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قضية

ّ
قصة ارتباط حزب العمال الكردستاني بأجندات أجنبية قديمة قدم القضية الكردية .في
األمس كانت دول الجوار متهمة وإسرائيل والواليات املتحدة ،أما اليوم فالتركيز هو على ايران
وسوريا ،الباحثتني عن إعاقة الدبلوماسية التركية الجديدة ،أكان تجاه الثورات العربية ،أم إزاء
استضافة أكبر قواعد الدرع الصاروخية األطلسية .هنا نبذة عن هذا السجال داخل تركيا

ّ
عملية «الكردستاني»
ّ
زيت أجنبي على نار تركية؟
اسطنبول ــ فاطمة كايابال

متهمتان
أوروبا وأميركا ّ
بعيدًا عن اتهام ايران أو سوريا بالوقوف جديًا خلف صدور قرار التصعيد
العسكري األخ�ي��ر ل�ح��زب العمال الكردستاني ض��د األه ��داف التركية ،يرى
عدد من الصحافيني األت��راك أن املتهم األول بدعم «العمال الكردستاني» أو
على األقل بالتغطية على نشاطاته وتمويله ،هو دول أوروبية أكثر مما هو
سوريا أو ايران؛ فالكاتب أوكان مودريس أوغلو ،على سبيل املثال ،يرى أن
ً
هناك اتصاال مباشرًا بني قيادة حزب عبد الله أوجالن (الصورة) ،من جهة،
ّ
ّ
والسلطات البريطانية م��ن جهة أخ��رى ،إض��اف��ة إل��ى أن فرنسا «غير ج��ادة
ف��ي التنسيق م��ع تركيا ض��د ال�ح��زب االره��اب��ي» .ويضيف م��ودري��س أوغلو
ّأن أملانيا هي «بمثابة ّ
املقر (االع�لام��ي والتمويلي) لعدد من ك��وادر الحزب
الكردي ،كما أن الواليات املتحدة ال تفعل كل ما بوسعها ملساعدة تركيا في
هذا املجال».

ّ
ف ��ي ك ��ل م� ��رة ي �ن��ف��ذ ف �ي �ه��ا ح� ��زب ال �ع �م��ال
الكردستاني عملية كبيرة ضد الجيش
التركي ،تتكاثر التقارير التي ترجح أن
يكون القرار الكردي بالعملية على األقل
م��دع��وم��ًا م��ن إح ��دى ال� ��دول امل� �ج ��اورة أو
البعيدة ال�ت��ي ت��ري��د تصفية حساباتها
ّ
فرضية
القديمة أو ال�ج��دي��دة م��ع أن �ق��رة.
ّ
ي�ت�ب��ن��اه��ا ك�ت��اب وم�ح�ل�ل��ون ك�ث��ر ألس�ب��اب
ع��دي��دة ،أول �ه��ا طبيعة القضية ال�ك��ردي��ة
وت �ش �ت �ت �ه ��ا ب �ي��ن  4دول ل� �ط ��امل ��ا ك��ان��ت
العالقات في ما بينها متنافرة ومتوترة.
ثانيها أن ب�ع��ض ف ��روع ال �ح��زب ال�ك��ردي
(أكان الـ  pkkالتركي أو البيجاك االيراني
أو االت �ح��اد ال��دي�م��وق��راط��ي  pydال�س��وري
أو األح ��زاب ال�ك��ردي��ة ال�ع��راق�ي��ة القومية)
سبق لها أن تعاونت بالفعل في حقبات
معينة م��ع أنظمة ال��دول األرب��ع بعضها
ض��د ب�ع��ض .م��ن ه�ن��ا ،ج��اءت عملية يوم
ً
االرب�ع��اء امل��اض��ي ،التي أوقعت  24قتيال
للجيش ال�ت��رك��ي ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ه��اك��اري،
ّ
ف��ي ع ��ز م��رح �ل��ة ت �ص��اع��د م �ش��اك��ل ت��رك�ي��ا
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ع��دال��ة وال �ت �ن �م �ي��ة م ��ع دول ال �ج ��وار،
ً
ب��دءًا بسوريا م��رورًا ب��إي��ران وص��وال إلى
إس��رائ�ي��ل .انطالقًا م��ن ذل��ك ،ك��ان طبيعيًا
أن ُي�ك �ت��ب ال�ك�ث�ي��ر ح ��ول أن ال�ع�م�ل�ي��ة من

