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ة» ّ

الجمهورية بعد  90عامًا ...ملن؟
إسطنبول – حسني محلي
اح��ت��ف��ل األت����راك أول م��ن أم���س ب��ال��ذك��رى
ال����ـ 90ل��ق��ي��ام ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة التي
أع��ل��ن��ه��ا م��ص��ط��ف��ى ك���م���ال أت����ات����ورك بعد
حرب االستقالل التي ب��دأت في  19أيار
 1919وانتهت في  23تشرين األول .1923
ورب����م����ا ل���ل���م���رة األول�������ى اح���ت���ف���ل ك����ل م��ن
ال�����دول�����ة وال���ش���ع���ب ع���ل���ى ان�����ف�����راد ب��ه��ذه
الذكرى التي أراد من خاللها معارضو
رئيس الحكومة رج��ب طيب أردوغ���ان،
أن ي���ق���ول���وا ل���ه إن���ه���م ال ول����ن ي��س��م��ح��وا
ل����ه ب��ال��ت��خ��ل��ص م����ن ه�����ذه ال��ج��م��ه��وري��ة
األت���ات���ورك���ي���ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وإق���ام���ة دول���ة
إس��ل�ام����ي����ة وف������ق أي����دي����ول����وج����ي����ة ح���زب
العدالة والتنمية الحاكم.
ف����ي ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة خ�����رج امل��ل�اي��ي�ن م��ن
امل���واط���ن�ي�ن األت�������راك ف���ي ع����دد ك��ب��ي��ر من
امل����دن ف���ي ت��ظ��اه��رات ك��ب��ي��رة أه��م��ه��ا في
أزمير وأنقرة وإسطنبولّ ،
معبرين عن
التزامهم النهج الديموقراطي العلماني
للجمهورية األتاتوركية.
ه������ذا ل����م ي���م���ن���ع ال�����دول�����ة م����ن االح���ت���ف���ال
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ع��ب��ر ع����روض عسكرية
ف��ي أن��ق��رة وإسطنبول بحضور رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ع��ب��د ال���ل���ه غ�����ول ،ورئ��ي��س
ال�����وزراء وم��ع��ه��م��ا ألول م���رة ف��ي ت��اري��خ
ال��ج��م��ه��وري��ة زوج��ات��ه��م امل��ح��ج��ب��ات ،في
ت���ح ٍّ���د ج���دي���د م���ن «ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة»
للنظام العلماني.
وس�����ب�����ق ألردوغ���������������ان أن أع�����ل�����ن ب����داي����ة
ال����ش����ه����ر ال������ج������اري ع�����ن ق�����ان�����ون ج���دي���د
يسمح للمحجبات بالعمل ف��ي جميع
مؤسـسات الدولة ومرافقها باستثناء

دي��ن��ي أو ال��ت��ف��رق��ة ب�ين امل��واط��ن�ين بسبب
ال��ج��ن��س أو األص���ل أو امل��وق��ع ال��ج��غ��راف��ي،
أو الطائفي أو م��م��ارس��ة ن��ش��اط س��ري أو
معاد ملبادئ الديموقراطية أو ذي طابع
ٍ
عسكري أو شبه عسكري ،وال يجوز حل
األحزاب إال بحكم قضائي».

