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دوليات

�أميركا وفرن�سا تقترحان عقوبات دولية على �إرهابيين �أجانب
ت����درس ل��ج��ن��ة ب��م��ج��ل��س األم���ن
التابع لألمم المتحدة طلبا ً أميركيا ً
وآخ��ر فرنسيا ً إلدراج أكثر من 12
م��ق��ات�لاً أج��ن��ب��ي�ا ً م��ت��ش��ددا ً وج��ام��ع
أموال ومجندا ً مرتبطين بالجماعات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
وأفغانستان وتونس واليمن على
القائمة السوداء ،إذ قدمت الواليات
المتحدة  11اسما ً وفرنسا أربعة
أسماء.
وت��ت��راف��ق ال��م��س��اع��ي لمعاقبة
مواطنين م��ن فرنسا والسعودية
وال��ن��روج والسنغال والكويت مع
تبني مجلس األم��ن المتوقع يوم
األرب��ع��اء لقرار يتصدى للمقاتلين
المتشددين األج��ان��ب .وم��ن المقرر
أن يترأس الرئيس األميركي بارك
أوباما اجتماع المجلس.
وب��ح��س��ب ال��ط��ل��ب��ات ال��س��ري��ة
المتقدمة للجنة معاقبة تنظيم
القاعدة التابعة لمجلس األمن أمس
أدرج  15اسماً.
ويتزامن هذا التحرك من جانب
المجلس أي��ض �ا ً م��ع دع���وة أوب��ام��ا
إلق���ام���ة ت��ح��ال��ف دول����ي لمقاتلة
متشددي تنظيم «داعش» اإلرهابي
الذي سيطر على مساحات واسعة
ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة وأع��ل��ن قيام
خ�لاف��ة إس�لام��ي��ة ف��ي قلب الشرق
األوسط .ودعا إلى مهاجمة مواطنين
من جنسيات مختلفة.
وم��ن بين األش��خ��اص ال��ذي��ن قد
تطبق بحقهم عقوبات األمم المتحدة
والتي تشمل منعا ً للسفر وتجميدا ً
لألصول وحظرا ً على السالح عبد
الرحمن محمد مصطفى القادولي
وهو عراقي يتولى موقعا ً قياديا ً في
«داع��ش» في سورية وعمل من قبل
نائبا ً لرئيس القاعدة في العراق أبو
مصعب الزرقاوي.
ويظهر الطلبان أن القائمة تضم
أح��م��د عبد ال��ل��ه ص��ال��ح الخزمري
ال��زه��ران��ي وه���و ع��ض��و ك��ب��ي��ر في
القاعدة وهو سعودي الجنسية غادر

أفغانسان وباكستان العام الماضي
متوجها ً إلى سورية .وتقول الوثائق
أيضا ً أن عزام عبد الله زريق المولد
الصبحي وه��و عضو سعودي في
تنظيم القاعدة «مسؤول عن التدريب
البدني للمتشددين وعن التنسيق
الخاص بالمقاتلين األجانب الذين
يسافرون إلى أفغانستان» مستهدف
أيضا ً في العقوبات.
وف���ي ال��ق��ائ��م��ة أي��ض��ا ً إب��راه��ي��م
سليمان حمد الحبلين وه��و خبير
متفجرات س��ع��ودي ويعمل ضمن
كتائب عبد الله عزام التي تشكلت
عام  2009وهي مرتبطة بـ»جبهة
النصرة» جناح القاعدة في سورية.
وتضم القائمة سيف الله بن حسين
مسؤول جماعة أنصار الشريعة في
تونس التي لديها صالت بالقاعدة
ببالد المغرب اإلس�لام��ي .وجندت
ال��ج��م��اع��ة ش��ب��ان �ا ً ف��ي ت��ون��س كي
يقاتلوا في سورية.
وتضم القائمة عبد الرحمن بن

