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 جمال رابعة


فشل االنقالب العسكري ض ّد أردوغان ،أو ربما سارت
األم��ور كما أراد لها حزب العدالة والتنمية أن تسير ،ليل ٌة
تعج بالضبابية وغموض
حمراء عاشتها تركيا ال زال��ت
ّ
المشهد لناحية السرعة في اإلعالن عن االنقالب ،وسرعة
إخ �م��اده وت �ج��اوزه م��ن قبل الحكومة التركية ،جملة من
ال �ت �س��اؤالت أث��اره��ا ال �ك �ت��اب ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام وتحديدا ً
صحيفة «يديعوت أح��رن��وت» «اإلسرائيلية» بقلم الكاتب
المعروف أليكس فيشمان ح��ول ع��دم قصف االنقالبيين
للقصر الرئاسي ،وقصف مدخل البرلمان فقط من دون
قاعته الرئيسة ،وكذلك قصف الفندق الذي كان يقيم فيه
أردوغان بعد التأكد من مغادرته ،وكيف أعلن برلمانيون
ع��ن توقيت وم�ك��ان اجتماعهم عبر اإلع�ل�ام بسالسة من
دون أن ينتظرهم أو يعتقلهم االنقالبيون ،وكيف حضر
(أي االنقالبيون) إلى حيث الخطاب ال��ذي أدل��ى به
ه��ؤالء ّ
أردوغان بعد انتهاء األخير منه ومغادرته المكان ،مضيفا ً
أي أمل إلسقاط
أنّ المتم ّردين لم يكن لديهم منذ البداية ّ
ال �ن �ظ��ام ،وب���دا ال �ح��اص��ل ك �ع��رض م �س��رح��ي ت� � ّم اخراجه
بإهمال ،ثم أين كان حزب العمال الكردستاني (والكالم
هنا للمح ّرر) من جملة الحاصل ولماذا لم ينض ّم لالنقالب
و ُيكسبه زخما ً مضاعفا ً ال سيما أنّ قسما ً غير قليل من
الجيش التركي هم من األكراد.
بعيدا ً عن االفتراضات والتحليالت لجهة أنّ ما حصل كان
انقالبا ً أم أمرا ً مد ّبرا ً لتتمكن «اليد األردوغانية» من تطهير
القوات المسلحة بحسب جملة من التحليالت والتوصيفات
ال �ت��ي ص��اغ �ه��ا ك �ت��اب وم ��راق� �ب ��ون« ،ف �م��رب��ط ال��ف��رس في
اعتقادنا» هو في الطريق التي سترسمها سياسة حزب
العدالة والتنمية بعد ه��ذه ال�ه��زة ،وه��ل سيشهد السلوك
التركي تح ّوالً استراتيجيا ً في المنطقة أم ال؟ وال سيما في
األزم��ة السورية التي أقدمت فيها الحكومة التركية على
تطرية األج��واء من خالل عدة تصريحات وازن��ة للتقارب
مع دمشق.
يقول الباحث والخبير في الشؤون التركية بجامعة «تل
الربيع» تل أبيب بالتسمية االسرائيلية كوهن ينروجاك أنّ
المزيد من القوة سيحصدها أردوغان ،وأنّ النظام التركي
سيغدو أكثر مركزية وأنّ أردوغان أغضب الكثير من الدول،
واستطاع أن يقوم بخطوة تجعله سلطانا ً بال منازع على
ما تبقى من الجمهورية التركية ،وهنا وعند هذه الجزئية
تحديدا ً نقف لنسأل؟ كيف ستت ّم عملية توظيف تلك القوة
والمركزية في السياسة الخارجية التركية التي ستع ّد في
اعتقادنا األس��اس ال��ذي سيشيّد عليه أردوغ ��ان صرحه
السياسي الجديد ،وال سيما بعد سلسلة من النكسات التي
صاغتها السياسة التركية من خ�لال اللعب واالستثمار
بورقة «داع��ش» وجبهة النصرة لتحقيق أجندات وأحالم
اس �ت �ع��ادة االم �ب��راط��وري��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وت �ك��ري��س الخالفة
اإلسالمية ،وعند هذه النقطة يغدو الفصل وردم الهوة بين
البنية االسالمية اإلخوانية لحزب العدالة والتنمية وبين
الهيكلية العلمانية التي يسعى الجيش التركي للحفاظ
عليها من أيام االطاحة بحزب الرفاه في تسعينيات القرن
الماضي ،يغدو على المحك ،والمحدّد الرئيس لسلوك تركيا
في المرحلة القادمة ،ه��ذا المحدّد ال��ذي إذا ما انطلق من
قاعدة تقديم المصالح على أ ّية اعتبارات وعدم المجازفة في
المضي نحو مصير أق ّل ما يمكن وصفه بالمرعب ،وكذلك
ّ
االنطالق من جزئية التقارب مع موسكو وربما االنضمام
إل��ى جبهتها في مواجهة «داع��ش والنصرة» على األرض
السورية ،والمشاركة الفاعلة في إخماد النار السورية ،فإنّ
ذلك سيشي بالضروة عن قفزة نوعية في األداء السياسي
التركي ال��ذي سيرفع فيه أردوغ ��ان ال��راي��ة البيضاء أمام
خصومه في مقابل حصد النقاط األهم واألكثر إقالقا ً له
لجهة ما سيشكله جديد التح ّول التركي من نسف األحالم
الكردية االنفصالية ،ومن هنا نقرأ ونفهم ما أعلنه إيرولت
وزير الخارجية الفرنسية لقناة فرنسا  3وما تساءل حوله
لجهة هل تبدو أنقرة أهل للثقة في محاربة داعش؟ وإنْ كنا
نؤمن أصالً على المستوى الشخصي بأنّ فرنسا نفسها ال
أي خطوات جادة لمكافحة اإلرهاب وأنّ ج ّل الصراخ
تبدي ّ
الفرنسي إنما جاء بعد أن نال فرنسا ما نالها من تغلغل
اإلرهاب ألراضيها.
تركيا ال �ي��وم على مفترق ط��ري��ق مفصلي ي �ح �دّد شكل
صحت نظرية االنقالب
ومستقبل ال��دول��ة التركية ،وانْ
ّ
ف��إنّ إفشاله والسيطرة عليه وإع��ادة األم��ور لنصابها ال
يعني مطلقا ً (إذا ما استم ّر أردوغان بذات السياسة) عودة
االستقرار إل��ى تركيا وسيكون ما حصل مقدّمة وبوابة
النهيارات كبرى ،فهل يحسن «السلطان» التدبير؟
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com



