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�أردوغان :الأمر لي
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} د.هدى رزق

تميّزت الساعات األولى من محاولة االنقالب الفاشلة بدعوة إدارة
الشؤون الدينية الشعب التركي إلى االحتشاد دفاعا ً عن الديمقراطية.
وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من رئيس مديرية الشؤون
الدينية ،وه��ي الهيئة الرسمية في تركيا ،دع��وة الناس للنزول إلى
الشوارع من أجل اظهار تضامنهم ض ّد محاولة االنقالب العسكري
الفاشل ،كما ت ّم إصدار أمر إلى جميع األئمة في الجمهورية للذهاب
إلى مساجدهم للدعوة إلى التكبير ،كذلك ت ّم إرسال رسائل نصية إلى
هواتف  110.000من األئمة كإعالنات للجمهور ودعوة إلى قراءة
الصالة في المساجد ،وإبالغ الناس بأمكنة التجمع وتشجيعهم على
التحلي بالشجاعة والنزول إلى الشوارع ،لقد حان وقت استغالل
تطبيق توظيف رجال الدين المحليّين وطالب العلوم الدينية في الدولة
منذ عام  .2012فأردوغان استعان بمن يعتبرهم جزءا ً من زرع الـ14
عاما ًفي الحكم ،فهو سعى إلى تقوية هذا الجهاز الديني من أجل إحداث
«التغيير القيمي» في المجتمع التركي والقضاء على روح العلمانية في
البالد .استعان باألئمة من أجل التعبئة الجماهيرية كما استعان بـ«سي
أن «ن» تورك لكي يعلن أنّ الديمقراطية تواجه تهديدا ً انقالبيا ً وتعبئة
العلمانيين بوجه انقالب من حفنة عسكرية إسالمية  -غولينية ساهم
هو بتقويتها واإلستعانة بقوتها الكامنة في مؤسسات الدولة منذ 40
عاماً ،من أجل القضاء على العلمانية من جهة وتثبيت سلطة العدالة
والتنمية اإلسالمية من جهة أخرى.
هو يريد اليوم استكمال «ثورته الصامتة» في الداخل التركي ،التي
أعلن إنجازها عام  2010أي قبل الربيع العربي ،بعدما أورد إنجازات
العدالةوالتنميةفيالتح ّولإلىالديمقراطيةوالمدنية،وافتخربتنصيب
شخصية مدنية لألمانة العامة لمجلس األمن القومي ،وتقليص سلطات
القضاء العسكري وإلغاء بروتوكول «أماسيا» والمقعد العسكري في
بعض المؤسسات المدنية ،وسمح بالطعن بقرارات مجلس الشورى
العسكري .ومحاكمة انقالبيي عام  1980مدعما ً بإنجازات اقتصادية
ـ أمنية مع خطاب ديني بدا معتدالً الستقطاب الشباب.
اعتبر أنه بات قادرا ً على توظيف خبرته في التعامل مع مقتضيات
الحداثة ..قدم تجربة اعتبرت رائدة في تركيا ،بدعم غربي وبسياسة
خارجية متصالحة مع المحيط اإلقليمي .اليوم يقف الرئيس التركي
بعد خمس سنوات من «الربيع العربي» حاول خاللها استثمار النجاح
الداخلي بفرض نموذجه والتصرف كقوة اقليمية .اعتقد أنّ هذه
«اإلنجازات» ستتيح له ملء الفراغ اإلقليمي من أجل التمدد وإعادة مجد
اإلمبراطورية ،طالما المطروح إعادة النظر بإتقاقية سايكس بيكو .أما
داخليا ً فرأى الفرصة سانحة بعدما اشت ّد ساعده لالنقضاض على
حليفه فتح الله غولن ،وقلب مفاهيم ووظيفة المؤسسة العسكرية.
ومحاولة استيعاب اإلكراد تحت عباءته .لكن فشل حزبه في انتخابات
 7ح��زي��ران  2015بالحصول على األغلبية البرلمانية لتشكيل
الحكومة منفرداً ،أدّى به إلى قلب الطاولة قام باالنقالب على الحوار
مع األك��راد ،وض��رب انجازاته األمنية في حربين داخليتين واحدة
سياسية مع غولن وأخرى عسكرية مع األكراد ،سعى لإلمساك بك ّل
مفاصل السلطة تحت شعار «النظام الرئاسي بعدما بدأ ينحو نحو
االستئثار ،كأنما بناء تركيا  2023هو مشروع شخصي في ظ ّل
زعامة تحمل اسمه فقط دون رفاقه غول واوغلو ...ضرب الرقابة
والمحاسبة داخل حزب العدالة والتنمية وح ّوله إلى حزب أردوغاني،
مستعينا ً بقوة «اإلخ��وان المسلمين» كذلك بالمتطرفين اإلسالميين
الذين يرون أنّ «داعش» فصيل إسالمي يجب دعمه والدفاع عنه.
استبق خسارة رهانه االقليمي وعجل بإخراج م�ق� ّررات ثورته
إلى العلن ،أص ّر على ضرورة مكوث الناس في الشارع دعما ً لعملية
انقضاضه على السلطة دفعة واح��دة ،وليشكل الجمهور القابع في
الساحات غطاء للتغيير.