عمير النعيمي ال��ذي يوصف بأنه
«وفر دعما ً ماليا ً كبيرا ً للقاعدة في
العراق وعمل وسيطا ً بين قيادات
تنظيم القاعدة في العراق والمانحين
في قطر».
أما عبد الرحمن خلف عبيد جديع
ال��ع��ن��زي فهو م��وج��ود ف��ي سورية
منذ  2013حيث كان وسيطا ً لدى
«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» وي��وف��د عمالء
وي��رس��ل إم����دادات إل��ى س��وري��ة من
منطقة الخليج .وفي وقت سابق هذا
العام بدأ يقدم «إم��دادات متنوعة»
لـ»داعش» في سورية وفي العراق
بحسب ما جاء في الوثيقة.
وتشمل القائمة أيضا ً أنس حسن
خطاب وهو سوري ساعد في تشكيل
«جبهة ال��ن��ص��رة» وه��و المسؤول
اإلداري للجماعة وكذلك العراقي
ميسر علي موسى عبد الله الجبوري
وهو القائد الديني للجماعة.
وم���ن ض��م��ن ال��م��درج��ي��ن شافي
سلطان محمد العجمي وهو كويتي

وص���ف ب��أن��ه ج��ام��ع أم����وال نشط
للنصرة «وي��دي��ر ب��ص��ورة منتظمة
ح��م�لات ع��ل��ى وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي تطلب تبرعات للمقاتلين
ال��س��وري��ي��ن ».وي��وص��ف النروجي
أن���درس ك��ام��ي��رون أوستينسفيج
دالي بأنه عضو في تنظيم القاعدة
في جزيرة العرب قام بزيارات عدة
لليمن ،حيث تلقى تدريبا ً على كيفية
صنع األحزمة الناسفة والعبوات
الناسفة بدائية الصنع والسيارات
الملغومة.
وتفيد مسودة القائمة بأن «قدرة
دال��ي على السفر إلى دول عدة من
دون قيود الحصول على تأشيرة
ميزة يمكن أن تستخدمها القاعدة
في جزيرة العرب في شن هجوم في
تلك البلدان».
وطلبت الواليات المتحدة إدراج
جماعتين ه��م��ا ك��ت��ائ��ب ع��ب��د الله
ع��زام في الشرق األوس��ط وأنصار
الشريعة في تونس على القائمة

طهران ...ال�سبيل لمكافحة الإرهاب لي�س في المغامرات الهوليودية
السوداء لصلتهما بالقاعدة.
وبين األسماء األربعة التي قدمتها
فرنسا امرأة فرنسية اسمها إيميلي
كونج سافرت إلى سورية في عام
 2012للقتال في صفوف «داعش»
بحسب ما ورد في مسودة القائمة.
وأض��اف��ت أن كيفين ج��وي��اف��ارش
وس��ل��م��ى وص�لات��ي وه��م��ا زوج���ان
فرنسيان توجها إل��ى سورية عام
 2012حيث يقاتل جويافارش في
صفوف «جبهة النصرة» .والزوجان
«يساعدان األف��راد الذين يعتزمون
السفر من فرنسا إلى سورية بغرض
االنضمام إلى الجماعات اإلرهابية».
وق��ال دبلوماسيون إن مجلس
األم����ن م��ج��ل��س األم����ن واف����ق على
مشروع قرار أميركي من المقرر تبنيه
رسميا ً (اليوم) األربعاء ويهدف إلى
«منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل
أو تجهيز» أشخاص في بلد آخر كي
ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا في أو
يخططوا لهجمات متشددة.
وي��ق��رر ال��ن��ص« :أن على جميع
ال��دول أن تضمن أن تقر قوانينهم
وأحكامهم المحلية ج��رائ��م تكفي
لتمكين المالحقة أو المعاقبة بحيث
تجسد فداحة الجرم».
وي��س��ت��ه��دف ال��ق��رار بشكل ع��ام
المقاتلين المتشددين األجانب الذين
يسافرون إلى مناطق ن��زاع في أي
م��ك��ان ف��ي ال��ع��ال��م ول��ك��ن اجتذبهم
صعود «الدولة اإلسالمية» و»جبهة
النصرة» في العراق وسورية.
ويندرج مشروع القرار هذا تحت
أح��ك��ام الفصل السابع م��ن ميثاق
األم����م ال��م��ت��ح��دة وه���و م��ا يجعله
ملزما ً قانونيا ً بالنسبة إلى أعضاء
األم��م المتحدة البالغ عددهم 193
ويعطي مجلس األمن سلطة فرض
ق��رارات بفرض عقوبات اقتصادية
أو باستخدام ال��ق��وة .ولكن النص
ال يعطي تفويضا ً باستخدام القوة
ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع قضية
المقاتلين األجانب.

