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تركيا

السلفية»؟
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ـس ـع ــي ال ـس ـل ـفــي ي ـص ـطــدم
بـحـقــائــق األرض وأه ـم ـهــا انـفـضــاض
غ ــالـ ـبـ ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن ع ـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية ،وتآكل شعبية "النور" عند
قواعده كما كشفت نتائج االنتخابات،
بــاإلضــافــة إلــى رفــض النخب املصرية
املـحـســوبــة عـلــى ال ـت ـي ــارات الـلـيـبــرالـيــة
والـ ـيـ ـس ــاري ــة لـ ـ ــدور "الـ ـ ـن ـ ــور" واع ـت ـب ــار
الـحـضــور الـسـلـفــي ام ـت ــدادا للوهابية
ودخيال على الساحة املصرية.
أزمــة أخــرى تضاف إلــى أزمــات "النور"
وه ــي اغ ـت ـيــال مــرشــح ال ـح ــزب وأمـيـنــه
ف ــي ش ـمــال سـيـنــاء عـبــد الــرح ـمــن عبد
الــراضــي ،وتعرض مرشحه في املحلة
محمود عمارة ملحاولة اغتيال .وبرغم
أن ال ــدواف ــع الـجـنــائـيــة ل ــم ت ـعــرف كما
ل ــم يـلــق الـقـبــض عـلــى أي مـتـهـمــن في
الحادثتني ،فإن التقديرات حول طبيعة
امل ـت ـه ـمــن س ـت ـش ـيــر إلـ ــى أي مـسـتـقـبــل
ينتظر "النور".
وي ـ ــوم أم ـ ــس ،ان ـت ـهــت مــرح ـلــة اإلع ـ ــادة
للجولة األولى في االنتخابات في ظل
تقديرات بمشاركة ضعيفة كما كانت
عـلـيــه ال ـجــولــة نـفـسـهــا ،وف ــق تـقــديــرات
"ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات" ،الـتــي
أشـ ــارت إل ــى "عـ ــزوف شـبــابــي ملحوظ
وإقـبــال ضعيف فــي الــداخــل والـخــارج،
وس ـ ــط تـ ـص ــدر ت ـص ــوي ــت كـ ـب ــار ال ـســن
والسيدات.
وسـجــل وق ــوع مـشــادة بــن ضــابــط في
الـجـيــش وق ــاض فــي مــركــز اق ـت ــراع في
ال ـف ـيــوم ،بـسـبــب خ ــاف شـخـصــي على
أحقية ضابط الجيش بإدخال سيارته
إلــى مقر اللجنة ،مــا تسبب فــي توقف
الـعـمــل مــؤقـتــا فيها بـجــانــب  11لجنة
أخرى ،وأعيد فتحها الحقا.
ومن املقرر أن تجرى املرحلة الثانية من
االنتخابات يومي  21و 22من تشرين
الثاني املقبل فــي الـخــارج ،ويــومــي 22
و 23من الشهر نفسه في الداخل.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــرر ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـف ـتــاح
السيسي ،للمرة الرابعة ،تمديد حالة
ال ـ ـطـ ــوارئ امل ـع ـل ـنــة ف ــي س ـي ـنــاء شـمــال
شرقي الـبــاد ،ملــدة ثالثة أشهر أخــرى
بدعوى "الظروف األمنية الخطيرة".

