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تركيا ما بعد
محاولة االنقالب...
 جمال محسن العفلق
ك��اد أن يتحقق زل ��زال سياسي ف��ي المنطقة ل��و أنّ االنقالب
نجح وت ّم عزل أردوغ��ان ،ولكن وألسباب ما زالت مجهولة فشل
االنقالب ،فك ّل المؤشرات تد ّل على تدخل دولي كبير عطل نجاح
االنقالب وهناك معلومات صحافية تكاد تكون مؤكدة تتحدث عن
تعطيل ألنظمة طائرات «اف  »16أميركية الصنع ،كما أنّ ما جرى
في الداخل التركي يوحي بأنّ أردوغان كان على علم بهذا االنقالب
وإنّ إطالق التكبيرات في عموم مساجد تركيا كان بمثابة شيفرة
لجمع أتباع حزب العدالة والتنمية ،فوصول القوات العسكرية إلى
المطار يعني السيطرة عليه وتعطيل أنظمة المالحة ،ولكن ما جرى
أنه وبمجرد وصول المدنيين فتح المطار ولو جزئيا ً في انتظار
طائرة أردوغ��ان ،وال يمكننا الوقوف على حقيقة ما جرى ولكن
المؤكد أنّ هناك تقاطعات كثيرة واسئلة ستبقى معلقة ،قد تكشف
عن طريق من شاركوا في االنقالب أو عن طريق الذين افشلوا هذا
االنقالب.
والواضح أنّ أردوغان خرج بمجموعة كبيرة من النتائج ،بدأت
بتصفية واعتقال آالف الضباط من أعلى الرتب العسكرية وصوالً
إلى طالب ضباط ما زالوا يتلقون العلوم العسكرية ،كما اتخذت
إج��راءات بحق القضاة من المحكمة العليا إلى القضاة العاديين
في عموم تركيا ،وه��ذا سيعطي الردوغ��ان فرصة تصفية كافة
خصومة السياسيين بمن فيهم من هم في حزبه .فالقضية ليست
تطهيرا ً بل هي عملية تدجين وترويض للخصوم حيث سيكون من
الصعب على أحد من المعارضة على األق ّل في هذه المرحلة ،وإال
ستكون التهمة جاهزة إنّ المعارضين مع محاولة االنقالب.
هذه هي المكاسب المؤقتة التي حققها أردوغ��ان اليوم ،ولكن
على المدى البعيد سيجد نفسه محاصر بالمعارضين من الجيش
ومن األحزاب األخرى ،فصورة تركية العلمانية لم تعد موجودة.
والواضح أنّ اردوغ��ان يريدها بلدا ً إسالميا ً بالمطلق ليصل في
ما بعد إلى لقب الخليفة الذي طالما حلم به وتحدث عنه انصاره
ومؤيدوه.
وتركيا اليوم ستكون مجبرة على قبول سياسة أردوغان بدعم
الجماعات اإلرهابية ،وهذا بح ّد ذاته سيكون خنجرا ً في الخاصرة
التركية ال�ت��ي ستشهد ق��ري�ب�ا ً ص��راع �ا ً بين «االس�ل�ام المعتدل»
و»االس�لام المتشدّد» الذي يم ّوله ويدعمه أردوغ��ان عبر التعاون
مع داعش والنصرة وجماعة نورالدين زنكي في سورية ،فهذه
الجماعات تعمل في فلك مدرسة القاعدة التي تفرخ الجماعات
اإلرهابية.
وتركيا اليوم ليست أق��وى بعد فشل االن�ق�لاب هي بالحقيقة
دخلت مرحلة جديدة من العنف ،الذي سيبدأ بالسياسة وفي النهاية
سيصل إلى الشارع ،فعدد ثالثة آالف ضابط ليس بالعدد القليل
ليقول عنهم أردوغ��ان إنهم مجموعة صغيرة ،ومسرحية اتهام
الواليات المتحدة بأنها دولة معادية كونها تحمي خصم اردوغان
فتح الله غولن المقيم في أميركا هي عملية استعراض لرجل أجبر
