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عربيات  /دوليات

�أردوغان ي�ؤ�س�س لتركيا الجديدة
التمرد االنقالبي
على �أنقا�ض
ّ
 د .هدى رزق
أثار تقصير االستخبارات الوطنية التركية ضجة في األوساط
السياسية ،فيما تحدثت معلومات عن تلقي هاكان فيدان تحذيرا ً
ح��ول إمكانية ح��دوث انقالب قبل ساعات من تنفيذه .لم يأت
تصريح أردوغ ��ان ح��ول تقصير االستخبارات عبثا ً ب��ل ليعبّد
أي قبل
الطريق أمام القرار الذي اتخذ منذ أكثر من أسبوعينّ ،
انقالب  15تموز الذي يرمي إلى إقالة هاكان فيدان من منصبه
وإرساله إلى الخارج كملحق عسكري ،وتعيين السفير التركي
في واشنطن مكانه.
كما أنّ ط��رح الشكوك ح��ول ع��دم كشف استخبارات الجيش
للتحركات المشبوهة داخ��ل المؤسسة العسكرية بالرغم من
حيازتها لمعلومات ،ح��ول هيكلية الغولينيين (أن�ص��ار غولن)
في الجيش وهويات األعضاء المنضوين في الجماعة قادت إلى
طرح مسألة إع��ادة هيكلة الجيش الذي أهين على يد الجماعات
المسلحة التابعة لحزب العدالة والتنمية بعد االن �ق�لاب ،فيما
جرى تسريب معلومات تفيد بأنّ خطة التطهير كانت قد اتخذت
بالتجسس كانت ستوجه لضباط
قبل االنقالب ،وأنّ اتهامات
ّ
في الجيش وكانت في طريقها إلى التنفيذ .حيث كان سيجري
سجن البعض بتهمة الخيانة وإقالة البعض اآلخر وإنّ القرار كان
سيصدر عن اجتماع «المجلس العسكري األعلى» في األول من
آب المقبل.
موضوع تطهير الجيش من جماعة غولن ،كان قد طرح العام
المنصرم على رئيس األرك ��ان السابق الجنرال نجدت أوزال
الذي طلب تأجيل الموضوع لعدم رغبته بافتعال مشكلة داخل
الجيش ،ال سيما أنّ حزب العدالة والتنمية متهم بتقليم أظافر
الجيش بعد قضيتي بليوز وأرغينيكون ،اللتين أ ّدت��ا إلى سجن
جنراالت كبار من الجيش بحجة التآمر على الحكومة ،التي كان
يرأسها أردوغ��ان آن��ذاك .لكن ومنذ شهرين تقريبا ً ج ّرت تبرئة
ه��ؤالء بعدما حكم على بعضهم بالسجن م��دى الحياة ،وذلك
بسبب غياب األدلة.
الواضح أنّ المجلس العسكري لم يتوقع مثل هذه االنتفاضة،
لكن ثمة اختراقات حدثت .افتقر انقالب  15تموز إل��ى أبسط
قواعد االنقالبات ،واشتراطات النجاح قياسا ً إل��ى االنقالبات
السابقة ف��ي تركيا .فاالنقالبيون ل��م يسيطروا على الحكومة
أي تنسيق
والبرلمان وال على وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،ل��م يكن هناك ّ
م�س�ب��ق م��ع ف ��روع «ال��دول��ة ال�ع�م�ي�ق��ة» م��ن م��ؤس �س��ات الشرطة
والقضاء ،فاالنقالب ولد ميتاً .لكنه أدّى وظيفة االنقضاض على
جماعة محمد فتح الله غولن ،حيث وجدوا في ك ّل مفاصل الدولة
ومؤسساتها العسكرية والشرطة والقضاء وفي قطاعي التربية
والتعليم ،وت ّم إغالق مدارسهم ومالحقتهم تحت شعار الخيانة،
وهي مسألة أخالقية وسياسية بالنسبة للجماعة وسوف تؤثر
على سمعتهم في ال�خ��ارج .حيث ي��دي��رون ال�م��دارس المنتشرة
في أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا ،هذه المدارس التي طالب