ة
ف��ي االق��ت��ص��اد التونسي وم��ن ي���دري اذا
ل��ي��س��وا ي ّ
���دب���رون لتنفيذ عملياتهم في
املدن حيث تكثير الحشود».
م����������ن ج������ه������ت������ه������ا ،ع�������ن�������ون�������ت ص����ح����ي����ف����ة
«لوكوتيديان» :منعطف خطير ،داعية
ف��ي ال��وق��ت نفسه ال��ى «ع���دم االستسالم
للهلع».
اال ان الصحيفة قالت ان االع��ت��داء ي��ن ال
ي��ش��ك�لان م��ف��اج��أة م��ع ت��زاي��د امل��واج��ه��ات
بني الشرطة و«الجهاديني» في األشهر
األخ��ي��رة .وكتبت ان «م��ا ح��دث أم��س مع
ليس مفاجئًا اذ ان
ان��ه ح��زي��ن وخطير،
ّ
امل��راق��ب�ين امل��ط��ل��ع�ين ..ح�����ذروا ال��س��ل��ط��ات
األمنية والسكان م��ن هجمات محتملة
في االماكن العامة».
وف��ي السياق ،دع��ت فرنسا أم��س القوى
السياسية التونسية الى ايجاد تسوية
ل���ل���خ���روج م����ن األزم�������ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي
تواجهها البالد منذ أشهر.
وق���ال املتحدث ب��اس��م وزارة الخارجية،
روم����ان ن����ادال «ع��ل��ى اث���ر االع���ت���داء ال��ذي
اجهض في سوسة واالعتداء الذي احبط
ف��ي امل��ن��س��ت��ي��ر ص��ب��اح أم���س (األرب���ع���اء)،
ت���ذك���ر ب���اري���س ب��ادان��ت��ه��ا االره������اب بكل
اشكاله .نتابع عن كثب الوضع االمني
في تونس».
واض���اف املتحدث «ف��ي ال��وض��ع ال��راه��ن،
من الضروري جدًا ان تتحلى كل القوى
السياسية التونسية ب���روح املسؤولية
ل���ل���ت���وص���ل ال������ى ت���س���وي���ة ل����ل����خ����روج م��ن
األزم���ة» ،مشيرًا ال��ى تضامن فرنسا مع
السلطات والشعب التونسيني.
(األخبار ،أ ف ب)

ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة وال��ق��ض��اء .استثناء
م�����ؤق�����ت ب���ح���س���ب رأي ال���ك���ث���ي���ري���ن م��ن
املعلقني السياسيني.
ي����أت����ي ه�����ذا ف����ي ال����وق����ت ال�������ذي ي��س��ت��ع��د
ف��ي��ه أردوغ�����ان ل��ت��ح ٍّ��د ج��دي��د م��ع النظام
العلماني الذي سيواجه امتحانه األهم
ال���ي���وم أو غ����دًا ع��ن��دم��ا ت���دخ���ل ال��ب��ع��ض
م��ن أع��ض��اء ال��ب��رمل��ان ع��ن ح���زب ال��ع��دال��ة
وال��ت��ن��م��ي��ة ق��اع��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب وه��ن
محجبات .والالفت أن بعضهن تحجنب
ف���ور ع��ودت��ه��ن م���ن ف��ري��ض��ة ال��ح��ج ب��ن ً
��اء
ع��ل��ى دع�����وة م���ن امل���ل���ك ال���س���ع���ودي عبد
ال��ل��ه ،وم��ع��ه��ن ال��رئ��ي��س غ���ول .وم���ن دون

بات واضحًا
أن أردوغان يريد أن
ينتقم من الجمهورية
العلمانية

أن ي��ت��ذك��ر أي م��ن��ه��م ه���ج���وم أردوغ������ان
وإع��ل�ام����ه ال��ع��ن��ي��ف ب���أق���س���ى ال���ع���ب���ارات
على امللك املذكور بسبب موقفه املؤيد
ل��ل�ان����ق��ل�اب ال���ع���س���ك���ري ع���ل���ى ال���رئ���ي���س
املصري املخلوع محمد مرسي.
لكن حزب الشعب الجمهوري املعارض،