الـ ـق ــوة إلـ ــى وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف يـصـطــدم
بــالـحـصــانــة الـقــانــونـيــة ال ـتــي يتمتع
بها منصب شيخ األزه ــر التي تمنع
ع ــزل ــه مـ ــن م ـن ـص ـب ــه .يـ ـق ــول ال ـب ــاح ــث
ّ
املتخصص في الحركات اإلسالمية،
مــاهــر فــرغـلــي ،إن «الـقــاعــدة املتعارف
عليها في البيروقراطية املصرية أن
وزيــر األوق ــاف يـعـ ّـن ويـقــال بترشيح
م ــن ش ـي ــخ األزهـ ـ ـ ــر ،ال ـ ــذي تـسـتـشـيــره
ال ــدول ــة ف ــي تـعـيــن ال ــوزي ــر ،ال إلــزامــا
ول ـك ــن ك ـع ــرف ق ــدي ــم ،وهـ ــو م ــا يعني
بــال ـضــرورة أن أي وزي ــر فــي األوق ــاف
يأتي يجب أن يكون مرضيًا عنه من
جانب املشيخة».
ويستدرك فرغلي« :هــذا العرف جرى
ت ـج ــاوزه م ــرة واحـ ــدة بتعيني طلعت
عفيفي وزير األوقاف في عهد محمد
مــرســي ،رغــم رفــض املشيخة لــه ،قبل
أن تلتزم الــدولــة بالعرف مــرة أخــرى،
ّ
وتعي طلعت بموافقة املشيخة».
وي ــرى الـبــاحــث أن وزي ــر األوق ــاف هو
الـ ـخ ــاس ــر فـ ــي صـ ــراعـ ــه مـ ــع مـشـيـخــة
األزه ــر« ،ألن البيروقراطية األزهــريــة
صـعـبــة جـ ـدًا ،كــذلــك ف ــإن طـمــوحــه إلــى
أن يـكــون هــو الـكــل فــي الـكــل يصطدم
بـحـقــائــق م ــا يـقــدمــه عـلــى األرض من
أي إنجاز ّ
غياب ّ
مما طلبته الرئاسة...
ال تـ ـ ـ ــزال املـ ـس ــاج ــد املـ ـحـ ـس ــوب ــة عـلــى
السلفيني واقعة تحت إشرافهم ،كذلك
فإن ارتباطات الرئاسة واألزهر تجعل
الرئاسة تنظر إلى األوقاف كجزء من
األزه ــر يعمل تـحــت مـظـلـتــه ،وه ــو ما
سيؤدي في النهاية إلى إطاحة جمعة
من منصبه في أول تغيير وزاري».

ّ
الشريك المؤسس لـ«العدالة والتنمية» قلق على الديمقراطية
أعلن مكتب االدع ــاء التركي يــوم أمس
أن ثمة أدل ــة قــويــة تشير إلــى أن خلية
من تنظيم الدولة اإلسالمية ،في مدينة
غــازي عنتاب (جنوبي شرقي البالد)،
ن ـف ــذت سـل ـسـلــة م ــن ال ـت ـف ـج ـي ــرات ،كــان
آخ ــره ــا الـتـفـجـيــر االن ـت ـح ــاري امل ــزدوج
فــي أنـقــرة الشهر ال ـجــاري ،وال ــذي أدى
إلى مقتل أكثر من  100من املعارضني
للحكومة .خلية غ ــازي عنتاب «تلقت
أوام ـ ـ ـ ــر مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن جـ ـم ــاع ــة داعـ ــش
(ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة) اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،وخ ـ ـط ـ ـطـ ــت ل ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات ف ــي
أنحاء تركيا» ،بحسب مكتب االدعــاء،
ال ــذي تـحــدث عــن «أدل ــة دامـغــة عـلــى أن
(داع ـ ــش) ن ـفــذت هـجـمــات عـلــى مـبــانــي
حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي فــي
مــرســن وأضـنــة ،وتفجير تجمع ديــار
بكر وتفجير س ــروج» ،فــي إش ــارة إلى
سلسلة مــن الهجمات التي استهدفت
الحزب اليساري ذي الغالبية الكردية.
وب ـح ـ َس ــب م ـك ـتــب االدع ـ ـ ـ ــاء ،فـ ــإن ه ــدف
م ـن ـف ــذي هـ ـج ــوم أنـ ـق ــرة ك ـ ــان ت ـقــويــض
االستقرار السياسي في البالد ،وإرجاء
االنتخابات البرملانية املقررة في األول
من الشهر املقبل .وذهب مكتب االدعاء
فــي اسـتـنـتــاجــاتــه إل ــى ال ـقــول إن خلية
«داع ــش» كــانــت تــريــد أن يعتقد الــرأي

