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ترفع تركيا ليل األرب��ع��اء اخلميس ح��ال ال��ط��وارئ 
السارية ف��ي ال��ب��الد منذ سنتني بعد محاولة االنقالب 
التي ترافقت مع حمالت تطهير مكثفة، غير أن املعارضة 
تخشى أن تستمر عمليا من خالل قانون جديد ل�«مكافحة 

اإلرهاب«.
وأعلنت حال الطوارئ التي متنح الرئيس وقوات األمن 
سلطات موسعة، في 20 يوليو 2016 بعد أيام على انقالب 

فاشل هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته.
وقامت السلطات التركية على م��دى سنتني في ظل 
حال الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت االنقالبيني وكل 
من تتهمهم بتأييدهم، غير أنها شملت أيضا املعارضني 
املؤيدين للقضية الكردية واملتهمني ب�«اإلرهاب« ووسائل 

اإلعالم التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.
وفرضت حال الطوارئ باألساس ملدة ثالثة أشهر ثم مت 
متديدها سبع مرات وينتهي آخر متديد عند الساعة 01،00 
من اخلميس )22،00 ت غ االربعاء(. وأعلنت احلكومة أنها 

ال تعتزم التمديد مرة جديدة.
وسترفع حال الطوارئ بعد أقل من شهر على انتخابات 
ف��از فيها إردوغ���ان بوالية جديدة بصالحيات رئاسية 
معززة بعد تعديل دستوري موضع جدل أقر العام املاضي.
وسمحت ح��ال ال��ط��وارئ إلردوغ���ان بإصدار مراسيم 
لها قوة القانون أحدثت على مدى عامني تغييرا عميقا 
في التشريعات التركية. ومبوجب التعديل الدستوري، 

يحتفظ الرئيس بهذه الصالحية بعد رفع حال الطوارئ.
وشهدت تركيا في العامني املنصرمني حمالت تطهير 
متواصلة أس��ف��رت ع��ن اعتقال ح��وال��ى 80 أل��ف شخص 
لالشتباه بارتباطهم مبحاولة االنقالب أو ب�«اإلرهاب«، 
وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظيف رسمي أو تعليق 

مهامهم.
ومن جملة ما نصت عليه املراسيم ال�34 الصادرة في 
ظل حال الطوارئ، فرض زي موحد للمعتقلني على ارتباط 
باالنقالب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى اآلن، ومنح 

احلصانة القضائية للمدنيني الذين تصدوا لالنقالبيني.
واعتبر مراد يتكني في افتتاحية في صحيفة »حرييت« 
أن »رفع حال الطوارئ قد يفتح صفحة جديدة في تركيا« 

ستمنح القضاء واإلعالم برأيه استقالال أكبر.
غير أن هذا التفاؤل قد يتبدد سريعا مع طرح مشروع 
قانون مدعوم من حزب إردوغان على البرملان هذا االسبوع، 

ينص على عدة تدابير شبيهة بأحكام حال الطوارئ.
وفي هذا السياق يسمح مشروع القانون بحسب وكالة 
األناضول الرسمية لألنباء، للسلطات باالستمرار لثالث 
سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط ب�«منظمة 
إرهابية«. كما أن املسؤولني الذين مت تعيينهم في ظل حال 
الطوارئ على رأس شركات يشتبه بارتباطها ب�«منظمة 
إرهابية« سيتمكنون من البقاء في مناصبهم لثالث سنوات 
إضافية. وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة بعد 
غياب الشمس باستثناء تلك التي حتصل على إذن خاص، 

وسيكون بإمكان السلطات احمللية منع الدخول إلى بعض 
املناطق وتوقيف أشخاص قيد التحقيق ملدة تصل إلى 12 

يوما طبقا لطبيعة اجلرم.
وع��ن��د اإلع���الن ع��ن رف��ع ح��ال ال��ط��وارئ قريبا، شدد 
املسؤولون األت��راك على ض��رورة إقامة إط��ار تشريعي 

يسمح على حد قولهم مبواصلة »التصدي بشكل فاعل 
)...( للمجموعات اإلرهابية«.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن املقيم في املنفى في 
الواليات املتحدة منذ عشرين عاما، بالوقوف خلف محاولة 

االنقالب، غير أنه ينفي أي ضلوع له.

