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«السلطان أردوغان» يحارب اإلعالم:
الطرد والسجن مصير معارضي الحكومة
يمارس رئيس الوزراء التركي،
رجب طيب أردوغان،
نفوذًا واسعًا في اإلعالم
التركي ،هدفه إسكات
األصوات املعارضة .نفوذ
ّ
يتجسد بطرد الصحافيني
املعارضني ،ليبقى في اإلعالم
صوت واحد ّ
مؤيد
إسطنبول ــ حسني محلي
كانت عامبرين زمان الضحية األخيرة
في مسلسل الحرب ،التي شنها رئيس
ال��وزراء التركي ،رجب طيب أردوغ��ان،
ع� �ل ��ى اإلع �ل�ام � �ي �ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي �ت �ص��دون
ل �س �ي��اس��ات��ه وس� �ي ��اس ��ات ال �ح �ك��وم��ة،
وخصوصًا االستراتيجية منها على
ال �ص �ع �ي��دي��ن ال ��داخ� �ل ��ي وال� �خ ��ارج ��ي.
واضطرت إدارة صحيفة «خبر تورك»
امل�ه�م��ة ،األس �ب��وع امل��اض��ي ،إل��ى إب�ع��اد
زم � � ��ان م� ��ن زاوي � �ت � �ه� ��ا ال � �ت ��ي ه��اج �م��ت
م��ن خ�لال �ه��ا س �ي��اس��ات ال �ح �ك��وم��ة في
م��وض��وع األك��راد ،م��ن دون أن يتسنى
لزمان أن ترد على قرار الصحيفة.
ال�ح��دث األه��م ف��ي ال�ح��رب ال�ت��ي شنها
أردوغ � � ��ان ع �ل��ى اإلع�ل�ام �ي�ي�ن ك ��ان عبر
إي� �ق ��اف ك �ت��اب��ات ال �ص �ح��اف��ي ال�ش�ه�ي��ر
حسن جمال (وهو حفيد جمال باشا
ال�س�ف��اح) ف��ي صحيفة «م�ل�ي��ات» ،رغم
م��واق �ف��ه ال �س��اب �ق��ة امل ��ؤي ��دة ل�ل�ح�ك��وم��ة
وس �ي��اس��ات �ه��ا وخ ��اص ��ة ف ��ي م��وض��وع
املصالحة مع األكراد.
إج � ��راء ات إي �ق��اف زم ��ان وج �م��ال ت��أت��ي
ض �م��ن س �ل �س �ل��ة م ��ن ع �م �ل �ي��ات إي �ق��اف
الصحافيني وبرامجهم أو كتاباتهم
ش �م �ل��ت م� ��ا ال ي� �ق ��ل ع� ��ن  30ش �خ �ص��ًا
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى تعليمات م�ب��اش��رة أو غير
م �ب��اش��رة م��ن ق�ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ،ال �ت��ي لم
ت� �خ ��ف ع� � ��دم ارت� �ي ��اح� �ه ��ا م� ��ن م ��واق ��ف
وم �ق��االت وب ��رام ��ج ه ��ؤالء اإلع�لام�ي�ين
األوف� � � � ��ر ح � �ظ ��ًا م � ��ن زم�ل��ائ � �ه� ��م ال ��ذي ��ن
أودع��وا السجن بتهم مختلفة ،أهمها
التورط بأعمال إرهابية أو مخططات
ت�س�ت�ه��دف إط��اح��ة ال �ح �ك��وم��ة ،وم�ن�ه��م
م��دي��ر مكتب صحيفة «ج�م�ه��وري��ات»،
مصطفى بالباي.