إنها حركة التاريخ لكن ما وراء مسرحية اإلنقالب في
تركيا وح�ت��ى ال يصيب كالمنا ف��ي م��وق��ع م��ا ،وإن تكون
هناك ظالمة ألح��د من الذين شاركوا بالعملية اإلنقالبية
بصدق للتخلص من دكتاتور أنقرة وإن�ق��اذ بالدهم التي
ترقد على صفيح ساخن مخرجاتها حرب أهلية ،ال محالة
بسبب السياسات الرعناء ألردوغ ��ان وح��زب��ه الخارجية
منها والداخلية ذات الطابع المذهبي والتحريضي ،وتبنّيه
المطلق ودعمه لتوجهات السياسات اإلخوانية ،وتصفية
ما تبقى من يعارض دكتاتور أنقرة في الجيش والدولة
التركية.
فمن غير المعقول أنّ ال��ذي حصل ف��ي تركيا بعيد عن
العين األميركية والصهيونية وأجهزة االستخبارات التي
ت��رص��د ك � ّل ح��رك��ة وس �ك��ون إن�ط�لاق�ا ً م��ن ق��اع��دة أنجرليك
المتواجدة في أضنة.
ما أريد قوله أنّ في صلب السياسات األميركية ولتحقيق
أهدافها تس ّهل وتم ّهد ذلك بصناعة حدث ما يب ّرر ما يجيز
تحقيق ذلك ،هذا شهدناه في أحداث برجي التجارة العالمية،
وفي دخ��ول ص��دام حسين إلى الكويت ،وفي عودتها من
جديد تحت غطاء ما س ّمي «الربيع العربي» بعد أن صنعت
جيوشا ً باإلنابة كـ»داعش» و»القاعدة» تحت رمزية الحرب
على اإلرهاب لجهة التواجد في المنطقة وبحضور واسع،
وتاليا ً توقيع عقود إلقامة قواعد عسكرية كما هو عليه اآلن
في تركيا السعودية قطر البحرين وآخرها كردستان العراق
بإقامة خمس قواعد عسكرية فيها مقابل أن تقوم االدارة
االميركية بدفع  450مليون دوالر رواتب البشمركة.