اقتص بعض جمهور أردوغان المنظم من الجيش ،وما يعنيه هذا
ّ
العسكر من رمز يحمى الدولة التركية ،أغفل الرئيس أهمية صورة
القوة التي تميّزت بها تركيا .لكنه في قرارة نفسه يع ّد العدة لجيش
تركيا الجديدة ،الذي سيت ّم تظهيره في المرحلة المقبلة على أنه أوالً
جيش الحزب ال��واح��د .لم ت��رق له تصريحات البنتاغون ح��ول مآل
الضباط واألس��رار العسكرية التي تقاسمها هؤالء في الحرب على
«داعش» وفي التخطيط في حلف شمال األطلسي الناتو ،فهو في ثورة
التغيير هذه للتمكن من ك ّل السلطة يتخذ قرارات سياسية تفضي إلى
أي كالم
رسم عناوين صراعية ،هو يحسم المشهد الجديد ويعتبر ّ
من واشنطن تدخالً في شأن داخلي ،وتواطؤا ً طالما لم تسلمه غولن
القابع في بنسلفانيا.
هو ليس بحاجة للغرب ،ال سيما أنه يستغ ّل فرصة الفراغ التي
تحتمها االنتخابات األميركية من أجل فرض توازنات جديدة معطوفة
على حالة من الخوف والهلع وع�لام��ات مثيرة للقلق ،يريد فرض
صورة جديدة على الغرب مع وصول رئيس جديد إلى البيت األبيض
اوائل .2017
قبضت السلطة السياسية على آخر أنفاس المؤسسة العسكرية
التي ك��ان قد ج��رى إضعافها ،منذ تولى العدالة والتنمية السلطة
من اركينغون إلى بليوز .وهو قام بشحذ مقصلته لممارسة هذا
التطهير الذي بدأه منذ  ،2014والعمل على تطهير القضاء وضرب
المؤسسات االعالمية والتعليمية التي ت ّم وضع اليد على بعضها
منذ آذار .2016
حركة التطهير طالت قيادات كبرى في الجيش وما تبقى من وسائل
اعالمية قدّرت بـ 132وسيلة.
لوائح أع �دّت سابقا ً كانت قد سلّمت إل��ى ال ��وزارات المعنية بغية
انتظار ساعة التنفيذ .لكن لم يكن باستطاعة الرئيس ووزرائه تنفيذ هذا
الحكم لوال «االنقالب الفاشل» الذي أفرج عن خطة أردوغان من أدراج
ال ��وزارات .ت ّم اقصاء  66ألف موظف عن مراكزهم 42 ،ألف منهم
معلمين من وزارة التربية ،أكثر من  9000آالف من وزارة الداخلية،
أكثر من  3000من الضمان االجتماعي ،حيث ملفات ك ّل المواطنين
قاض ومدّعي عام ،جرى تعليق عضويتهم
األتراك ،أكثر من ٍ 2000
أو إقالتهم أو احتجازهم ،كذلك إقالة  300دبلوماسي .وأق ّر المجلس
األعلى العسكري إعادة هيكلة الجيش وفصل  168ضابطا ً من القوات
المسلحة التركية 149 ،منهم برتبة جنرال وادميرال ليفضي األمر
إلى تفريغ الجيش من نخب مد ّربة ما مجموعه  40%من بنية القيادة
في البحرية والقوات الجوية .فلديه خطة كاملة لبنية الجيش وتجهيزة
وعديده ومهامه ،كذلك لإلنتاج العسكري وهو سبق أن عقد اتفاقا ً مع
شركات محلية منها «بايكر ماكينا» التي تصنع طائرات من دون طيار،
وسبق لها أن شاركت في عدة مشاريع لتطوير األنظمة الدفاعية في
تركيا.
احتجز نحو  16ألف شخص ،بما في ذلك  9.000في السجن انتظارا ً
للمحاكمة .وصدرت أوامر بإلقاء القبض على أكثر من  50صحافياً .ت ّم
تمديد فترة االحتجاز قبل توجيه التهم .تجري هذه الحملة من خالل
المراسيم التشريعية ،وتحت حكم الطوارئ.
ص��دم��ت ال�م�ع��ارض��ة لكنها وق�ف��ت إل��ى ج��ان��ب الديمقراطية ض ّد
االنقالب ،تصرف قادتها كأنما هناك تخدير عام في األجواء ،شارك
بعضهم في وضع اليد على مؤسسات غولن ،وأ ّي��د بعضهم اآلخر
كحزب الحركة القومية ،وحزب الشعب الجمهوري خطوات أردوغان
تحت شعار الدمقرطة ،واستثني حزب الشعوب الديمقراطي من لقاء
في القصر الجمهوري .وحشدت المعارضة تأييدا ً لالنقالب ووجه
بعضها اللوم ألردوغان ،ألنه دعم الغولينيين الذين انقلبوا عليه .لكن
أي معارضة له .من
فاتهم أنّ انقالبه على الغولينيين أتى في إطار منع ّ
راقب خطاب بعض المعارضة التركية وليونتها ي ّعي أنّ الخوف سيطر
عليها فهادنت إلى درجة المداهنة .ومنها من اعتقد أنّ اقتسام السلطة
مع أردوغ��ان قد حان على أنقاض الغولينيين .ما لبث رئيس حزب
الشعب الجمهوري أن انتقد التوقيف واالحتجاز واإلقالة والتطهير،
وتمنى أن ال تتح ّول إلى انتقام .االنقالب انجز واردوغ��ان يرى أن
األمر اليوم هو فقط له لكن هل أصبحت تركيا جمهورية الخوف وهل
هو اليوم فعالً قوي؟

