
قـــــــــال رئــــيــــس 
الوزراء النيوزيلندي 
جــــــــــــــــون كــــــــي- 
الخميس- إنه يغير 
هاتفه المحمول كل 
ثالثة أشهر لتقليل 
ــعــرض  ــت خـــطـــر ال

للتجسس. 
جــاء تصريح كي 
خـــالل مــقــابــلــة مع 
إذاعة "مور إف إم" 
قــدم خاللها لمحة 
عن األمــن القومي، 
قـــائـــًال: إنـــه يعمل 
بــنــاء على مــبــدأ أنه 
ســيــتــم التجسس 
عليه في مرحلة ما. 

ات حماية أمنية على هاتفي أكثر من معظم الناس، لكن ذلك  وأضاف: "لدّي إجراء
ال يعني أنك بمنأى عن االختراق". 

وتابع: أنه يتجنب أن يكون هناك هاتف محمول في الغرفة أثناء محادثاته مع 
مستشاريه لألمن القومي ألنه من الممكن أن يتم الدخول عليه من ُبْعد ويمكن 

استخدامه كجهاز تنصت. 
وأردف قائًال: "أنا أعرف حقيقة أن يمكن استخدام ذلك (الهاتف) كجهاز تنصت 

سواًء كان مغلقًا أو مفتوحًا.. أنا في األغلب أتخلص من جهازي كل ثالثة أشهر". 
ُيذكر أن االستخبارات النيوزيلندية (جي سي إس بي) نفسها متهمة باستخدام 
المراقبة اإللكترونية للتجسس على جيرانها وكذلك على المرشحين لمنصب األمين 
العام لمنظمة التجارة العالمية عام ٢٠١٣م، وفقًا لوثائق سربها المتعاقد األمني 

األمريكي السابق إدوارد سنودن.
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ــعــاء- عندما وصفت رئيسة  تجدد التوتر بشأن جــزر فوكالند- األرب
األرجنتين كريستينا فرنانديز تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون حول الجزر المتنازع عليها بأنها "تكاد تكون غير مهذبة". 
وفي اجتماع لدول أمريكا الالتينية مع االتحاد األوروبي في بروكسل وقع 
تراشق باأللفاظ بين وزير الخارجية األرجنتيني هيكتور تمبرمان وكاميرون 
حول السيادة على الجزر.  وخاض البلدان في عام ١٩٨٢م حربًا قصيرة 

األمد حول الجزر الواقعة في المحيط االطلسي انتهت بانتصار بريطانيا. 
وفي االجتماع أدان تمبرمان بريطانيا لتمسكها بسياسة "استعمارية" فيما 
وصف كاميرون تعليقاته بأنها "تنطوي على تهديد" حسبما أوردت وكالة 

تيالم االرجنتينية الرسمية لألنباء. 
وقالت فرنانديز في خطاب عام "رد رئيس الوزراء كان غاضبًا ويكاد يكون 
ات قانونية عبر إحدى  غير مهذب".  وفي إبريل بدأت األرجنتين إجــراء
محاكمها ضد خمس شركات -ثالث منها بريطانية- تقوم بالتنقيب عن 
النفط والغاز قبالة جزر فوكالند في خطوة قوبلت بانتقاد حاد من بريطانيا. 
وتدير بريطانيا الجزر -التي تعرف باسم مالفيناس في االرجنتين- كأرض 
ت سكان الجزر البالغ عددهم حوالي ثالثة آالف  تابعة لها في الخارج.. وصوَّ
نسمة بأغلبية ساحقة لصالح البقاء تحت الحكم البريطاني في استفتاء في 

عام ٢٠١٣م.