على التواصل مع انصاره من مكان مجهول عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،فتركيا اليوم تحت المطرقة الغربية ولن يكون هناك
أي فرصة لألتراك في التحدث مع أوروبا أو أميركا بالندية والقوة
ّ
التي يحاول اإلعالم تصويرها .وقريبا ً سنجد تركيا تنقلب على
هذه التصريحات وتتحدّث عن عالقات مميّزة مع أميركا.
فالصور التي انتشرت والتي كان ألنصار حزب العدالة والتنمية
فيها نصيب كبير ،حيث كانوا يمارسون دور الدواعش في تعذيب
ال�ج�ن��ود األت ��راك المستسلمين يمثل ص��ورة تركيا المستقبل،
فالتطبيق الديمقراطي بالنسبة لمثل هذه األحزاب هو إقصاء اآلخر
ال الحوار معه .وإذا ما نجح أردوغان في طرح إعادة تفعيل عقوبة
اإلعدام في تركيا للسياسيين ،فهذا يعني أنّ تركيا ستشهد دموية
تذكر الشعب التركي بعهود السالطين العثمانيين ،حيث كانت تت ّم
االغتياالت وعمليات القتل على الشبهة ال اليقين.
إنّ تركيا الغارقة اليوم في بحر من المشاكل الداخلية واالقليمية
والدولية في طريقها إلى انقسام كبير ،وه��ذا ليس نتيجة تدخل
دول��ي فيها إنما نتيجة طبيعية لسياسة ح��زب العدالة والتنمية
المؤسس على نهج
صاحب عبارة «صفر مشاكل» ،هذا الحزب
َّ
جماعة اإلخ��وان المسلمين والتي ال تعترف باآلخر حتى لو كان
اس�لام�ي�اً ،فما يقوم ب��ه أردوغ ��ان يرشح تركيا إل��ى دول��ة فاشلة
محاطة بمجوعات إرهابية تتبادل معها المصالح ،وتخدم بقاء
حزب العدالة والتنمية الذي يقود تركيا نحو االستبداد العثماني،
فهل سيكون العالم قادرا ً على قبول مثل هذه الدولة؟ وهل ستكون
اميركا قادرة على تح ّمل دولة أخرى؟؟ تمارس االستبداد وملف
حقوق االنسان لديها ملطخ بدماء الناس؟ إنّ وصول اإلرهاب إلى
الغرب سيجبر الدول الغربية على االعتراف بحقيقة واحدة ،أنهم
يدعمون الدول الصانعة لإلرهاب وتركيا أحدى هذه الدول.
فمشاكل تركيا لم تبدأ بعد رغم وجود ملفات كبيرة ،مثل مذابح
األرم��ن وح�ق��وق األقليات وال �ص��راع ال��دام��ي م��ع األك ��راد وعبور
الجماعات اإلرهابية إلى ك ّل من سورية والعراق ،باإلضافة إلى
وجود مد ّبري العمليات اإلرهابية التي تنفذ في سورية في فنادق
أنقرة ،وتحت حماية المخابرات التركية .وتح ّول تركيا إلى بلد
عبور وعبور معاكس لمنفذي الهجمات اإلرهابية في أوروب��ا،
ك ّل هذه الملفات المعلقة اليوم باإلضافة إلى ما يحدث من عمليات
إقصاء وتصفية داخلية سيكون على أردوغ��ان مواجهتها ،كما
سيكون على الغرب وأميركا تح ّمل ضريبة حماية أردوغان فهو
يعمل وفق أجندة تقديم الخدمات للحصول على تسهيالت فهل
سيكون الرأي العام الغربي ق��ادرا ً على قبول مثل هذه المعادلة؟
الجواب األكيد أنّ الغرب لن يستطيع تح ّمل هذا الفشل ،وأنّ عملية
إرهابية جديدة يكون منفذها ق��ادم من مطار اسطنبول ستكون
كفيلة بقلب الطاولة من جديد على تركيا وليس على أردوغ��ان
وحده...