تؤشر الوقائع السورية في الفترة األخيرة إلى مزيد من
األج��واء المؤاتية لمحور المقاومة ،والضاغطة على المحور
المقابل نحو مزيد من فرض معادالت انتصار جديدة ،وجاءت
أحداث حلب الميدانية لصالح الجيش وحلفائه ،والتي وصف
األمين العام لحزب الله أهميتها بأنها ال ترتبط فقط باألزمة
السورية ،بل بالوضع اإلقليمي ،وبالمعادالت وبالمشاريع
اإلقليمية ،وباألحالم اإلمبراطورية اإلقليمية لتؤكد أنّ المسألة
تبدأ من حلب وال تنتهي عند تركيا والسعودية.
وفيما تبدو الرياض في موقع المتراجع بعدما ضعفت
أدواتها في أكثر من ميدان ،وتتلقى الجماعات المسلحة خسائر
استراتيجية تل ّو األخرى ،تمنعها من أن تكون في موقع فرض
شروط مستقبلية ،فإنها تجد نفسها في موقع أكثر حرجاً ،أما
نظام تركيا الخارج من محاولة انقالب فقد فشل في العديد من
األدوار ،وما خسارة الميدان الحلبي إال ضربة إضافية .ستكون
انتصارات حلب وإقفال الحدود التركية أمام المسلحين بنسبة
كبيرة دافعا ً جدياً؛ ألن تضع تركيا أمام واقع إضافي إلجراء
وباألخص بعد األحداث الداخلية الكبرى التي
إعادة حسابات
ّ
شغلت أردوغان.
في ظ ّل فقدان المزيد من األوراق يتجه األميركي إلى إعالن
تفاصيل اتفاق عسكري اميركي ـ روسي في الساعات المقبلة
تحت وطأة تغيّر المزيد المعادالت ،ولكن بشكل يحاول فيه
الحفاظ على بعض المكاسب وبعض ماء الوجه ،في وقت
يبدو فيه ضعيف القدرة على مناورات كبرى ،في ظ ّل اقتراب
نهاية عهد أوباما وانتظار عهد جديد ،وستتوضح في المقبل
من الساعات طبيعة االتفاق مع الروس ،بينما األشهر المقبلة
ستوضح ما إذا كان اتفاقا ً قابالً لالستمرار استراتيجياً ،أم هو
ذو أبعاد أضيق من ذلك والحذر يستم ّر دائما ً سيد الموقف بين
الطرفين...