وسيتم بحث مشروع القانون داخ��ل جلنة برملانية 
اعتبارا من اخلميس على أن يطرح للمناقشة اعتبارا من 
االثنني في البرملان. غير أن املعارضة باشرت التنديد 
به بشدة. ويتهم ح��زب الشعب اجلمهوري )اشتراكي 
دميوقراطي(، أكبر األحزاب املعارضة إلردوغان، احلكومة 

بالسعي إلى »إرساء حال الطوارئ بشكل دائم« من خالل 
تدابير »مخالفة للدستور«. وق��ال مساعد رئيس الكتلة 
النيابية للحزب أوزغور أوزيل االثنني »مع هذا النص وما 
يتضمنه من تدابير، فإن حال الطوارئ لن متدد لثالثة 

أشهر بل لثالث سنوات«.

صورة من احتفاالت تركيا بذكرى االنقالب الفاشل على أردوغان

بعد سنتني من حمالت التطهير

تركيا ترفع حالة الطوارئ السارية منذ محاولة االنقالب الفاشل

الرئيس األميركي يقر بتدخل الروس في االنتخابات الرئاسية

النووية الشمالية  كوريا  أسلحة  لنزع  زمنية  مهلة  هناك  ليست  ترامب: 
اعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب الثالثاء 
انه يقبل باستخالصات اجهزة االستخبارات 
االميركية التي اك��دت بالفعل حصول تدخل 
روس��ي في احلملة االنتخابية الرئاسية العام 
2016، محاوال على ما يبدو تهدئة اجلدل احلاد 
الذي اعقب تصريحاته خالل قمة هلسنكي مع 

فالدميير بوتني.
وتراجع ترامب بذلك عن تصريحاته التي 
اعتبرت شديدة الليونة ازاء بوتني في هلسنكي، 
وقال انه اساء التعبير عندما اعتبر ان ال سبب 
لديه لعدم تصديق نفي بوتني تدخل موسكو في 

االنتخابات.
وق���ال ت��رام��ب »اواف����ق على استخالصات 
اجهزة استخباراتنا جلهة ان روسيا تدخلت في 
انتخابات 2016«، مشددا على »احترامه« لهذه 

الوكاالت الفدرالية.
واض���اف ان تدخل موسكو »ل��م يكن ل��ه اي 

تأثير« على نتيجة االنتخابات التي فاز فيها.
واك��د ت��رام��ب ان��ه ق��ال جملة اساسية خالل 
مؤمتره الصحافي نسي ان يستخدم فيها صيغة 

النفي، ما جعل املعنى يتخذ منحى معاكسا.
وق��ال ترامب في هلسنكي »ال ارى اي سبب 
يدفع ال��ى القول ب��ان روسيا )ه��ي التي قامت 
بعملية التدخل(«، في حني اكد الثالثاء انه كان 
عليه ان يقول العبارة االتية »ال ارى اي سبب 
الن ال تكون روس��ي��ا )ه��ي التي قامت بعملية 

التدخل(«.
وكان ترامب عاد الثالثاء الى البيت االبيض 
ليجد نفسه م��ع��زوال ح��ت��ى داخ���ل معسكره 
اجل��م��ه��وري، اث���ر ج��ول��ة اوروب���ي���ة ك��ارث��ي��ة 
ادار خاللها ظهره حللفاء ال��والي��ات املتحدة 
التاريخيني، وت��ق��رب بشكل م��ذه��ل م��ن زعيم 

الكرملني.
وارتفعت االصوات من مختلف اطياف الطبقة 
السياسية االميركية لتصفه بالضعف، وهي 
التهمة نفسها التي ك��ان يستسيغ استخدامها 