رئي�سة الوزراء البريطانية تلتقي ميركل
في �أول زيارة خارجية لها
قالت متحدثة بريطانية أمس ،إنّ رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي ستلتقي
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل يوم األربعاء القادم ،لمناقشة سبل التعاون
فيما تستعد بريطانيا لالنسحاب من االتحاد األوروب��ي وذلك في أول زيارة
خارجية لها بعد توليها المنصب.
وأضافت المتحدثة في بيان أن ماي ستتوجه بعد ذلك إلى فرنسا يوم
الخميس للقاء الرئيس فرانسوا هوالند ،إلجراء محادثات بشأن االنسحاب
وهجمات نيس والتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب.
في غضون ذلك ،قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ،أمس ،إ ّنه من
المبكر جدا ً تحديد متى ستفعل بريطانيا المادة  50التي تتضمن السبل الرسمية
لالنفصال عن االتحاد األوروب��ي ،والمدة الزمنية التي ستستغرقها لوضع
إستراتيجيتها بشأن محادثات الخروج.
فالون أض��اف في مقابلة أ ّن��ه «من المبكر ج��دا ً وضع ج��دول زمني محدد.
الحكومة الجديدة شكلت للتو  ...األربعاء والخميس الماضيان» ،مشيرا ً أ ّنه
«سيتم اآلن إعداد إستراتيجية التفاوض وفور االنتهاء منها سترون بدء العملية
بشكل رسمي».
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م َْن يقف في وجه ال�سلطان الهائج...؟
 سعد الله الخليل
س��واء كان االنقالب التركي «الفاشل» في الشكل حركة
عسكرية إلزاحة الرئيس رجب طيب أردوغ��ان من السلطة،
وتصحيحية ل�م�س��ار ال �س �ي��اس��ات ال�ت��رك�ي��ة ف��ي السنوات
األخيرة ،أو سيناريو متس ّرع لمسرحية أردوغانية بهدف
إي �ج��اد م �خ��ارج س�ي��اس�ي��ة ع�س�ك��ري��ة ج�م��اه�ي��ري��ة للمشاكل
الداخلية التي تعصف بالمشهد التركي ،فقد أتت أ ُكلها من
حيث ه ّز الصورة النمطية للسلطنة العثمانية الحديثة التي
دأب أردوغ��ان على رسمها منذ وصوله إلى السلطة ،والتي
توحي بأنّ تركيا بلد المؤسسات والتي ُتحترم فيها القوانين
واألنظمة من الكبير قبل الصغير ،وتؤمن بتداول السلطة
وإنْ كانت االنتخابات ال توصل إال «العدالة والتنمية» إلى
سدة الحكم ،وهو ما انهار أمام مشهد االنقالبّ ،
بغض النظر
عن األسباب والدوافع والجهات التي هيأت ،وخططت لتبدو
بنية السلطة األردوغانية على حقيقتها والمبنية على رمال
ال أساس لها.
وأي خطر حقيقي حمله على
ماذا لو كان االنقالب حقيقياً؟ ّ
بنية سلطة أردوغ��ان؟ أسئلة تضاف إليها عشرات األسئلة
التنصل منها ،عن حقيقة
التي تتبادر إلى الذهن وال يمكن
ّ
ً
تف ّرد الجيش التركي بالقرار العسكري للبالد بعيدا عن سلطة
أردوغ��ان ،الذي دأب خالل السنوات الماضية على حمالت
تطهير وتطويع للمؤسسة العسكرية في سياق ج ّرها إلى
بيت الطاعة ،شأنها شأن باقي المؤسسات الحكومية ،فما
واجهه الجيش من مالحقات لقياداته ضمن قضايا أبرزها
التي اشتهرت باسم «الكيان ال�م��وازي» ،وما نجم عنها من
س ْوق جنرالت للمحاكم والسجون عقب طردهم من الخدمة،

