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التركية ال تخدم القضية
«الكردستاني» :اإلصالحات
ّ
رغم أن بعض أكراد جنوب تركيا وشرقها شاركوا في التصويت
لم تطل التعديالت إلصالحات الدستور التركي ،إال أن خيار املقاطعة ربح ،في البديل لإلصالحات
موسعة
األردوغانية إ ّلا 26
إدارة ذاتية ّ
ّ
تأكيد لعدم مالءمة اإلصالحات لحل القضية الكردية
للشعب الكردي
مادة فقط من 177
ّ

معمر عطوي
ّ
ال ي ��رى ح ��زب ال �ع �م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي أي
ج� ّ
�دي��ة ف��ي اإلص�ل�اح��ات «ال �ت��ي ال تخدم
ّ
القضية ال�ك��ردي��ة» ،والتي ص��وت عليها
 58في املئة من األت��راك بـ«نعم» ،في 12
أي �ل��ول ال�ح��ال��ي .ك��ذل��ك ،ال ينظر الخصم
األس � ��اس � ��ي ل �ل �س �ل �ط��ات ال �ت ��رك �ي ��ة بعني
ال� ��رض� ��ى إل � ��ى ح� �ك ��وم ��ة ح � ��زب العدالة
والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان،
رغ��م س�ي��اس��ة األخ �ي��ر ال �ت��ي ت �ب��دو ّ
جلية
في تقطيع أجنحة العسكر ذوي النفوذ
التاريخي في البالد.
ف � ��ان� � �ت� � �ص � ��ار خ � � �ي� � ��ار ح� � � � ��زب «السالم
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ال� �ك ��ردي ،امل �م �ث��ل في
ال �ب��رمل��ان ب�ن�ح��و  20ع �ض �وًا ،وم ��ن خلفه
حزب العمال الكردستاني ،يبرهن على
وج ��ود أس �ب��اب ل �ه��ذه امل�ق��اط�ع��ة .أسباب
ي��وض �ح �ه��ا م� �س ��ؤول امل �ك �ت��ب اإلعالمي
ف ��ي ح� ��زب ال� �ع� �م ��ال ،دوزدار ح �م ��و ،في
حديث لـ«األخبار» ،مشيرًا إلى أن هناك
اتفاقًا بني العسكر والحكومة على هذه
اإلص �ل�اح ��ات« ،ال �ت��ي ال ت �خ��دم القضية
ال �ك � ّ
�ردي ��ة .ف��ال��دس �ت��ور ال �ت��رك��ي يتضمن
ّ
ّ
أساسية ،لم تطل التعديالت
 177م��ادة ّ لاّ
ّ
األردوغانية إ  26مادة فقط .ورغم ذلك،
س� � َّ�وق اإلع �ل��ام ال �ت��رك��ي امل��رت �ب��ط بحزب

العدالة والتنمية لهذه اإلصالحات على
أنها دستور مدني ومعاصر».
ويتساءل حمو« :ما دام دستورًا مدنيًا
وم � �ع� ��اص � �رًا ،ف� �ل� �م ��اذا ال ي �غ �ي��ر العدالة

أردوغان خالل زيارة للمواقع األمامية في جنوب شرق تركيا (أرشيف)
وال �ت �ن �م �ي��ة ك� ��ل امل � � � ��واد ،ف �ي �م��ا ذك � ��ر في
إح��دى امل ��واد اس��م ال�ك��رد كقومية ثانية
ل �ه��ا ح �ق��وق �ه��ا ال �ث �ق��اف �ي��ة واالجتماعية
والسياسية ف��ي ال�ب�ل��د؟» ،مستنتجًا أن
«هناك إعادة إنتاج للنسخة ّالقديمة من
ّ
عسكرية،
الدستور عام  1982بنكهة أقل
أي ال �س �ي��ر ح �س��ب دس� �ت ��ور ان� �ق�ل�اب 12
أيلول لعام  1982الذي قاده كنعان أفرين
وقتها».
لهذا ،ال يرى حزب العمال شيئًا جديدًا
ف��ي ح��زم��ة اإلص�ل�اح ��ات ،ب�ق��در م��ا يؤكد
قيام حكومة أردوغ��ان من خ�لال تعديل
بعض مواد الدستور ،بتعزيز سيطرتها
ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ات ال� �ث�ل�اث (التشريعية
والتنفيذية والقضائية) ،أكثر مما هي
عليه من قبل.
ف �ف��ي رأي ح� �م ��و ،أن رئ� �ي ��س الحكومة
ّ
يتفرد حزبه
التركية ،خلق أرضية لكي