أردوغ��ان ال��دول في فترة سابقة بتسليمه إ ّي��اه��ا ول��م يلق آذانا ً
صاغية.
وم��ع استمرار إقالة ووض��ع قضاة في التصرف وأكثر من
 50أل��ف شخص وتحطيم ص��ورة الجيش التركي أم��ام العالم
أجمع ،والشروع في إعادة هيكلته بعد فرض قانون الطوارئ،
يتص ّرف أردوغان وكأنّ هذا االنقالب كان «هب ًة من السماء» ،من
أجل فرض رؤيته لتركيا الجديدة التي كانت ج��زءا ً من أجندته
حتى العام  ...2023ظهر إع�لان حالة الطوارئ وإع��ادة هيكلة
ك ّل مؤسسات الدولة ،وكأنه تنفيذ لخطة مرسومة كان ينقصها
حصول هذا التمرد ،فالنتيجة كانت انقالبا ً على الدولة التركية
األتاتوركية وبنيتها التي أصبحت ّ
هشة.
لع ّل المشكلة الكبرى هي تلك التي طالت مؤسسة الجيش التي
كانت تعتبر علمانية قوية تحاكي التحديث الغربي .فالجيش
يعيش أزمة هو ّية منذ بداية حكم العدالة والتنمية .إذ ت ّم إضعاف
الطابع العلماني ،ويمكن لهيكلة هذه المؤسسة أن تجعله أكثر
حساسية للدين وأن يصبح أكثر بعدا ً عن الغرب.
تعود حرب السيطرة على تركيا بين جناحي اإلسالم التركي
السياسي واإلسالم االجتماعي إلى بداية عهد العدالة والتنمية في
الحكم ،فجماعة غولن س ّعت للحصول على وظائف داخل الجهاز
القضائي والشرطة وتغلغلت في ك ّل مفاصل الدولة ومؤسساتها
منذ السبعينات في ظ ّل النظام العلماني المتشدّد في تركيا ،من
أج��ل إح��داث تغيير تدريجي .استعان أردوغ��ان بجماعة غولن
كحليف طبيعي في بداية حكمه كونها داخ��ل الشرطة والجهاز
القضائي ،وسعى إلى تقويتها بوجه العلمانيين ،لكن بعد أن ت ّم له
األمر ،وتمكن من الحكم ،عص ّفت الخالفات بعالقته معها ،وهو
ص��راع ايديولوجي وسياسي في آن ،فحزب العدالة والتنمية
أثبت في السنوات الخمس الماضية توجها ً عميقا ً نحو اإلسالم
السياسي ،بعد أن كان يدّعي البعد عنه لكنه عاد إليه تدريجيا ً في
السنوات القليلة الماضية.
هذه الخالفات بدأت عام  2010منذ إرسال «سفينة الحرية»
إلى غزة حتى استدعاء القضاء لهاكان فيدان للتحقيق معه ،بشأن
المحادثات مع حزب العمال الكردستاني إلى محاولة أردوغان
إقفال مدارسها ،فدعمت الجماعة تظاهرات حديقة جزي وكشفت
فضيحة الفساد عام  2013التي طالت أردوغان وابنه ووزراءه
في الحكومة؛ مدعمة بالصور والوثائق والرشاوى.
ك��ان ر ّد أردوغ��ان قاسيا ً إذ ض��رب قطاعات الجماعة المالية
والتجارية واإلعالمية والتربوية ،ووضعها على الئحة اإلرهاب
واعتبرها دولة موازية وبدأ بعملية تطهير في صفوفها من أجل
وضع اليد على مؤسساتها .وطالب الواليات المتحدة األميركية
بتسليمه غولن أكثر من مرة ،حتى إنّ إشاعات انقالب عسكري
كانت قد راجت منذ شهرين ،بعد كتابة أحد المقاالت في صحيفة
أميركية أثناء وجود أردوغان في واشنطن ،حيث قامت الجماعة
بتظاهرات ضدّه .طالب أردوغان بعد االنقالب واشنطن بتسليمه
غولن ،وهدّدت أوساطه بإغالق قاعدة انجرليك ،التي لم تعد تثير
اهتمام األميركيين الذين باتوا ينطلقون في حربهم ض ّد «داعش»