وال تتردد الحكومة في الضغط على
رجال األعمال ،أصحاب وسائل إعالم
ّ
م �خ �ت �ل �ف��ة ،إلي � �ق ��اف ك ��ت ��اب ال ي ��زال ��ون
ي�ت�ص� ّ�دون ل�س�ي��اس��ات أردوغ� ��ان .وه��و
م��ا اض �ط��رت إل�ي��ه ال�ع��دي��د م��ن وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام ال�ت��ي ي�ت�خ��وف أص�ح��اب�ه��ا من
محاصرة الحكومة لهم عبر األدوات
ال� �ت ��ي ت �م �ل �ك �ه��ا ،أي ال ��رق ��اب ��ة امل��ال �ي��ة
والضرائبية واإلدارية.
وك� � ��ان ال � �ح� ��دث األه� � ��م ف� ��ي م �ح��اص��رة
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل � ��وس � ��ائ � ��ل اإلع � � �ل� � ��ام ه��و
م��وض��وع س��وري��ا ،ال��ذي أح��رج رئيس
ال� � ��وزراء أردوغ� � ��ان ووزي � ��ر خ��ارج�ي�ت��ه
أح �م��د داود أوغ �ل ��و ،ب�ع��د االن �ت �ق��ادات
ال �ع �ن �ي �ف��ة ال� �ت ��ي ّ
وج� �ه� �ه ��ا ع � ��دد ك�ب�ي��ر

«العدالة والتنمية» يتوقع أن يرحب
األكراد بمشروع أردوغان (رويترز)

منظمات
ّاتهمت ّ
وإعالمية
سياسية
ّ
ّ
وأوروبية حكومة
دولية
ّ
ّ
أردوغان بمضايقة
اإلعالميين
ّ

م ��ن اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن األت� � � ��راك ل �س �ي��اس��ات
الحكومة في موضوع سوريا .وكانت
ج ��اي ��دا ك � ��اران ال �ض �ح �ي��ة األخ� �ي ��رة في
ه ��ذا امل �ج ��ال ،ح �ي��ث ط� ��ردت ه��ي أي�ض��ًا
م��ن تلفزيون «خ�ب��ر ت��ورك» ب�ن� ً
�اء على
طلب من الحكومة ألنها كانت تتحدث
ب�م��وض��وع�ي��ة ع��ن ال�ق�ض�ي��ة ال �س��وري��ة،
وخاصة الدعم التركي للجيش الحر
والجماعات املسلحة.
وك ��ان أردوغ� ��ان ق��د م�ن��ع ،ف��ي ح��زي��ران
امل ��اض ��ي ،ع� ��ددًا م ��ن ك �ب��ار اإلع�لام �ي�ين
األت� ��راك م��ن ال�س�ف��ر ال��ى س��وري��ا ول�ق��اء
ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د بعدما حصلوا
ع �ل��ى م��وع��د رس �م��ي م �ن��ه واس �ت �ع��دوا
للسفر إل��ى دم�ش��ق عبر ب�ي��روت ،وهو
م��ا أث ��ار ن�ق��اش��ًا واس �ع��ًا ف��ي األوس ��اط
اإلعالمية التركية والدولية.
وات �ه �م��ت ت �ق��اري��ر ع��دي��دة ص� ��درت عن
م�ن�ظ�م��ات س�ي��اس�ي��ة وإع�لام �ي��ة دول�ي��ة
وأوروبية وأميركية حكومة أردوغان
ب� �م� �ض ��اي� �ق ��ة اإلع �ل��ام� � �ي �ي��ن واإلع � �ل � ��ام
ومنعهم من ممارسة نشاطهم وحقهم
ال��دي �م��وق��راط��ي ،ال� ��ذي ي �ب��دو أن ��ه ب��ات
ي�ع�ن��ي ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى أردوغ � ��ان ح��ري��ة
ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ل �ح��د م� ��ن ح ��ري ��ة اإلع �ل��ام
وال� �ت� �ص ��رف ،ك �م��ا ت �ش��اء ض ��د اإلع �ل�ام
ال� � ��ذي ل� ��م ي �ع ��د م� ��ن ح �ق ��ه ت ��وج �ي ��ه أي
ان �ت �ق��ادات ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي أي م��وض��وع
داخ�ل��ي أو خ��ارج��ي .وب��ات واض�ح��ًا أن
أردوغ��ان يريد إعالمًا مواليًا له فقط،
وه��ذا ما يفعله جميع اإلعالميني في
وس��ائ��ل اإلع�لام املوالية للحكومة من
ال �ص �ح��ف وال �ت �ل �ف��زي��ون��ات واإلذاع � ��ات
وم� ��واق� ��ع اإلن � �ت ��رن ��ت ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
امل �ح �ط��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��رس �م �ي��ة ال�ت��ي
ّ
تحولت إل��ى أب��واق للدعاية الرسمية
ل �ح��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة وال�ح�ك��وم��ة
مباشرة.
ودف � ��ع ك ��ل ذل � ��ك ال �ب �ع��ض ف ��ي اإلع �ل��ام
ّ
ليسمي أردوغان
الداخلي والخارجي
ال�س�ل�ط��ان ال �ج��دي��د ،ال ��ذي ي�س�ع��ى منذ
ّ
ت �س��ل �م��ه ال �س �ل �ط��ة ن �ه ��اي ��ة ع � ��ام 2002
ل� �ت� �ح ��وي ��ل ت� ��رك � �ي� ��ا إل� � � ��ى دول � � � ��ة ش �ب��ه
إسالمية ،يكون هو زعيمها وال يريد
في ديوانه إال من يمدحه من الشعراء
واألدب � ��اء .وي�ق��اب�ل�ه��م ف��ي ع�ص��رن��ا ه��ذا
اإلع�لام�ي��ون ال��ذي��ن نجح أردوغ ��ان من
خاللهم في بسط سيطرته على جميع
مؤسسات ال��دول��ة التركية ومرافقها،
ولم يبق منها إال القليل ،حالها حال
اإلع� �ل��ام ال � ��ذي ل ��م ي �ب��ق م �ن��ه وف �ي��ه إال
القليل الذي ال يزال يزعج أردوغان.