�أنقرة تنفي �ضياع �أ�سطولها و تو�سع حملة االعتقاالت بحق االنقالبيين

يلدريم� :أقول للأميركيين يكفي م�ساندة التنظيم الموازي الإرهابي
ن ّفت الحكومة التركية معلومات تناقلتها وسائل
إع�لام ،عن فقدان االتصال بـ 14سفينة حربية
تركية بعد وقوع محاولة االنقالب ،فيما سارعت
الدول اإلقليمية إلى نفي وجود سفن حربية تركية
في مياهها.
وكانت صحيفة «تايمز»البريطانية قد نقلت
الخبر ،وقالت إنّ أنقرة قلقة من احتمال أن يكون
قادة السفن المفقودة التي كانت متواجدة في بحري
إيجة واألسود ،من مدبري االنقالب العسكري ،فيما
ذكرت وسائل إعالم تركية ،أنّ الجيش لم يتمكن
حتى اآلن من تحديد مكان وجود مروحيتين وقوة
خاصة كانت على متنهما.
هذا ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية تأكيدها
أنّ األميرال فيسيل كوسيلي قائد البحرية التركية،
مازال غير متاح لالتصال معه منذ يوم الجمعة.
ومن غير المعروف حتى اآلن ،ما إذا كان األميرال
أحد مدبري االنقالب ،أو أصبح رهينة في أيدي
االنقالبيين على متن إحدى السفن المفقودة.
في هذا الخصوص ذكر مصدر عسكري روسي
أنّ  4سفن حربية تركية على األقل ،متواجدة حاليا ً
في البحر األس��ود ،منها سفينتان عند سواحل
رومانيا .ون ّفى المصدر وج��ود سفن تركية في
الموانئ الروسية بالبحر األسود.
كما ن ّفت الدفاع اليونانية دخول أيّ سفن تركية
للموانئ اليونانية ،بينما ذكرت القيادة البحرية
لحلف «ال��ن��ات��و» أ ّن��ه��ا ل��م تتلق طلبا ً م��ن أنقرة
بشأن المساعدة في تحديد مكان تواجد السفن
المفقودة.
من جانبها ذكرت صحيفة «حريت» التركية ،أنّ
مروحيتين عسكريتين مازالتا مفقودتين ،باإلضافة
إلى اختفاء  25عنصرا ً من القوات الخاصة ،كانوا
على متن المروحيتين في الطريق إلى الفندق في
مرمريس ،حيث كان يقضي الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان إجازته.
وذك��رت الصحيفة أنّ مروحيتين أقلعتا من
مكان مجهول وتوجهتا إلى منطقة كثيفة الغابات
في مرمريس ،مضيف ًة أنّ الهدف كان واضحا ً وهو
المشاركة في اقتحام الفندق الذي كان يتواجد
ّ
هبطت
فيه أردوغ���ان .لكن لسبب غير معروف،
المروحيتان في منطقة مجهولة .ويُعتقد أنّ عناصر
القوات الخاصة الذين كانوا على متن المروحتين
لجؤوا إلى الغابة بعد فشل االنقالب.
إل��ى ذل��ك ،وس��عّ ��ت السلطات التركية حملة
االعتقاالت واإلقاالت بحق المشتبه بهم في التورط
بتدبير محاولة االنقالب الفاشلة ،والذين اقترب
عددهم من  10آالف.
وأعلنت الحكومة التركية على لسان نعمان
كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي ،أمس،
أنّ السلطات تحقق مع  9332شخصا ً لالشتباه
بتورطهم في االنقالب.
وحسب بيانات نشرت في وسائل إعالم ،تشمل
التحقيقات نحو  80من قادة الجيش التركي ،وأكثر
من  6آالف عسكري ،و 100شرطي ،واثنين من
المستشارين العسكريين ألردوغان ،و 755قاض
ومحامي ادعاء ،ومئات الموظفين الحكوميين.
هذا وكشفت وكالة «رويترز» ،نقالً عن مصدر
في مكتب رئيس الوزراء التركي ،عن عزل  257من
العاملين في المكتب من مهامهم مؤقتا ً لالشتباه

