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ل��م يحدث ف��ي التاريخ الحديث ورب�م��ا حتى القديم أن حبس
العالم أنفاسه بهذه الطريقة غير الطبيعية ،والتي جمعت لدى أغلب
المعنيين من دول أو مجموعات أو حتى أفراد مراقبين أو باحثين،
مزيجا ً كامالً من تناقضات الخوف والدهشة والترقب والفرح
والحزن والمفاجأة والتوقع والدهشة ،وذلك نتيجة ما سبّبته لدى
هؤالء متابعتهم لمحاولة االنقالب الفاشلة على السلطة الحاكمة
في تركيا والتي جرت ليل  16 - 15تموز /يوليو الحالي.
للوهلة األولى ،ذهب المراقبون باتجاه أنّ هذا االنقالب هو في
طريقه للنجاح ،حيث هو مبدئياً ،ودائما ً حسب هؤالء المراقبين
نتيجة ت��راك �م��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال �خ�لاف��ات واالخ��ت�ل�اف��ات بالرأي
وبالنظرة الداخلية واإلقليمية والدولية بين الجيش التركي قيادة
وض�ب��اط وأف���رادا ً وبين أردوغ���ان ،وذل��ك على خلفية م��ا يعتبره
هؤالء العسكريون أنّ الرئيس المذكور قد و ّرط الدولة والشعب
والجيش فيه ،وأقله التدهور االقتصادي وضرب السياحة التي
هي عصب االقتصاد ،ونشوب أزمة خطرة مع روسيا ،وبالتحديد
مع الرئيس بوتين ،وما يعلمونه عنه من عناد وإصرار ،ومن غرام
وعشق للسيادة الروسية ولمصالحها ،أو لناحية الدور المشبوه
لرئيس دولتهم في رعاية ودعم وتقوية اإلرهاب ،وتسهيل انتقاله
بين العراق وسورية ودول االتحاد األوروبي ،وما خلفه ذلك من
توتر في العالقات مع هذه الدول ،أو لناحية األزمة الوجودية لدول
االتحاد المذكور والتي سبّبها النزوح السوري على خلفية الحرب
على سورية ،والتي كان للرئيس التركي الدور الفاعل في نشوبها
واستمرارها بعد أن خلق وتبنّى شعار «رحيل الرئيس األسد».
مع مرور الساعات القليلة ،وبعد أن تضاربت المعلومات وفي
أكثر من اتجاه عن بيانات رقم واحد للجيش حول توليه السلطة
وحول توجهه نحو العالم عن محافظته على السياسة الخارجية
لتركيا ،وكأنه ضمن امتالكه للقرار أو للسياسة الداخلية مثالً،
وبعد ت��واف��ر معلومات غير دقيقة أو غير واض�ح��ة ع��ن ضربات
ج��و ّي��ة ط��ال��ت مجلس ال �ن��واب وم�ك��ان وج��ود الرئيس التركي أو
م�ك��ان وج ��ود رئ�ي��س الحكومة وب�ع��ض ال� ��وزراء ،ليتبيّن الحقا ً
وبعد انجالء الصورة أنّ أردوغ��ان وحكومته والقسم األساس
من وحداته العسكرية ومن قادة تلك الوحدات ،يمسكون جميعا ً
بالوضع وبزمام األمور وبالمبادرة وهم يسيطرون على الدولة
ومؤسساتها وعلى مكامن القرار فيها بالكامل.
لقد تبيّن أيضا ًأنّ المجموعة المؤثرة والفاعلة داخل الجيش والتي
هي قد تكون وبنسبة مرتفعة ،غير موافقة على سياسة أردوغان
وال تدعمه في قراراته وفي استراتيجيته ،وهذا طبعا ً ما يجمعها
مع الجناح المتواضع ال��ذي قاد أو مشى بالحركة االنقالبية ،ال
تريد الذهاب نحو المجهول في ظ ّل الضغوط التي تعيشها الدولة
وف��ي ظ� ّل التوتر ال��ذي تعيشه المنطقة وأوروب��ا والعالم ،وحيث
ترى هذه الجهة الفاعلة في الجيش أنّ الوضع الداخلي في تركيا
سيكون دقيقا ً وحساسا ً مع االنقالب الذي ،حتى في حال نجاحه
لن يضع الدولة بسرعة في خانة االستقرار والتوازن ،وترى هذه
الفئة التي تلقفت الموضوع سريعا ً أنّ الجميع خارجيا ً يتر ّبص
بتركيا ،على خلفيات مختلفة تدور جميعها حول ما ُذكر أعاله كما
رأى المراقبون لوهلة أولى.