ف��ي ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ات ل�ل�س�ن��وات املقبلة
من خالل هذا االستفتاء والنتائج .لذلك
يمكن القول إن «حزب العدالة والتنمية
هو الرابح الوحيد في هذه اإلصالحات
الدستورية».
م��ن ه �ن��ا ،ت��أت��ي م�ع��ارض��ة ح��زب العمال
ّ
تصب في مصلحة
لإلصالحات ،ألنها ال
ال �ح��زب ال �ح��اك��م ف �ق��ط ،وال ف��ي مصلحة
ج �م �ه��وري��ة ت��رك �ي��ا ب �ج �م �ي��ع مكوناتها
اإلث� �ن� �ي ��ة وال� �ق ��وم� �ي ��ة وامل ��ذه� �ب� �ي ��ة« ،وال
سيما أن��ه ل� ّي��س ف��ي ال��دس�ت��ور أي مادة
أو فقرة ت��ذك��ر ّبالكرد وحقوقهم» .على
ه��ذا األس� ��اس ،ات �خ��ذ ق ��رار امل�ق��اط�ع��ة في
التصويت ،وظهرت نتائج «جيدة جدًا»
في املناطق الكردية نتيجة املقاطعة.
ووصلت نسبة املقاطعة في مدن كردية،
إلى  70في املئة ،وفي مدن أخرى وصلت
إلى  90في املئة ،ما يعني أن الكرد غير

راض �ي��ن ع ��ن ه� ��ذه ال �ح��زم��ة اإلصالحية
الدستورية ،حسبما يرى حمو.
أم��ا ال�ب��دي��ل ل�ه��ذه اإلص�لاح��ات بالنسبة
إلى حقوق األكراد ،في رأي حزب العمال،
ف �ه��و ات� �خ ��اذ ق ��راره ��م ب �ي��ده��م وأختيار
الطريق املناسب لهم في العيش في ظل
أجواء من الحرية والديموقراطية .وذلك
يكون حسب حمو «من خالل إعالن إدارة
ذاتية ّ
موسعة للشعب الكردي في تركيا،
أي حكم الشعب الكردي نفسه بنفسه في
املناطق املوجود هو فيها جغرافيًا ،من
دون امل�س��اس ب�ح��دود ال��دول��ة املرسومة
حاليًا ،أي الكرد في تركيا».
وي �خ � ّ�ي ��ر ال� �ح ��زب ال� ��دول� ��ة ال �ت��رك �ي��ة بني
أم ��ري ��ن :األول ال �ت �ف��اوض ،ل�ح��ل املسألة
الكردية بأساليب سلمية وديموقراطية
وتمديد فترة وقف العمليات العسكرية.
وف ��ي امل �ح �ص �ل��ة «إذا ل ��م ت �ق��م الحكومة
ال�ت��رك�ي��ة ب ��أي خ �ط��وة ف��ي ه ��ذا االتجاه،
وق �ت �ه��ا س�ي�ع�ل��ن ال �ك ��رد إرادت� �ه ��م الحرة
في إع�لان حكم اإلدارة الذاتية املوسعة
ف��ي امل��دن الكردستانية ف��ي تركيا ،ولنا
ال �ق��درة وال �ق ��وة ،ب ��أن ن�ع�ل��ن ن�ظ��ام�ن��ا في
الساحة السياسية .وعسكريًا ،وفق نهج
الدفاع املشروع سنرفع وتيرة عملياتنا
العسكرية».
ل �ك��ن امل � �س� ��ؤول ال � ��ذي م� ��دد ح ��زب ��ه فترة
الهدنة في  20أيلول ـــــ تاريخ انتهائها
ّ
ـــــ يشدد على جهوزية الحزب للتفاوض
ّ
وللحرب معًا ،مصرًا على أن «الكرة في
امللعب التركي».