فرونتك�س :ارتفاع �أعداد المهاجرين
الوا�صلين لإيطاليا
�إلى الربع في حزيران
قالت الوكالة األوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس» ،أمس ،إنّ
أع��داد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا من شمال أفريقيا ارتفع
بمقدار الربع في حزيران بالمقارنة مع أيار.
وقالت الوكالة في بيان إنّ نحو  22500شخص وصلوا إلى
شواطئ إيطاليا بزيادة بنسبة  24بالمئة ،عن عدد الواصلين في
شهر أيار وجاء بعضهم من نيجيريا واريتريا والسودان ،مضيف ًة
أنّ عدد الواصلين عبر البحر المتوسط على مدى عام حتى اآلن لم
يتغير بدرجة تذكر عنه في العام الماضي.
ه��ذا وانخفض ع��دد المهاجرين ال��ذي��ن وص��ل��وا إل��ى اليونان
قادمين من تركيا بنسبة  95بالمئة بالمقارنة بالعام الماضي،
ويرجع ذلك أساسا ً إلى اتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا يتعلق
بإعادة المهاجرين وإل��ى تشديد الرقابة على ح��دود مقدونيا مع
اليونان.

بتورطهم في إعداد االنقالب الفاشل.
وأوض��ح��ت أنّ قرابة  2600شخص يعملون
في مكتب أردوغ��ان ،وت ّم عزل نحو عشرهم .كما
أعلنت مديرية ال��ش��ؤون الدينية ف��ي الحكومة
التركية ،إبعاد  492من العاملين في المديرية عن
أداء مهامهم ،فيما أعلنت وزارة التربية عن إبعاد
 15200من موظفيها عن العمل مؤقتاً.
وتضاربت األنباء عن أبعاد عملية التطهير في
هيئة االستخبارات الوطنية التركية ،إذ أكدت
السلطات إبعاد  100من موظفي الهيئة عن أداء
مهامهم ،فيما تحدثت وسائل إعالم عن عزل 180
موظفاً ،معظمهم «عمالء احتياط» رشحوا لتولي
مواقع مسؤولية.
وسحبت السلطات التركية تصاريح العمل عن
 24من وسائل اإلعالم المسجلة في الجمهورية،
لالشتباه بصالتها بفتح الله غولن المقيم في
الواليات المتحدة ،التي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء
محاولة االنقالب.
وفي السياق ،أ ّكد الجيش التركي ،في بيانٍ له،
أمس ،أ ّنه تلقى معلومات استخباراتية عن اإلعداد
النقالب من قبل مجموعة من العسكريين في البالد
قبل ساعات من محاولة تنفيذه.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان الجيش «تلقينا معلومات
استخباراتية ،يوم الجمعة في الساعة الرابعة
بعد الظهر بالتوقيت المحلي تشير إل��ى وقوع
انقالب عسكري ،وحذرنا جهات مهمة في الدولة
وأصدرنا أوامرنا لالستعداد لمواجهة ما يجري».
وأ ّكد البيان «غالبية عناصرنا لم تكن لها عالقة
باالنقالب الفاشل ،وسيواجه المسؤولين عنه أشد
العقوبة» ،مضيفا ً أنّ القوات المسلحة التركية
أصبحت تسيطر على كامل أراضي البالد.
هذا وكانت مجلة «نوكتا» التركية ،قد أفادت
في وقت سابق بأنّ هيئة االستخبارات القومية
التركية ،كانت على علم بشأن تحضير محاولة
االنقالب قبل ع��دة ساعات من تنفيذها وأبلغت
قيادة الجيش بذلك.
إلى ذل��ك ،قال رئيس ال��وزراء التركي بن علي
يلدريم ،أمس ،إنّ الحكومة التركية ستتخذ قرارات
مهمة (ال��ي��وم) األرب��ع��اء بهدف إنقاذ البالد من
«الظروف االستثنائية» التي تواجهها بعد محاولة