تبيّن ايضاً ،وباإلضافة لما يتمتع به أردوغان من تأييد واسع
من قبل المخابرات العامة وأجهزة األمن على اختالف فروعها،
وال�ت��ي س ّهلت وبسرعة الفتة تدفق المدنيّين المؤيدين لحزب
العدالة والتنمية إلى الساحات وإلى المفاصل الرئيسية في المدن
الكبرى ،تبيّن أنّ خ��وف وخشية الجهات السياسية والحزبية
ح�ت��ى ال�م�ع��ارض��ة ألردوغ� ��ان م��ن األخ �ي��ر ف��ي ح��ال ث �بّ��ت أقدامه
وأفشل االنقالب ،أو من سلطة الجيش ومن تسلطه في حال نجح
االنقالب ،دفعها للوقوف مع أردوغ��ان بطريقة غير مباشرة من
خالل عدم تبنّيها حركة اإلنقالب أو عدم دعمها اإلنقالبيين ،وهذا
ساهم أيضا ً مع موقف القسم األكبر من الجيش ،كما ذكرنا في
إفشال هذه الحركة االنقالبية.
من جهة أخرى وأساسية ،لم تحظ كما ظهر ،أقله في المواقف
بأي دعم دولي ،حيث اختار قادة
العلنية ،هذه الحركة االنقالبية ّ
ه��ذه ال��دول وتقريبا ً أغلبهم ،ع��دم ات�خ��اذ ق��رار واض��ح وصريح
في تأييد أردوغ��ان أو في تأييد االنقالبيين ،وكأنهم كانوا غير
مل ّمين بتاتا ً بالوضع الداخلي في تركيا لناحية حجم وقوة نفوذ
هؤالء االنقالبيين ،أو لناحية مستوى ما يتمتعون به من قدرة أو
من إمكانية للقيام بحركة احتجاجية تصل إلى مستوى انقالب
ع�س�ك��ري ن��اج��ح ع�ل��ى سلطة م �ت �ش �دّدة يعلمون جميعا ً قدرتها
ّ
والتحضر للسير
وبطشها ،فاختاروا االنتظار ومراقبة ما يجري
بدعم من يفرض نفسه ،وكانوا في النهاية جميعا ً مع أردوغان
يهللون النتصار الديمقراطية والحكومة المنتخبة شرعياً ،بعد أن
ّ
حضر أغلبهم بيانات كانت جاهزة للتهليل أيضا ً لالنقالبيين في
حال فوزهم ولإلشادة بقرار الجيش والشعب المتضامن في وجه
طاغية وظالم.
وأخيراً ...ال شك أنّ ما بعد محاولة االنقالب ليس كما قبلها،
فصحيح أنّ أردوغ � ��ان س��وف ي �ك��ون ح��اس�م�ا ً م��ع االنقالبيين
ويجعلهم يدفعون ثمنا ً باهظا ً وذل��ك لمجرد تفكيرهم بإزاحته
وبالطريقة االن�ق�لاب�ي��ة كما ح��دث��ت ،وأي �ض �ا ً ليكونوا ع�ب��رة لمن
�أي حركة تصحيحية اعتراضية
ستس ّوله نفسه الحقا ً القيام ب� ّ
على السلطان ،ولكنه سوف يعيد دراسة ما حدث لناحية محاولة
ال��وق��وف على األس�ب��اب الحقيقية التي دفعت قسما ً من الجيش
التخاذ القرار بتنفيذ انقالب ضدّه ،كما أنّ محاولة االنقالب هذه
سوف تغري بعض الدول الفاعلة في محاولة التفتيش عن جذور
أكثر ق��وة وثباتاً ،وم��ن الممكن أن تشكل أسسا ً معينة لتحضير
انقالب أوس��ع ظهرت إمكانية معقولة في المحاولة األخيرة ألن
ينجح لو تمتع من قبلهم بدعم أكبر وبتحضير اوسع واكثر تنظيما ً
وتركيزاً ،أو لو حظي بمتابعة حنونة أكثر من قبل ديبلوماسييهم
أو من قبل أجهزة مخابراتهم.