ّ
علويو تركيا :إخفاق جديد ألردوغان

تقرير

أرنست خوري
ل � ��و أراد امل � � � ��رء ت� �ص� �ن� �ي ��ف املعضالت
االن �ت �م��ائ �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة التي
ع �ل��ى رج ��ب ّط �ي��ب أردوغ � � ��ان وحكومته
ال�ح��زب�ي��ة ح��ل�ه��ا ق��ري �ب��ًا ،ي��أت��ي الترتيب
على النحو اآلت��ي :القضية الكردية في
ال � �ص� ��دارة ،ت�ل�ي�ه��ا امل �س��أل��ة ال �ع �ل��وي��ة من
حيث الصعوبة ،وبعدهما وضعية غير
املسلمني في تركيا ،وتحديدًا املسيحيني
األرثوذكس.
ّ
صحيح أن ترجمة عدم الرضى العلوي
(ي �ت��راوح ع��دي��ده��م ب�ين  12و 20مليون
ب�ح�س��ب أرق � ��ام ال �ح �ك��وم��ة ومنظماتهم
العلن على
الدينية) ال يخرج غالبًا إلى ُ
ن�ح��و ع�ن�ف��ي (ب��اس�ت�ث�ن��اء م��ا ارت �ك��ب من
م�ج��ازر بحقهم ف��ي أع ��وام  1978و1980
و )1993ك �م��ا ه ��ي ح ��ال األك � � ��راد ،لكون
ّقضيتهم م��ذه�ب�ي��ة ال ق��وم�ي��ة ّ إث�ن�ي��ة ،إال
أن مناسبات عديدة تظهر أن العلويني
م �س �ت �ع ��دون مل� �ع ��ارض ��ة ج �م �ي��ع أشكال
الحياة السياسية التركية التي ال تعترف
علمانيتها إال ب��امل��ذه��ب امل�س�ل��م السني
الحنفي مذهبًا شرعيًا .وج��اء استفتاء
 12أي � �ل� ��ول ل� �ي ��دق ج � ��رس إن � � ��ذار جديد
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى أردوغ� � ��ان ،ب�ع��دم��ا ّ
صوت
ال�ع�ل��وي��ون ككتلة متماسكة وحديدية
ض��د اإلص�لاح��ات ال��دس�ت��وري��ة ،ال ألنهم
م� �ع ��ارض ��ون ل �ت �ح��دي��ث الديموقراطية
التركية ،وال ألنهم من أنصار املعارضة
الجمهورية أو اليمينية ،ب��ل ألن املواد
ُ ِّ
ال� � � �ـ 25ال� �ت ��ي ع� ��دل� ��ت ال ت �م��س حقوقهم
الدينية ،ال من قريب وال من بعيد.

ّ
وأظهرت نتائج االستفتاء أن العلويني
التزموا م��ا سبق أن أعلنته منظماتهم
ف��ي م�ن�ت�ص��ف آب امل ��اض ��ي ،ع�ن��دم��ا عقد
ممثلون عنهم مؤتمرًا صحافيًا ضخمًا،
ّ
ت� �ع ��ه ��دوا ب��ا ّل �ت �ص��وي��ت ف ��ي خ�ل�ال ��ه ضد
ال�ت�ع��دي� ّ�ل ،ألن «ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
ّ
يدعي أن رزم��ة اإلص�لاح��ات هي انقالب
على دستور  ،1980لكن هذه كذبة» .في
حينها ،أوضح رئيس املنظمات العلوية
ع �ل��ي ب �ل �ق �ي��ز امل� �ع ��ادل ��ة :م ��ا ل ��م تتضمن
التعديالت بنودًا تعترف ب��دور العبادة
ال �ع �ل��وي��ة وب � �ه ��ذا امل� ��ذه� ��بّ ،فسنصوت
بـ«ال» .وهكذا حصل ،بدليل أن محافظة
ت��ون �س �ل��ي ذات ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ع �ل��وي��ة في
ال ��داخ ��ل األن ��اض ��ول ��ي ،ص� ّ�وت��ت ب � �ـ 81في
ّ
املئة ضد التعديالت.

ّ
أتراك يتظاهرون ضد حرق القرآن في
إسطنبول (أرشيف ــ مراد سيزر)

ّ
وبعد ثماني سنوات على تسلم «العدالة
والتنمية» الحكم ،ال تزال املديرية العامة
ل �ل �ش��ؤون ال��دي �ن �ي��ة ت ��رف ��ض تخصيص
امل�س��اع��دات املالية للنشاطات العلوية،
وال رواتب لرجال دين هذا املذهب.
وبدا أحد نواب «العدالة والتنمية» عن
إسطنبول ،رحى شمور أوغلو ،املعروف
ب��أن��ه أح��د مهندسي مساعي الحكومة
ل�ح��ل األزم� ��ة ال �ع �ل��وي��ة ،ش��دي��د التشاؤم
جهود
ع� �ن ��دم ��ا أع � � ��رب ع� ��ن ي ��أس ��ه م� ��ن
ّ
حكومته .ووصل به األمر إلى اعتبار أن
الحكومي إزاء األكراد كان ّأكبر
االنفتاح
ُ
م��ن ذل��ك ال��ذي ق ��دم للعلويني .وتخطى
شمور أوغلو حدث االستفتاء ليتساءل:
كم موظفًا حكوميًا علويًا رفيع املستوى
ن �ع��رف ف��ي اإلدارة ال �ت��رك �ي��ة؟ ه��ل هناك