«داع�ش» يتب َّنى الهجوم على م�سافرين في قطار �ألماني
بنى تنظيم «داعش» اإلرهابي الهجوم الذي شنه الجئ أفغاني ،يبلغ
من العمر 17عاما ً على ركاب قطار في ألمانيا ،بساطور وسكين ،أول من
أمس ،وأدى إلى جرح  15شخصا ً على األقل 4 ،منهم جراحهم خطيرة.
وأعلن التنظيم في بيان نشر على مواقع خاصة به ،أمس ،عن تبنيه
هجوم بافاريا واعتبره ردا ً على استهداف عناصره من قبل دول التحالف
الدولي في سورية و العراق ،ومن ضمنها ألمانيا.
وأوضحت وسائل إع�لام ألمانية أنّ الحادث وق��ع في محطة قطار
على الطريق ال��ذي يربط بين مدينتي وورتسبورغ-هايدينغسفيلد
وأوخسينفورت وسط البالد ،فيما أعلنت الشرطة المحلية أ ّنها قتلت منفذ
الهجوم.
وفي السياق ،قال متحدث باسم الشرطة األلمانية أنّ «الحادث وقع في
الساعة  21.15من االثنين (بالتوقيت المحلي) في قطار كان يتوجه إلى
وورتسبورغ» ،مشيرا ً إلى أنّ «رجالً هاجم الركاب ألسباب غير معروفة
حتى هذه اللحظة».
وأضاف أنّ الرجل استخدم خالل الهجوم ساطورا ً وسكينا ،مضيفا ً أنّ
عدد الركاب الجرحى وصل ،حسب معلومات الشرطة ،إلى  15شخصا ً
على األقل ،وبعضهم أصيبوا بجروح خطيرة.
بدوره ،قال مسؤول أمني إنّ المهاجم ترك مكان الحادث في محاولة منه
للفرار ،لكنه قتل برصاص الشرطة ،و عثر في غرفته أثناء مداهمتها على
صورة لراية تنظيم «داعش» اإلرهابي رسمت باليد ،مضيفا ً أنّ المهاجم

في خضم معركة لعبة األم��م والتي ي��دور رحاها على
أرض المشرق العربي ومغربه وتدير دفتها إدارة أميركية
بأبعاد جيوسياسية تصل عمق االتحاد الروسي شماالً
والصين شرقا ً وأوربا غرباً.
ووف��ق متطلبات إدارة المجموعات اإلرهابية الفاشية،
وحجم التجنيد ال��ذي تقوم به تركيا بأموال بني سعود.
ول��زوم توجيه هذه الجيوش التي تقاتل باإلنابة عنها من
الفاشية الوهابية والتي صنعتها في أقبية أجهزة المخابرات
األميركية والبريطانية ،ألج��ل تلك األه��داف مجتمعة وما
حققته من إنجازات ومكاسب اقتصادية ،أع��ادت التوازن
والقوى لالقتصاد األميركي بما حققت من أرباح شركات
السالح والنفط من تخفيض في أسعار النفط ،لتأثير على
اقتصاديات بعض ال��دول التي تعتبرها واشنطن معادية
كروسيا وإيران وفنزويال
ك��ان ل��زام�ا ً ولمصالحها االستراتيجية إحباط محاولة
االنقالب وتقديم ك ّل الدعم السياسي والمادي والعسكري
وعدم إحداث فراغ مركب يعيق تحقيق ما ذكرناه سابقا ً من
أهداف واستراتيجيات.
وال يمكن تجاهل آثار ونتائج ذلك على البنية العسكرية
التركية وتاليا ً انعكاسها على البنية االجتماعية ونسيجها
ال��ذي هو أس��اس�ا ً أصابه الوهن والخلل بسبب سياسات
دكتاتور أنقرة ذات النفحات المذهبية العرقية ،وه��ذا ما
لوحظ من خالل الشعارات التي أطلقتها مجموعات مسلحة
تنتمي لحزب العدالة والتنمية ،تتطابق مع شعارات «داعش»
وما اشتقّ منها حتى بأسلوبها الميداني ،عندما أقدمت على
ذبح العسكريين األتراك.
أم��ا ف��ي م��ا يتعلق بالموقف التركي ماضيا ً وحاضرا ً
وم �س �ت �ق �ب�لاً ،ف�ل�ي��س ه �ن��اك ف ��رق ب �ي��ن م��وق��ف المؤسسة
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��رك�ي��ة وم��وق��ف أردوغ � ��ان دك �ت��ات��ور انقرة