الـعــام أن الــدولــة التركية مـســؤولــة عن
تفجيري أنقرة ،وانها كانت تريد بذلك
أن ت ـض ـفـ ّـي ال ـشــرع ـيــة ع ـلــى الـهـجـمــات
التي يشنها حزب العمال الكردستاني
على قــوات األمــن .واملعروف أن الحزب
امل ــذك ــور ُيـعـتـبــر رأس حــربــة ف ــي قـتــال
«داعش» ،وهو خاض مواجهات دامية
معه ،دفاعًا عن البلدات واملدن الكردية.
وإن ب ـ ـ ـ ــدت اسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــات االدع ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـت ــرك ــي غ ــريـ ـب ــة ،ف ـ ــإن أردوغـ ـ ـ ـ ــان ك ــان
قـ ــد أدل ـ ـ ــى ب ـت ـص ــري ـح ــات أغ ـ ـ ــرب ح ــول
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،م ـت ـه ـم ــا «الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»
و«داع ـ ـ ــش» واالس ـت ـخ ـب ــارات ال ـســوريــة
بــأن ـه ــا خ ـط ـط ــت« ،ج ـم ــاع ـي ــا» ،لـهـجــوم
أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة .وت ـ ـمـ ـ ّـهـ ــد ع ـم ـل ـي ــة «ش ـي ـط ـن ــة»
ق ــوى امل ـعــارضــة كــافــة لـحـكــم «ال ـعــدالــة
والتنمية» لحمالت القمع وكم األفــواه
املتتالية .وفيما كانت ال تــزال تتوالى
أمس ردود الفعل على اقتحام الشرطة
الـتــركـيــة إدارة بــث مـحـطـتــي تـلـفــزيــون
«بــوغــون تــي فــي» و«كــانــال ت ــورك» في
اسـطـنـبــول ،ووضـعـهــا تـحــت الـحــراســة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،ح ـي ــث ع ـ ّـب ــرت ال ـخــارج ـيــة
األميركية وخارجية االتحاد األوروبي
عــن «قـلـقـهـمــا» مــن م ـمــارســات السلطة
ال ـت ــرك ـي ــة ،ذك ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «حــري ـيــت»
أم ـ ــس أن الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـت ــرك ــي سـيـحــاكــم

ص ـبـ ّـيـ َـن ،فــي الـثــانـيــة ع ـشــرة والـثــالـثــة
ع ـش ــرة م ــن ال ـع ـم ــر ،ب ـت ـه ـمــة «ت ـح ـق ـيــر»
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ب ـت ـم ــزي ـق ـه ـم ــا صـ ـ ـ ــورة ل ــه.
وأضافت الصحيفة أن نيابة ديار بكر
طلبت في االتهام إنزال عقوبة السجن
ملدة  14شهرًا ألحد الصبية ،و 4أشهر
ل ــآخ ــرُ .
وي ــاح ــق ال ـص ـب ـيــان بـمــوجــب
املــادة  299من القانون الجزائي ،التي

بموجب هذه املادة.
وفــي مقابلة مــع صحيفة «فاينانشال
ت ــاي ـم ــز» ع ـ ّـب ــر غـ ـ ــول ،الـ ـ ــذي اب ـت ـع ــد عــن
العمل السياسي املباشر عقب ّ
تنحيه
ّ
عن الرئاسة العام املاضي ،عن تحفظه
عـلــى تــركـيــز املــزيــد مــن السلطة فــي يد
ً
أردوغـ ـ ـ ــان ،ق ــائ ــا إن م ــن ش ــأن ذل ــك أن
يهدد الديمقراطية في تركيا« .صحيح
أن الصراع السياسي لطاملا كان حادًا
ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ل ـك ــن ال ـت ـن ــوع واألص ـ ـ ــوات
املختلفة هــي أم ــور مـهـمــة» ،ق ــال غــول،
ّ
مـ ـ ــذك ـ ـ ـرًا بـ ـت ــرشـ ـي ــح ت ــركـ ـي ــا ل ـع ـض ــوي ــة
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،وب ــأن ذلــك يتطلب
«ت ـطــويــر» الــديـمـقــراطـيــة فــي ال ـب ــاد ،ال
االنقضاض عليها.
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان املـ ـ ــوقـ ـ ــف األب ـ ـ ـ ـ ــرز لـ ـغ ــول
ه ـ ــو اعـ ـتـ ـب ــار ن ـ ـجـ ــاح حـ ـ ــزب ال ـش ـع ــوب
الـ ـ ــدي ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــراطـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات
التشريعية فــي حــزيــران املــاضــي «أمـرًا
إيجابيًا بالنسبة إلى تركيا» ،وتأكيده
أن حـ ــل املـ ـش ــاك ــل يـ ـك ــون ب ــال ـع ـم ــل مــع
األح ـ ــزاب ،ولـيــس بــإقـصــائـهــا .وحــرص
غــول على التمييز بني الحزب املذكور
ً
ومـسـلـحــي «ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،ق ــائ ــا إن
حمل األكراد في تركيا للسالح هو أمر
«غير مبرر» و«غير مقبول».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

