وقــال الـرئـيس األمـيـركي إنّ تـقـريـر
ـــركــزيــة وكــالـــة االســتــخـــبــارات ا
األمــــيــــركــــيــــة (سي اي ايـه) حـــول
ـة قـتل خـاشـقـحي لم يـتوصّل جـر

إلى أيّ استنتاج "قاطع".
وصــرّح تــرامب لــلــصــحــافـيــ في
الــــبـــــيت االبــــيـض إنّ "سي آي إيه
نــظــرت في األمــر ولم تـتــوصّل إلى

أيّ شيء قاطع".
وذكّر الرئيس األميركي بأنّ العاهل
لك سلـمان وجنله ولي السعـودي ا
العهد األمـير محمد نـفيا أي معرفة
ــة وأنّ مـــســبـــقــة لـــهــمـــا بــاجلـــر
الـسـلـطات الـسـعـوديـة كـانت تـتّـهم
خــاشـــقـــجي بـــأنّه "عـــدوّ لــلـــدولــة"

." سلم و"عضو في اإلخوان ا
ولــكنّ الـوزيـر الــتـركي قـال "نـحن ال
نـنـظــر إلى هـذه الـقـضـيــة كـقـضـيـة
ثــنـــائــيــة. هــذه قــضـــيــة جــنــائــيــة
وقـضـائــيـة يــجب أن يـتم الــتـعـامل

معها بهذه الصفة".
وأعــرب تـشــاوش أوغـلــو عن أسـفه
لعدم تعاون الـسعودي من وجهة
ا فيه الكفاية في هذه نظر أنقرة 
الـقـضيـة معـتـرفاً في الـوقت نـفسه
بـــأنّـه ال تــــزال هـــنــــاك حــــول هـــذه

ة "أسئلة بدون أجوبة". اجلر
وقـــال "إنّ أدلّـــتــنـــا ال جتـــرّم أحــداً"
بـوصــفه الـشـخص الـذي أمـر بـقـتل
خـاشـقجـي "ولكـنّـنا مـقـتنـعـون بأنّه
ــلك ســـلــمـــان" ألنّ الــعــاهل لـــيس ا
السـعودي "لـيس من هذا الـنوع من

الناس".
وأضــاف الـــوزيــر الـــتــركي إنّه "إذا
ّن فعل ذلك كانـت تركـيا مـتأكّـدة 
فنحن لن نخفـيه نحن ال نلعب هذا

النوع من األالعيب".
وأعلن رئيس الدبـلوماسيـة التركية

من جـهة أخـرى أنّه اسـتمع بـنـفسه
إلى التسجـيل الصوتي الذي يوثّق
ــــة قــــتل خــــاشـــقــــجي داخل جـــر
الـقـنــصـلـيـة مـؤكّــداً أنّ الـتـسـجـيل
"مــقـزّز حــقـاً وإذا اســتـمــعــتم إلـيه
ـــة قــتل فــســـتــدركـــون أنّــهـــا جــر

متعمّدة".
وأضـــاف الــوزيـــر الــتــركـي "هــنــاك
أيـضاً هـذا الطـبـيب الشـرعي" الذي
كــــان في عــــداد كـــتــــيـــبــــة اإلعـــدام
تّـهمة بقتل خاشقجي السعودية ا
مشـيراً إلى أن هـذا الشـخص "يبدو
أنّه يحب تقطيع الناس قطعاً قطعاً
(...) ويـــســـدي الـــنــصـح لــآلخـــرين

أثناء قيامه بعمله".
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واسـتـنـكـر سـناتـور جـمـهـوري بارز
امس مـحــاولــة الـرئــيس األمــيـركي
دونـالـد تـرامب حتـيـيـد ولـي الـعـهد
السـعودي األمـير محـمد بن سـلمان
ـــــة قـــــتل الـــــصــــحـــــافي عـن جــــر
السعودي جمال خاشقجي معتبراً
أنّ الــــرئــــيس يــــؤدّي دور "شــــركـــة
عالقـات عـامّـة" تـعـمل حلـسـاب ولي

العهد.
وكـان تـرامب قـال لـلـصـحـافـيـ في
وقـت ســـابـق الـــثـالثـــاء إنّ وكــــالـــة
ـركــزيــة "سي آي االســتــخــبــارات ا
إيه" لم تتوصّل إلى أيّ شيء قاطع"
يـدلّ على أنّ ولـي العـهـد السـعودي
أمر بـقتل خاشـقجي منـاقضاً بذلك
مــا أوردته تـقــاريـر إعالمــيـة من أن
الوكالة اسـتنتجت أنّ األمـير محمد
بـن ســلــمـــان هــو الــذي أمـــر بــقــتل

الصحافي السعودي.