في
املكتبات

خط
أحمر

علي حيدر
لم تقتصر مساعي تطبيع العالقات بني
أنقرة وتل أبيب على االتصال الهاتفي
ال� � � ��ذي ج� � � ��رى ،خ� �ل ��ال زي� � � � ��ارة ال ��رئ� �ي ��س
األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا إلس��رائ�ي��ل ،بني
رئ�ي��س الحكومة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة بنيامني
ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و ون � �ظ � �ي � ��ره ال � �ت � ��رك � ��ي رج� ��ب
ط � ّ�ي ��ب أردوغ� � � � ��ان ،ب ��ل ت ��وال ��ت امل �س��اع��ي
واالت� � �ص � ��االت ،ال� �س ��ري م �ن �ه��ا وامل �ع �ل��ن،
إلع � ��ادة إن �ت��اج ت �ح��ال �ف��ات إق�ل�ي�م�ي��ة ،في
م�ق��اب��ل ال �ص��راع ال ��ذي ت�ش�ه��ده ال�س��اح��ة
ال� �س ��وري ��ة ،وف� ��ي ظ ��ل ارت � �ف� ��اع م�س�ت��وى
الحديث ع��ن التهديد ال�ن��ووي اإلي��ران��ي
والخيارات العمالنية املطروحة إزاءه.
وك �ش��ف ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ت��رك��ي،
بولنت أرينش ،عن أن تركيا تتجه نحو
«ت�ط�ب�ي��ع ك��ام��ل وع � ��ودة ال �ع�ل�اق��ات» مع
إس��رائ �ي��ل ،م��ن دون أن ي�ش�ت��رط تحقيق
ذل� � ��ك ب �م �ط ��ال ��ب ذات ص� �ل ��ة ب��ال �ق �ض �ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ع� ��ام� ��ة ،وم �ت �ف��رع��ات �ه��ا.
ورفض أرينش ،في مقابلة مع صحيفة
«م �ع��اري��ف» ،ك��ل ال �ت �ق��دي��رات املتشائمة