من تظاهرة لقوميني أتراك يطالبون باالنتقام من «العمال الكردستاني» في إسطنبول (مراد سيزر ــ رويترز)
تنفيذ «العمال الكردستاني» ،لكن القرار
بتنفيذها مدعوم ،إن لم يكن صادرًا ،من
إح��دى دول ال�ج��وار .عملية ي��وم األربعاء
ُ
ال �ت��ي ت �ع��د ث��ان��ي أك �ب��ر ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة
ي �ن �ف��ذه��ا ال � �ح� ��زب ال � �ك � ��ردي م �ن ��ذ ،1999
وراب � ��ع أش� ��رس ال �ع �م �ل �ي��ات م �ن��ذ ع�س�ك��رة
الحركة القومية ال�ك��ردي��ة ف��ي تركيا عام
 ،1984ل��م ي�ك��ن ينقصها س��وى مسارعة
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � ��ان
إل � ��ى ات � �ه ��ام «م� ��راك� ��ز ق� � ��وى» (أج �ن �ب �ي��ة)،
ُلتثار الشكوك ح��ول احتمال ت� ُّ
�ورط دول
خ��ارج �ي��ة ف �ي �ه��ا .ل �ك��ن امل�ل�اح �ظ��ة نفسها
ال�ت��ي أطلقها أردوغ � ��ان ،ج ��اءت ملتبسة
وح�م�ل��ت إش� ��ارات إل��ى ع��دم رغ�ب��ة رئيس
ال��وزراء التركي باتهام ايران وال سوريا،

عملية التسوية

اقتراح أميركي بتجميد جزئي لالستيطان مع ضمانات
القدس المحتلة ـ فادي أبو سعدى
ذك� � ��رت ص �ح �ي �ف��ة «م � �ع� ��اري� ��ف» ،أم� � ��س ،أن
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة اق �ت��رح��ت أخ� �ي� �ر ًًا على
دول� � ��ة االح � �ت�ل��ال ت �ج �م �ي��د أع � �م� ��ال ال �ب �ن��اء
ف��ي امل�س�ت��وط�ن��ات ج��زئ�ي��ًا م��ن دون إع�ل�ان
ذل��ك رسميًا ،م��ن أج��ل إف�س��اح امل�ج��ال أم��ام
استئناف املفاوضات مع الفلسطينيني.
وي� �ق� �ض ��ي ه � � ��ذا االق� � � �ت � � ��راح ،ك� �م ��ا أوردت
ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ب ��أن ال ت �ق��وم إس��رائ �ي��ل ببناء
أحياء جديدة في الضفة الغربية ،وبأن ال
تجري أعمال بناء خ��ارج الحدود الراهنة
للمستوطنات .وت �ق��وم اإلدارة األميركية
ب�ت�ق��دي��م ض �م��ان��ات للفلسطينيني ب��أن�ه��ا
ستتخذ إج ��راءات ص��ارم��ة ض� ّ�د إسرائيل،
ف ��ي ح � ��ال خ��رق �ه��ا ال �ت �ف��اه �م��ات ال �خ��اص��ة
بالبناء في املستوطنات.
وتشمل ه��ذه اإلج ��راءات الصارمة إص��دار
ب�ي��ان استنكار ض� ّ�د إس��رائ�ي��ل ف��ي مجلس
األم��ن ال��دول��ي ،وال�ت�ه��دي��د ب��إل�غ��اء صفقات
ب�ي��ن إس ��رائ � �ي ��ل ودول غ ��رب �ي ��ة أخ � � ��رى ل��م
تسمها .م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،تلتزم واشنطن
بعدم توجيه االنتقادات إلى إسرائيل على