كوالي�س
خفايا

والتي اعتقد أردوغان حينها سيطرته المطلقة على المؤسسة
العسكرية ،كسيطرته على السلطة التشريعية بس ْوق النواب
المعارضين لسياساته ورؤيته إلى المحاكم ،ونفس السلوك
تعاطى م��ع السلطة القضائية واإلع�لام�ي��ة ب��رف��ع عشرات
اآلالف من الدعاوى بحق اإلعالميين والناشطين ،وليأتي
االنقالب كاختيار يثبت فشل أردوغ��ان رغم ك ّل ممارساته
مؤسستهم واستحالة القدرة
ولي ذراع
ّ
بتطويع العسكرّ ،
على الحفاظ على نقاء والئها لرؤية الحاكم بأمر األتراك
واألمة السلطان األوحد رجب طيب أردوغان.
في الرؤية المقابلة والتي ترى بافتعال أردوغان لالنقالب
تطبيقا ً لرؤية نيكوال ميكيافيلي ،بأنّ التاريخ يسجل الغايات
وال يتط ّرق للوسائل ووفق نصيحته األبرز للساعين إلبراز
قوتهم أم��ام الجميع والراغبين بالقضاء على معارضيهم،
بضرورة خلق انقالب والقضاء عليه ،وهو ما بدا واضحا ً
بتعاطي أردوغ ��ان مع االن�ق�لاب فبدت مخرجات االنقالب
ّ
بغض النظر عن حقيقة
كما لو أنّ أردوغ��ان افتعل االنقالب
من أطلق شرارة االنقالب ،وهو ما ستكشفه قادمات األيام،
فلو أثبتت صحة ت��و ّرط السلطان بحركة بهلوانية لتثبيت
ركائز حكمه ،فإنّ في ذلك إثباتا ً للرؤية القاصرة لإلخوان
المسلمين اتجاه الحكم ،وأبرز قواعدها باالستعداد للتفريط
بأغلى ما تملك الدولة في سبيل مكاسب تكتيكية بسيطة ،فمن
أي انقالب عسكري ال تضاهي مكاسب
المعروف أنّ نتائج ّ
سياسية ضيقة ،كونها تع ّرض الجيش لالنقسام وتض ّر
بهيبته التي يبنيها بصورة تراكمية ،وحين يضطر الجنرالت
للعب تلك الورقة فإنّ مب ّرراتها درء خطر كبير ،فما المخاطر
التي استشعر أردوغ��ان بقربها غير اهتزاز عرش سلطنته
وال�ح��اج��ة لعودته إل��ى واج�ه��ة ال�ح��دث ،وه��و م��ا ي�ب� ّرر ربما
أسلوب تعاطي أردوغ��ان مع االنقالب بالضرب من حديد،
بدءا ً من حملة االعتقاالت التي شملت ستة آالف تركي خالل

ست وثالثين ساعة لكبار ضباط الجيش ورموز في السلك
القضائي ،ول��م يسلم منها كبير المساعدين العسكريين
للرئيس أردوغ��ان علي يازجي ،إلى دع��وة أنصاره للنزول
إل��ى ال�ش��ارع وج��رع��ات الشحن التي مارسها ض� ّد الجيش
والتي دفعت عدد منهم إلى ممارسات «داعشية» ،من ذبح
الجنود وسحلهم مرورا ً بمقتل أكثر من  290تركي باعتراف
الخارجية التركية ،وغيرها من السلوكيات كإسقاط الطائرات
المشاركة في االنقالب ،ك ّل ذلك خالل أق ّل من  24ساعة ،ما
استدعى مواقف دولية شاجبة من حلفاء أردوغان ،أبرزها
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الذي قال إنّ ما
جرى ال يمنح أردوغان شيكا ً على بياض لممارسات التطهير
لصالحه.
ف��ي ال�م��واق��ف ال��دول�ي��ة رب�م��ا نجح أردوغ� ��ان باستقطاب
تصريحات تشدّد على شرعيته عبر االن�ق�لاب ،إال أنّ تلك
المواقف وإنْ صبّت في صالحه إال أنها كانت بمثابة سندات
الحقة التحصيل ،فالمواقف الروسية واإليرانية الداعمة
لسلطة االنتخابات التركية كخيارات شعبية ،تفرض على
ألي سلطة في
أردوغان االعتراف باالنتخابات كحكم وحيد ّ
تركيا وخارجها ،وف��ي ه��ذا السياق أت��ى تصريح مستشار
وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي حسين أمير عبد اللهيان شديد
ال��وض��وح بالتأكيد ب��أنّ أردوغ� ��ان وال��رئ�ي��س ب�ش��ار األسد
رئ�ي�س��ان ش��رع�ي��ان لتركيا وس��وري��ة بحكم االنتخابات،
وبالتالي فإنّ تلك المواقف ترتب على السلطان الجديد إعادة
ترتيب أوراقه.
ربما فشل االن�ق�لاب ب��إزاح��ة أردوغ ��ان عن الحكم إال أنّ
الثابت أنّ الخطوة ع ّمقت ال�م��أزق التركي ،وأث��ارت جماح
أردوغ��ان اتجاه خصومه بما يه ّز من حضوره في الداخل
والخارج التركي ،سلوك ال يمكن ألقرب حلفائه التغاضي
عنه ،فهل باستطاعتها إيقاف السلطان الهائج؟

توقعت مصادر أممية
أن تخضع المالحقات
الجارية في تركيا،
والتي أودت حتى اآلن
بمئات القتلى وآالف
المعتقلين من القضاة
والضباط ،لمداخالت
دبلوماسية قد تنتهي
بعقوبات أوروبية
ودولية بحق تركيا
وتشكيل لجنة تقصي
حقائق من منظمات
حقوق اإلنسان يبنى
على تقريرها إذا سمح
لها بالدخول إلى تركيا
الموقف الدولي وإذا
منعت يتخذ الموقف
المناسب أمميا ً بحق
تركيا...