أشاد غول
باحتجاجات «تقسيم»
عام 2013

ت ـفــرض عـلــى ك ــل شـخــص «ي ـس ــيء الــى
صورة» رئيس الدولة عقوبة بالسجن
قــد تصل مدتها إلــى  4س ـنــوات .ومنذ
انـتـخــابــه رئـيـســا ف ــي آب  ،2014غــالـبــا
مــا لجأ أردوغ ــان إلــى مقاضاة فنانني
وص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن وأشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ع ـ ــادي ـ ــن،

استراحة
2133 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 3 3

أفقيا
 -1من أسماء السيف – ماركة سيارات –  -2عاصمة أوروبية – حلم باألجنبية –  -3جواب
– مهبط الطائرات – أصل البناء –  -4نسبة الى مواطن من بلد أوروبــي – خليج ليبي
في املتوسط ّ
يمتد من بنغازي الى مصراته –  -5جهاز يراقب املكاملات الهاتفية بطريقة
سرية تستعمله أجهزة األمن – دياميس ومدافن –  -6ماركة سيارات – يجهد ويتعب في
سبيل لقمة العيش –  -7عكسها ضمير منفصل – نوع من األقمشة املطاطة –  -8إقتراب
من املكان – عاصمة أذربيجان وأكبر مدنها –  -9نوع من الطيور الجميلة –  -10ثاني
ُ
أكبر مدن البرازيل والعاصمة السابقة تعتبر من أجمل مدن العالم

عموديًا

 -1ملكة إنكلترا وإبنة هنري الثامن وزوجة فيليب الثاني اإلسباني –  -2عائلة ّ
نحات فرنسي راحل
ّ
مآس لشكسبير –  -3يبس الخبز أو اللحم – فوز
نصفية ملشاهير عصره – ثالث
إشتهر بتماثيل
ٍ
وغلبة – حروف متشابهة –  -4منطقة ساحلية في كرواتيا على األدرياتيك تنتشر تجاهها جزر
كثيرة منها مأهول – أمر فظيع –  -5بلد إقامة اإلنسان ومسقط رأسه – عائلة رئيس مجلس نيابي
لبناني –  -6مدينة إيطالية –  -7عائلة مهندس فرنسي راحل ّأول من صنع آلة طار بها عام – 1890
ُيلبس امليت –  -8في القميص – ماركة ساعات شهيرة –  -9ثاني أكبر مدينة في منطقة األناضول
ُ
تركيا تعرف أيضًا بإسم آميد – خالف خير –  -10عاصمة أوروبية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 2133

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الخليل – حلب –  -2باتافيا – آر – ّ -3
يرك – فريز – ّ -4
تبان – منفاخ –  -5ماركوني –  -6آت – اف
سوط – كوراي – ّ -9
– كندا –  -7ميل – اش – ْ -8
فت – ّ
رس – تونس –  -10كاليفورنيا

عموديًا

طري – ّ -5
ّ
يفك – وفا – سف
 -1أبو تمام – فك –  -2ال – باتيستا –  -3ختيار – لو –  -4الرنكا –
–  -6لي – من – شك –  -7أفنيك – وتر –  -8رف – نيرون –  -9اليارد – آني –  -10برزخ – إليسا

حل الشبكة 2132

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر إنكليزي ( .)1599-1552كان نتاجه الشعري ضخمًا وقد ّأدى نشر قصيدته
ملكة الجن ورواجها الى الكشف عن ّ
بقية مؤلفاته
 = 5+1+3+11+8+4+7شخصية البطل الجبار ■  = 10+6وضع خلسة ■  = 9+2وعاء
الخمر

حل الشبكة الماضية :حسين آيت أحمد