اعتقال  20متظاهر ًا في فيتنام
احتجوا على موقف بكين
أع ُتقل نحو  20متظاهرا ً في فيتنام ،أمس ،أثناء محاولتهم تنظيم احتجاج
على موقف بكين الرافض لقرار المحكمة الدولية بعدم وجود حق تاريخي
للصين في «بحر الصين الجنوبي».
وعلى الرغم من النزاعات على السيادة بين الصين وفيتنام إال أنّ األخيرة
أصدرت تصريحات متحفظة على حكم المحكمة الدولية ،وفي الوقت نفسه
سلكت نفس المسار القانوني الذي اتخذته الفلبين.
رح��ب الكثير من الفيتناميين بالحكم ال��ذي جاء لصالح الفلبين ،إال
وقد ّ
أنّ الحكومة الفيتنامية تشعر بحساسية إزاء أي مشاعر شعبوية مناهضة
للصين.
وكانت المحكمة الدائمة للتحكيم في الهاي قد أصدرت حكما ً األسبوع الماضي
في الدعوى التي أقامتها الفلبين ،وقالت إن بكين ال تملك حقوقا ً تاريخية في بحر
الصين الجنوبي كما تدعي.

تتسارع األحداث إقليميا ودولياً ،فمنذ بدء المصالحة
التركية ال��روس��ي��ة ،والتركية «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،رغ��م أن
العالقات بين األخيرتين لم تتوقف بينهما في حقيقة األمر
تماماً ،وإن جرت المتاجرة بذلك ،من قبل اإلسالم السياسي،
غير أن هذه المصالحة لم تتضمن أيّ وعد أو إنجاز على
صعيد غزة ،التي يربط حكامها بأنقرة «األخونة» ،األمر
الذي أشعر هؤالء حكام غزة بخيبة أمل كبيرة.
وجاءت تصريحات رئيس وزراء تركيا المواربة ،حول
المصالحة مع س��وري��ة ،والتي ُقدمت بأكثر من رواي��ة،
بمثابة القنبلة ،سواء كان المقصود بالمصالحة حدوثها
مع استمرار الدولة الوطنية السورية بوضعها الراهن ،أو
ما بعد ما يزعم أنه (رحيل األسد) .حيث من الطبيعي وقتها
أن تعود العالقات بين سورية وتركيا ،على إفتراض رحيل
الرئيس األسد ،بين نظامين متطابقين ،لكن الجديد هنا،
توقيت تصريحات رئيس الوزراء التركي ،ما يرجح الرواية
األولى في النص ،وإن جرت محاوالت خجولة وتبريرية
للتصريح.
وال بد أنّ مصالحة تركيا مع روسيا ،ستفرض مستجدات
على الموقف التركي اتجاه دمشق ،لكن سورية التي
تضررت كثيرا ً من التآمر التركي عليها ،لن تتقبل ذلك
بسهولة ،إال إذا اقتصر على التنسيق بمكافحة اإلرهاب ،في
حال تح ّولت تركيا جديا ً إلى مناهضته وأوقفت تآمرها على
سورية.
ومن األحداث المتسارعة ما كشفته حديثا ً وسائل إعالم،
عن مطالبة جهاز أمن الدولة القطري من الجهات المالية
المختصة في قطر ،موافاته بأرصدة  5من كبار رجال
األعمال السوريين المقيمين في اإلم��ارة ،والذين نشطوا
بشكل واسع في دعم الجماعات المسلحة في سورية.

كما تحدثت هذه الوسائل ،عن قيام المخابرات القطرية
بالقبض على المليونير السوري معتز الخياط ،رئيس
مجلس إدارة شركة أورباكون للتجارة والمقاوالت التي
تتخذ من قطر مقرا ً لها ،والذي كانت قطر بحسب المصادر
تعتمد علية في تأمين السالح للعصابات اإلرهابية ،والذي
يقال أنه من المقربين جدا ً من الشيخة موزة ،وقد تم اعتقاله
أثناء وجوده على متن يخته الخاص ،حيث كان يقيم حفل
عشاء لبعض أصدقائه.
وم��ن األح����داث ال��م��ت��س��ارع��ة ،ال��م��وق��ف ال��ح��دي ج��داً؛
لإلتحاد األوروب��ي في اجتماعه األخير بمواجهة روسيا،
وما استتبع من ردة فعل روسية شديدة ،فهمت واشنطن
أبعادها ،فأوفدت وزير خارجيتها إلى موسكو للتهدئة في
فترة (عصيبة) بالنسبة للواليات المتحدة ،بعد خروج
بريطانيا من اإلتحاد ،األمر الذي ينعكس عليها أيضا ً بشكل
سلبي .وحيث ُتقبل على إنتخابات رئاسية جديدة ،تهم
اإلدارة األميركية الحالية أن ال تحشرها بمواجهة الحزب
الجمهوري.