منذ تأسيسها على ي��د كمال أت��ات��ورك وعالقتها المميّزة
وارتباطها الوثيق المميّز والتنسيق المطلق م��ع الكيان
الصهيوني في تكريس االحتالل لفلسطين ولك ّل فلسطين
وض ّد قضايا الشعب العربي التح ّررية ومصالحه بتغطية
سياسية م��ن ال�غ��رب األطلسي ال��ذي ه��و عضو ف��ي حلفها
تتقدّمهم واشنطن.
إنّ ال�ح��رك��ة اإلس�لام��وي��ة التركية وال�ت��ي يتبناها حزب
العدالة والتنمية كانت أش ّد خطرا ً ووبا ًء على األمة العربية
واالسالمية من التيار العلماني في تركيا .حيث لم يقتصر
على عالقاته المميّزة مع الكيان الصهيوني بل تقدّم أكثر
وس��اه��م بتنفيذ مخططات تدمير كيانات ال��دول العربية،
ابتدا ًء من ليبيا ومصر وتونس والعراق واليمن وسورية
هذه هي تركيا العلمانية واالسالموية.
وه�ن��ا ال ب � ّد م��ن اإلش ��ارة لجهة تحطم حلم ب��زوغ فجر
السلطنة اإلخ��وان �ي��ة وان��دح��اره م��ن ال�س��اح��ة العربية من
مصر إلى تونس وليبيا واليمن ومقبرته في سورية ترسم
مالمحها معركة حلب الكبرى أم المعارك والتي قال عنها
السيد الرئيس بشار األس��د (انها ستكون مقبرة ألحالم
السفاح أردوغان الذي يطمح لتحقيق مشروعه اإلخونجي
الفاشي في المنطقة من مدخل حلب) وانكفاءه وتقوقعه
وان�ح�س��اره داخ��ل تركيا بمواجهة م��ع العلمانية التركية
نشهد فصولها وس�ي�ن��اري��وات مختلفة يتصدّرهم حزب
العدالة والتنمية ،والميليشيات الفاشية المسلحة التابعة
لها.
أخ��ي��را ً ال ي�م�ك��ن ت �ج��اه��ل ارت� � ��دادات م��ا س�ي�ح�ص��ل في
تركيا في القادمات من األي��ام على المستويين العسكري
والمدني ،بعبارة أوض��ح نحن سنشهد تح ّوالت وتقلبات
نتل ّمسها على كافة األصعدة ...فلننتظر!
 عضو مجلس الشعب السوري

تتوقع قوى حقوقية
أممية أن توضع
تركيا في الئحة الدول
األش ّد انتهاكا ً لحقوق
اإلنسان في ضوء
اإلجراءات االنتقامية
التي يتخذها النظام
الحاكم بحق معارضيه
والتي بلغت نتائجها
أكثر من عشرين ألف
معتقل وخمسين ألف
حالة صرف من العمل.
ورأت المصادر أنّ ذلك
سيرتب فرض عقوبات
مالية وسياحية وتقييد
تصدير السالح إلى
تركيا ويفرض إعادة
النظر بض ّمها التفاقيات
شراكة ربما يعقد بقاءها
في حلف األطلسي.