مقلص في
خلفية أعمال بناء على نطاق ّ
املناطق املحددة للمستوطنات.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ي �ج �ت �م��ع م �م �ث �ل��و ال�ل�ج�ن��ة
الرباعية الدولية ،في القدس املحتلة اليوم،
بموفد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،يتسحاق مولخو ورئيس طاقم
ال �ت �ف��اوض الفلسطيني ص��ائ��ب ع��ري�ق��ات.
وبحسب مصادر الصحيفة ،فإن هذا اللقاء
يأتي في محاولة عقد اجتماع محتمل بني
نتنياهو ،ورئ �ي��س السلطة الفلسطينية
محمود عباس الستئناف املفاوضات.
وف � � ��ي اإلط� � � � ��ار ن� �ف� �س ��ه ،ت � �ح� ��دث ع ��ري� �ق ��ات
ل �ص �ح �ي �ف��ة «ه � ��آرت � ��س» ع ��ن ن �ي��ة ال�س�ل�ط��ة
الفلسطينية مطالبة الرباعية بممارسة
ال� �ض� �غ ��وط ع �ل ��ى إس ��رائ� �ي ��ل ل �ل��إف � ��راج ع��ن
معتقلني فلسطينيني ،بمن فيهم القيادي
ف� ��ي ح ��رك ��ة «ف � �ت� ��ح» م � � � ��روان ال� �ب ��رغ ��وت ��ي،
واألم �ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة أح�م��د
س � �ع � ��دات .وق � � ��ال إن ه � ��ذا امل �ط �ل ��ب «ل �ي��س
�اء
ش��رط��ًا الس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات ،ب��ل وف � ً
ب�ت�ع�ه��دات» ،ف��ي إش��ارة ال��ى تعهد لرئيس
ال��وزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أوملرت
باإلفراج عن معتقلني فلسطينيني في حال

استكمال صفقة شاليط.
ٍّ
وف � � ��ي رد غ� �ي ��ر م� �ب ��اش ��ر ع� �ل ��ى ال� �ع ��رض
األم �ي��رك��ي ،دع��ا وزي ��ر خ��ارج�ي��ة إس��رائ�ي��ل
أفيغدور ليبرمان عباس إل��ى االستقالة
م��ن م�ن�ص�ب��ه ،م�ش�ي�رًا إل��ى ّأن ��ه أك�ب��ر عقبة
ف��ي ط��ري��ق ال �س�لام .ووص ��ف ع�ب��اس بأنه
عقبة يجب إزال�ت�ه��ا ،وق��ال «اذا م��ا كانت
ه �ن��اك ع�ق�ب��ة واح� ��دة ي�ج��ب إزال �ت �ه��ا ،فهي
محمود عباس» ،مشيرًا ال��ى أن «م��ا قاله
عباس عن احتمال استقالته من منصب
رئ��اس��ة السلطة ليس بمثابة تهديد ،بل
هو بمثابة بركة» .وأضاف «األمر الوحيد
ال� ��ذي ي�ه�ت��م ل ��ه ع �ب��اس ه ��و أن ي��ذك��ر في
ك�ت��ب ال �ت��اري��خ أن ��ه ال�ش�خ��ص ال ��ذي جلب
الدولة الفلسطينية واملصالحة مع حركة
ح�م��اس» .ورأى أن��ه «إذا ما ذه��ب عباس،
ف �س �ت �ك��ون ه� �ن ��اك ف ��رص ��ة اف� �ض ��ل إلع � ��ادة
اط�ل�اق عملية ال �س�ل�ام .ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ال ��ذي ��ن ي �م �ك��ن إس��رائ �ي��ل
ال � �ت � �ح� ��اور م� �ع� �ه ��م ،ال ي ��وج ��د ن� �ق ��ص ف��ي
الفلسطينيني ال��ذي��ن تعلموا ف��ي ال�غ��رب،
م�ث�ق�ف��ون ب�ق�ي��م غ��رب �ي��ة ي�م�ك�ن�ن��ا ال�ح��دي��ث
معهم».