رحبت وترحب ب��أيّ اتفاق
وال شك أنّ الحكومة السورية ّ
دولي جدي يستهدف «داعش» ،وكذلك «النصرة» مهما اختلفت
مس ّمياتها ،إضافة إلى الجماعات اإلرهابية األخرى.
تطورات حلب ستساعد الجيش السوري في فرض وقائع
جديدة والتمهيد لما هو أبعد ،وخاصة على صعيد الحدود
التركية ،وعلى صعيد إضعاف قوة المسلحين ،الذين يضعف
حضورهم في أكثر من جبهة بما يحمل بوادر معادالت جديدة
أكثر حسما ً هذه المرة .وجاءت السيطرة على حي بني زيد الذي
يعتبر أه ّم نقطة ارتكاز للمسلحين وإحكام الطوق على شرق
حلب ليجعل حلب بحكم الساقطة من يد اإلرهابيين ،حتى أنّ دي
ميستورا تحدث عن عدم إمكانية صمودهم ألكثر من إسبوعين
إلى ثالثة ولتشكل هذه التطورات مفترقا ً هاما ً في التطورات
السورية ،حيث أنّ كثيرا ً من الخبراء قبل التطورات األخيرة،
اعتبروا أنّ معركة حلب ترتبط نتائجها بما يشبه الحسم على
صعيد الملف السوري برمته ،فيما صحيفة «التايمز» قالت أنّ
معركة حلب حاسمة في الحرب السورية.
لكن يبدو انّ المسلحين يحاولون لعب ورق��ة الضغط
بالمدنيين ،والتضليل القائم على فكرة أنّ النظام يمنع إيصال
المساعدات إلى شرق حلب.
وقد كان السيد نصرالله واضحا ً في خطابه األخير؛ حيث
أش��ار عند تط ّرقه لحلب إل��ى أنّ ما يُقال للمدنيين بل حتى
للمسلحين هو «هذه البوابات مفتوحة تفضلوا أخرجوا» .وفي
الساعات الماضية استم ّر التضليل ،حيث قال أعضاء في ما
يس ّمى المعارضة المسلحة «ليس هناك أيّ ممرات في حلب
توصف بممرات إنسانية ،فالممرات التي تحدث عنها الروس
يس ّميها أهالي حلب بممرات الموت» .لكن باعتراف «المرصد
السوري لحقوق اإلنسان» تشدّد الفصائل المقاتلة إجراءاتها
األمنية وتمنع األهالي من اإلقتراب من المعابر.
أتت رسالة الرئيس بشار األسد إلى الشعب السوري بالتزامن
مع تقدّم ميداني ضاغط ،يدعو فيها جميع أبناء الشعب للوقوف
صفا ً واح��دا ً مع الجيش من أجل استئصال اإلره��اب ،ويناشد