واألهم أن واشنطن التي ج ّربت كل الخيارات سواء على
صعيد أوكرانيا أو سورية ،فيبدو أنها بدأت تستوعب أنها
دون التوافق مع روسيا ،لن تتمكن من الخروج من المأزقين
بأقل قدر من الخسائر ،سيما وأن الحلفاء اإلقليميين لم
يتمكنوا ولن يتمكنوا من تحقيق أيّة إنجازات ،بل بدأت
شرارات أفعالهم الغبية تصل إليهم.
وتعلم واشنطن (أو هكذا يفترض) أن توجهات تابعين
تقليديين لها ،في الفترة األخ��ي��رة للتنسيق مع الكيان
الصهيوني ،لن يجر ه��ؤالء إال إل��ى مزيد من العزلة في
اإلقليم ،والفشل ،وإلى تسعير الخالفات بين أجنحتهم،
حيث يجد من هم خارجها فرصة إلستخدام تلك التوجهات
ضد من هم في الحكم ،ومثل هذا اإلستخدام سيلقى قبوال ً
شعبيا ً ودعم قوى سياسية منظمة وقوية في اإلقليم ،طالما
هي اليد ممدودة لـ «إسرائيل».

وال يغيّر من هذه القواعد ،تصريحات أميركية مكابرة هنا
أو هناك ،لغايات اإلستهالك (المحلي) األميركي ،أو لغايات
تقديم جوائر ترضية ،للتابعين التقليديين ،الذي أصبحوا
مكلفي الوالءعلى المصالح اإلستراتيجية األميركية.
وفي األسابيع األخيرة شهد األردن  3اعتداءآت إرهابية
متتالية في إربد والبقعة وعلى الواجهة الشمالية الشرقية
لحدوده ،ما أسقط شهداء وجرحى ،وما يظن من توافر
خاليا نائمة تشكل الجماعات السلفية «الجهادية» ومهربي
المخدرات والسالح بطانات حاضنة لهذه العصابات.
وج��اء الحادث اإلرهابي الفظيع في نيس الفرنسية،
ليوقظ من «أرخ��ى ب��دن�اً» في ال��غ��رب ،وظ��ن أن الحلول
الترقيعية لمشكالت اللجوء ودع��م جماعات (معتدلة)
مسلحة ،ومزاعم محاربة اإلرهاب فيما هم يغذونه مباشرة
وبالواسطة ،بأمل إسقاط سورية ،وإحتالل العراق بجهود
غيرهم ،ودون جحافل عسكرية أميركية ـ ستجدي نفعاً،
ليثبت مجددا ً خطر هؤالء ،وابتعادهم بالمطلق عن الواقع،
ما يستدعي محاربة حقيقية لإلرهاب بالتنسيق مع المحور
الذي حاربه فعالً وحقق انجازات مهمة على هذا الصعيد.
وحيث تستعد «داعش» لإلنطواء والعمل تحت األرض
بعد معركة الموصل القادمة ،وما يحققه بالتزامن الجيش
العربي السوري من إنجازات متتالية ،بمساعدة حلفائه،
وحيث تتالشى فرص حلفاء السعودية في اليمن ،وتتجه
النية لتوحيد القوى العاملة ضد العصابات اإلرهابية في
ليبيا في مجلس موحد ،يتضح أن كل ش��يء ،يتجه إلى
إسقاط العصابات اإلرهابية والجهات الداعمة لها.
لقد جاء حادث مدينة نيس اإلرهابي الفظيع ،بمثابة
إطالق رصاصة (الرحمة) على العصابات اإلرهابية وعلى
الفكر والفعل المبرر والداعم لإلرهاب ،ونخال أن ما بعد هذا
الحادث ليس كما قبله بالضرورة.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

رأت مصادر تابعت
المسار االنقالبي في
تركيا استحالة وقوف
دولة خارجية وراءه
من دون أن تسعى
لتأمين حضانة سياسية
داخلية مترافقة مع
حركة لحزب معارض
على األق ّل ونزول إلى
يحصن الجيش،
الشارع
ّ
بما يشبه الحضانة
التي وفرها الشارع
المصري للجيش في
وجه شارع اإلخوان.