من قاعدتهم في إقليم كردستان العراق ،ومن المتوقع أن يقيموا
في هذه المنطقة حوإلى خمس قواعد عسكرية.
ال يبدو أردوغان مهتما ً برأي المعارضة التي وقفت إلى جانب
الشرعية ،والتي خشيت أنّ تطالها اتهامات الضلوع في االنقالب،
حيثُ شاع بأنّ االنقالبيين ليسوا فقط من جماعة غولن ،إنما هم
أيضا ً من العلمانيين المتض ّررين من سياسة العدالة والتنمية.
شهِدت فترة ما بعد االنقالب عراضة لقوة العدالة والتنمية،
وات�ب��اع�ه��ا م��ن ال�ب��ول�ي��س إل��ى ال �ق��وات ال�خ��اص��ة إل��ى المسلحين
الموالين للحزب ،كما تشهد تركيا اليوم ك ّما ً لألفواه ورقابة على
اإلع�لام ،وخوفا ً بسبب الرهبة من الحدث والح ّد من الحريات.
رب �م��ا سينكفئ أردوغ� ��ان إل��ى ال��داخ��ل ل�ك��ن ال�ث�م��ن ال�ب��اه��ظ هو
الحصول على السلطة كاملة ف��ي تركيا بعدما ش��رع ف��ي إقالة
داود أوغلو وتحميله بشكل غير مباشر مسؤولية سياسة تركيا
خالل خمسة أع��وام ،وسيقيل عاجالً فيدان الذي سيتلقى على
عاتقه ت ّهم أقلها التقصير .أم��ا المعارضة العلمانية المتمثلة
بحزبي الشعب وحزب الحركة القومية ،فسيت ّم لحظ حصتها في
التعينيات الجديدة حسب حجمها التمثيلي في تركيا الجديدة،
من أجل التأكيد على «ديمقراطية» مشروع أردوغان!
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الأردن ...وتحالفات ال�ضرورة!؟»
 هشام الهبيشان
في ظ ّل تطورات «خطيرة» ومتالحقة تعيشها المنطقة
ك �ك � ّل ،وف��ي ظ�� ّل واق ��ع س�ي��اس��ي وأم �ن��ي س��اخ��ن يفرض
وجوده بقوة في المنطقة ،ومن منطلق أنّ السياسة هي من
تح ّرك مصالح الدول ،وبما أنّ السياسة هي لغة المصالح
وهي من تحرك براغماتية أغلب دول اإلقليم ،فالسياسة
البراغماتية هي التي تدفع اآلن وبقوة ك ّل دول المنطقة
للبحث عن حلول «مرحلية» تقيها من أتون نار متسارعة،
ومخططات صهيو – أميركية هدفها إغراق المنطقة كك ّل
ف��ي جحيم ال�ف��وض��ى ،ول�ه��ذا… فمن الطبيعي أن نسمع
ع��ن ن�ش��وء ت�ق��ارب ف��ي ال ��رؤى واآلراء بين بعض الدول
المتأثرة إلى ح ّد ما ،بما يجري في عموم المنطقة العربية
وبين بعض القوى الدولية المتصاعد نفوذها بالمنطقة
العربية ،والهدف هذه المرة هو تفادي السقوط في جحيم
هذه األزمات التي تم ّر بها المنطقة بشكل عام ،والهروب
من بعض األزمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية
الداخلية التي يم ّر بها بعض ال��دول في المنطقة ،وهذه
أس�س��ت لتبلور معالم لتقارب
العوامل ب��دوره��ا ه��ي م��ن ّ
جديد متوقع مستقبالً وبقوة بين ع ّمان وموسكو.
وم��ع م��ؤش��رات ه��ذا ال �ت �ق��ارب «ال �م��رح �ل��ي» والمتوقع
مستقبالً ،والذي بدأت تتضح معالمه تدريجيا ً في الوقت
الحالي ،بعد الزيارة األخيرة للملك األردني إلى موسكو
ولقائه بالرئيس ال��روس��ي ،ودع��م األردن لحرب روسيا
على اإلرهاب وتنسيق جهود محاربة اإلرهاب في الجنوب
السوري مع ال��روس ،وهنا من الطبيعي أن نرى كنتيجة
أولية لهذا التقارب وهذا التنسيق بين الحين واآلخر بعض