الفروف ي�شارك في اجتماع وزراء خارجية «بريك�س» والرباعية الدولية
أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
سيشارك على هامش جلسات الجمعية العامة لألمم المتحدة
بنيويورك في اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» وجلسة
للرباعية حول الشرق األوسط.
وأش���ارت وزارة الخارجية الروسية إل��ى أن ج��دول أعمال

الفروف ،الذي يترأس الوفد الروسي إلى الدورة الـ 69للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،مكثف جدا ً ويشمل أكثر من  50من اللقاءات
الثنائية واالجتماعات ،بما في ذل��ك حضور اجتماع مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
وسيلتقي الوزير الروسي األمين العام لألمم المتحدة بان كي

مون ،بما في ذلك في إطار اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية
في مجلس األمن الدولي.
وأضافت الخارجية الروسية أن مجلس األمن الدولي سيعقد
برئاسة ال��والي��ات المتحدة اجتماعا ً ح��ول قضية اإلرهابيين
األجانب على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

�أميركا تقول �إنها رف�ضت عر�ض ًا �إيراني ًا لربط محاربة «داع�ش» بتنازالت نووية

ال اتفاق حتى الآن بين طهران و« »1+5حول �أجهزة الطرد المركزي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم بأنه لم يجر االتفاق حتى اآلن على
خطة عمل تحظى بقبول إي��ران ومجموعة «»1+5
بشأن قضية الربط بين أجهزة الطرد المركزي في
المنشآت النووية اإليرانية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به أفخم بشأن بعض
األنباء الواردة التي تحدثت عن تقديم إحدى الدول
األعضاء في مجموعة « »1+5مشروعا ً حول كيفية
الربط بين أجهزة الطرد المركزي في المنشآت
النووية اإليرانية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية ،إنه
خالل المفاوضات الفنية تجرى دراس��ة ومناقشة
الخطط وال��م��ب��ادرات المختلفة من جانب جميع
األطراف ،مشيرة إلى أنه لم يتم لغاية اآلن االتفاق
على مشروع يحظى بموافقة جميع األطراف.
جاء ذلك في وقت قالت الواليات المتحدة أمس
إنها سترفض اقتراحا ً طرحه مسؤولون إيرانيون
تتعاون طهران بموجبه في محاربة مقاتلي تنظيم
«داعش» مقابل مرونة بشأن برنامجها النووي.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار لوكالة «رويترز»
إن طهران مستعدة للعمل مع الواليات المتحدة
وحلفائها لوقف مقاتلي التنظيم االرهابي ،لكنها
تريد مزيدا ً من المرونة بشأن برنامجها لتخصيب
اليورانيوم في المقابل.
وحين طلب من المتحدث باسم البيت األبيض
جوش ايرنست التعليق رد رافضا ً االقتراح اإليراني.