صرخ «الله أكبر» قبل الهجوم.
من جانبه ،أعلن وزير الداخلية في بافاريا يواهيم هيرمان ،أنّ منفذ
الهجوم هو شاب أفغاني ،مشيرا ً في تصريحات للتلفزيون األلماني أ ّنه من
السابق ألوانه التكهن بدوافع المهاجم الذي كان مسلحا ً بفأس وسكين،
وكذلك ما إذا كان عضوا ً في جماعة إسالمية أم اعتنق الفكر المتطرف من
تلقاء نفسه في اآلونة األخيرة.
الوزير األلماني أضاف إلى أنّ حالة إثنين من المصابين في الهجمات
خطيرة ،وأنّ من بين الجرحى أيضا ً أفراد أسرة صينية .ولم يقدم المزيد
من التفاصيل .في سياق متصل ،ذكرت وسائل إعالم فرنسية أنّ مسلحا ً
تحصن داخل فندق في جنوب فرنسا ،مضيف ًة أنّ الشرطة فرضت طوقا ً
أمنيا ً عمقه  250مترا ً حول المبنى.
وذك��ر موقع « »La Dauphineاإلك��ت��رون��ي أ ّن��ه ت��م إخ�لاء فندق
« »Formule 1في مدينة بولين بجنوب البالد ،فيما هرعت سيارات
الشرطة والطوارئ إلى مكان الحادث.
إلى ذلك ،لقي ثالثة أشخاص مصرعهم في حادث إطالق نار في مقاطعة
لينكولنشير بشرق إنجلترا ،أمس.
وأوضحت الشرطة البريطانية أنّ الحادث وقع في أحد حمامات
السباحة بمدينة سبولدينغ بجنوب المقاطعة المذكورة ،مضيف ًة أنّ
مطلق النار كان بين القتلى ،مؤكد ًة أنّ الحادث المذكور ليست له عالقة
باإلرهاب.

االنقالب.
يلدريم قال ألعضاء البرلمان من حزب العدالة
والتنمية الحاكم ،إنّ الحكومة ستتصرف لضمان
«األم���ن ال��ت��ام» ف��ي أن��ح��اء ال��ب�لاد ،لكنه ل��م يدل
بتفاصيل عن القرارات المذكورة ،مشيرا ً أنه يتوقع
تعافي االقتصاد التركي بسرعة من آثار محاولة
ّ
وحث األتراك على االمتناع عن
االنقالب الفاشلة.
أيّ فعل من شأنه أن يقوض القوات المسلحة.
رئيس ال��وزراء التركي أشار إلى أنّ بالده على
استعداد إلدخ��ال التعديالت القانونية الالزمة
لضمان حصول االنقالبيين على أقصى عقوبة،
مؤكدا ً أنّ محاكمة االنقالبيين أمر ال مناص منه وأنّ
القضاء سيوجه لهم أقصى عقوبة ،وإذا لم ينالوها
فسيتم تعديل اإلجراءات الالزمة ألجل ذلك.
هذا و أضاف يلدريم «أنا آسف لكن هذه المنظمة
اإلرهابية الموازية لن تكون بعد اآلن بيدقا ً فعاال ً
في يد أيً دول��ة»« ،سنجتثهم من جذورهم حتى
ال تجرؤ أيّ منظمة سريّة على خيانة شعبنا مرة
أخرى»« ،أقول لألميركيين يكفي مساندة التنظيم
الموازي اإلرهابي بل عليكم تطهير بالدكم من هذه
الجماعة السريّة اإلرهابية».
في غضون ذلكّ ،
حث المفوض السامي لحقوق
اإلن��س��ان باألمم المتحدة زي��د بن رع��د الحسين
تركيا ،أم��س ،على االلتزام بسيادة القانون في
أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة وأبدى قلقا ً بالغاً»
إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي االدعاء.
ودعّ ا الحسين إلى السماح لمراقبين مستقلين
بزيارة أماكن االحتجاز في تركيا لتفقد ظروف
العيش فيها وال��س��م��اح للمعتقلين باالتصال
ّ
«أحث الحكومة التركية
بمحاميهم وأسرهم ،وقال
على االستجابة بااللتزام بسيادة القانون ،عن
طريق تعزيز حماية حقوق اإلن��س��ان وتدعيم
المؤسسات الديمقراطية».
ال��م��ف��وض األم��م��ي أض���اف «الب���د م��ن تقديم
المسؤولين عن العنف للعدالة مع االحترام الكامل
لمعايير المحاكمة العادلة» مشيرا ً إلى ضرورة
احترام مبدأ افتراض ب��راءة المتهم حتى تثبت
إدانته ،ومنحه حق المحاكمة العادلة وشفافية
إدارة المحاكمة.