بحق معارضيه.
وال يبدو ان التعليق االيجابي الوحيد على 
ادائ��ه في قمة هلسنكي الذي جاء من السناتور 
اجلمهوري راند بول كان كافيا لفك العزلة عن 
ت��رام��ب. فقد ع��زا السناتور ب��ول الهجوم على 
الرئيس االميركي الى نوع من »الهوس املناهض 
لترامب«، مشيرا ايضا الى ان ترامب يتعرض ملا 

وصفه باملضايقات القضائية.
وغ���رد ت��رام��ب غ���داة اول قمة ب��ني الرئيس 
االم��ي��رك��ي اخل��ام��س واالرب��ع��ني وب��وت��ني قائال 

»شكرا راند بول، انت تفهم االمور بشكل جيد«.
وخ���الل االي���ام القليلة امل��اض��ي��ة، اك���ان في 
بروكسل او لندن، فإن ترامب ض��رب، بإجماع 
احملللني، ع��رض احلائط العالقات بني ضفتي 
االطلسي، وشن هجمات غير معهودة على املانيا 

واالحتاد االوروبي واململكة املتحدة.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الثالثاء انه ليس هناك مهلة زمنية محددة 
لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية مبوجب 
االتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون، في حتّول في لهجته بعدما كان 

قال سابقا ان العملية ستبدأ في وقت قريب جدا.
وقال ترامب للصحافيني »املباحثات مستمرة 
وجت��ري بشكل جيد ج���دا«. وأض���اف »ال مهلة 

زمنية لدينا. وليست هناك سرعة ُمحددة«.
وأش��ار ترامب ال��ى ان��ه ناقش قضية كوريا 
الشمالية مع الرئيس الروسي فالدميير بوتني 

اإلثنني خالل قمتهما في هلسنكي.
والتقى ترامب وكيم في 12 يونيو في قمة غير 
مسبوقة في سنغافورة تعّهد فيها الزعيم الكوري 
الشمالي »العمل نحو نزع السالح النووي بشكل 

تام من شبه اجلزيرة الكورية«.
لكن االتفاق لم يذكر جدوال زمنيا للعملية او 

كيفية تنفيذها.
وبعد اكثر م��ن شهر على التوقيع ل��م يتم 

االعالن عن اي تقدم ملموس على هذا الصعيد. 
وأك��دت ادارة ترامب قبل قمة سنغافورة ان 
نزع السالح النووي في كوريا الشمالية يجب 
ان يبدأ »ب��دون تأخير«، وبعد القمة ذك��رت ان 

العملية ستبدأ »سريعا جدا«.
وب��ع��د ي���وم م��ن ان��ت��ه��اء ال��ق��م��ة أع��ل��ن وزي��ر 

اخلارجية األميركي مايك بومبيو ان معظم 
عمليات نزع السالح النووي ستنتهي مع نهاية 

والية ترامب عام 2020.
ورّحب البيت االبيض بقمة سنغافورة معتبرا 
انها حتقق اختراقا نحو نزع السالح النووي 
من كوريا الشمالية مقابل تخفيض العقوبات 

واملساعدة في النمو االقتصادي.
والتقى بومبيو خ��الل زيارته االخيرة الى 
بيونغ يانغ الشهر املاضي كبار معاوني كيم 
لكن ما ان غادر وجهت وزارة اخلارجية الكورية 
الشمالية ان��ت��ق��ادات ل��ه على خلفية مطالبه 

»االحادية واالشبه بعقليات العصابات«.
اال ان ترامب اب��دى االسبوع املاضي تفاؤله 
ونشر رسالة بعثها إليه الزعيم الكوري الشمالي 

الذي رحب ب�«بداية عملية مهمة«.
ورد ترامب بتغريدة كتب فيها »نسّجل تقدما 

كبيرا«، ووصف الرسالة بأنها »لطيفة جدا«.