وقال إن جهود القوى العالمية إلقناع إيران بالتخلي
عن برنامجها النووي «منفصلة تماماً» عن جهود
الرئيس باراك أوباما لبناء تحالف ضد «داعش».
وأضاف أن «الواليات المتحدة لن تكون في وضع
لمبادلة جوانب من برنامج إيران النووي لتأمين
التزامات للتصدي للدولة اإلسالمية» ،مشيرا ً إلى
أن الواليات المتحدة لن تنسق األنشطة العسكرية
للتحالف مع اإليرانيين ول��ن تتبادل المعلومات

االستخباراتية عن «داعش» مع إيران.
وبدأت آخر جولة من المفاوضات النووية بين
إيران والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
وروسيا والصين األسبوع الماضي ومن المتوقع أن
تستمر حتى يوم الجمعة على األقل.
وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق شامل
إلنهاء العقوبات المفروضة على إيران مقابل وضع
قيود على برنامجها النووي.

بي�سكوف :مو�سكو لم تحدد بعد موقفها من �إمكان �إلغاء العقوبات الأوروبية

انتخابات برلمانية ورئا�سية في لوغان�سك ودونيت�سك
أعلن دميتري بيسكوف ،السكرتير الصحافي
للرئيس الروسي أمس أن ب�لاده لم تحدد بعد
موقفها من تصريحات االتحاد األوروب��ي حول
إمكان إلغاء العقوبات األوروبية ضد روسيا.
ووفقا ً لمصادر في االتحاد األوروبي ،فإن دول
االتحاد األوروب���ي من الممكن أن تبدأ الثالثاء
المقبل بإعادة النظر في العقوبات المفروضة
ضد روسيا ،ومن المتوقع أن يناقش الممثلون
الدائمون ل��دول االتحاد األوروب��ي إمكان إلغاء
القيود المفروضة عليها بشكل جزئي.
وأضاف مصدر في االتحاد األوروبي أن مكتب
السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي يجب أن
يقدم للممثلين الدائمين تقيما ً شامالً لمدى تطبيق
اتفاق وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا الذي
تم التوصل إليه في مينسك.
وأع��ل��ن��ت ق���ي���ادة ج��م��ه��وري��ت��ي دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك الشعبيتين بشرق أوكرانيا أنها
ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في 2
تشرين الثاني المقبل.
وق���ال رئ��ي��س المجلس األع��ل��ى لجمهورية
ل��وغ��ان��س��ك ال��ش��ع��ب��ي��ة أل��ي��ك��س��ي ك��اري��اك��ي��ن:
«االنتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الشعبيتين ستجرى بالتزامن ،واتفقنا بصورة
أولية على تحديد  2تشرين الثاني موعدا ً لها».
من جهة أخرى ،أكد النائب األول لرئيس وزراء
«دونيتسك الشعبية» أندريه بورغين أن موعد
إجراء االنتخابات هو  2تشرين الثاني .وقال« :ال
يوجد لدينا حتى اآلن قانون انتخابات ،إال أننا

نأمل في إعداده وإقراره قبل هذا الموعد».
وك��ان البرلمان األوك��ران��ي ق��د أق��ر ف��ي وقت
سابق قانونا ً حول «الوضع الخاص» لمقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك وإج��راء انتخابات هناك
في  7كانون األول ،لكن قيادتي «الجمهوريتين
الشعبيتين» أكدتا أنهما ستحددان بنفسيهما
م��وع��د إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ف���ي دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك.
وك��ان علن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية
للهجرة قسطنطين رومودانوفسكي أن  30في

المت�سلل �إلى
البيت الأبي�ض
وجد ب�سيارته
 800طلقة ذخيرة

قال مدع اتحادي في واشنطن
أم��س إن ال��رج��ل ال���ذي تسلق
السياج ودخ��ل البيت االبيض
ليل الجمعة كانت لديه أكثر من
 800طلقة ذخيرة في سيارته
وسبق أن ألقي القبض عليه
في شهر تموز الماضي ومعه
بندقية قناص وخريطة حدد
عليها مقر الرئاسة األميركية.
وقال مكتب المدعي األميركي
في واشنطن إن عمر جونزاليس
البالغ من العمر  42سنة أوقف
أيضا ً لكن لم يعتقل في شهر آب
الماضي لسيره بجوار البيت
األبيض حامالً بلطة.