كما استبعدت الروايات
عن تدخل أميركي إلنقاذ
الحكم التركي من قاعدة
«أنجرليك» مع الحملة
التركية على واشنطن
لتسليم الداعية فتح الله
غولن.
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يتوعد المتورطين بالإعدام
ا�ستمرار االعتقاالت في تركيا و�أردوغان َّ
ش��ارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغ���ان ،أمس،
في جناز ِة عد ٍد من الضحايا ،الذين سقطوا في االنقالب
العسكري الفاشل.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشود من أنصاره،
«إنّ الشعب رد على الخطوة اإلرهابية ...وقد ت ّم اعتقال
اآلالف من هذه الجماعة ،بينهم قضاة ومدعون» ،مؤكدا ً
أنّ كل الجنراالت والمتورطين في محاولة االنقالب سيتم
اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.
كما أ ّكد أردوغان أنّ وزارة العدل التركية على اتصال
بالواليات المتحدة والدول الغربية ،من أجل تسليم عبد
الله غولن وكل المتورطين معه بالوقوف وراء محاولة
االنقالب ،التي أدت إلى مقتل  160شخصاً.
الرئيس التركي أضاف «نحن حلفاء استراتيجيين..
وأنتم طالبتمونا حتى اآلن بتسليم العديد من اإلرهابيين
وسلمناهم واح��دا تل ّو اآلخ���ر»« .أرج��وك��م سلمونا هذا
الشخص اآلن ال��م��ت��ورط ف��ي م��ح��اول��ة االن��ق�لاب التي
شهدتها البالد» ،مشيرا ً إلى أنّ «بعض الشخصيات تدلي
بتصريحات غير حقيقية من الواليات المتحدة ودول
الغرب».
أردوغان أضاف خالل الجنازة( ،تعلي ًقا ً على مطالب
بإعادة عقوبة اإلع��دام) أ ّنه «في الديمقراطيات ال يمكن
تجاهل مطالب الشعب ،ه��ذا حقكم ،وه��ذا الحق ستتم
دراسته دستور ّيًا واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات
المعنية .تخلينا حتى اليوم عن العواطف ،واتخذنا
قراراتنا بعد التفكير ملية .واآلن سنقدم على هذه الخطوة
بنفس الطريقة وبغاية اإليجابية».
كما و قال «تحولت حركة من لم ترقهم وح��دة بلدنا
ولحمة شعبنا ،من أجل السيطرة على دولتنا ،إلى عمل
مسلح في  15يوليو ،بأمر من عقول م��دب��رة»« .لسنا
انتقاميين ،والله هو العزيز المنتقم .لهذا علينا اإلقدام
على خطواتنا بالتفكير والعقل والعلم والخبرة ،بعيدًا عن
الشعارات».
و أكد قائالً «ستستمر العمليات في جميع مؤسسات
الدولة إلزالة هذه الفيروسات (منتسبي منظمة فتح الله
غولن) ،ألنها تغلغلت في جميع أجهزة الدولة كالسرطان،
ونحن َنعلم ذلك جيدًا و ُنخبر كافة الجهات المعنية به».
جاء ذلك في وقت ،أكد رجل الدين التركي المقيم في
الواليات المتحدة فتح الله غولن ،الذي تتهم تركيا أتباعه
بتدبير محاولة االنقالب العسكري الفاشلة ،إن محاولة
االنقالب هذه «ربما كانت مفتعلة».
كولن قال أ ّنه «يوجد احتمال ضعيف بأنّ هذا ربما
كان انقالبا ً مفتعالً .ربما كان الهدف منه توجيه اتهامات
قضائية و(استهداف) جمعيات» .وحث الشعب التركي
على ع��دم النظر إل��ى االنقالبات العسكرية من منظور
إيجابي.
المعارض التركي أضاف إنّ الديمقراطية ال يمكن أن
تتحقق من خ�لال العمل العسكري ،وق��ال «يبدو أنهم
(جماعة اردوغان) لن يتساهلوا مع أيّ حركة أو جماعة

أو منظمة ال تخضع لسيطرتهم الكاملة» ،على حد قوله.
إلى ذلك ،أبلغ وزير الخارجية األميركي جون كيري
نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن االدعاءات بتورط
واشنطن في االنقالب الفاشل ،كاذبة وتضر بالعالقات بين
البلدين العضوين في حلف شمال األطلسي.