ي��رى ف��ي ه��ذا ال��ت��ص��رف اس��ت��ف��زازًا جديًا
وجديدًا ضد الجمهورية العلمانية بعد
أن سيطر أردوغ���ان وح��زب��ه على جميع
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ال��ت��رك��ي��ة وم��راف��ق��ه��ا،
وفي مقدمتها الجيش ال��ذي تحول إلى
جهاز إداري بسيط يتلقى تعليماته من
رئيس ال���وزراء ،حسب االعتراف األخير
لرئيس األركان الفريق أول نجدت أوزال.
ّ
ويشجع مثل هذا الواقع الجديد للجيش
أردوغ��ان على مزيد من التحديات ضد
الجمهورية العلمانية ،إذ بات واضحًا
أن رئ��ي��س ال������وزراء االس�ل�ام���ي ي��ري��د أن
ينتقم من هذه الجمهورية ملا قامت به
ضد اإلسالميني منذ تأسيسـها وحتى
ّ
تسلم حزبه السلطة في عام .2002
يبقى السؤال األهم :هل يحقق أردوغان
ومتى كل أهدافه ومخططاته للتخلص
من جميع أفكار الجمهورية العلمانية
وآث��اره��ا وإقامة دول��ة ومجتمع متدين
ي��ري��د م���ن خ�لال��ه أن ي���ح ّ���ول ت��رك��ي��ا إل��ى
نموذج إسالمي إقليمي ودولي؟
وم�������ن دون أن ي���خ���ط���ر ع����ل����ى ب����ال����ه أن
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة خ�ل�ال األع����وام
ال��������ـ 90امل����اض����ي����ة ،ج���ع���ل���ت م����ن امل��ج��ت��م��ع
التركي يختلف كثيرًا ،حتى في الدين،
ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة
األخرى التي يبدو واضحًا أن أردوغان
ً
وم����ن ح���ول���ه ل���م ول����ن ي��ف��ه��م��وه��ا ،ج��ه�لا
م��ن��ه��م ب��ك��ل ت��ن��اق��ض��ات��ه��ا ،وخ��ص��وص��ًا
م��ع س��ق��وط ج��م��اع��ة اإلخ�����وان املسلمني
ف���ي م���ص���ر ،وف���ش���ل امل����ش����روع ال���ت���رك���ي –
السعودي في سوريا بسبب تناقضات
ال�����ط�����رف��ي��ن «اإلس���ل���ام�������ي���ي���ن» ت���اري���خ���ي���ًا
ومذهبيًا وسياسيًا.

ّ
أربع نائبات تركيات يخرقن املحظور
دخلت أرب��ع نائبات في البرملان التركي
ع��ن ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ال��ح��اك��م ذي
ال����ج����ذور اإلس�ل�ام���ي���ة ،ب��ح��ج��اب��ه��ن ،ال���ذي
ك���ان م��ح��ظ��ورًا ع��ل��ى م���دى ت��س��ع�ين ع��ام��ًا،
ليحضرن جلسة البرملان أمس في ٍّ
تحد
واض���ح للقواعد العلمانية للجمهورية
التركية .وت��م ه��ذا ال��خ��رق أم��س م��ن دون
تسجيل أي حادث ،ما حدا بنائب رئيس
ال�����وزراء ب��ول��ن��ت اري��ن��ت��ش ،ال���ى الترحيب
ب��ال��وض��ع .وق����ال أم����ام ال���ن���واب «ان��ت��ظ��رن��ا
ب��ص��ب��ر ان ت��ت��ع��زز ال���دي���م���وق���راط���ي���ة» في
ت���رك���ي���ا ،م���ع���رب���ًا ع����ن ارت����ي����اح����ه ل���ح���دوث
«تغيير في العقليات» في بلده.
وق��ب��ل دخ����ول ال��ن��ائ��ب��ات ،ق��ال��ت إح��داه��ن
ال��ن��ائ��ب��ة ن���ورج���ان دال����ب����وداك« ،ال ن��ع��رف
م���اذا س��ي��ك��ون رد فعلهم لكننا سندخل
ال��ب��رمل��ان م��رت��دي��ات الحجاب وسنواصل
عملنا» .وأضافت «سنشهد بداية عصر
مهم وسنلعب ال��دور الرئيسي .سنكون
حملة الراية وهذا مهم للغاية».
ودخ��ل��ت دال���ب���وداك وزم��ي�لات��ه��ا سيفديه

ب���ي���ازي���د ك�����اج�����ار ،وج��������والي ش��ام��ن��ج��ي،
وج��ون��ول بيكني شاهكولوبي ،الجلسة
ال���ب���رمل���ان���ي���ة م����رت����دي����ات ال����ح����ج����اب ،ال����ذي
ُيعتبر رم��زًا ّ
محركًا للمشاعر في تركيا،
إذ ي��ن��ظ��ر ال��ع��ل��م��ان��ي��ون ال���ي���ه ب��اع��ت��ب��اره
شعارًا لإلسالم السياسي وارت���داؤه في
األم����اك����ن ال���ع���ام���ة ب��م��ث��اب��ة ت��ح��د ل�لأس��س
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة ال��ت��ي
أرساها مصطفى كمال أتاتورك.
وال ت���وج���د ق���ي���ود م����ح����ددة ع���ل���ى ارت������داء
ال���ح���ج���اب ف����ي ال����ب����رمل����ان ،ل���ك���ن م��ع��ارض��ة
ال���ع���ل���م���ان���ي�ي�ن وال���ح���ظ���ر امل�����ف�����روض ع��ل��ى
ارت���دائ���ه ف��ي م��ؤس��س��ات ح��ك��وم��ي��ة أخ��رى
جعال النائبات يحجمن عن ارتدائه.
وكان حزب الشعب الجمهوري العلماني
(املعارض الرئيسي) قد أكد أنه سيرفض
ه��ذه الخطوة .وقالت عضو البرملان عن
ح��زب الشعب ،ديليك أكانجو يلمظ إن،
��ون ع��ل��ى أن ح��زب
«ك����ل أع��ض��ائ��ن��ا م��ت��ف��ق ّ
ال���ع���دال���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ي��س��ت��غ��ل ال����دي����ن .ول��ن
نقف أبدًا صامتني إزاء أفعال تهدف إلى