الجميع العودة إلى «حضن الوطن وإلقاء السالح» ،أتت لتحمل
الثقة بأنّ التطورات لصالح القيادة والجيش السوري ،وأنّ زمام
المبادرة تش ّد عليه يد الجيش أكثر وأكثر نحو فرض واقع أكثر
إيالما ً للمسلحين في الفترة المقبلة.
ّ
وقال األسد إنّ «هذه لفرصة سانحة لكل من حملوا السالح
أن يعبّروا عن انتمائهم للوطن ،وأن يستمعوا فقط للصوت
الوطني الذي يناديهم ،وأن يهجروا أسلوب العنف ،وأن يلقوا
السالح ،وأن ينخرطوا في عملية إع��ادة إعمار سورية لهم
وألبنائهم ،وسيجدون أنّ التسامح هو سيد الموقف» ...هو بيان
يشكل فرصة كبيرة لمن حمل السالح وال نتوقع من أيّ رئيس
دولة أن يلجأ إلى ذلك بعد ك ّل هذه الممارسات والتدمير من قبل
المسلحين ،إال إذا كان يحمل من التسامح الوطني وبعد النظر
والحرص على الوطن الكثير ،وليكون معطوفا ً على سياسات
القيادة السورية في المصالحات وفي دعوات تسليم السالح
واالنخراط في العمل الوطني الحقيقي ،ومعطوفا ً على سياسات
االتفاقات اإلنسانية ،وك ّ��ل ذلك ي� ّ
�دل على خصائص القيادة
الحقيقية.
روسيا تلعب دورها بشكل مستم ّر وفعّ ال في موضوع ضرب
اإلرهاب ،وموضع تحضيرات أيّ تسويّة محتملة وستستفيد من
موضوع االتفاق مع واشنطن للتضييق أكثر على اإلرهابيين،
وخلق ُفرص حلول حقيقية عبّر الحوار السوري السوري ،الذي
يحتاج إلى أنّ توقف بعض األطراف العربية المكابرة والعناد.
وكان الكالم الروسي األخير الذي قيل عن لسان مندوبها الدائم
لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية ،أنّ موسكو تع ّول
على أنّ دي ميستورا سيس ّرع إجراء المفاوضات السورية في
جنيف بعد بدء العملية اإلنسانية في حلب ،وأنّ األمل في أنّ
استعداد الرئيس األسد لمناقشة اقتراحات المبعوث األممي،
المضي
وإيجاد قرارات حول حلب سيساعدان دي ميستورا في
ّ
قدما ً نحو تسوية األزمة السورية ،ليؤشر إلى مساعي روسيا
ونظرتها في هذا المجال بعد التطورات األخيرة.

* إعالمي وكاتب لبناني

تقول مصادر على
صلة بالمعابر اآلمنة
للمسلحين الراغبين
بترتيب أوضاعهم إنّ
العدد قد فاق المئات
وإنّ ثمة مجموعات
باآلالف تتواصل
من مختلف األحياء
لإلفادة من ميزات
التسوية والعفو،
لكنها تطلب حلوالً
للمجموعات من غير
السوريين ،وهنا يدور
التفاوض على وجهة
االنسحاب فيما يطلب
المسلحون السماح
لهم بالذهاب إلى إدلب
وتشترط القيادة
السورية حصر
االنسحابات باتجاه
الحدود التركية.

تركيا ت�ضم وزراء جدد ًا �إلى المجل�س الأعلى للقوات الم�سلحة و ت�س ّرح  1400جندي
ذ ّكرت وكالة «األناضول» التركية الرسمية لألنباء أنّ
السلطات التركية س ّرحت ،أمس ،أكثر من  1389من أفراد
القوات المسلحة ،لالشتباه في صالت تربطهم برجل الدين
المعارض المقيم في الواليات المتحدة فتح الله غولن.
كما ت ّم إعفاء أكثر من  1700من أفراد الجيش األسبوع
الماضي ،لدورهم في محاولة االنقالب ،في حين أعلن
الرئيس رجب طيب أردوغ��ان عن إغالق جميع المدارس
العسكرية في البالد ،و إنشاء جامعة دفاع وطني على
أساسها.
وف��ي السياق ،قالت الحكومة التركية ،أنها ستضم
المزيد من الوزراء إلى المجلس األعلى للقوات المسلحة،
مضيف ًة أنّ نواب رئيس الوزراء باإلضافة إلى وزراء العدل
والداخلية والشؤون الخارجية سيصبحون أعضاء.
هذا و أعلن عن أن القوات المسلحة التركية ستخضع
بشكل مباشر لوزير دف��اع البالد ،وذل��ك في إط��ار جملة
إصالحات رامية إلعادة تنظيم الجيش التركي ،في حين
ت ّم فصل كل من المستشار العسكري للرئيس التركي
علي ياووز ،ومعاون رئيس أركان الجيش التركي لفنت
تورككان ،ومدير مكتب وزير الدفاع العقيد توفيق جوك.
وقال أردوغ��ان «قواتنا المسلحة ستصبح أقوى بعد
دخول القرار األخير حيز التنفيذ ،حيث سيخضع القادة
العامون لصنوف القوات المسلحة لوزير الدفاع بشكل
مباشر» ،مؤكدا ً عزمه على وضع وكالة االستخبارات