جون كيربي المتحدث باسم الخارجية األميركية قال
في بيان ،إن كيري أكد دعم واشنطن للحكومة التركية
المنتخبة ديمقراطيا ،داعيا ً إياها إلى ضبط النفس واحترام
سيادة القانون خالل تحقيقاتها في هذه المؤامرة.
وأردف قائالً «لقد أوض��ح وزي��ر الخارجية األميركي
أنّ الواليات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم المساعدة
للسلطات التركية التي تباشر هذا التحقيق ،الفتا ً إلى
أنّ وزير الخارجية التركي «شكر الواليات المتحدة على
دعمها».
وف��ي سياق متصل ،ق��ال وزي��ر الخارجية الفرنسي
ج��ان م��ارك إي��رو ،أم��س ،إنّ فشل االن��ق�لاب في تركيا ال
يمنح الرئيس أردوغ���ان «شيكا ً على بياض» لتجاوز
الديمقراطية ،مؤكدا ً على ضرورة إعمال أحكام القانون في
تركيا ،وأ ّنه ال يمكن أن يكون هناك تطهير دون أن يأخذ
القانون مجراه.
كما أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن وزراء االتحاد
األوروب��ي سيؤكدون ،اليوم االثنين ،في اجتماعهم في
بروكسل على ضرورة التزام تركيا بمبادئ الديمقراطية
األوروبية.
ف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال م��س��ؤول تركي كبير لوكالة
«رويترز» ،أمس ،إنّ الحكومة استعادت السيطرة على

م�سلحون يحتجزون رهائن في يريفان
ويطالبون باالفراج عن راديكالي �أرمني
أعلن جهاز األمن القومي األرميني
ع��ن مقتل ش��رط��ي وإص��اب��ة اثنين
آخ��ري��ن ،ب��ع��د أن ه��اج��م مسلحون
مركزا ً للشرطة في ضواحي يريفان
واح��ت��ج��زوا  7رج��ال أم��ن ،مطالبين
باإلفراج عن معارض راديكالي.
وقد استولت مجموعة من المسلحين
على مركز للشرطة ،أمس ،واحتجزت
 7من عناصره في حي اريبوني في
ضواحي يريفان ،وطالبت باإلفراج
عن زعيم جبهة المعارضة الراديكالية
لإلنقاذ الوطني «أرمينيا الجديدة».
وفي وقت الحق ،أفاد مجلس األمن
القومي بنجاح القوات الخاصة في
تحرير رهينتين م��ن ي��د المجموعة
المسلحة التي استولت على مركز
الشرطة في يرفان.
وفي السياق ،صرح رئيس المكتب
الصحفي للشرطة األرمنية ،أشوت
أه��ارون��ي��ان ،أن ق��وات األم��ن طوقت
مركز الشرطة ،وأغلقت جميع الطرق
المؤدية إلى منطقة اريبونى ،وشرعت
في التفاوض مع المسلحين.
ك��م��ا أع��ل��ن ج��ه��از األم���ن القومي
األرم���ي���ن���ي أنّ م��ج��م��وع��ة ت��اب��ع��ة
للمسلحين ،سعت لنشر معلومات

مضللة حول بداية انتفاضة واستيالء
على المنازل والمباني.
هذا و كان زعيم الجبهة المعارضة
جيراير سيفيليان ،قد شارك في نزاع
ق��ره ب��اغ ،وت�� ّم القبض عليه بتهمة
استخدام وحيازة األسلحة بشكل غير
شرعي.
وكانت محكمة في العاصمة األرمنية
يرفان قررت يوم  22حزيران الماضي،
اعتقال سيفيليان لمدة شهرين ،بتهمة

«اس��ت��ح��واذ غير ق��ان��ون��ي للسالح،
بيع وتخزين ونقل أو حمل األسلحة
وال��ذخ��ائ��ر وال��م��ت��ف��ج��رات ،م��ن قبل
مجموعة أشخاص باتفاق مسبق»،
ورفض المتهم اإلدالء بإفادته.
ووجه سيفيليان انتقادات للرئيس
سيرج سركسيان وأب���دى استياءه
من الطريقة التي تدير بها الحكومة
ال��ص��راع��ا ً ف��ي إق��ل��ي��م ق���رة ب���اغ في
أذربيجان.