كـمــا أكّـد تـرامب في بـيـان الـثالثـاء
تحـدة تعتـزم "البقاء أنّ الواليـات ا

شريكاً راسخاً للسعودية".
وتـعـلـيقـاً عـلـى تـصريـحـات تـرامب
هــذه قـــال رئــيس جلـــنــة الــشــؤون
اخلــارجــيــة في مــجــلس الــشــيـوخ
الـسنـاتور بـوب كوركـر في تغـريدة
على تويتر "مـا كنت أظنني سأحيا
إلـى يـوم أرى فــيه الــبـيـت األبـيض
يـعـمل كـشـركـة عالقـات عـامـة لـولي

ملكة العربية السعودية". عهد ا
وانـتــقـد ســنـاتــورات جـمــهـوريـون
آخــرون خــيــار تــرامب الــدفــاع عن

ولي العهد السعودي.
وقـال الـسـناتـور رانـد بـول إنّ "هذا
البيان يضع الـسعودية أوالً وليس
" فـي إشـــــارة إلى أمـــــيــــــركـــــا أوالً
الــشـعــار الــذي ال يــكفّ تــرامب عن

ترداده وهو "أميركا أوالً".
بـدوره قـال الـسنـاتـور جـيف فـليك
الــشـــديــد االنـــتــقـــاد لــتـــرامب في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر إنّ "+احلـلـفاء
+ ال يــخـــطّــطــون لــقــتل الــوثــيــقــ
صـحـافي. +احلـلفـاء الـوثـيـقون+ ال
يـوقـعـون بـأحـد مـواطـنـيـهم في فخّ

لقتله"
وكـــان الـــســـنـــاتـــور اجلـــمـــهـــوري
ـقرب من ترامب ليـندسي غـراهام ا
قـال األحـد إنّه "يـستـحـيل تـصديق"
أنّ األميـر محمـد بن سلـمان لم يكن
ـا فـعـله الـفـريق الـسـعودي يـعـلم 
الـذي أرسل إلى تـركـيا لـقـتل جـمال

خاشقجي.
وســخـر وزيـر اخلــارجـيـة اإليـراني
حــمـــد جــواد ظــريـف األربــعــاء من

تـــصــريــحـــات الــرئــيـس األمــيــركي
دونـــالـــد تــــرامب الـــذي أكــــد عـــلى
تحدة التحالف "الثابت" للواليات ا
مع الـسـعـوديـة عـلى الـرغم من قـتل

الصحافي جمال خاشقجي.
وكـــتب ظـــريـف في تـــغـــريــدة عـــلى
حـســابه عــلى تــويـتــر "الــغـريب أن
ترامب يـخـصص الفـقرة األولى من
ــشــ حـــول فــظــائع تـــصــريــحـه ا
الــســـعــوديـــة التــهـــام إيـــران بــكل
كنه أن يتصورها". الشرور التي 
وفي الــواقـع بــدأ تــصـــريح تــرامب
حـول السـعـودية بـسلـسـلة شـكاوى
من إيران يـستخـدمهـا لتبـرير دعمه
الثابت للـرياض على الرغم من قتل
الـصــحــافي جــمـال خــاشــقـجي في
ـمـلــكـة في اســطـنـبـول قــنـصـلـيــة ا
والتساؤالت عن إمكانية تورط ولي
الـعـهد الـسعـودي األمـير مـحـمد بن
ـتـحدة سـلـمان. وتـنـتقـد الـواليات ا
بـــاســـتـــمـــرار ايــران أكـــبـــر خـــصم

للسعودية في الشرق األوسط.
وقـــال وزيــر اخلـــارجـــيـــة اإليــراني
سـاخرا "قـد نـكون مـسـؤول أيـضا
عن حــرائق كــالـيــفــورنـيــا ألنــنـا لم

نساعد في تمشيط الغابات".
ويشير ظريف بذلك إلى تصريحات
أخــــرى لــــتــــرامب حــــول احلــــرائق
دمرة في كاليفورنيا أثارت ردود ا
فــــعل عـــلـى شـــبــــكـــات الــــتـــواصل

االجتماعي.
فقد أكـد ترامب أن نظـيره الفـنلندي
ضون وقتا قال له إن الفنلندي "
طـويال فـي الـتـمــشـيـط والـتـنــظـيف
(الــغـابـات) وأمـور أخــرى فـيـهـا وال

UI¡∫ وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو يلتقي نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في واشنطن

مــشـــكــلـــة لـــديــهم". لـــكن الـــرئــيس
الـفـنــلـنــدي أكـد أنه لم يــتـحـدث مع