أفخم تشير الى مبادرات بين األطراف

المئة من الالجئين األوكرانيين يودون البقاء في
روسيا لألبد.
وبحسب معطيات مديرية الهجرة فإن 180
أل��ف أوك��ران��ي تقدموا بطلبات الحصول على
اللجوء في روسيا وأن  110آالف منهم حصلوا
عليها حتى اآلن.
وأضاف رومودانوفسكي« :من بين هؤالء هناك
حوالى  30في المئة يريدون البقاء في روسيا
بصفة دائمة ،وهذه النسبة مرتفعة مقارنة ببداية
األزمة التي كانت ال تتجاوز  10في المئة فقط».
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كاميرون يلتقي روحاني
لطلب الم�ساعدة في �ضرب «داع�ش»

ظريف يلتقي نظيره اإلماراتي في نيويورك
يجتمع رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
مع الرئيس اإليراني حسن روحاني في نيويورك خالل
اليومين المقبلين ليطلب منه المساعدة في محاربة تنظيم
«داعش» ،في أول اجتماع بين رئيسي البلدين منذ الثورة
اإلسالمية في طهران في عام .1979
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني عقب
بدء الهجمات الجوية على مواقع التنظيم اإلرهابي داخل
سورية ،إن كاميرون سيجتمع مع روحاني على هامش
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.
ويزور كاميرون نيويورك سعيا ً إلى دعم تحرك دولي
ضد التنظيم وتوضيح موقف بالده في ما يتعلق بالغارات
الجوية التي امتنعت لندن عن المشاركة فيها حتى اآلن.
ومن المتوقع أن يطلب كاميرون من روحاني التوقف
عن دعم الرئيس السوري بشار األسد كما سيبلغه بأن
تطوير إيران أسلحة نووية أمر غير مقبول ويحثه على
المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش».
وم��ن المتوقع أيضاً ،أن يجري كاميرون محادثات
مع الرئيس األميركي ب��اراك أوباما في نيويورك بشأن
إمكان مشاركة بريطانيا في الغارات الجوية ضد تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
ق��ال مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي في الشؤون
العربية واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان ردا ً على
الهجمات العسكرية األميركية على سورية« :إن السبيل
لمكافحة اإلرهاب ليس في المغامرات الهوليودية».
وأض��اف عبد اللهيان في تصريح أمس« :إننا نعتبر
العمليات العسكرية األميركية وعددا ً من الدول األخرى
تنتهك السيادة الوطنية والقانون الدولي وتؤسس ألعمال
تدخلية جديدة في المنطقة» .وصرح« :إن اعتماد الواليات
المتحدة على خياراتها التدخلية السابقة هو من عوامل
انتشار ظاهرة اإلره��اب الحالية ،مؤكدا ً أن الجمهورية
اإلسالمية في إيران تتابع بحساسية ودقة بالغة الغارات
الجوية األميركية على مناطق في سورية».
وتابع عبد اللهيان« :إن طهران ترى أن أي عمل عسكري
ضمن األراض���ي السورية ليس مقبوال ً م��ن دون طلب