ورئاسة األركان العامة للجيش تحت سلطته المباشرة،
وأش��ار إلى ض��رورة إج��راء إصالحات دستورية في هذا
الشأن.
في غضون ذل��ك ،حاصر نحو  7آالف عسكري تركي
قاعدة «انجرليك» الجوية جنوب البالد ،حسبما نقلته
صحيفة « »Hurriyetالتركية ،أمس.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب المعطيات غير المؤكدة
أغلق العسكريون األتراك كافة الطرق المؤدية إلى القاعدة
والخارجة منها ،وذلك بسبب شائعات حول احتمال وقوع
محاولة انقالب جديدة.
إال أنّ الوزير التركي لشؤون االتحاد األوروب��ي عمر
جيليك ،كتب في حسابه بموقع «تويتر» أنّ «ذلك مجرد
عملية إختبار طبيعية ل�لأم��ن ،وليس هناك أس��اس
للقلق».
وفي شأنٍ متصل ،حذر رئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر ،من أنّ هناك خطرا ً كبيرا ً النهيار االتفاق الذي
أبرمه االتحاد األوروبي مع تركيا لضبط تدفق المهاجرين
غير الشرعيين من باتجاه أوروبا الغربية.
وقال يونكر ،إنّ الخطر كبير ونجاح االتفاق ال يزال حتى
اآلن هشاً ،مضيفا ً أنّ الرئيس أردوغان سبق وأن المح مرارا
إلى أنه يريد إعادة النظر به ،مشيرا ً أنه وفي حال حصل
هذا األمر يمكن أن نتوقع أن يعاود المهاجرون المجيء إلى
أوروبا.

ُ
ثان ب�إطالق م�سلحين النارفي يريفان و االحتجاجات م�ستمرة
مقتل
�شرطي ٍ
ٍ

�سيفيليان :ال�شباب لن ي�ست�سلموا قبل لقائي مع رئي�س الدولة
أع��ل��ن المتحدث ب��اس��م الشرطة
األرمنية أشوت أغارونيان ،عن مقتل
أح��د رج��ال الشرطة نتيجة إط�لاق
النار من قبل المجموعة المسلحة
ال��ت��ي اس��ت��ول��ت ع��ل��ى م��ق��ر شرطة
الدوريات ،منذ عدة أيام في العاصمة
األرمنية يريفان.
وك��ت��ب أغ��ارون��ي��ان ف��ي صفحته
على م��وق��ع «فيسبوك» للتواصل
االجتماعي «قبل عدة دقائق ت ّم فتح
النيران من جهة مقر شرطة الدوريات،
ما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة،
ي��ورا تيبانوسيان ،من مواليد عام
 ،1986الذي كان داخل سيارة على
بعد  400 — 350متر».
وف��ي وق��ت سابق ،طالب مجلس
األم��ن القومي األرم��ن��ي المجموعة
المسلحة باالستسالم وإلقاء السالح،
محذرا ً من أنّ رجال األمن سيفتحون
النار من دون إن��ذار مسبق على أي
شخص يرفع السالح ضدهم .ولكن
على الرغم من انتهاء المهلة وعدم
استسالم المسلحين ،لم تكن هناك أي
تحركات ملموسة لقوات األمن بالقرب
من المبنى الذي يحتله المسلحون.
وش� ِه��د محيط المبنى فعاليات
اح��ت��ج��اج��ي��ة ل��ل��م��ت��ض��ام��ن��ي��ن مع
المسلحين منذ  17تموز .ووقعت
ه��ن��اك اش��ت��ب��اك��ات ب��ي��ن ال��ش��رط��ة
والمحتجين ،ح��ي��ث أص��ي��ب فيها
ع���ش���رات األش���خ���اص .ك��م��ا ق��ام��ت
الشرطة بتفريق مظاهرة احتجاج
ليلة  29على  30تموز ،مما أسفر عن
إص��اب��ة نحو  60شخصا ً وتوقيف
أكثر من  160آخرين ،قررت السلطات
حبس  26منهم فيما بعد.