الرئيس األميركي دونالد ترامب يتحدث عن لقائه مع الرئيس الروسي فالدميير بوتني قبيل اجتماعه مع املشرعني اجلمهوريني وأعضاء احلكومة

13 عاما بعد إصابته  وفاة فتى عمره 
بالرصاص خالل أعمال شغب بفنزويال

توفي فتى يبلغ من العمر 13 عاما في مدينة 
س��ي��وداد غوايانا بجنوب فنزويال بعد إصابته 
ب���ال���رص���اص ج����راء أع���م���ال ش��غ��ب خ����الل اح��د 
االحتجاجات بحسب ما علمت وكالة فرانس برس 

الثالثاء.
وألقي القبض على أربعة من عناصر الشرطة في 
والية بوليفار، حيث تقع سيوداد غوايانا، في إطار 
التحقيق املتعلق بوفاة الفتى مساء اإلثنني في حي 
سان فيليكس الشعبي في املدينة، بحسب ما جاء في 

بيان للشرطة حصلت عليه فرانس برس.
واُت��ه��م عناصر الشرطة األرب��ع��ة باستخدام 
أسلحتهم ض��د حشد م��ن املتظاهرين، وفقا لهذا 

البيان.
وقد اندلعت أعمال الشغب خالل »تظاهرة ضد 
نقص املياه والكهرباء«، بحسب البيان.  وقد ازدادت 
االحتجاجات ضد نقص الغذاء واخلدمات األساسية 
مثل املاء والكهرباء في اآلونة األخيرة في كل أنحاء 

فنزويال.

الرأسمالية إلى  بالده  تدفع  لن  الدستورية  التعديالت  أن  يؤكد  الكوبي  الرئيس 
أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ان 
التعديالت املرتقبة على نظام بالده الشيوعية 

لن تدفع بها الى الرأسمالية.
ومن املتوقع اقرار تعديالت دستورية في 
كوبا ستؤدي الى االعتراف بامللكيات اخلاصة 

وباقتصاد السوق.
اال ان كوبا لن تتخلى عن االشتراكية التي 
تؤمن رع��اي��ة صحية وتربية وع��دم وج��ود 

تفاوت في الثروات.
وقال دياز كانيل البالغ من العمر 58 عاما 
في خطاب »في كوبا، لن يكون هناك انتقال 

الى الرأسمالية او امتيازات ملن يريدون بالف 
طريقة وطريقة ابعادنا عن تاريخ )...( من 

السياسات الثورية«.
وق��ال الرئيس ام��ام حشود »توقعوا منا 
ببساطة جهودا وق��رارات تهدف الى النضال 

واالحتاد... واالنتصار«.
وسيبقي التعديل الدستوري الذي ُيتوقع 
اق���راره سريعا وس��ائ��ل االن��ت��اج االساسية 
ب��ي��د ال��س��ل��ط��ة امل��رك��زي��ة. اال ان���ه سيسمح 
باالستثمارات االجنبية باعتبارها محفزا قويا 
للنمو، بحسب وثيقة نشرتها السبت صحيفة 

»غرامنا« احلكومية.
وأُق��ر الدستور احلالي في كوبا في العام 
1976 وقد مت تعديله مّذاك ثالث مرات. ولن 
يطاول التعديل الدستوري احلزب الشيوعي 
الذي سيبقى »قوة رائدة في املجتمع والدولة«.

وتأتي التعديالت الدستورية املقترحة بعد 
ثالثة اشهر من تولي دياز كانيل الزعيم احمللي 
السابق الرئاسة خلفا لالخوين الثوريني 
فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما اجلزيرة 
الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستني عاما 

تقريبا.