وا�شنطن واالتحاد الأوروبي يدعوان �أنقرة الحترام القانون ومبادئ الديمقراطية

«ويكيليك�س» ين�شر � 100ألف وثيقة حول تركيا بعد االنقالب الفا�شل
أعلن موقع «ويكيليكس» المعروف بنشره لوثائق سريّة،
أمس ،نيته نشر أكثر من ألف وثيقة تكشف هيكلية السلطة
في تركيا ،التي عاشت مؤخرا ً محاولة انقالب فاشلة.
وج��اء ذلك اإلع�لان عبر الحساب الرسمي للموقع على
«تويتر» مصحوبا ً بصورة كاريكاتورية تظهر الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ���ان وه��و يضع القيود ف��ي يد
أحد الصحفيين ،في إش��ارة إلى الحد من حرية الصحافة
واالتهامات المستمرة للنظام التركي بتقييد الحريات في
البالد.
و كتب الموقع في تغريدته «استعدوا لمعركة فنحن بصدد
نشر أكثر من  100ألف وثيقة عن هيكل النظام السياسي في
تركيا» وذلك بعد أيام من محاولة انقالب فاشلة قامت بها
مجموعات في الجيش التركي.
في غضون ذل��ك ،أعلن رئيس ال��وزراء التركي بن علي
يلدريم ،أمس ،أنّ عدد ضحايا محاولة االنقالب بلغ 208
قتلى ،وح��وال��ي أل��ف و 500ج��ري��ح ،موضحا ً « لقد قتل
 208أشخاص على األقل ،هم  60من رجال الشرطة ،و3
عسكريين ،إضافة إلى  145مدنياً».
رئيس الوزراء أضاف أن السلطات التركية احتجزت نحو
 7500شخصا ً لالشتباه في ضلوعهم بمحاولة االنقالب،
مشيرا ً إلى أنّ حملة االعتقاالت مستمرة.
وفيما يخص عودة عقوبة اإلعدام في البالد أكد يلدريم
قائالً «نحن ال نستطيع أن نتجاهل مطالب شعبنا ،لكن من
أجل عودة اإلعدام ال بد من تغيير الدستور».
وأك��د يلدريم أنّ أنقرة قد تعيد النظر في العالقات مع
واشنطن في حال عدم تسليم األخيرة فتح الله غولن الذي
تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة االنقالب ،و قال «إذا
واصلت واشنطن مطالباتها بشأن تقديم اإلثباتات ،فيمكن أن
تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في عالقات الصداقة معها».
يلدريم أض��اف «سنصاب بخيبة األم��ل إذا طلب منا
أصدقاؤنا (األميركيون) تقديم الدليل ،على الرغم من أن
أف��رادا ً من منظمة القتل يحاولون تدمير حكومة منتخبة
بموجب توجيهات من ذلك الشخص».
رئيس الوزراء التركي أشار إلى أنه من الخطأ اتخاذ قرار
متسرع بشأن عقوبة اإلعدام لكن تركيا ال يمكنها أن تتجاهل

مطالب شعبها ،مؤكدا ً أنّ إع��ادة تنفيذ العقوبة سيتطلب
تعديالً دستورياً.
من جهته أعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري أنّ
الواليات المتحدة تدعم القيادة التركية المنتخبة ديمقراطياً،
إال أنها تدعو أنقرة بحزم إلى ضبط النفس والحفاظ على
االستقرار في البالد وااللتزام بأعلى المقاييس الديمقراطية.
وأكد كيري عقب مأدبة إفطار مع نظرائه من دول االتحاد
األوروبي في بروكسل ،أمس ،أنّ واشنطن تؤيد إحالة منفذي
(االنقالب) للقضاء ،إال أنها تحذر من تحقيق أهداف خارج
ذلك ،وتشير إلى ضرورة مراعاة القواعد الديمقراطية.
كما قال الوزير األميركي إنّ واشنطن لم تتلق طلبا ً رسميا ً
من أنقرة بشأن تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه
السلطات التركية بتنظيم محاولة االنقالب الفاشلة في
البالد ،و لم تقدم أدلة حقيقية على تورط غولن.