التي تم تداولها في األيام السابقة حول
أن العالقات بني البلدين لن تكون طيبة
كما كانت عليه في مراحل سابقة ،وأن
أن �ق��رة ت �ح��اول ال�ت��راج��ع ع��ن «الصلحة»
التي جرت بني نتنياهو وأردوغان .وأكد
أنه سيترأس الوفد التركي للمحادثات
م ��ع إس ��رائ� �ي ��ل ،ال �ت��ي س �ت �ب��دأ األس �ب��وع
املقبل ،وتتناول التعويضات لعائالت
ال �ق �ت �ل��ى ال �ت �س �ع��ة ال ��ذي ��ن س �ق �ط��وا خ�لال
اقتحام سفينة مرمرة في أيار .2010
ولفت امل�س��ؤول التركي ال��ى أن «تطبيع
العالقات بني تركيا وإسرائيل سيحسن
ف� � ��رص ال � ��وص � ��ول ال� � ��ى ت �ح �ق �ي��ق س�ل�ام
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» ،م��ا ق��د ي�ك��ون م��ؤش �رًا إل��ى
ال� � ��دور ال � ��ذي ت� �ح ��اول أن ت�ل�ع�ب��ه ت��رك�ي��ا
ف��ي «ت ��روي ��ض» ح��رك��ات امل �ق��اوم��ة على
الساحة الفلسطينية كجزء من الترتيب
ال��ذي ّ
تعده اإلدارة األميركية للمنطقة.
ورأى أن «اع � �ت � ��ذار إس ��رائ� �ي ��ل ،وق �ب��ول
املطالب التركية املتمثلة بالتعويضات
لعائالت القتلى وتخفيف الحصار على
غ��زة» ،وضعا ح�دًا لألزمة في العالقات
ب�ين ال��دول �ت�ين .ه��ذا م��ع اإلش� ��ارة ال��ى أن

مبوب
◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
االستاذ ُ
املربي مصطفى عبد الله ّرمال
(أبــو نــديـــم)
رمال ّ
مدير ثانوية العالم ّ
رمال الرسمية
أش � � �ق� � ��اؤه :امل� ��ؤه� ��ل امل� �ت� �ق ��اع ��د م��رت �ض��ى،
وامل� ��رح� ��وم� ��ون ع� �ل ��ي ،اب� ��راه � �ي� ��م ،خ �ل �ي��ل،
اسماعيل وحسن وشقيقته عليا ّ
رمال.
ُ
زوجته :املربية زينب شريف حطيط.
أوالده :املهندس نديم ،الصيدلي نصير،
الدكتور حيان ،واملهندس كريم ّ
رمال.
ُي �ص �ل ��ى ع �ل ��ى ج �ث �م��ان��ه ال� �ط ��اه ��ر ال �ي ��وم
ال�خ�م�ي��س ال��واق��ع ف�ي��ه  18ن�ي�س��ان ،2013
ع �ن��د ال �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ،
وي ��وارى ف��ي ث��رى جبانة بلدته الـدويـر ــ
قضاء النبطية.
ُ
تقبل التعازي قبل الدفن في قاعة النادي
الحسيني (ل�ل��رج��ال) ،وف��ي م�ن��زل الفقيد
ـ �ـ ح��ي ال�ص�ف��ا (ل �ل �ن �س��اء) ،وي�س�ت�م��ر تقبل
التعازي يومي الجمعة والسبت 19و20
منه في قاعة ال�ن��ادي الحسيني ــ الدوير
وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى
الثانية عشرة ظهرا ،ومن الساعة الرابعة
عصرا وحتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب.
االس� �ف ��ون :آل ّ
رم � ��ال ،آل ح�ط�ي��ط ،وع�م��وم
أهالي بلدة الدوير.
بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله
وقدره ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
أحمد محمد العيتاني
(أبو رياض)
زوجته الحاجة رندة ابنة املرحوم محمد
شامل الغول
أوالده :رياض ،زياد ،عمر ،رنا
أش � �ق� ��اؤه :ال� �ح ��اج ك ��ام ��ل ،س �م �ي��ر ،ال �ح��اج
شفيق والحاج فؤاد
صلي على جثمانه ال�ط��اه��ر عقب صالة
ع�ص��ر ال �ث�لاث��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 2013/4/16
م .امل ��واف ��ق ل� �ـ 7ج �م��ادى اآلخ � ��رة 1434ه� � �ـ.
في جامع الخاشقجي ،وووري في ثرى
جبانة الشهداء.
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع ��ازي ف ��ي ال �ث��ال��ث  18ن�ي�س��ان
للرجال وال�ن�س��اء ف��ي قاعة خلية مسجد
حمد ،شارع حمد ،من صالة العصر إلى
املغرب.
ّصالة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ال� � � ��راض� � � ��ون ب � �ق � �ض� ��اء ال� � �ل � ��ه وق � � � � � ��دره :آل
عيتاني ،الغول ،القعبور ،سنجر ،العقدة
وأنسباؤهم.