م�سلمو فرن�سا يرف�ضون
دفن منفذ هجوم الكني�سة
رفض المسلمون ،الذين يقطنون بمدينة روان الفرنسية ،المشاركة في دفن
عادل كرميش أحد منفذي الهجوم اإلرهابي على الكنيسة ،واحتجاز رهائن
وذبح كاهنها.
ونقلّت صحيفة «لو باريسيان» عن رئيس الجمعية الثقافية اإلسالمية
بمدينة نورماندي شمال فرنسا محمد قرابيال قوله «نحن ال نود تلطيخ اإلسالم
بهذا اإلنسان ،لن نشارك في تجهيز جثته للدفن».
وجدد قرابيال موقفه موضحاً ،أنه في حال طلب المجلس البلدي من الجامع
الذي يرأسه قبول الجثة ،وأعلنت عائلة منفذ العملية أنها تريد دفنه ،حينها فإن
مسلمي المدينة سيكونون ملزمين بتعيين مسؤول لحل هذه المسألة .وأ ّكد أنّ
عائلة كرميش لم تعلن بعد رغبتها في ذلك.
وقد هاجم عادل كرميش ( 19سنة) بصحبة شخص آخر يدعى عبد الملك
نبيل ،الثالثاء الماضي ،كنيسة ببلدة سانت إتيان دو روف��راي في منطقة
نورماندي شمال فرنسا ،وقامت الشرطة بقتلهما بعد احتجازهما عددا ً من
الرهائن داخل الكنيسة وذبح الكاهن.

ف��ي غ��ض��ون ذل����ك ،ح����اول رج��ل
في أواس��ط عمره ح��رق نفسه ،في
المظاهرة االحتجاجية ،في حين ش ِّرع
المشاركين في المظاهرة الى إطفاء
ثياب الرجل المحترق وصبوا الماء
على رأسه ،قبل نقله إلى المستشفى.
إل���ى ذل����ك ،ف��ق��د ح��ظ��رت بلدية
العاصمة كل الفعاليات الشعبية في
منطقة الفوج المستولى عليه ،مشير ًة
إل��ى اتخاذ أجهزة األم��ن «إج���راءات
شاملة لضمان سالمة المواطنين
والحفاظ على النظام العام» في هذه
المنطقة.
وكانت مجموعة من المعارضين
المسلحين تسللت ،يوم  17تموز ،إلى
داخل فوج شرطة المرور في يريفان
حيث احتجزت عددا ً من األشخاص

خالل  6أي��ام على التوالي ،مطالب ًة
برحيل الرئيس سيرج سركيسيان
واإلف��راج عن جرير سيفيليان ،زعيم
إحدى المنظمات المعارضة للسلطة
المحتجز بتهمة اق��ت��ن��اء وح��ي��ازة
األسلحة بطريقة غير شرعية.
من جانبه ،أص� ّر سيفيليان على
ضرورة لقائه مع أعضاء المجموعة
المسلحة ال��ت��ي تحتل مبنى فوج
شرطة المرور ،ثم مع الرئيس سيرج
سركيسيان ،كشرط مسبق إلنهاء
األزمة.
وفي رسال ٍة ُنشرت ،كتب سيفيليان
«الرئيس األرمني سيرج سركيسيان
�اق على رأي��ه أن على المجموعة
ب� ٍ
المسلحة إلقاء أسلحتها ،وبعد ذلك
فقط سيلتقي رئ��ي��س الجمهورية

معي» .مع ذلك ،فال يزال المعارض
يعتقد أنّ لقاءه مع رئيس الدولة
ضروري «من أجل إيجاد حل وسط»،
و أض��اف «يجب أن ألتقي الشباب
أوالً ،وفقط بعد ذلك مع سركيسيان،
كي يكون ممكنا لهم أن يلقوا أسلحتهم
نتيجة لذلك».
وك���ان ض��اب��ط رف��ي��ع المستوى،
ت ّوسط في المفاوضات بين السلطة
ومحتلي المبنى ،أ ّك���د س��اب��ق�ا ً أنّ
استسالم المجموعة المسلحة يبقى
مشروطا ً بلقاء الرئيس األرمني مع
المعارض المعتقل ،قائالً «بعد ذلك
سيكون سيرج سركيسيان جاهزا ً
ل��دع��وة سيفيليان م��ن أج��ل إلقاء
مزيد من الضوء على الوضع وآفاق
تطوره».