�ساركوزي :فرن�سا لم ت�ستعد لمواجهة الإرهاب بعد «�شارلي �إيبدو»

كازنوف :لم تثبت بعد عالقة
منفذ هجوم ني�س ب�شبكات �إرهابية
انتقد نيكوال ساركوزي ،الرئيس
ال��ف��رن��س��ي ال��س��اب��ق وزع��ي��م ح��زب
الجمهوريين ،سلطات فرنسا الحالية
لعدم اتخاذها االج���راءات الالزمة
لمكافحة خطر اإلرهاب في البالد.
وق��ال س��ارك��وزي ،خ�لال مقابلة
مع تلفزيونية« ،خالل  18شهرا ً منذ
الهجوم على مقر صحيفة «شارلي
إيبدو» لم يتم فعل أي شيء مما كان
ينبغي اتخاذه في فرنسا لمواجهة
اإلرهاب».
وأش���ار س��ارك��وزي ،على سبيل
المثال ،إلى قرار بشأن محاكمة من
ينشئ مواقع إلكترونية تروج أفكار
اإلسالم المتطرف ،قائالً «وكذلك أؤيد
االط�لاع بعين فاحصة على ملفات
جميع الـ 11400شخص المدرجين
في قائمة من يمثل تهديدا ً محتمالً
وت��رح��ي��ل جميع األج���ان���ب ال��ذي��ن
يهددون أمن فرنسا».
وشدد ساركوزي على أنّ فرنسا
وق��ع��ت ف��ي ح��ال��ة ح���رب خارجية
وداخلية ،قائالً إنّ اإلره��اب ال يمكن
القضاء عليه عن طريق تعزيز األمن
ب��ال��ل��ج��وء إل���ى اح��ت��ي��اط��ي الجيش
والشرطة وال���درك ،في إش��ارة إلى
أنّ التدابير التي اتخذتها حكومة
االشتراكيين بعد اع��ت��داء نيس ال
تزال غير كافية ،داعيا ً إلى التعبئة
وخوض حرب شاملة دون تردد ضد
اإلرهاب العابر للحدود.
وعند تطرقه إلى موضوع مشاركة
فرنسا في العمليات العسكرية في
سورية والعراق ،اعتبر ساركوزي
أنّ األمر يتطلب تنظيم عمليات بريّة
هناك.

وق���ال «ف��ي��م��ا يتعلق بعمليات
فرنسا ال��خ��ارج��ي��ة ،فيجب تأمين
قنوات اتصال مع روسيا دون إبطاء
كي يكون في سورية تحالف واحد
ب��دال ً من تحالفين .إننا نحتاج إلى
روسيا لمحاربة اإلره���اب» ،داعيا ً
إلى تفعيل محاربة تنظيم «داعش»
خارجياً ،فضالً عن تحديد أه��داف
البالد في مكافحة اإلره��اب داخليا ً
بصورة أدق.
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ق����ال وزي���ر
الداخلية الفرنسي برنار كازانوف،
أمس ،إنّ التحقيق لم يثبت بعد صلة
منفذ هجوم نيس بشبكات إرهابية
وخصوصا ً تنظيم «داع���ش» الذي
تبنى الهجوم.
الوزير الفرنسي أضاف «أسلوب
التنفيذ مستوحى إل��ى ح��د كبير

من رسائل داع��ش» ،مضيفا ً أنه «ال
يمكننا استبعاد أن يقوم ف��رد غير
م��ت��وازن وعنيف بعد انتقاله إلى
التطرف بشكل سريع بتنفيذ مثل
هذه الجريمة المروعة».
وك��ان رئيس ال���وزراء الفرنسي،
مانويل فالس ،قد ص�� ّرح في وقت
سابق ،أنّ منفذ هجوم نيس ،مرتبط
بدوائر اإلسالم المتشددة ،نافيا ً في
الوقت نفسه وجود أيّ تقصير أمني
وراء الحادث.
هذا وال تزال التحقيقات متواصلة
لمعرفة ما إذا كان منفذ الهجوم له
صلة بشبكات أو بتنظيم إرهابي.
وفي إطار التحقيقات ت ّم احتجاز 7
أشخاص حتى اآلن ،قالت السلطات
الفرنسية إنّ المعتقلين لهم عالقة
بمنفذ الهجوم.