كوالي�س
خفايا

التقارب في اآلراء بين العاصمتين في مجموعة ملفات
إقليمية ،س��واء ف��ي ال �ع��راق أو ف��ي س��وري��ة أو ف��ي اليمن
إل��ى ح � ّد م��ا ،والسبب ف��ي ذل��ك يعود مرحليا ً إل��ى تقاطع
المصالح بين االستراتيجية اإلقليمية للدولة والنظام
األردني الساعي إلى احتواء اضطرابات المنطقة ومنعها
من االم�ت��داد إل��ى الداخل األردن��ي ،واستراتيجية ورؤية
الدولة الروسية التي بدأت حربا ً شاملة على اإلرهاب في
المنطقة كك ّل لحماية نفسها ودعم حلفائها.
بالطبع هنا تجدر اإلش��ارة إل��ى أنّ ه��ذا التقارب إنْ ت ّم
فعالً وت�ح� ّول إل��ى شراكة فعلية ،فسيكون ه��ذا التقارب
ع�ن��وان�ا ً لمرحلة ج��دي��دة لك ّل أح��داث المنطقة ،وسيخلط
أوراق اإلقليم كك ّل م��ن ج��دي��د ،وسيؤثر بشكل ب�نّ��اء في
مسار وضع الحلول لفوضى اإلقليم بشكل عام.
ول�ك��ن ه�ن��اك م �ح �دّدات لشكل ه��ذا ال�ت�ق��ارب وطبيعته،
ومع الحديث عن تبلور نقاط التقاء روسية أردنية ،برز
الدور السعودي -الخليجي المعارض من األساس لفكرة
ال�ت�ق��ارب ،وم��ع زي ��ادة الضغط ال�س�ع��ودي ال�ق�ط��ري على
النظام األردني اقتصاديا ً وسياسيا ً بخصوص منع فكرة
التقارب مع روسيا وإي��ران ،فقد ب��رزت بالفترة األخيرة
ب�ع��ض ال�ت�ن��اق�ض��ات ب�ي��ن ص �نّ��اع ال �ق��رار األردن� ��ي ،وهذه
التناقضات بدأت تتحدّث فعليا ً عن وجوب تخلي األردن
عن المرجعية السعودية ،والتوجه السريع نحو موسكو
وطهران لتعديل ميزان التحالفات األردنية على ضوء ما
يجري من تطورات متسارعة في المنطقة ،واليوم بدأت
بالفعل بعض دوائ ��ر صنع ال �ق��رار األردن ��ي تتحدّث عن
وجوب وجود دور تنسيقي عربي  -إيراني للمساعدة في
إخماد نار الحروب الطائفية والمذهبية في المنطقة ،وعن
وجوب وجود دور تنسيقي عربي  -روسي يساعد في
وضع حلول عاجلة ألزمات المنطقة.

وهنا تبرز إل��ى الواجهة حقيقة أنّ بعض دوائ��ر صنع
القرار للنظام األردني بدأت تدفع النظام فعليا ً إلى اتخاذ
قرار تدريجي للخروج من تحت عباءة بعض دول الخليج،
وال �س �ع��ودي��ة ت �ح��دي��داً ،وال �ت��وس��ع بتحالفاته م��ع القوى
الدولية واإلقليمية الفاعلة ،فهناك اليوم حقائق جديدة
وخفايا ب��دأت تظهر على أرض ال��واق��ع ،وه��ذه الحقائق
والخفايا تقول إنّ الدولة األردن�ي��ة أصبحت اآلن تعيش
في محيط جغرافي ساخن أمنيا ً وسياسياً ،فلسطين –
العراق  -سورية ،وفي وضع داخلي مضطرب سياسيا ً
واقتصاديا ً إلى ح ّد ما.
وه��ذا ما أف��رز ب��دوره نوعا ً من التقارب في اآلراء بين
العاصمتين األردن�ي��ة والروسية ،إل��ى ح� ّد ما بخصوص
الملفات الساخنة في اإلقليم كك ّل ،فهذه الملفات بشكل
خ��اص وضعت كلتا الدولتين في خانة واح��دة من جهة
الخطر المحدق بهما ،فهذه المرحلة الحالية ونظرا ً إلى
صعوبتها وت �ط � ّور وت�لاح��ق األح ��داث ف��ي المنطقة ،هي
من دفعت إلى أن تكون هناك حالة من التقارب في اآلراء
والرؤى بين البلدين والنظامين ،ولو مرحلياً.
خ �ت��ام �اً ،ي�ع�ت�ب��ر ال �م��راق �ب��ون أنّ ال �ن �ظ��ام �ي��ن ال��روس��ي
واألردن��ي يملكان من األوراق ما يجعلهما قادرين على
إن�ق��اذ المنطقة ك�ك� ّل م��ن جحيم ال�ف��وض��ى ،ول�ك��ن معادلة
اكتمال هذا التقارب ليتح ّول إلى شراكة حقيقية ،ما زالت
بحاجة إلى كثير من العمل من قبل الجانبين ،وبحاجة إلى
مزيد من القرارات الصعبة من قبل النظام األردني ،الذي
ما زال إلى اآلن يدور وإلى ح ّد ما في فلك رؤية المحور
الخليجي -األميركي لنتائج وتط ّورات ملفات المنطقة.
*كاتب وناشط سياسي ـ األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