تقويض مبدأ العلمانية».
وأض����اف����ت أن ال����ح����زب ات���ف���ق ع���ل���ى إب�����داء
م���ع���ارض���ت���ه ب���ش���ك���ل «راق» ف���ل���ن ي��ش��ه��د
ال��ب��رمل��ان ح��ال��ة الفوضى ال��ت��ي وق��ع��ت في
عام  1999عندما دخلت النائبة عن حزب
ال��ف��ض��ي��ل��ة اإلس��ل��ام�����ي ،م������روة ق���اوق���ج���ي،
مراسم أداء اليمني مرتدية الحجاب ،قبل
أن يتم طردها من البرملان.
وت���ش���ه���د ت���رك���ي���ا م���ن���ذ اس����ت��ل�ام «ال���ح���ري���ة
وال����ت����ن����م����ي����ة» ل���ل���ح���ك���م ف�����ي ال�����ع�����ام 2002
ت��غ��ي��ي��رات م��ه��م��ة ل��ن��اح��ي��ة ال��ت��ع��اط��ي مع
امل����ح����ج����ب����ات ،ف���ق���د س���م���ح ل���ه���ن ب�����ارت�����داء
الحجاب في الجامعات واملدارس بعد أن
َ
ك��ن ُيعاقنب بالطرد الرت��دائ��ه .كما ُس ِمح
للمحجبات ب��ال��ع��م��ل ف��ي امل��ح��ام��اة وف��ي
ّ
زوجة
املؤسسات الرسمية .وشكل ظهور
ً
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي ع��ب��دال��ل��ه غ���ول م��رت��دي��ة
حفل عيد االستقالل في
الحجاب خ�لال ً
ال���ع���ام  2011س��اب��ق��ة م��ه��م��ة ف���ي ال��ت��اري��خ
التركي الحديث.
(األخبار ،أ ف ب)

السودان

استفتاء أبيي % 99,9 :من «الدينكا» مع جوبا
ّ
صوت سكان أبيي من قبيلة دينكا نغوك
 99,9ف���ي امل���ئ���ة ،ع��ل��ى أن تلحق
ب��ن��س��ب��ة
ُ َ َ
امل��ن��ط��ق��ة امل����ت����ن����ازع ع��ل��ي��ه��ا م���ع ال���س���ودان
ب���دول���ة ج��ن��وب ال����س����ودان ،ح��س��ب��م��ا أع��ل��ن
مسؤول في لجنة تنظيم هذا االستفتاء
الذي ال يعترف به أي من البلدين.
وق������ال امل���ت���ح���دث ب���اس���م ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا
ل�لاس��ت��ف��ت��اء ف���ي اب���ي���ي ،ل��وك��ا ب��ي��ون��غ ،إن
«اللجنة (التنظيمية) لالستفتاء اعلنت
النتائج ،وعدد الذين اختاروا ان يكونوا
ج��زءًا م��ن جنوب ال��س��ودان يمثلون 99,9
في املئة من االصوات».