رئيسة األرجنتين: تصريحات كاميرون غير مهذبة

انتكاسة أردوغان
األفراح غمرت شوارع تركيا لخسارة حزب العدالة

التصويت وألول مــرة فــي المحطات االنتخابية األربــع 
الداعمة ألردوغان ينخفض. وقد كان هذا السقوط مقترًنا 
بفوز الحزب الموالي لألكراد، مما يعني إنه لن يكون بإمكان 
حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة أغلبية وحده، وإنما 
سيكون عليِه التحالف مع أحد األحزاب الفائزة، القوميين 
رة إذا لم يتم 

ِّ
المتطرفين ربما، أو أنه سيدعو النتخابات ُمبك

تشكيل حكومة أغلبية في غضون ستة أسابيع.
الحزب الجديدHDP  أو حزب الشعب الديمقراطي، والذي 
ا الليبراليين 

ً
إلى حٍد كبير يمثل األكراد، ولكنه يشمل أيض

اليساريين قد تجاوز حاجز الـــ ١٠٪ لدخول البرلمان 
بحصولِه على ١٢٪ من األصوات وحوالي ٨٠ مقعدا من 

المقاعد البالغ عددها ٥٥٠ مقعًدا.
فــوز حــزب الشعب الديمقراطي حــرم حــزب أردوغــان 
أغلبيته، حيث من المعروف أن أردوغان كافح ليحصل حزبه 
على ٣٣٠ مقعدًا في البرلمان وهو ما يمثل ثالثة أخماس 
األغلبية التي ستسمح له بالدعوة إلى استفتاء على الدستور 
بهدف تحويل تركيا إلى النظام الرئاسي بدًال من النظام 
البرلماني.. ولكن يبدو أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل 

حتى على ٢٧٦ مقعدًا بأغلبية بسيطة.
ــة والتنمية  ــعــدال وصــــرح مــســؤول كــبــيــر فــي حـــزب ال
«رويترز»: "نحن نتوقع حكومة أغلبية بسيطة، وإجراء  لـ

انتخابات مبكرة".
رئيس الوزراء والرئيس الصوري لحزب العدالة والتنمية، 
أحمد داوود أوغلو، قال بأنه سيقدم استقالته في حال فشل 
في الحصول على أغلبية برلمانية بسيطة.. مع ضجيج 
المعارضة الداخلية داخل صفوف الحكومة وقيادة حزب 
العدالة والتنمية، فإن النتيجة الضعيفة التي حصل عليها 
أردوغان قد تعمل على زيادة جرأة المنشقين، أو قد تؤدي 

إلى نشوِب صراع على السلطة.
كان الجو خارج مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة يبدو 
ا. هتف مئات من المؤيدين لمؤسس الحزب أردوغان، 

ً
هادئ

ولكن هناك دالئل تشير إلى أن الحشود الضخمة التي تجمعت 
في انتصارات الحزب السابقة في االنتخابات كانت أكبر.

ــمــرت شـــوارع مدينة ديـــار بكر بـــآالف األكـــراد 
ُ
فيما غ

المبتهجين جنوب شرقي البالد والحالة المبتهجة غمرت 
المدن التركية فور إعالن النتائج.

هــذه النتيجة تشير إلــى أن هــذه الدولة قد اكتفت من 
أردوغان وغضبِه" هكذا وفقًا لوسائل إعالمية تكلمت ربة 
المنزل سيريان دمير والبالغة من العمر ٤٧ عامًا والتي 
كانت ضمن األلوف التي تجمعت في الشوارع حول مقر حزب 
الشعب الديمقراطي، وأضافت: "أنا سعيدة جًدا لدرجة أني 

ال يمكنني الحديث بشكل صحيح».
أما في إسطنبول وخــارج المؤتمر الصحفي الــذي أقامه 
دميرتاز- األحد قبل الماضي- فقد هتفت الجماهير بحماس: 

"نحن حزب الشعب الديمقراطي، وسنكون في البرلمان".
أنا سعيد للغاية" يقول بولنيت آراس، ٤٠ عاًما. "هذا يعني 
أنه سيكون هناك سالم، والحرب انتهت. وأخيًرا سنكون 
متساوين في تركيا. يجدر بهذا أن يضع حًدا للعمالة".. 
وأضاف: أنهم لم يكونوا متفاجئين من النتيجة: "لقد توقعنا 

أن نفوز. لقد حان وقت التغيير.
يقول الرسام البالغ من العمر ٦١ عاًما محمد حقي: "لقد 
ا أال يحرز حزب 

ً
كنُت آمل أن يحصل هذا". "لقد كنت خائف

الشعب الديمقراطي الـــ ١٠٪. ما حصل يشير إلــى أنه 
سيكون هناك تركيا جديدة. سوف يقوم حزب الشعب 

الديمقراطي بإزالة كل التابوهات القديمة.