كييف ت�ؤكد مقتل  7جنود
�شرق البالد
أعلنت الرئاسة األوكرانية أن  7من عناصر القوات األوكرانية
قتلوا ،وأصيب  14آخرون بجروح في الساعات الـ 24األخيرة ،في
منطقة دونباس بشرق البالد.
وقال أندريه ليسينكو المتحدث باسم الرئاسة األوكرانية لشؤون
العملية العسكرية في مؤتمر صحفي ،أمس «في الساعات الـ24
األخيرة قتل نتيجة أعمال قتالية سبعة من العسكريين األوكرانيين
وأصيب  14آخرون بجروح».
يُ��ذك��ر أنّ الحكومة األوك��ران��ي��ة ب��دأت عمليتها العسكرية في
أج��زاء من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بشرق البالد في ربيع
ع��ام  ،2014بعد تنامي الحركة االنفصالية هناك على خلفية
اإلطاحة بحكومة الرئيس األوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش،
وأدى ذل��ك إل��ى سقوط أكثر من  9آالف قتيل من جانبي النزاع
المسلح.

تعيين عبد اللهيان م�ساعد ًا
لرئي�س مجل�س ال�شورى الإيراني
عين رئيس مجلس الشورى اإلسالمي في إيران علي الريجاني،
مساعد وزي��ر الخارجية السابق للشؤون العربية واألفريقية
حسين أمير عبد اللهيان ،معاونا ً للشؤون الدولية لرئيس مجلس
الشورى.
ويسمح ه��ذا التعيين ال��ذي ص��در بقرار من الريجاني ،بعودة
عبد اللهيان ،ال��ذي ك��ان م��س��ؤوال ً ع��ن مل ّفي س��وري��ة واليمن في
الخارجية اإلي��ران��ي��ة ،إل��ى الساحة الدولية م��رة أخ��رى لكن عن
طريق البرلمان هذه المرة ،المحسوب على معسكر المحافظين في
ايران.
ك��ان وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف ق��د أص��در
ق���رارا ً قبل أك��ث��ر م��ن ش��ه��ر ،أع��ف��ى فيه عبد اللّهيان م��ن منصبه
كمساعد له في الشؤون العربية واالفريقية وعينه مستشارا ً في
الخارجية.
وعين الوزير ظريف المتحدث باسم الخارجية السابق صادق
حسين جابري أنصاري ،مكان عبد اللهيان ،كما عين بهرام قاسمي،
متحدثا ً جديدا ً باسم الخارجية.

م�سلحون ي�ستولون
على قاعدة ع�سكرية و�سط مالي
استولى مسلحون على القاعدة العسكرية الرئيسية في منطقة
نامباال وس��ط مالي ،أم��س ،في حين ذك��رت وكالة «روي��ت��رز» أنّ
الجيش المالي يُعد لهجوم مضاد ،وسط شح في المعلومات عن
هوية المهاجمين وعددهم.
وذك��رت مصادر محليّة أنّ المهاجمين أوقعوا ع��ددا ً من القتلى
قبل سيطرتهم على ال��ق��اع��دة العسكرية ،ف��ي وق���تٍ ل��م يتضح
فيه بعد مصير عشرات العسكريين الماليين ال��ذي كانوا داخل
القاعدة.
من جهته ،قال رئيس بلدية ديابالي القريبة عثمان ديالو ،إنّ
«الجيش يجمع قواته في بلدة ديابالي استعدادا ً لهجوم مضاد
الستعادة القاعدة التي سقطت في أيدي المهاجمين».
هذا و انزلقت جمهورية مالي إلى حالة من الفوضى منذ عام
 ،2012حين استغل إره��اب��ي��ون مرتبطون بتنظيم «القاعدة»
ت��م��ردا ً ق��اده ال��ط��وارق وس��ي��ط��روا على أراض واس��ع��ة ف��ي شمال
البالد.