هذا و دعّ ��ت القنصلية العامة األميركية في اسطنبول
رعاياها لالبتعاد عن المنطقة التي تقع فيها القنصلية ،ألنها
تتوقع تنظيم مظاهرات قرب منشآتها عقب محاولة االنقالب
في تركيا ،حيث كانت بعض الحسابات على موقع «تويتر»
قد دعّ ت متابعيها لالحتشاد عند القنصلية.
بدورها ،دعت مسؤولة السياسة الخارجية األوروبية
فيديريكا موغيريني أنقرة إلى االلتزام بسيادة القانون،
فيما أعلنت المفوضية األوروبية أنّ تركيا ال تلتزم بالقانون
الدولي بعد محاولة االنقالب.
وأعلنت موغيريني أنّ أيّ دولة تطبق عقوبة اإلع��دام ال
يمكن أن تصبح عضوا ً في االتحاد االوروب��ي ،مشير ًة أنّ
االتحاد يتبنى موقفا ً ثابتا ً ضد تطبيق هذه العقوبة.
م��ن جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة
األلمانية شتيفان زايبرت ،أنّ العمل المحتمل في تركيا

بعقوبة اإلعدام ،التي يتحدثون عنها بعد محاولة االنقالب
الفاشل ،سيعني إنهاء المباحثات بشأن انضمام تركيا إلى
االتحاد األوروبي.
وأوضح زايبرت قائالً «هناك موقف واضح لدى ألمانيا
والبلدان األعضاء في االتحاد األوروبي :نحن نرفض اإلعدام
بشكل قطعي .البلد الذي يوجد فيه اإلعدام ال يستطيع أن
يكون عضوا ً في االتحاد األوروب��ي .وبالتالي فرض عقوبة
اإلعدام في تركيا يعني إنهاء المباحثات بشأن االنضمام.
بدوره قال المفوض األوروبي لشؤون التوسع وسياسية
الجوار يوهانس خان «ه��ذا هو ما كنا نخشاه .وقلت أنا
و(مسؤولة السياسية الخارجية) فيديريكا موغيريني بعد
االنقالب إننا نأمل في أن ما يتبع هذه األحداث سيتفق مع
المواصفات الدولية لسيادة القانون .ولكن ما نراه يظهر أنها
ال تحترم» (المواصفات الدولية).
وأج��اب يوهانس خ��ان على س��ؤال ح��ول ما إذا كانت
السلطات التركية قد استغلت األح��داث لمصلحتها ،قائالً
«إن ذلك كان مخططا ً له» ،مشيرا ً إلى أنّ القوائم بأسماء
المعتقلين كانت معدة بشكل مسبق.
وف��ي السياق ،دعّ ��ا وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أنقرة إلى حل كافة المشاكل التي تواجهها البالد،
بمراعاة صارمة للدستور التركي ،قائالً إنّ األحداث األخيرة
في تركيا لن تؤثر على العملية العسكرية التي تجريها
القوات الجويّة والفضائية الروسية في سورية.
وفي ما يخص األحداث في قاعدة إنجرليك حيث ج ّرت
سلسلة اعتقاالت في صفوف قيادة القاعدة في أعقاب
محاولة االن��ق�لاب ،ق��ال الف��روف إ ّن��ه يجب توضيح كافة
المسائل المتعلقة بالقاعدة الجويّة والواقعة في محافظة
أضنة التركية ،في إط��ار التحالف ال��دول��ي ال��ذي تقوده
واشنطن.
وبشأن العالقات الروسية-التركية ،قال الفروف إنّ
موسكو تشيد بالدعم الذي تقدمه أنقرة لها في إطار الجهود
الرامية إلع��ادة المواطنين ال��روس الراغبين في مغادرة
األراضي التركية ،إثر األحداث األخيرة ،إلى الوطن .وأكد
أنّ السلطات التركية تتعاون مع الجانب الروسي بشكل
كامل.