بوصفه رئيسًا لتركيا منذ أغسطس الماضي وبعد ٣ فترات 
ا في 

ً
انتخابية بوصفه رئيسا للوزراء، لم يكن أردوغان ُمشارك

االنتخابات، ولكنها ستؤثر عليِه حيث أنها ستحدد إذا ما كان 
مكتب الرئاسة سيحصل على صالحيات أكبر وسلطة أعلى 
أو ال، والتي من شأنها أن تغير مسار الديمقراطية في تركيا 

وتطيل في أمد واليتِه  باعتباره أقوى سياسّي في البالد.
رفض الناخبون هذا الطموح بشدة، حيث أزاحت أصوات 
األكراد كفة االنتخابات على نحو غير مسبوق. حد الـ ١٠٪ 
ُوضع في الدستور بواسطة السلطة العسكرية سنة ١٩٨٠م 
حيث كان أحد أهدافه تقليص الوجود الكردي في البرلمان.

قامر حزب الشعب الديمقراطي على هذه الفرصة الضائعة 
وانتصر. ولو أنه حصل على نسبة أقل من ١٠٪ لُحِرَم من 
حقِه في أي مقعد. استراتيجية «فرق تسد» والتي اتبعها 
أردوغــان لبناء قاعدة جماهيرية دينية محافظة أدت إلى 
زيــادة القطبية في تركيا، وفي بعض األحيان إلى العنف.
في الفترة االنتخابية السابقة، وحسبما أورد حزب الشعب 
الديمقراطي بأنه قد تم تسجيل ٧٠ هجمة على المراكز 
االنتخابية ومقرات الحمالت في البالد. يوم الجمعة مثًال، 
انفجرت قنبلتان في تجمع انتخابي في ديار بكر مما أسفر 

عن مقتل ثالثة، وجرح مئات آخرين.
النتائج الرسمية وبــنــاًء على ٩٩٫٩٪ مــن األصـــوات، 
فقد حصل حزب العدالة والتنميةAK Party) ) على 
 ( CHP)نسبة ٤١٪، ويليِه حزب الشعب الجمهوري
 ( (MHPــوطــنــي بنسبة ٢٥٪، ثــم حــزب التنظيم ال
بنسبة ١٦٫٥٪، وجاء باألخير حزب الشعب الديمقراطي
HDP) ) بنسبة ١٣٪. بحيث وصلت نسبة المشاركة في 
االنتخابات ٨٦٪. وقال جنسر أوزكــان، أستاذ العالقات 
الدولية في جماعة بلجي في إسطنبول: "هذه نهاية الهوية 
السياسية التركية. لم يكن حاجز الـ ١٠٪ هو فقط الذي 
تم تجاوزه، وإنما تم تجاوز حدود الهوية والعاطفة. هذه 
هي الفرصة الذهبية لناخبي حزب الشعب الديمقراطي ليقفوا 

مع الديمقراطية بغض النظر عن حاجز الهوية."
أقام حزب الشعب الديمقراطي منصة للدفاع عن حقوق 
األقليات، والنساء.. وقد قالت هاسر دينلر والبالغة من العمر 
٢٥ عاًما، في مركز اقتراٍع بضاحية دولبادير في اسطنبول 
والتي تقطنها أغلبية كردية إنها تضع آماًال عالية على فوز 

الحزب.وأضافت: "إذا وصلوا للبرلمان، كل شيء سيكون أفضل. 
سيكون لدينا مزيد من أعضاء البرلمان يتحدثون بصوتنا 