وز ّي��ر علوي واح��د في الحكومة؟ وجزم
ح��ق ب �ح��ق العلويني
ب� ��أن ال�ت�م�ي�ي��ز ال�ل�ا ّ
ي�ج�ع�ل�ه��م أك �ث��ر ت�ش��ك�ك��ًا ت �ج��اه املبادرة
ُ
العلوية ،وه��ي امل�ب��ادرة التي ع ّبر عنها
م ��ن خ �ل��ال  7ورش ع �م��ل دام� � ��ت طوال
س �ت��ة أش� �ه ��ر ،وش � ��ارك ف �ي �ه��ا  400عالم
دي ��ن وأك��ادي �م��ي وس �ي��اس��ي وصحافي
وم�م�ث��ل ع��ن م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع املدني،
لكنها انتهت إل��ى «ف��رض وجهة النظر
ُّ
السنية» ،على حد تعبير علي بلقيز.
ويعرب النائب شمور أوغلو ،في حديث
لصحيفة «ت��وداي زم��ان» ،عن امتعاض
ال �ع �ل��وي�ي�ن م ��ن ت �ص��ري �ح��ات وبيانات
رافقت الحمالت الشعبية التحضيرية
ل�ل�اس �ت �ف �ت��اء .وأح� � ��د امل� �ق� �ص ��ودي ��ن هنا
ك��ان أردوغ ��ان نفسه ال��ذي وص��ف زعيم
حزب «الشعب الجمهوري» ،ذا األصول
العلوية ،كمال كليتش دار أوغلو ،بأنه
«ي �ف �ت �ق��ر إل� ��ى ج � ��ذور ع��ائ �ل �ي��ة أصيلة».
وأج ��رى ال�ن��ائ��ب نفسه م�ق��ارن��ة بسيطة
بني سلوك كل من أردوغان مع العلويني،
وت� �ع ��اط ��ي رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة األسبق،
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة األس �ب��ق تورغوت
أوزال (1989ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  )1993م�ع�ه��م ،ليخلص
إل ��ى أن أوزال ع ��رف ك �ي��ف يستميلهم
ل �ي �ص��وت��وا مل �ص �ل �ح �ت��ه ،وه� ��م املعروف
ّ
يصوتون أبدًا
عنهم تاريخيًا أنهم «ال
ألحزاب اليمني».
م��ا ج��رى ف��ي  12أي�ل��ول  2010ك��ان درسًا
ع �ل��وي��ًا ج ��دي � �دًا ُي� �ض ��اف إل � ��ى األمثولة
واملغزى واح��د :ال يمكن تركيا
الكردية،
ً
أن تصبح ف�ع�لا ق��وة عظمى ،إال بعدما
تطوي صفحة مشاكلها الداخلية.

◄ وفيات

►

بمزيد من الرضى واألسى
ننعى فقيدنا الغالي املرحوم
رفيق صدقي القواس
زوجته سهيلة محمد شاكر القواس
ابنته هبة القواس
شقيقاه املرحوم عبد الحميد القواس
ربيع القواس
شقيقتاه املرحومة رب��اب زوج��ة املرحوم
نصر الدين القواس
سحر زوجة الحاج حسني جواد
يصلى على جثمانه ظهر اليوم األربعاء
ال��واق��ع ف�ي��ه  22أي �ل��ول  2010ف��ي مسجد
املرحوم الحاج بهاء الدين الحريري في
صيدا.
تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن
ف��ي امل�س�ج��د م��ن ال�س��اع��ة ال��راب �ع��ة وحتى
ال �س ��اع ��ة ال �ث��ام �ن��ة م� �س � ً
�اء وف� ��ي اليومني
ال�ت��ال�ي�ين ف��ي امل�س�ج��د ن�ف�س��ه م��ن الساعة
ال �ع ��اش ��رة ص �ب��اح��ًا ح �ت��ى ال� ��واح� ��دة بعد
ال �ظ �ه��ر وم ��ن ال��راب �ع��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر حتى
ً
مساء.
الثامنة
اآلسفون آل القواس وآل حمود.
إذا م��ات ال�ع��ال��م ث�ل��م ف��ي اإلس�ل�ام ثلمة ال
ّ
يسدها شيء
ننعى إليكم وفاة العالمة الشيخ
مرتضى محمد حسن
أوالده :محمد ،علي وأحمد
صهراه :محمد حسن ويوسف حنجول
ي � ��وارى ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة وال �ن �ص��ف بعد
ظ �ه��ر ال �ي ��وم األرب� �ع ��اء ف ��ي ج �ب��ان��ة بلدته
عربصاليم (النبطية).
اآلس � �ف� ��ون :آل ح �س��ن وح� �ي ��در واملجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى وعموم أهالي
بلدة عربصاليم.