الحكومة السورية ،ألنه يمثل التزام القوانين الدولية وألن
مكافحة اإلرهاب ال يمكن أن تشكل أساسا ً النتهاك السيادة
الوطنية ل��دول العالم» .وأش��ار إل��ى ض��رورة التصدي
المسؤول والشفاف وال��ص��ادق ل�لإره��اب من قبل دول
العالم ،مؤكدا ً لزوم احترام القوانين والمبادئ المعترف
بها دوليا ً وحقوق الشعوب في هذا المجال.
وشدد عبد اللهيان على ان طهران ونظرا ً إلى تبعات هذا
اإلجراء ستواصل مشاوراتها مع المسؤولين السوريين
واألط���راف اإلقليمية والدولية األخ��رى بما فيها األمم
المتحدة بشكل فاعل.
وك��ان وزی��ر خارجیة إي��ران محمد ج��واد ظریف قال
خالل لقائه نظیره اإلماراتي عبدالله بن زاید آل نهیان،
إن انتشار ظاهرة اإلره��اب والتطرف یشكل خطرا ً علی
المنطقة ،م��ؤك��دا ً ض��رورة المشاركة الجماعیة للدول
اإلسالمیة في مكافحة هذه الظاهرة.
وأجری ظریف خالل اللقاء الذي كان مساء االثنین في
نيويورك ،محادثات مع نظیره اإلماراتي ،أوضح خاللها
أن «داعش» تهدد جمیع دول المنطقة ونحن بحاجة إلی
تعاون وثیق بین دول المنطقة لمواجهة هذه الجماعة
اإلرهابیة.
وأكد وزیر الخارجیة اإلیراني ضرورة اتخاذ إجراءات
شاملة للحد من قتل مزید من األبریاء والحؤول دون حرف
مسار مواجهة الطائفیة واإلرهاب والتطرف عن اتجاهه
الصحیح.
وتركزت المحادثات بين ظريف ونظیره اإلماراتي حول
مستجدات األوضاع علی الساحة اإلقلیمیة والجرائم التي
ترتكبها جماعة «داع��ش» اإلرهابية في العراق وكذلك
خطر انتشار اإلرهاب في باقي دول المنطقة.
وتباحث الجانبان حول العالقات الثنائیة وتطویر
التعاون المشترك وك��ذل��ك متابعة وتنفیذ االتفاقات
الموقعة بین اللجنة المشتركة للتعاون االقتصادي بین
البلدین.

الحكومة التركية ت�سمح بالحجاب
لتلميذات المدار�س الثانوية

الحكم على مفكر
بارز من الأويغور
بال�سجن الم�ؤبد
في ال�صين

قال محامي أستاذ جامعي
م��ن األوي���غ���ور المسلمين إن
محكمة صينية قضت أمس
ع��ل��ى م��وك��ل��ه ب��ال��س��ج��ن م��دى
الحياة إلدان��ت��ه بتهمة إذك��اء
االنفصال في قضية أثارت قلقا ً
دوليا ً بشأن حقوق اإلنسان في
الصين.
ومثل أستاذ االقتصاد إلهام
توهتي أمام المحكمة في إقليم
ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ ب��غ��رب الصين
األسبوع الماضي ،وهو من أبرز
المدافعين عن حقوق المسلمين
الويغور في البالد.
وقال محامي توهتي« :حكم
على إل��ه��ام بالسجن المؤبد
بتهمة االنفصال وتمت مصادرة
كل أمالكه .الهام لم يقل سوى
عبارة واحدة ،ال أقبل هذا الحكم
واعترض عليه».
وان��ت��ق��د االت��ح��اد األوروب���ي
والواليات المتحدة إجراء هذه
المحاكمة ،ولم تجد مطالبتهما
باإلفراج عن البروفسور توهتي
أي صدى ،كما منع المراقبون
ال��ذي��ن أرس��ل��ت��ه��م الحكومات
ال��غ��رب��ي��ة م��ن دخ���ول محكمة
أوروم��ت��ش��ي ع��اص��م��ة إقليم
شينجيانغ.
الخبير االق��ت��ص��ادي الهام
توهتي هو أستاذ في جامعة
األقليات في بكين له العديد من
المؤلفات ،وكان مراقبا ً مستقالً
للتطورات في شينجيانغ.