م�صير رو�سيف يتقرر في  29ال�شهر الحالي
يعقد مجلس الشيوخ البرازيلي جلسة استماع
أخيرة بشأن ع��زل الرئيسة ديلما روسيف عن
السلطة في الـ 29من آب ،وفقا ً لما نقلته وكالة
«إيفي» ،أمس ،عن مصادر قضائية ،حيث تم االتفاق
على تاريخ الجلسة بين رئيس المحكمة العاليا
ريكاردو ليفاندوفسكي ورئيس مجلس الشيوخ
االتحادي رينان كالييروس.
وف��ي ح��ال ص � ّوت كل أعضاء مجلس الشيوخ
في ه��ذه الجلسة على صحة االتهامات الموجه
لروسيف لعزلها عن السلطة ،فستتم إقالتها من
منصبها الرئاسي نهائياً ،عندها سيبقى الرئيس
المؤقت الحالي ميشال تامر في منصب رئيس
البالد عوضا ً عن روسيف للفترة حتى االنتخابات
المقبلة عام .2018
وإلقالة روسيف بشكل نهائي ينبغي التصويت

على عزلها عن الرئاسة من قبل  54نائبا ً من نواب
المجلس ،أيّ الحصول على ثلثي عدد الشيوخ.ولكن
في حال لم يتم جمع العدد ال�لازم من األص��وات،
فإنّ روسيف ستعود إلى منصبها كرئيسة رسمية
للبالد.
وكان مجلس الشيوخ قد خطط سابقا ً إلجراء
التصويت في الـ 16آب المقبل ،إال أنه ت ّم تأجيل
الموعد حتى  ،22ومن ثم حتى  29من الشهر نفسه،
إذ ظهرت مخاوف في األوساط الرئاسية من زيادة
التوتر السياسي في البالد ،والذي قد يؤثر بصورة
سلبية على أجواء األلعاب األولمبية التي ستعقد
في مدينة ريو دي جانيرو.
وقد ق ّرر مجلس الشيوخ بدء إجراءات عملية عزل
الرئيسة البرازيلية عن السلطة ،ودعم هذا القرار 55
نائبا ً واعترض عليه  22نائباً.

طوكيو قد تنتخب �أول امر�أة
محافظ ًا للعا�صمة
ت��وج��ه ال��ن��اخ��ب��ون ف��ي العاصمة
اليابانية طوكيو لصناديق االقتراع،
أمس ،الختيار محافط جديد للعاصمة،
فيما تشير استطالعات للرأي إلى أنه قد
يتم انتخاب أول امرأة لهذا المنصب بعد
استقالة المحافظين السابقين ،بسبب
فضائح ألقت بظاللها على استعدادات
ال��م��دي��ن��ة الس��ت��ض��اف��ة دورة األل��ع��اب
األولمبية الصيفية في .2020
و أظهرت استطالعات الرأي أنّ يوريكو
كويكي أول وزيرة دفاع يابانية تتقدم
على الوزير السابق هيرويا ماسودا والصحفي الليبرالي شوناترو توريجوي.
وكويكي ( 64عاماً) عض ّوة في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ،ولكنها أثارت غضب فرع الحزب بطوكيو بعدم
حصولها على موافقته قبل إعالن ترشحها لمنصب محافظ المدينة.

مقتل �شخ�ص و�إ�صابة �آخرين
ب�إطالق نار في �أو�ستين الأميركية

يُذكر أنّ روسيف واجهت مصاعب في منصبها
كرئيسة للبالد ،بعد أن بادرت المعارضة باتهامها
باستغالل الميزانية لحملتها االنتخابية وإساءة
استعمال الضرائب.

أعلنت مصادر في هيئة الطوارئ األميركية ،أمس ،عن مقتل شخص واحد
على األقل وإصابة  3آخرين في حادث إطالق نار من قبل مجهول في مدينة
أوستين بوالية تكساس.
وأوضحت المصادر أنّ امرأة ( 30عاماً) ذهبت ضحية إلطالق النار ،فيما نقل
 3أشخاص أصيبوا في الحادث إلى مشفى قريب لتقديم العالج الالزم لهم.
وكانت شرطة أوستين أفادت في وقت سابق على حسابها في موقع «تويتر»
إلى أنّ مجهوال ً فتح النار في المركز الطبي الجامعي بالمدينة ،ما أدى إلى إصابة
عدد كبير من الناس.
وقالت مصادر طبية إنّ هناك إصابات بين المرضى في المركز الطبي
الجامعي ،ودعّ ت الشرطة السكان إلى االمتناع عن التوجه إلى مكان الحادث،
من دون اإلشارة إلى تفاصيله.
وتأتي ح��وادث إط�لاق النار بعد سلسلة من أعمال العنف باألسلحة في
الواليات المتحدة على مدى األسابيع المنصرمة.