والذي من شأنه أن يعزز عملية السالم".
د ضربة قوية  إن نجاح حزب الشعب الديمقراطي قد سدَّ
سيكون لها تأثير كبير على مستوى السياسة الوطنية. 
بسبب حاجز الـ ١٠٪ فإن كثيرًا من المرشحين الموالين 
لألكراد قد شاركوا في انتخابات سابقة على شكل مستقلين 
في مقاعد فردية محاولين تحطيم هذا الحد. ولكن حزب 
الشعب الديمقراطي سعى لما هو أكثر من السكان األكراد في 
تركيا، إذ أنه حاول استمالة الناخبين العلمانيين والناخبين 

ب أردوغان أملهم. الذين ينتمون ليسار الوسط الذين خيَّ
سبب فوز حزب الشعب الديمقراطي، هو أنهم لم يقصوا 
أي طرف من أطراف الوطن" هكذا قال الشاب سيار سنسي 
ذو الـ ٢٥ عاًما، وأضــاف: "حــزب الشعب اشتمل على كل 

اللغات وكل العرقيات وكل األديان ووعدهم بالحرية.
سيكون حزب الشعب الجمهوري العلماني ثاني أكبر كتلة 
برلمانية. وقال مراد كاراليتشن، رجل الحزب في إسطنبول: 
"لقد كانت ال واضحة" إلى النظام الرئاسي التنفيذي الذي 

دافع عنه أردوغان.
لقد تم النظر دائًما إلى حزب التنظيم الوطني اليميني، 
والذي حصل على نسبة ١٧٪ تقريًبا من األصــوات، على 
أنه سيكون الشريك األكثر احتماًال لحزب العدالة والتنمية 
فيما لو حاول تشكيل حكومة ائتالف. وقد صرح نائب رئيس 
الحزب، أوكتاي فورال- يوم األحد- أنه من المبكر عليِه أن 
يقول فيما لو كان تشكيل حكومة ائتالف مع حزب العدالة 
والتنمية موضوًعا في عين االعتبار أو ال. "سيكون من الخطأ 
بالنسبة لي أن نبدأ بالحديث عن تحالف في الفترة المقبلة. 
أعتقد أن حزب العدالة والتنمية سيجري تقييماته الخاصة 

بعد هذه النتائج" -يقول فورال.
خطورة وأهمية االنتخابات البرلمانية هذا العام جعلت 
أغلبية الشعب تنزل وتشارك في عملية التصويت. وقالت 
علياء غوغاء، والبالغة من العمر ٣٩ عاًما، وهي امرأة من أصل 
أرميني تصوت للمرة األولى: "لما أَر من قبل سبًبا للمشاركة" 
وأوضحت: "واآلن وبعد أن فتحت عيناي، وجدت أن حزب 
الشعب الديمقراطي هو الحزب الوحيد الذي يقف مع المرأة، 

والذي يقدم وعوًدا واقعية".

تعــرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أكبر انتكاســة له منذ ١٣ عاًما؛ حيث فقد الحشــد الشــعبي عندمــا لم يعِط الناخبون  
حزبــه الحاكــم أصواتهم، ليحصل على أغلبية برلمانية للمرة األولى منذ عــام ٢٠٠٢م، وحصلت األقلية الكردية على دوٍر كبيٍر ألول مرة 
في السياســة الوطنية. إعالن نتائج االنتخابات االســبوع الماضي أظهرت انه قد تم تحطيم طموح أردوغان في إعادة كتابة الدســتور ليجعل من 

نفسِه رئيًسا بصالحيات كاملة. 
حــزب أردوغــان الحاكــم _ العدالة والتنمية- والمعــروف بـAK Party  والفائز للمــرة الرابعة على التوالي، ولكن هذه المرة بنســبة ٤١٪ من 

األصوات والذي يمثل انخفاضًا حادًا في التأييد الشعبي له من ٤٩٪ عام ٢٠١١م مما سيضع حكومة البالد في حالة التباس كبيرة.