ترامب يقبل تر�شيح الحزب الجمهوري
ويتعهد بالتخلي عن �سيا�سة تغيير الأنظمة
أعلن دونالد ترامب ،قبوله رسميا ً ترشيح الحزب
الجمهوري له لخوض االنتخابات الرئاسية القادمة
في الواليات المتحدة ،متعهدا ً بهزيمة منافسته
المرشحة عن الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون.
ترامب ،اتهم في خطاب ألقاه في اختتام المؤتمر
القومي للحزب بعد أربعة أي��ام من انطالقه في
كليفالند بوالية أوهايو ،منافسته الديمقراطية بأنها
كوزيرة سابقة للخارجية تركت إرث��ا ً من “الموت
والدمار واإلره��اب والضعف” ،متعهدا ً بالتصدي
بقوة للجريمة والهجرة غير الشرعية.
و أ ًكد أنّ السياسات التي انتهجتها كلينتون في
العراق وليبيا ومصر وسورية جعلت الوضع أكثر
سوءاً ،ملقيا ً باللوم عليها في ظهور متشددي تنظيم
“داعش” ،موضحا ً “بعد  15عاما ً من الحروب في
الشرق األوسط وبعد انفاق تريليونات ال��دوالرات
وفقدان آالف األرواح ،فإن الوضع أكثر سوءا ً مما كان
في أيّ وقت مضى .هذا هو ميراث هيالري كلينتون:
الموت والدمار واإلره��اب والضعف” .وتابع “ذلك
هو السبب في أنّ رسالة هيالري كلينتون هي أن
األمور لن تتغير أبدا ...رسالتي أنّ األمور يجب أن
تتغير ويجب أن تتغير اآلن”.
المرشح الجمهوري ،أ ّكد أنّ كلينتون حذفت 33
ألف رسالة من بريدها االلكتروني ،في مراسالتها
المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية .وحين هتف
الحاضرون “احبسوها” في إشارة لكلينتون ،ل ّوح
ترامب لهم بيده قائالً “فلنهزمها في تشرين الثاني”
حيث ستجري انتخابات الرئاسة في الثامن من ذلك
الشهر.
وفي السياق ،اتهم ترامب حلف شمال األطلسي
بأنه فشل في محاربة اإلرهاب ،وأصبح من الماضي،
معلنا ً عن خطته بالتخلي عن “السياسة الفاشلة في
تغيير األنظمة
كما وتطرق في خطابه إلى قضية المهاجرين
قائالً “لن نسمح بدخول إال من يحبون بلدنا ،ولن
نقبل الجئين من دول تعاني اإلرهاب” .وشدد على

غوتيري�س يتقدم ال�سباق
على من�صب الأمين العام للأمم المتحدة
تقدم رئيس ال���وزراء البرتغالي السابق أنطونيو غوتيريس على بقية
المرشحين لمنصب األمين العام لألمم المتحدة ،بعد الجولة األول��ى من
التصويت في مجلس األمن الدولي ،في حين احتل المركز الثاني نتيجة االقتراع
السري الرئيس السابق لسلوفينيا دانيلو تورك.
وقد أجرى مجلس األمن الدولي ،أول من أمس ،الجولة األولى من انتخابات
المرشحين لمنصب األمين العام لألمم المتحدة .وقد رشح  12مسؤوال ً نفسه
لهذا المنصب .وتوقع الدبلوماسيون أن يكون االختيار بين المرشحين الـ 12
طويالً ومعقداً ،بالنظر إلى المنافسة الكبيرة بينهم ،ويطمح  6رجال و  6نساء
إلى تولي المنصب األعلى في المنظمة الدولية ،بحلول األول من كانون الثاني
المقبل.