وبحسب التعديل الدستوري فان مجلس 
ال��وزراء ال��ذي يشكل فعليا حكومة اجلزيرة 
»سيخضع الدارة رئيس للوزراء«، في عودة 

للنظام الذي كان قائما قبل العام 1976.
وك��ان��ت كوبا تأمل ان ينعكس االنفتاح 
الدبلوماسي على الواليات املتحدة، الذي مت 
التوصل اليه في عهد الرئيس االميركي السابق 
باراك اوباما، حتفيزا لالقتصاد اجلزيرة الذي 
يعاني من مشاكل كثيرة. اال ان خليفة اوباما 
في املنصب دونالد ترامب عكس هذا التوجه ما 

اثار استياء قسم كبير من الكوبيني.
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سقوط قتيلني في نيكاراغوا
 بعد هجوم شنته القوات املوالية 

للحكومة على  املعارضة
ُقتل شخصان على االق��ل الثالثاء في هجوم 
شنته ال��ق��وات امل��وال��ي��ة للحكومة على معقل 
للمعارضة في نيكاراغوا حيث يطالب معارضون 
بإقالة الرئيس دانييل اورتيغا، بحسب ما افادت 

منظمة حقوقية وكالة فرانس برس.
وقالت فيلما نونيز رئيسة مركز نيكاراغوا 
حلقوق اإلنسان »هناك قتيالن هما امرأة بالغة 

وضابط شرطة« في مدينة ماسايا.
ودخ��ل��ت نحو 40 شاحنة مليئة بعناصر 
شرطة مكافحة الشغب والشرطة شبه العسكرية 
املدججني بالسالح مدينة ماسايا جنوب شرق 
العاصمة ماناغوا، من اربعة جوانب، بحسب 
ص���ور ن��ش��ره��ا س��ك��ان ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي. 
وتصاعدت اص��وات الرشاشات وصفارات 
االن��ذار في حي مونيمبو املضطرب في املدينة 
والذي كان بؤرة لالحتجاجات االخيرة الداعية 
الى استقالة اورتيغا الذي يهيمن على السياسة 

في البالد منذ عقود. 
وكتب االسقف سيلفيو بايز على تويتر »انهم 
يهاجمون مونيمبو! الرصاص يصل الى كنيسة 

مرمي املجدلية التي يحتمي فيها القساوسة«. 
واض���اف »ن��رج��و م��ن دان��ي��ال اورتيغا وقف 
امل��ج��زرة! يا سكان موميمبو اتوسل اليكم ان 

تنقذوا انفسكم«. 
وق��ال السكان ان اكثر من الف رجل يطلقون 
ن��ي��ران ال��رش��اش��ات دخ��ل��وا املدينة البالغ عدد 

سكانها 100 الف نسمة. 
وك��ت��ب كريستيان ف��ارج��اردو ق��ائ��د حركة 
احتجاج طالبية ف��ي رس��ال��ة وات��س��اب »انهم 

يهاجموننا من مختلف املداخل في مونيمبو«. 
وح��ذرت الواليات املتحدة اورتيغا من مغبة 
شن هجوم على ماسايا ودع��ت الى وقف حملة 
القمع الدامية لالحتجاجات املناهضة للحكومة 
والتي خلفت نحو 280 قتيال خالل االشهر الثالثة 

املاضية.

األمن األفغاني يعتقل  قائدين 
بارزين من تنظيم خراسان

اعتقلت قوات األمن األفغانية زعيمني بارزين 
من جماعة »خ��راس��ان« التابعة لتنظيم داعش 
في إقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا ملا 
ذكرته وكالة »خاما برس« األفغانية لألنباء أمس 

االربعاء.
وقالت وزارة الداخلية األفغانية في بيان إنه 
مت اعتقال زعيمي داعش البارزين، خالل عملية 

مبنطقة »مومند دره«.
وأض��اف البيان أن أحد الزعيمني، اللذين مت 

اعتقالهما هو رئيس منطقة »مومند دره« في 
الظل، باجلماعة والذي يدعى حاجي روح الله، 

املشهور أيضا باسم خاموش.
وأضافت ال��وزارة أن الزعيم الداعشي اآلخر، 
ال��ذي مت اعتقاله، خ��الل العملية يدعى هجرت 

الله،، الذي كان يستعني مبتشددين للجماعة.
ول���م تعلق اجل��م��اع��ات امل��ت��ش��ددة املسلحة 
املناهضة للحكومة، م��ن بينها داع���ش، على 

التقرير حتى اآلن.