أمريكا تقرر إنشاء قاعدة عسكرية 
جديدة في العراق

قــال مسؤولون أمريكيون إن إدارة 
أوباما تدرس إنشاء قاعدة عسكرية 
جــديــدة فــي األنــبــار وأنــهــا على وشك 
ــضــع مــئــات  ـــإرســـال ب اتـــخـــاذ قـــــرار ب
إضافية من المدربين والمستشارين 
ـــعـــراق بــدعــوى  ـــى ال الــعــســكــريــيــن ال
مساعدتها في قتالها ضد متشددي 
تنظيم داعش في المحافظة الواقعة 

بشمال غرب العراق. 
وفي حين أن مثل هذا القرار يحتاج 
إلى موافقة نهائية من الرئيس باراك 
أوباما إالَّ أن هذا التوسع العسكري في 
العراق يبدو الخيار األكثر ترجيحًا بين 
مجموعة واسعة من الخيارات يدرسها 
أوباما لدعم مسعى العراق المتعثر ضد 

القوات المتمردة في األنبار.

تكهنات.. نهاية البشرية سبتمبر المقبل
امــتــألت العديد 
مـــــــن الـــــمـــــواقـــــع 
والمدونات مؤخرًا 
بــنــظــريــة جــديــدة 
تـــــــحـــــــدد شـــهـــر 
عد  كمو سبتمبر 
"مـــؤكـــد" لنهاية 
الحياة على سطح 

الكرة األرضية. 
الـــنـــهـــايـــة هـــذه 
المرة ستكون من 
الفضاء أيضًا نتيجة 
ـــزك عــمــالق"  ـــي "ن
سيصطدم باألرض 
بالفترة بين ٢٢ و 
ــر  ــب ــم ــت ســب  ٢ ٨
الـــمـــقـــبـــل، وذلــــك 
بحسب المروجين 

لهذه النظرية. 
وهــذا التكهن المشؤوم يجري بالرغم من تأكيدات العلماء 
المتكررة بأن احتمال اصطدام كويكب أو نيزك عمالق باألرض 
بشكل يهدد البشرية خالل بضعة مئات من السنين المقبلة، هو 

احتمال غير وارد. 
فقد أوضــح متحدث باسم وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" أن 
"احتمال اصطدام جسم فضائي كبير باألرض ضئيل جدًا". وتعمل 
وكاالت الفضاء على تطوير أنظمة رصد النيازك لحماية الكوكب 

من أي خطر خارجي. 
لكن تطمينات العلماء لم تلق آذانا صاغية لدى عشاق نظرية 
نهاية العالم، حيث ذكرت المواقع المروجة للخبر بأن أصحاب 

ــي الـــدول  الــســلــطــة ف
ـــاألمـــر،  عــلــى عــلــم ب
ولكنهم يخفونه عن 

العامة. 
ــعــض  ــــت ب ــــن ــــب وت
المجموعات الدينية 
الــصــغــيــرة النظرية 
لتحذر رعــايــاهــا من 

النهاية القادمة. 
بــــيــــنــــمــــا تــــوقــــع 
آخـــرون بــأن مصادم 
الهيدرونات الكبير 
ســيــكــون ســبــب فناء 
الـــبـــشـــريـــة بـــعـــد أن 
ــه  ــدرت تــضــاعــفــت ق

مؤخرًا. 
ولـــســـبـــب مــــا فـــإن 
نظريات نهاية العالم 
باتت تظهر كل عام 
تقريبًا، وأحيانًا أكثر من مرة خالل العام الواحد، ولعل أشهرها 
تعود إلى تاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٢م والتي أنتجت هوليوود حولها 

فيلمًا طرح في السينما بذات التاريخ. 
وفي عام ٢٠١١م رّوجــت مجموعة دينية لنظرية النهاية 

المنتظرة في ٢١ مايو من ذات العام. 
وبعيدًا عن التخمينات والنظريات التي ال تستند إلى أي حقائق 
علمية، هناك أسباب وسيناريوهات قد تؤدي فعًال إلى نهاية 
الحياة على كوكب األرض ولكنها حتمًا غير واردة على المدى 
القريب، أو على األقل ليس خالل ٣ أشهر- كما يذكر اصحاب 

هذه النظرية.