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد
داوود أوغلو أن الحكومة سمحت
ب���ارت���داء ال��ح��ج��اب ف��ي ال��م��دارس
الثانوية ،ووصفته بأنه «توسيع
للحريات» ،على رغم إدانة العلمانيين
له.
وق�����ال داوود أوغ���ل���و لشبكة
التلفزيون ال��خ��اص��ة «»NTVN
إن «الجميع يستطيعون العيش
كما يحلو لهم ،ولذلك قررنا مزيدا ً
من التقدم على طريق الحريات في
التعليم ،وهي مشكلة تثير قلقا ً كبيرا ً
منذ فترة طويلة».
وأض��اف أوغلو أن حزب العدالة
والتنمية المنبثق من التيار اإلسالمي
معني بتوسيع الحريات في المجاالت

كافة ،وهذا اإلجراء يندرج تحت هذا
اإلطار .وأوضح« :عندما ألغينا حظر
الحجاب في الوظائف العامة عام
 ،2012لم يحدث أي نزاع» ،نافيا ً أية
رغبة للحكومة التركية في التدخل
في «أسلوب حياة» األتراك.
وتعترض القوى العلمانية التركية
ب��ش��دة ف��ي البرلمان على السماح
ب���ارت���داء ال��ح��ج��اب ف��ي ال��م��دارس،
معللة ذل��ك بأنه من شأنه أن يضر
بالعلمانية.
وق���ال ك��ام��وران ك��راج��ان رئيس
نقابة «ايجيتيمشن» إن «المجتمع
التركي يُجر إل��ى ال��ق��رون الوسطى
عبر استغالل الدين» ،معتبرا ً أن هذا
اإلجراء سيسبب «صدمة» في البالد.

وت��ك��اد قضية ال��ح��ج��اب تختزل
حالة الجدال السياسي والفكري في
تركيا بين حكومة العدالة والتنمية
واألحزاب العلمانية المعارضة التي
تتبنى الدفاع عن اإلرث األتاتوركي
ال��ذي تربع على ع��رش تركيا عام
 ،1920وبدأ حكمه بإلغاء السلطنة
وإعالن الجمهورية.
ث��م ت��وال��ت عملية حظر المظاهر
مست
اإلسالمية في سلسلة ق��رارات ّ
حياة األتراك اليومية ،من ضمنها األمر
بحظر لبس الطربوش التركي ،ومنع
ارت��داء النساء للحجاب في الحياة
العامة ،وص��دور قرار بإلزام الناس
ال��زي األوروب��ي ،واعتبار العلمانية
أمرا ً مقدسا ً ال تجوز مخالفته.

الحزب القومي اال�سكتلندي ي�صبح
من �أكبر القوى ال�سيا�سية في بريطانيا
أصبح الحزب القومي االسكتلندي واحدا ً من أكبر القوى
السياسية في بريطانيا ،وذلك بعد تسجيل زيادة كبيرة
أخيرا ً في عدد أعضاء هذا الحزب الذي بادر إلى إجراء
استفتاء حول استقالل اسكتلندا.
وقال أحد قياديي الحزب بيتر ماريل إن أكثر من  18ألف
شخص انضموا إلى هذا الحزب على مدى األيام األخيرة،
ليتجاوز عدد أعضائه  43,6ألف ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«غارديان» البريطانية أمس.
وأك��د ماريل أن الحزب القومي االسكتلندي أصبح

ثالث أكبر حزب في المملكة المتحدة ،متقدما ً على حزب
الديمقراطيين الليبراليين وحزب االستقالل (يوكيب).
ولم يؤيد سكان اسكتلندا خالل االستفتاء ،الذي جرى
الخميس  18أيلول ،االنفصال عن المملكة المتحدة ،وقد
اعتبر ذلك هزيمة للحزب القومي االسكتلندي الذي بادر
في مقترح االستفتاء.
وأشارت النتائج النهائية لالستفتاء إلى أن  55,3في
المئة من سكان اسكتلندا عارضوا االنفصال عن بريطانيا،
بينما صوت  44,7في المئة لمصلحة االستقالل.