زعيم �صرب البو�سنة والهر�سك
يطعن بقرار الهاي

موقفه من الالجئين غير الشرعيين قائالً “إنهم
ينتزعون الوظائف من المواطنين األمريكيين وفي
بعض الحاالت يرتكبون جرائم ،متهما ً الرئيس
ب��اراك أوباما بتأجيج التوترات العرقية بدال ً من
تهدئتها”.
وتحدث المرشح الجمهوري عن موج ٍة من العنف
التي اجتاحت مدنا أميركية متعهدا ً باستعادة
القانون والنظام ،محذرا ً من أنّ  180ألف مهاجر
غير شرعي لهم سجالت جنائية “يتجولون بحرية
الليلة لتهديد المواطنين المسالمين”.
وم��ض��ى بالقول “لدي رس��ال��ة إليكم جميعاً:
الجريمة والعنف ال��ل��ذان يضربان ال��ي��وم بلدنا
سينتهيان قريباً .بدءا ً من  20كانون الثاني 2017
سنستعيد األمان” ،حيث سيتولى الرئيس القادم
منصبه رسميا ً في العشرين من كانون الثاني.
وقدّم ترامب نفسه على أنه بديل جديد للساسة
التقليديين ،وأنّ لديه الرغبة لمساعدة األميركيين

من الطبقة العاملة الذين ربما يشعرون بأنهم جرى
التخلي عنهم ،و تبنى في خطابه مواقف تتناقض
مع سياسات الحزب الجمهوري التقليدية عبر
إعالنه أنه سيتجنب الصفقات التجارية متعددة
الجنسيات لكنه سيسعى بدال ً منها لعقد اتفاقيات
مع دول منفردة.
وقال إنه سيعيد التفاوض في االتفاقية التجارية
الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) بين الواليات
المتحدة وكندا والمكسيك ،كما سيفرض عقوبات
على الشركات التي تتعاقد مع جهات أخرى على
إنتاج سلع في الخارج ثم تستورد هذه المنتجات
المصنعة إلى الواليات المتحدة.
في غضون ذل��ك ،أظهر استطالع للرأي أج ّرته
محطة (س��ي.إن.إن) التلفزيونية اإلخبارية أنّ 57
في المئة “لديهم رد فعل إيجابي جدا ً” على الخطاب
في مقابل  18في المئة أبدوا رد فعل ايجابيا ً إلى حد
ما في حين أبدى  24في المئة رد فعل سلبياً.

وزير العدل التركي :الإعدام يجب �أن يرجع لعوامل قانونية ال لالتحاد الأوروبي

يلدريم :خطر االنقالب ما زال قائم ًا

أ ّكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنّ هناك
من يسعى لمحاولة انقالبية جديدة في تركيا ،مشيرا ً
إنّ خطر االنقالب ما زال قائماً ،وقال «أنّ هذا لن يكون
سهالً وعلى المواطنين االستماع للبيانات الرسمية
فقط .الخطر لم ينته لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا
للقلق».
يلدريم تابع قائالً «علينا الفصل بين المؤسسة
العسكرية وجماعة غولن اإلرهابية» ،في إشارة إلى
الداعية الديني التركي فتح الله غولن المقيم في
الواليات المتحدة ،الذي اتهمته أنقرة بالوقوف وراء
االنقالب الفاشل في  15تموز.
من جهته ،قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش
أوغلو ،إنّ الواليات المتحدة ال تحتاج إلى سنوات
لتسليم غولن ،وقال «إذا أردتم التسويف في تسليم
غولن فقد يستغرق األمر سنوات لكن إذا حسمتم أمركم
فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة».
ت��ش��اووش أوغلو أض��اف أنّ ال��والي��ات المتحدة
عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن ،وأن تركيا
مستعدة للمشاركة فيها ،مشيرا ً إنه يجب عدم السماح

تؤكد مصادر
عسكرية عراقية أنّ
الذي يؤخر البدء
بتنفيذ خطة التق ّدم
نحو الموصل ليس
نقصا ً في اإلجراءات
التحضيرية ،بل انتظار
حسم سياسي لحدود
دور «البشمركة» من
جهة ،وطبيعة مشاركة
«الحشد الشعبي»
من جهة ثانية ،وهما
قضيتان تحتاجان
تفاهما ً عراقيا ً ـ عراقيا ً
وتفاهما ً مماثالً أميركيا ً
ـ إيرانيا ً في ضوء
الخالف الكردي ـ
العربي حول الموصل،
والخالف األميركي
ـ اإليراني حول دور
«الحشد الشعبي».