ترامب عن تمشيط.
الى ذلك  ذكـرت صـحـيفـة نـيـويورك
ـــز األمـــيـــركـــيـــة الـــثالثـــاء أن تـــا
الـــرئـــيس دونـــالـــد تـــرامب أراد أن
تــفـــتح وزارة الـــعـــدل األمــيـــركـــيــة
حتـــقـــيــــقـــا ضـــد مــــنـــافـــســــته في
االنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة الـتي جرت
دير في  2016هيالري كلينتون وا
كتب التـحقيقات الفدرالي السابق 

(اف بي آي) جيمس كومي.
وفـي الـــــربــــــيع أبــــــلغ الــــــرئـــــيس
مـسـتـشـاره الـقـانـوني دون مـاكـغان
بـنـوايـاه كمـا نـقـلت الصـحـيـفة عن
شــــخــــصــــ أطـــلــــعــــا عـــلـى هـــذه
ـعـلـومـات. وأوضـحت أن مـاكـغان ا
الذي غـادر البـيت األبيض مـنذ ذلك
احلـ نـصح تـرامب بـالـتخـلي عن
هــذه الـــفــكـــرة خــوفـــا من اتـــهــامه

باستغالل السلطة.
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وقــد أمـــر فـــريـــقه بـــوضـع مـــذكــرة
ـمـكـنـة تـتـضـمن الئـحــة الـعـواقب ا
إلصدار ترامب أمـرا من هذا النوع.
ـذكــرة تــضــمـنت احــتــمـال وهــذه ا

ز". إقالته حسب "نيويورك تا
ونـقـلت الـصـحيـفـة عن ولـيـام بورك
مـحـامي مـاكغـان قـوله إن مـوكله "ال
يــدلي بـتــعـلــيـقـات عــلى الـنــصـائح
الـقـانونـيـة الـتي يقـدمـها لـلـرئيس".
ورفض البيت األبيض أيضا اإلدالء

بأي تعليق.
ز" مـعتمدة وأضافت "نيـويورك تا
عـــلى شـــاهـــديـن أن تـــرامب واصل

طــرح هـذه الــقــضــيــة في أحــاديـثه
اخلــاصـة وحتــدث عن تـعــيـ مـدع

خاص إلجراء هذه التحقيقات.
صدران لم يتـمكنا من حتديد لكن ا
الحـقـات الـتي كـان يـفـكر طـبـيـعـة ا

فيها ترامب.
وكـانت كلـينـتون خـضعت لـتحـقيق
أجـراه مكـتب التـحـقيـقات الـفدرالي
إلرســـالـــهــا رســـائل الـــكـــتـــرونـــيــة
حـسـاسـة عـبـر خـادم خـاص عـنـدما

كانت وزيرة للخارجية.
أمــا كــومي فــقـــد أقــاله تــرامب في
حزيران/يـونيو  2017ويوجه منذ
ذلك احل انتقادات حادة للرئيس.
وقـد اتـهـمه تـرامب بال أدلـة بـكشف

معلومات سرية لوسائل اإلعالم.
وجب الـفصل بـ السـلطات ال و
ــتــحـدة ــكن لــرئـيـس الـواليــات ا
لفـات القضـائية. لكن التـدخل في ا
يشـتبه بـأن ترامب سـعى دائما إلى
اســتــخــدام مــكــانـــته لــيــؤثــر عــلى

القضاء.
وعــززت هـذه اخملــاوف إقـالــة وزيـر
الــعــدل جــيف ســيــشــنــز الــذي حل
مـحله بـالنـيابـة موقـتا مـدير مكـتبه
مـاتـيـو وايـتـيـكـر. والـوزيـر اجلـديد
ـاضي فـرضيات بالـنيـابة دعم في ا
تــرامب حــول الــتــحــقــيق الــروسي

ووصفه بأنه حملة اضطهاد.
وهـو بــات بـحــكم مـنــصـبـه يـشـرف
ــدعي اخلــاص عــلـى حتــقــيــقـــات ا
روبــرت مــولـر الــتي يــتــنــاول جـزء
مـنهـا شـبهـات تواطـؤ بـ موسـكو
ـــــــرشح تـــــــرامـب خالل وفــــــريـق ا
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من بـ التجـمعـات البشـرية في أصـقاع االرض وأنحـائها 
تـمــيـز شـعب وادي الـرافــدين بـخـصـال ال مــثـيل لـهـا  حـيث
االنـتــمـاء لـلــوطن حـد االســتـشـهــاد دونه بـاخالص ومـروءة 
وكان وما يزال العراقي رافع لرأس بكبرياء وشمم ال يسقط
عن رأسه (الـعــقـــال ) رمـز الـيـعـربـيـة والـفـروسـيـة والـشـرف
والنبل .. فهو صاحب الغيرة التي قلما جتدها عند اآلخرين