ذكرى أربعين
ف��ي ذك��رى م��رور أرب�ع�ين ي��وم��ًا على وف��اة
املأسوف عليها املرحومة
ايفون نعمه الترك
زوجة حبيب فؤاد العمار
ي �ق��ام ق� ��داس وج �ن��از ل��راح��ة ن�ف�س�ه��ا ي��وم
األح� � ��د  21ال � �ج � ��اري ال� �س ��اع ��ة ال �ع ��اش ��رة
ص �ب��اح��ًا ف��ي ك�ن�ي�س��ة م ��ار ال �ي��اس ال �ح��ي،
الدامور.
ع��ائ�ل��ة ال�ف�ق�ي��دة ت��دع��و األه ��ل واألص��دق��اء
ملشاركتها الصالة.

أنقرة وتل أبيب نحو «تطبيع كامل»
االتفاق على تخفيف الحصار على غزة
ت��م التوصل إل�ي��ه ك�ج��زء م��ن التفاهمات
التي رافقت نهاية العدوان اإلسرائيلي
األخ �ي��ر ع �ل��ى غ� ��زة« ،ع �م��ود ال �س �ح��اب»،
وتربطه تل أبيب باستمرار الهدوء.
أي� � �ض � ��ا ،وص � � ��ف أري� � �ن � ��ش ت �ص��ري �ح��ات
أوباما ونتنياهو عن املسيرة السلمية
اإلس ��رائ � �ي� �ل � �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ب��أن �ه��ا
«إي �ج��اب �ي��ة وم �ش �ج �ع��ة» ،م� �ك � ّ�ررًا امل��وق��ف
ال �ت��رك��ي ال��رس �م��ي ح ��ول اس �ت �م��رار دع��م
حقوق الشعب الفلسطيني ،كما فعلت
من أجل قبول فلسطني كدولة غير عضو
في األمم املتحدة.
إلى ذلك ،لفتت «معاريف» الى أن املعركة
التي يخوضها أردوغ��ان إلظهار دعمه
للفلسطينيني ،وأيضًا إعالنه عن نيته
زيارة غزة في ظل حكم «حماس» ،يأتيان
بهدف كسب ال��رأي العام اإلس�لام��ي في
ب�لاده .كما أش��ارت الصحيفة أيضًا الى
أن ب��ول�ن��ت أري �ن��ش ،ه��و أح��د املرشحني
لخالفة أردوغ ��ان ،إذا م��ا اضطر األخير
ال � ��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ة ،ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة وض �ع��ه
الصحي.
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مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

◄ مبوب ►
للبيع
للبيع ش��رك��ة شحن ب�ح��ري وج��وي وب��ري
م��ن وإل ��ى أك�ث��ر م��ن س�ت�ين ب�ل�دًا ف��ي العالم
مغر جدًا .هـ.03/306402 :
بسعر ٍ
ٍ