هجوم م�سلح في فلوريدا
و�أوباما ي�صف هجوم لويزيانا بـ«الجبان»
دعّ ���ا ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما إل��ى وض��ع حد للعنف غير
المبرر في الواليات المتحدة ،على
إثر مقتل ثالثة من ضباط الشرطة
في والية لويزيانا.
ه���ذا و ُق��ت��ل ث�لاث��ة ض��ب��اط من
الشرطة وأصيب خمسة آخرون بعد
إطالق مسلح النار في مدينة باتون
روج ب��والي��ة ل��وي��زي��ان��ا ،ووص��ف
الرئيس أوباما قتل أف��راد الشرطة
الثالثة بأ ّنه «عمل جبان» ،مؤكدا ً
أ ّنه «ال شيء يمكن أن يبرر العنف
ضد الشرطة» ،مشيرا ً إلى أ ّن��ه لم
يعرف بعد لماذا قتل أفراد الشرطة
الثالثة.
ب��دوره��ا ،أف���ادت وس��ائ��ل إع�لام
أميركية ب��أنّ ع��دد عناصر ق��وات
األم���ن المصابين ي��ت��راوح بين 5
إل���ى  ،7فيما أع��ل��ن مكتب ق��وات
ال��ش��ري��ف ال��م��ح��ل��ي��ة ،ال��ت��ي كانت
تتعامل مع الحادث بالتعاون مع
عناصر شرطة المدينة ،عن مقتل
المسلح.
كما أف��ادت وسائل اإلع�لام بأنّ
المسلح القتيل ه��و غايفن لويد
( 29عاماً) من والية ميزوري ،دون
أن تؤكد الشرطة هذه المعلومات
بصورة رسمية.
من جانبه ،أعلن رئيس شرطة
والي��ة لويزيانا مايك أدمونسون
عن انتهاء الحادث ،قائالً إنّ مكتبه
ال تتوفر ل��ه معلومات تشير إلى
وج��ود مسلحين في مدينة باتون
روج يمثلون خطرا ً على السكان
المحليين ،لكن الشرطة المحلية
أعلنت في وقت الحق عن احتجاز
شخصين مشتبه بتورطهما في قتل
الشرطيين الثالثة.

ف��ي غضون ذل��ك ،نقلت وكالة
«رويترز» عن مصدر لها أنّ الشرطة
تنظر في فرضية مفادها أن الجاني
خ���ادع رج���ال األم����ن ،ف��ق��د اتصل
هاتفيا ً ب��ـ»ال��رق��م ( »911خدمة
اإلس��ع��اف) خصيصاً ،ك��ي تصل
دوري���ة م��ن عناصر ال��ش��رط��ة إلى
المكان ال��ذي اختاره إلط�لاق النار
عليهم.
وتأتي هذه الحادثة وسط مناخ
م��ن ال��ت��وت��ر ال��ش��دي��د ف��ي عاصمة
لويزيانا التي كانت مسرحا ً لعدة
تظاهرات ضد عنف الشرطة بعد
مقتل ش���اب أس���ود ي��دع��ى أل��ت��ون
ستيرلنغ برصاص الشرطة مطلع
الشهر الحالي.
وفي سياق متصل ،أسفر هجوم
مسلح آخ��ر ،في أح��د مستشفيات
والي��ة ف��ل��وري��دا ع��ن مقتل مريضة
بالغة من العمر  88عاماً ،وسيدة

ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر  36ع��ام��ا ً من
العاملين في المستشفى.
ووق��ع ال��ح��ادث في وق��ت متأخر
ل��ي��ل أول م��ن أم����س ،ح��ي��ث دخ��ل
رج��ل يحمل بندقية المستشفى،
واقتحم إحدى الغرف وأطلق النار
على السيدة العجوز وعلى المرأة
الثانية التي كانت معها ،وأرداهما
قتيلتين.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رط��ة ف��ي مدينة
تيتوسفيل ،حيث وقع االعتداء ،أنّ
حراس المستشفى الذين ال يحملون
أيّ سالح ،تمكنوا من إلقاء القبض
على المهاجم الذي يبلغ من العمر
 29عاماً.
وحسب التحقيقات األولية ،لم
يتم تحديد أيّ صلة بين القاتل
والضحيتين ،وتعتبر الشرطة
أن إط��ل�اق ال���ن���ار ح��م��ل ط��اب��ع��ا ً
«عشوائيا».