إمام مسجد سعودي (نصاب)

اتهم مواطنون سعوديون من سكان حي المرجان  
بمدينة جــدة، إمــام مسجد، ببناء غرف ودورات مياه 
على سطح المسجد، بأموال تبرعات جمعها اإلمام من 

المصلين بدعوى إجراء أعمال صيانة وتوسعة.
وكــان أمين محافظ جدة قد وجه بلدية أبحر، قبل 
حوالي شهر، بإزالة المباني من على سطح المسجد القائم 

بالحي، إّال أنه لم يتم حتى اللحظة تنفيذ أمر اإلزالة.
وقال مدير إدارة األوقاف في جدة طالل العقيل: إنه 
"تم التأكد من تعدي اإلمام على سطح المسجد، وتوثيق 
الواقعة وإبالغ الوزارة وإمارة المنطقة بها"، الفتًا إلى أن 

"األمر محل االهتمام لدى الوزارة".
وأكـــد عــدد مــن ســكــان الــحــي، أن المسجد يعد من 
المساجد ذات المساحة الشاسعة التي يعتمد معظم 
السكان على أداء الصالة بها، موضحين أن "مشكلتهم 
مع إمام المسجد، الذي بدأ في إقناع كثير من المصلين 
بالتبرع من أجــل إدخــال تحسينات وصيانة وتوسيع 
مساحة المسجد، وبعد جمع التبرعات تفاجأوا بأن اإلمام 
بنى غرفًا في سطح المسجد من أجل االستفادة منها إما 

لتأجيرها أو للسكن بها".
وقالوا: إن "إدارة األوقاف والمساجد كانت قد وفرت 
للمؤذن سكنًا عن طريق الملحق الموجود، إال أنه لم 
يكتف بذلك بل لجأ إلى االستعانة بعمالة إلقامة تلك 

الغرف ودورات المياه المرافقة".
وتعد جدة أحد أهم األسواق السكنية في السعودية 

التي تعاني من أزمة إسكان.

¶  ¶  ¶

الحكم على شرطي تركي 
بزراعة ٦٠٠ شجرة

دانت محكمة تركية- األربعاء- شرطيًا بسوء السلوك 
وأمرته بزراعة ٦٠٠ شجرة. 

كان الشرطي قد أطلق الغاز المسيل للدموع قبل نحو 
ا 
ً
عامين على امرأة ترتدي ثوبًا أحمر اللون أصبحت رمز

لالحتجاجات المناهضة للحكومة. 
وجرى تداول صورة "ذات الرداء األحمر" وشعر رأسها 
يتدلى على جبهتها بينما كان الضابط «فاتح زينجين» 
يرش وجهها بالغاز المسيل للدموع على وسائل التواصل 
االجتماعي بشكل غير محدود، كما رسمت أيضًا على 

الملصقات واألكواب والالفتات خالل االحتجاجات. 
ويبدو أن الحكم على زينجين انطوى على سخرية 
مــتــعــمــدة، حــيــث كــانــت الــحــكــومــة آنــــذاك قــد نــددت 
باالحتجاجات التي بدأت كمحاولة لمنع تطوير حديقة 
غـــازي بــوســط اسطنبول وقــالــت إنــهــا "ال عــالقــة لها 

باألشجار". 
واتسع نطاق المظاهرات وتحولت إلى أسوأ اضطراب 
مناهض للحكومة على مدى سنوات، حيث انتشرت في 

عدة مدن بأنحاء البالد. 
وقضت محكمة اسطنبول على زينجين بالحبس ٢٠ 
شهرًا مع وقف التنفيذ سوف يضطر إلى تنفيذها إذا 
كرر فعلته خالل السنوات الخمس المقبلة، لكنه مع 
ذلك سيظل مسئوًال عن رعاية األشجار الصغيرة لستة 

أشهر بعد زراعتها.

رئيس وزراء نيوزيلندا يغير 
هاتفه كل ٣ أشهر