أنحاء البالد رغم أنّ مجموعات قليلة من مدبري االنقالب
ال تزال صامدة في اسطنبول لكنها لم تعد تشكل خطراً،
مضيفا ً «إ ّنه لم يلق القبض بعد على بعض العسكريين
المهمين لكن يبدو من المرجح اإلمساك بهم قريباً».
هذا و كانت قناة «خبر تورك» التركية ،قد أشارت في
وقت سابق ،إلى أنّ زعيم االنقالبيين المفترض ،و هو قائد
القوات الجوية التركية سابقاً ،الجنرال أقين أوزتورك ،ت ّم
إيقافه في إطار التحقيق بمالبسات االنقالب الفاشل.
وأض��اف��ت ال��ق��ن��اة أنّ أوزت����ورك احتجز ف��ي قاعدة
«أكينجي» الجويّة ،بالقرب من العاصمة أنقرة ،مضيف ًة
أنّ عسكريين آخرين كانوا معه القوا أسلحتهم وسلموا
أنفسهم للسلطات.
أوزت���ورك ،و خالل التحقيق معه ،اتهم رئيس هيئة
األركان الجنرال آكار خلوصي بالتواطؤ معه ،و قال «أنا
فعلت ذلك بالتعاون مع آكار خلوصي».
من جهتها ،قالت وكالة «األن��اض��ول» الرسميّة ،بأنّ
قوات األمن أوقفت قائد الفيلق الثالث في الجيش التركي،
إردال أوزتورك ،وعضو المحكمة الدستورية ،ألب أرسالن
ألطان ،في إطار التحقيقات الجارية.
وفي وقت سابق ،أعلنت مصادر أمنية عن توقيف قائد
عام الجيش الثاني اللواء ،آدم حدوتي ،ورئيس أركانه
عوني آنغون ،في والية مالطية وسط البالد.
كما ق��ررت محكمة تركية في والي��ة دنيزلي ،أمس،
اعتقال  52عسكريا ً برتب مختلفة بينهم قائد ل��واء
الكوماندوز الـ 11والحامية العسكرية في الوالية العميد
كامل أوزهان أوزبكر.

وفي حادث منفصل ،أفادت وسائل إعالم تركية بأنّ
قرابة  50جنراال ً وأميراال ً أوقفوا لالشتباه بتورطهم في
محاولة االنقالب ،باالضافة إلى  100ضابط.
وأوضحت المصادر ،أ ّن��ه في إط��ار العمليات األمنية
التي تش ّنها السلطات ضد ما يسمى في تركيا بـ»الكيان
الموازي» المتهم بالضلوع في المحاولة االنقالبية ،أوقفت
قوات األمن 10 ،أشخاص منه.
وطالت موجة االعتقاالت ،وفق المعطيات األخيرة ،نحو
 3أالف عسكري ،بينهم ضباط من رتب مختلفة ،والبعض
منهم برتب عالية ،متهمين بالتورط في محاولة االنقالب.
هذا وأقيل أكثر من  2700قاض في مختلف المحاكم،
بينهم ما ال يقل عن  10قضاة في المحكمة اإلدارية العليا
أوقفوا لالشتباه بتورطهم في االنقالب.
إلى ذلك ،أحالت السلطات اليونانية ،أمس ،إلى القضاء
 8عسكريين أتراك فروا إليها عقب محاولة االنقالب ،حيث
تم نقلهم إلى القصر العدلي بمدينة أليكساندروبولي،
مكبلين ببعضهم ،على متن حافلة خاصة.
ه��ذا وم��ن المنتظر أن يخضع العسكريون لعملية
تحقيق من قبل السلطات اليونانية القضائية ،والمثول
أمام المحكمة خالل فترة وجيزة ،حيث قالت المتحدثة
باسم الحكومة اليونانية أولجا جيروفاسيلي« ،سنضع
في عين االعتبار التهم الموجهة للعسكريين األتراك التي
تتضمن المحاولة االنقالبية ضد الديمقراطية ،والنظام
الدستوري في تركيا».
وكانت مروحية عسكرية تركيةّ ،
حطت أول من أمس،
في مدينة أليكساندروبولي اليونانية المحاذية لحدود
تركيا ،وعلى متنها  8عسكريين شاركوا في محاولة
االنقالب ،قبل أن تتسلمها السلطات التركية في وقت الحق
من اليوم نفسه.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم الحكومة التركية
نعمان قورتولموش إن العسكريين الموقوفين على
خلفية محاولة االنقالب ،سيحالون إلى المحاكمة خالل
فترة وجيزة لينالوا جزاءهم العادل.