وقال املراقب املستقل املوجود في املكان،
ت��ي��م ف�ل�ات���م���ان ،إن  63ال��ف��ا و 433ن��اخ��ب��ًا
ً
م��ن اص���ل  64ال��ف��ا و 775ن��اخ��ب��ًا م��س ّ��ج�لا
صوتوا خالل اي��ام االقتراع الثالثة التي
ب����دأت األح����د امل���اض���ي ،وان��ت��ه��ت ال��ث�لاث��اء
ونظمتها من جانب واح��د قبائل دينكا
نغوك .وأوضح ان  12بطاقة فقط تضمنت
تأييدًا اللحاق املنطقة بالسودان ،بينما
ُع ّدت  362بطاقة غير صالحة.
ول������م ت���ع���ت���رف ب����ه����ذا االس����ت����ف����ت����اء ،ال�����ذي
وص���ف���ه االت����ح����اد األف���ري���ق���ي ب���أن���ه «خ��ط��ر
على ال��س�لام» ال الخرطوم وال جوبا وال

املجتمع الدولي.
ونظمته م��ن ج��ان��ب واح���د قبيلة دينكا
ن��غ��وك ،ال��ح��ض��ري��ة ف��ي اب��ي��ي ،ال��ت��ي تؤكد
انها سئمت م��ن انتظار استفتاء تقرير
عليه في اتفاق السالم
املصير املنصوص ُ
املوقع في  ،2005لكنه أرج��ئ تكرارًا منذ
ذلك الحني ،وخصوصًا بسبب خالف بني
الخرطوم وجوبا على الجسم االنتخابي.
ومع انه مفتوح أم��ام الجميع لم يتوجه
الى صناديق االقتراع سوى أفراد قبيلة
دينكا نغوك.
(أ ف ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
سنودن يحصل على وظيفة
في موقع روسي
قال محام روسي ّ
مقرب من
ّ
مسرب وثائق وكالة األمن
القومي األميركية ،إدوارد سنودن
(الصورة) أمس ،إن األخير
«حصل على وظيفة في موقع

على االنترنت في روسيا» ،حيث
ُمنح حق اللجوء ،وسيبدأ بعمله
الجديد في تشرين الثاني .وقال
ّ
«سيقدم
املحامي إن سنودن
دعمًا ملوقع روسي كبير» من
دون أن يكشف عن اسم املوقع
«ألسباب أمنية».
(أ ف ب)

بغداد تعارض مد خط أنابيب
كردي ـ تركي
أعلنت بغداد أمس أنها ال تزال
تعارض بقوة خطط كردستان
العراق ملد خط أنابيب مستقل
ً
إلى تركيا ،مصرة على أن حق
تصدير الخام يقتصر على
الحكومة املركزية.
وقال نائب رئيس الوزراء
العراقي لشؤون الطاقة ،حسني
الشهرستاني ،إنه نقل وجهة نظر
بغداد إلى وزير الطاقة التركي
تانر يلدز .وأضاف الشهرستاني
إن «تركيا على علم ببواعث قلق
العراق ورفضه التام لتلك الخطة.
ّ
ذكرنا تركيا بأن هذا انتهاك
لالتفاق املبرم بني البلدين ،الذي
ينظم صادرات العراق عبر خط
األنابيب التركي» .وكان وزير
املوارد الطبيعية في كردستان
آشتي هورامي ،قد أعلن أمس نية
ثان إلى
اإلقليم مد خط أنابيب ٍ
تركيا في غضون يومني.
(رويترز)

الجزائر تنتقد استدعاء
املغرب لسفيرها
ّ
عبرت الجزائر عن «أسفها»
أمس لقرار الرباط استدعاء
سفيرها لدى الجزائر ،وعدته
«غير مبرر» ،وقررت عدم مقابلته
باملثل ،وإبقاء كافة ممثلياتها
الدبلوماسية في اململكة تعمل
«على نحو عادي» ،حسبما جاء
في بيان لوزارة الخارجية.
وأضاف إن «هذا القرار غير املبرر
يمثل تصعيدًا في غير محله
يرتكز على حجج مضللة تمس
بسيادة الجزائر».
في املقابل ،ذكرت الخارجية
املغربية ،أن هذا القرار «يأتي
عقب تواتر األعمال االستفزازية
والعدائية للجزائر تجاه اململكة،
وال سيما في ما يتعلق بالنزاع
اإلقليمي حول الصحراء
املغربية» .وكان املغرب قد انتقد
دعوة بوتفليقة إلى «بلورة آلية
ملتابعة ومراقبة حقوق اإلنسان
في الصحراء الغربية ،باعتبارها
ضرورة ملحة أكثر من أي وقت
مضى».
(أ ف ب)