لغولن بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي .كما
ّ
حث أثينا على ترحيل الجنود األتراك الذين تورطوا
في محاولة االنقالب وفروا إلى اليونان بعد فشلها.
بدوره ،قال وزير العدل التركي بكير بوزداج ،أمس،
إنّ مسألة إعادة العمل بعقوبة اإلعدام بعد محاولة
االنقالب األخيرة يجب حسمها من منظور قانوني ال
على أساس ما يريده االتحاد األوروبي.
وفي السياق ،ح ّذرت منسقة السياسة الخارجية
في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ،تركيا من
استخدام المؤسسات الديمقراطية لتقويض حقوق
اإلنسان في البالد عقب محاولة االنقالب الفاشلة.
وقالت موغيريني في لقاء بمؤسسة كارنيجي
للسالم «نقول ألصدقائنا األت��راك بصورة واضحة
للغاية إننا ندعم بشكل كامل المؤسسات ..المؤسسات
الديمقراطية والمؤسسات الشرعية ،لكن ال يوجد عذر
أو سبيل يمكن من خالله لرد الفعل أن يقوض الحريات
والحقوق االساسية» .وأضافت «ما نراه على وجه
الخصوص في مجاالت الجامعات واإلعالم والقضاء
غير مقبول».

ر�صد من�ش�أة نووية �سرية في كوريا ال�شمالية
أعلن معهد العلوم واألمن الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ً له،
أنه اكتشف موقعا ً كوريا ً شماليا ً يعتقد أنه منشأة نووية سرية.
وذك��رت وكالة “رويترز” التي اطلعت على تقرير ص��ادر عن
المعهد بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية ،أنّ الحديث قد يدور
عن منشأة استخدمتها كوريا الشمالية ،في المراحل األولى لبناء
برنامجها لتخصيب اليورانيوم لالعتماد عليه في تصنيع أسلحة
نووية .وأوضح التقرير ،أنّ الموقع الذي يبعد  43كيلومترا ً عن مجمع
يونغ بيون النووي ،ربما كان يلعب دورا ً رئيسيا ً في تصنيع أجهزة
للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
وقال ديفيد ألبرايت رئيس المعهد في التقرير أ ّنه “من الضروري
تحديد أي��ن تخصب كوريا الشمالية اليورانيوم ...ومعرفة أين
قامت بهذا في السابق” ،مضيفا ً “إنه ليس واضحا ً إن كان مصنع
مكونات الطائرات ال يزال يعمل ،لكن معلومات من منشقين تشير

إلى أ ّنه ربما تكون هناك ثالثة مصانع إلنتاج أجهزة الطرد المركزي
تعمل في كوريا الشمالية على الرغم من أنّ مواقع هذه المصانع لم
يتم تأكيدها” .وأوضح المعهد في تقريره أنّ ما يعتقد أنها منشأة
األبحاث والتطوير األولي ألجهزة الطرد المركزي ،تقع داخل مصنع
لمكونات الطائرات على سفح جبل مجاور لقاعدة بانغ هيون الجويّة.
وجرى تحديد موقع المنشأة باستخدام صور التقطتها أقمار صناعية
تجارية .وذكر التقرير في هذا الخصوص خبرا ً أوردته في حزيران عام
 2000صحيفة يابانية عن مصادر صينية ،قالت إ ّنه توجد منشأة
سرية داخل جبل تشونما بكوريا الشمالية .وأضافت الصحيفة نقالً
عن “مسؤولين حكوميين مطلعين” أنّ المنشأة التي لم يعلن عنها
ملحقة بمصنع تحت األرض إلنتاج مكونات الطائرات.
ونقل التقرير عن مصدر لم يتم الكشف عن هويته ،القول إنّ المنشأة
قد يكون بها ما بين  200إلى  300جهاز للطرد المركزي.