في االقوام والنحل ... 
واالمثلة ال تعد وال حتصى على سلوك االنسان العراقي في
داخل حـدود الـعــراق وخـارجه .. فـأبــنـاء أرض احلـضـارات
االصيلة في بغداد واحملافظات يتعاملون بينهم وفقا ألعراف
وتقاليـد شعبية وعشـائرية ال تخرج عن اطار الـتمسك بالقيم
ـليـئة بـالعـاطفـة البـالغـة حد الـنخاع  والعالقـات االنسـانية ا
ـال والـكـرم حــد الـســخـاء واحلـمــيـة حـد اجلــود بـالــنـفس وا
والولـد .. فـهـناك الـتـكـافل االجتـمـاعي اسـترشـادا بـرساالت
الـســمـاء ونـقـاء الـفـطـرة والـسـريـرة وهـنـاك الـتـراث الـشـعـبي

الضارب بعمق التاريخ االنساني ...
واذا ما ذهب العـراقي الى أية بقـعة من بقاع االرض  عرفه
اجلــمـيـع وان لم يـفــصح عـن جـنــســيــته شــفـاهــا أو بــعـرض
سـكا بزمام    أمره ستـمسكات فـأينما وجد نـفسه تراه  ا
 ال يـستـجدي اآلخريـن أو يسـتدر عطـفهم  وال يذل نـفسه 
تناسب وشرفه ومـكانته العالية  بل يأخذ موقعه ومـجلسه ا
ويبتعد عن كل ما يحط من كـرامته بل يسعى الى تعزيز تلك
الـكرامـة بتقـد العـون للـمحتـاج بـالرغم من شـظف عيشه
ـلك على صحـبته ومن كان وينـام علـــــــى الطـوى باذال ما 

محتاجا لعونه ... 
ومن الـواقع احلـالي نسـمع الـروايات الـغـريبـة عن اخالقـيات
ـعـمورة  ولـكـنـهـا تلـتـحم وتـنـسجم مع أغـلب أبـنـاء شعـوب ا
سلـوك وفعل الـعراقـيـ .. ومثـالنـا منـهـا ما حـدث في مديـنة
مومباي الـهندية عندما ارتـاد أحد العراقي مـطعما للغداء 
بعد رحلة طويلة من العراق الى بالد الغربة طلبا لعالج أحد
ـطعم صـفا من اجلـياع بـثياب أفراد عـائلته  فـشاهـد أمام ا
ـطعم رثـة ووجـوه شـاحـبة  فـبـادر الى الـطـلب من صـاحب ا
ان يـفرغ لـهم مـكانـا في مـطـعمـه ويقـدم لـهم مـا يسـد رمـقهم
ــطـعم وقــد دخــلت الـفــرحــة عـلى ـا لــذ وطــاب وادخـلــهم ا

نفوسهم ..
ـضيف الى زاوية ( دفع احلسـاب ) لتسديد ذهب العراقي ا
قـيـمـة وجـبـة غـدائه ومـا تـنـاوله هـؤالء اجلـياع  وهـنـاك سأله
طـعم .. هل انت عراقي ? فأجابه الـعراقي بسؤال صاحب ا
: وكيف عرفت ? قال : أنت اخلامس من الـعراقي الوافدين
طـعم الـذين يـطلـبـون مـني اطـعام أولـئك الـفـقراء  الى هـذا ا
ــيـز يـحـسب ويـبــدو ان تـصـرفك هـذا هــو تـصـرف عـراقي 

للعراقي في العالم ..
ان هــذا الــرجـل الــهــنــدي مـــحق فــيـــمــا ذهب الــيه  فــديــدن
العراقي حب الناس والسماحة والفضيلة  واذا ما أتى ذلك
الــهـنــدي الــطـيب الى الــعــراق لـتــفـاجــأ بـالــكـثــيــر من حـسن
الـضـيـافـة ودمـاثـة االخـالق والـتـرحـيب في دواوين وبـيـوتـات
العـراقيـ العـامرة بـالضـيافـة والكـرم احلاتـمي ولتـمنى ألف
مـرة ان تــكـون جـنـسـيــته عـراقـيـة وأصــوله الى سـومـر وأكـد
وبابل  والثارت انـتـبـاهه كلـمـة غـيـر موجـودة في الـقـواميس
ــقـاهي ـنــتــشـرة في ا الــعـربــيـة والــغـربــيــة وهي ( الـويــر ) ا
ـــطــاعــــم ـــتــداولـــة في ســـيــارات الـــنــقل اخلـــاص وفي ا وا
واسواق التبضع  فأصل الكلمة رافديني قوال وفعال  وهي
عالمة مضيئة ب عيني العراقي يالحظها
اآلخــرون ويـــشـــيـــرون الـــيــهـــا بـــالـــبـــنــان
ــصـالح ـة وا بــاسـتــغـراب في زمـن الـعــو

القاصرة ..!!