وج � � � ّ�دد ال� ��وزي� ��ر اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال�ي�م�ي�ن��ي
املتطرف رفضه تجميد البناء في الضفة
والقدس املحتلة ،رافضًا أية بوادر حسن
نية تجاه السلطة الفلسطينية والرئيس
عباس بعد إنجاز صفقة تبادل األسرى.
ب � � ��دوره ،ح � ��اول رئ �ي��س ال ��دول ��ة ال�ع�ب��ري��ة
ش� �م� �ع ��ون ب� �ي ��ري ��ز ،ال �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن ح ��دة
ت�ص��ري�ح��ات ل�ي�ب��رم��ان ،وق ��ال إن��ه ي��رى أن
القيادة الفلسطينية الحالية التي يمثلها
ع� �ب ��اس ورئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء س�ل��ام ف �ي��اض
ج ��دي ��ة وم �ه �ن �ي��ة وت �ت �ط �ل��ع إل � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ال�س�لام .وق��ال «ه��ذه القيادة تمثل القوى
الفلسطينية امل�ع�ت��دل��ة ،وه��ي ق ��ادرة على
التوصل الى سالم دائم».
ردًا
عباس
من
ليبرمان
واستدعى موقف
ّ
ف �ت �ح��اوي��ًا ،ف �ح��ذرت ال �ح��رك��ة م��ن مخطط
اسرائيلي يستهدف املس بحياة الرئيس
أب� � ��و م � � � ��ازن ،وع � � ��دت م� ��واق� ��ف ال �ح �ك��وم��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت��ي ع �ب��ر ع�ن�ه��ا ل�ي�ب��رم��ان
«إرهاب دولة ،تمارسه حكومة االحتالل»،
م �ه� ّ�ددة ب��أن أي م �س��اس ب�ح�ي��اة ال��رئ�ي��س
سيقلب األوض ��اع ف��ي املنطقة رأس��ًا على
عقب.

بدليل ّأن الرجل رب��ط ت� ُّ
�ورط ه��ذه املراكز
(األج �ن �ب �ي��ة) «ال �خ �ف� ّ�ي��ة» م��ن ن��اح �ي��ة دع��م
«ال�ع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي» ،ب��أس�ب��اب تعود
لرغبتها ب�ـ«ع��رق�ل��ة ال�ت�ط��ور االق�ت�ص��ادي
ال� ��ذي ت �ش �ه��ده ت��رك �ي��ا» ،ول ��م ي��رج��ع ذل��ك
إل��ى أس �ب��اب سياسية تتعلق بتحوالت
ّ
الدبلوماسية التركية .أضف إلى ذلك أن
الترجمة الفورية ملواقف أردوغان أوحت
بتحميل ع��واص��م أوروب �ي ��ة امل�س��ؤول�ي��ة،
أكثر م��ن ط�ه��ران أو دم�ش��ق ،بما أن��ه بعد
س ��اع ��ات ف �ق��ط ع �ل��ى ح� �ص ��ول ال �ع �م �ل �ي��ة،
استدعى الوزير التركي لشؤون االتحاد
األوروبي ،إغمني باغيش ،سفير االتحاد
األوروب� � � ��ي ل� ��دى أن� �ق ��رة ،وأب �ل �غ��ه رس��ال��ة
ش ��دي ��دة ال�ل�ه�ج��ة ف �ح��واه��ا أن ت��رك �ي��ا لن

ما قل
ودل
قالت وزيرة الخارجية األميركية
السابقة ،كوندوليزا رايس ،إن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي السابق ،إيهود
أوملرت ،كان مستعدًا للوصول إلى
اتفاق مع الفلسطينيني يشمل
تحويل القدس إلى عاصمتني من دون
تقسيمها .وكتبت رايس في سيرتها
الذاتية« :ال شرف أعلى» ،أن أوملرت
عرض لها في أحد اللقاءات رؤيته
للحل مع الفلسطينيني ،وتتضمن
نحو  %94من أراضي الضفة مع تبادل
أراض ،أن تكون القدس عاصمتني.
ٍ
وفي ما يخص الالجئني ،أوضح أوملرت
أنه سيكون مستعدًا الستيعاب
خمسة آالف ليس أكثر ،لكن استقالة
أوملرت حولته إلى «بطة عرجاء».
(األخبار)