قدم زعيم صرب البوسنة والهرسك السابق رادوفان كاراجيتش ،طعنا ً ضد
قرار المحكمة الجنائية الدولية والذي صدر بحقه لدوره في حرب البوسنة ،وال
سيما في تدبير مجزرة سريبرينيتسا.
ونقل عن محامي كاراجيتش ،قوله إنّ موكله طلب إعادة النظر في الحكم
بسجنه لمدة  40سنة ،اعتمادا ً على  50حجة ذكرها في طلبه .ويوضح زعيم
صرب البوسنة في طلب استئناف القضية ،أ ّنه راح ضحية “عملية مسيّسة
تستهدف استكمال شيطنة الشعب الصربي في البوسنة بشكل عام وكاراجيتش
شخصيا ً” .وكانت المحكمة قد أدانت كاراجيتش يوم  24آذار الماضي بـ 10تهم
من أصل  11مدرجة على الئحة االتهام وقضت بسجنه لمدة  40عاماً .وتتعلق
التهم التي أدين بها كاراجيتش بجرائم وعمليات إبادة ارتكبت خالل حرب
البوسنة في الفترة  .1995-1992وحملت المحكمة كاراجيتش مسؤولية
تنظيم مذبحة المسلمين في مدينة سريبرينيتسا عام  1995التي راح ضحيتها
ما بين  7و 8آالف رجل مسلم ،وفي تدبير هجمات على المدنيين وعمليات
اغتيال خالل حصار مدينة سارايفو ،واحتجاز موظفين أمميين كرهائن.

الفاتيكان يتو�سط لحل النزاع الفنزويلي
أعلن األمين العام التحاد دول أميركا الجنوبية أرنستو سامبر ،أنّ الحكومة
الفنزويلية وافقت على انضمام الفاتيكان إلى وساطة دوليّة إلجراء حوار مع
المعارضة التي كانت تطالب بذلك.
وأضاف األمين العام الذي يقوم بتسهيل الحوار بين الحكومة الفنزويلية
و”طاولة الوحدة الديمقراطية” أنّ “الطرفين قبال أن يواكب الفاتيكان مهمة
التسهيل التي نقوم بإنجازها” “ ...إنه نبأ سار ،يمكن أن يغني العملية إليجاد
مخارج لألزمة السياسية واالقتصادية التي تشهدها فنزويال”.
وكانت المعارضة دعّ ��ت مطلع الشهر الحالي الفاتيكان إل��ى االنضمام
للوساطة الدولية ،التي يقوم بها رئيس الحكومة اإلسبانية األسبق خوسية
لويس رودريغيز ثاباتيرو والرئيسان السابقان للدومينيكان ليونيل فرنانديز
وبنما مارتن توريخوس .إذ أعلنت المعارضة استعدادها للمشاركة في اجتماع
أول ،بشرط الحصول على ضمان بإجراء استفتاء حول إقالة مادورو واإلفراج
عن قادتها المسجونين واحترام استقاللية البرلمان.

انت�شال  17جثة و�إنقاذ  1128مهاجراً
من البحر المتو�سط
قال خفر السواحل اإليطالي ،إنّ سفينة تابعة للبحرية األيرلندية انتشلت 17
جثة ،عندما توجهت لمساعدة مهاجرين مكدسين في قارب خشبي ُقبالة ساحل
ليبيا ،في يوم حافل آخر من محاوالت عبور البحر إلى أوروبا.
وقال متحدث باسم خفر السواحل ،إنّ السفينة “إل.إي جيمس جويس” التي
تقوم بمهام البحث واإلنقاذ في البحر المتوسط ،انتشلت جثث  16رجالً ،إضافة
إلى جثة صبي واحد .ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن سبب وفاة هؤالء
أو جنسياتهم .وانتشلت سفن االنقاذ ،في وقت سابق 22 ،جثة من قارب مطاطي
قبالة الساحل الليبي .وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنّ نحو  3آالف شخص
لقوا حتفهم خالل محاولة الوصول إلى أوروبا عبر البحر منذ بداية العام .وقال
خفر السواحل ،إنّ السفينة “جيمس جويس” وسفينة تابعة للبحرية اإليطالية
وسفينة بريطانية ،تشارك في عملية االتحاد األوروبي لمكافحة تهريب البشر
وسفينة تشغلها منظمة لإلغاثة أنقذت مجتمعة  1128مهاجراً.