وتوعد قورتولموش بمحاسبة المتورطين في محاولة
االنقالب ،مشيرا ً أنّ الشعب تمكن ببصيرته وفعله المقاوم
من دحر اإلنقالبيين وإفشال محاولتهم ،معتبرا ً أنّ «تركيا
لم تشهد محاولة إنقالبية بهذا القدر من الوحشية ولهذا
رفضها الشعب ونزل إلى الشوارع والميادين رغم إطالق
اإلنقالبيين النار وقصفهم لمؤسسات الدولة».
وشدد المتحدث التركي على أ ّنه «ال يمكن للذين لهم
صلة بمنظمة فتح الله غولن اإلرهابية ،البقاء مموهين في
مؤسسات الدولة» ،متعهدا ً بـ»الكشف عن الجهات التي
تقف وراء المحاولة اإلنقالبية ،وكل الجهات المرتبطة
بها ،ومحاسبتهم».
وأعرب عن اعتقاده أ ّنه «عقب محاولة االنقالب الفاشلة
في تركيا فإن الواليات المتحدة لن تبقى غير مبالية
حيّال طلب أنقرة تسليم فتح الله غولن زعيم المنظمة
اإلرهابية».

فال�س :منفذ هجوم ني�س اعتنق الفكر المتطرف م�ؤخر ًا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية،
أمس ،أنّ  85مصابا ً في هجوم مدينة
نيس الفرنسية ال��دام��ي ال يزالون
في المستشفى 18 ،منهم في حالة
حرجة.
ع��ل��ى صعيد متصل بالحادثة
الدموية اعتقلت الشرطة الفرنسية،
رجالً وامرأة على عالقة بمنفذ هجوم
نيس .وبذلك بلغ عدد المحتجزين
في إطار التحقيق  7أشخاص ،حيث
كان قد تم اعتقال خمسة أشخاص
في اليومين األخيرين.
وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت،
في وقت سابق ،شخصين ،أحدهما
طليقة منفذ الهجوم ،في إطار الجهود
لكشف حيثيات العملية اإلرهابية في
مدينة نيس ،ولم تكشف الشرطة أيّ
معلومات عن المعتقلين اآلخرين.
في غضون ذلك ،أكد رئيس الوزراء
مانويل فالس ،إنّ الرجل ال��ذي قام
بالهجوم بشاحنة وقتل ما ال يقل عن
 84شخصا ً أثناء احتفالهم بالعيد
الوطني في مدينة نيس الفرنسية
تح ّول إلى التطرف الديني منذ فترة
حديثة ،مضيفا ً «التحقيق سيثبت
هذه الحقائق ولكننا نعرف اآلن أنّ
القاتل تطرف بسرعة جدا».
فالس أشار إلى أنّ األجهزة األمنية
منعت  16هجوما ً خالل ثالث سنوات،

إلى أنّ ما حدث الخميس ،كان يمثل
أس��ل��وب عمل تنظيم «داع���ش» في
إقناع أشخاص مضطربين نفسيا ً
بتنفيذ هجمات بأي طريقة ممكنة ،و
أضاف إنّ «داع��ش تعطي أشخاصا ً
غير مستقرين أف��ك��ارا ً أيدولوجية
تسمح لهم بتبرير أفعالهم ..هذا ربما
ما حدث في قضية نيس».
وك��ان��ت ال��ت��ح��ري��ات ق��د أثبتت
بعد تحديد ه��و ّي��ة منفذ الهجوم،
هو تونسي مقيم في فرنسا اسمه
محمد الحويج بوهالل ،و له سوابق
إجرامية ،وأكد النائب العام الفرنسي

فرانسوا موالينس ،في مؤتمر صحفي
أنّ «منفذ الهجوم ،كان قد حكم عليه
بالسجن لمدة ستة أشهر هذا العام».
م��والي��ن��س أض���اف إنّ «القضاء
الفرنسي حكم على بوهالل بالسجن
ستة أشهر جراء مشاركته في شجار
نتيجة حادث سيارة» ،مؤكدا ً أنّ «له
سوابق ما بين عامي 2016-2010
تتعلق بالسرقة والتهديد والعنف ،إال
أنه لم يكن مالحقا ً من قبل المخابرات
الفرنسية ،ولم يكن اسمه مدرجا ً في
قائمة المشتبه بصلتهم باإلرهاب في
البالد».

