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المصالحة التركية ـ الكردية :ماذا بعد انسحاب المقاتلين؟
إسطنبول ــ حسني محلي
ف � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ره ال� �ص� �ح ��اف ��ي ال� � � ��ذي دع ��ي
إل �ي��ه ن �ح��و  100م��ن اإلع�ل�ام �ي�ي�ن األت� ��راك
واألج � ��ان � ��ب ،أع� �ل ��ن زع� �ي ��م ح� ��زب ال �ع �م��ال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي ب��ال��وك��ال��ة ،م ��راد ك��اراي�لان،
م �ش��روع ال �ح��زب للمصالحة م��ع ال��دول��ة
التركية .وق��ال إن مسلحي الحزب داخل
ت ��رك� �ي ��ا ،وع� ��دده� ��م ن �ح ��و  2000م �ق��ات��ل،
س�ي�ن�س�ح�ب��ون م ��ن ه �ن��اك اع �ت �ب��ارًا م ��ن 8
أي��ار /مايو املقبل .وناشد حكومة رجب
ط� ّ�ي��ب أردوغ ��ان تحمل مسؤولياتها في
م��وض��وع املعالجة السياسية للمشكلة
الكردية.
وه � � � � ��دد ك � � � ��اراي � �ل� ��ان ب � �ن � �س ��ف ال �ع �م �ل �ي ��ة
ال�س�ل�م�ي��ة إذا ت �ع � ّ�رض م�س�ل�ح��ي ال �ح��زب
إل ��ى أي م�ض��اي�ق��ات أو ه�ج�م��ات م��ن قبل
األم � ��ن وال �ج �ي��ش ال �ت��رك��ي خ�ل��ال ع�م�ل�ي��ة
االنسحاب ،املتوقع لها أن تستمر حوالى
شهرين .ورأى ك��اراي�لان أن إخ�لاء سبيل
جميع عناصر الحزب الكردستاني ،وفي
مقدمتهم زعيم الحزب عبدالله أوج�لان،
وب��ال �ت��ال��ي االع� �ت ��راف ب��ال �ه��وي��ة ال �ك��ردي��ة
دس� �ت ��وري ��ًا ،ش ��رط ��ان أس ��اس �ي ��ان إلك �م��ال
مسيرة السالم بني األكراد وتركيا.
ون� �ق� �ل ��ت م � �ص � ��ادر ك � ��ردي � ��ة ع � ��ن ق � �ي� ��ادات
ال �ك��ردس �ت��ان��ي أن ال� �ح ��زب ،ب��االت �ف��اق مع
السلطات التركية ،قد قام بتشكيل لجان
خ��اص��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق ات �ف ��اق االن �س �ح��اب مع
الحكومة التركية ،بعدما أمرت الحكومة
الجيش واألمن بعدم التصدي ألي مسلح
م��ن عناصر ال�ك��ردس�ت��ان��ي ووق��ف جميع
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة م��ن ق �ب��ل ال�ج�ي��ش
جنوب ش��رق البالد وعلى ط��ول الحدود
م��ع ال� �ع ��راق ،ح �ي��ث س�ي�ن�س�ح��ب مسلحو
الكردستاني إلى داخل الشمال العراقي.
وت �ح ��دث ��ت امل �ع �ل ��وم ��ات ال �ص �ح��اف �ي��ة ع��ن
أع ��داد ك�ب�ي��رة م��ن ال�ش�ب��اب األك ��راد ال��ذي��ن
يتوجهون إل��ى شمال العراق لالنضمام
إل ��ى م �خ �ي �م��ات ال �ك��ردس �ت��ان��ي ف ��ي ج�ب��ال
قنديل ليتم تدريبهم وإعدادهم للمرحلة
القادمة ،أي االنخراط في العمل السياسي
داخ��ل تركيا بعد التعديالت الدستورية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي س �ت �ق��ره��ا ال �ح �ك��وم��ة،
وت �ت �ي��ح ال �ف��رص��ة ل �ل �ح��زب ال �ك��ردس �ت��ان��ي
للعمل السياسي الحر.
وكانت كل هذه التطورات كافية لتسخني
ال�ش��ارع السياسي واإلع�لام��ي والشعبي
داخ ��ل ت��رك �ي��ا ،ح�ي��ث ت�ع��رض��ت ال�ح�ك��وم��ة
الن� � �ت� � �ق � ��ادات ع� �ن� �ي� �ف ��ة م � ��ن ق � �ب ��ل أح � � ��زاب
امل� �ع ��ارض ��ة ،وخ �ص��وص��ًا ح� ��زب ال �ح��رك��ة
ال �ق��وم �ي��ة ،ال � ��ذي ات �ه ��م ق ��ادت ��ه أردوغ� � ��ان
وال�ح�ك��وم��ة بالخيانة ال��وط�ن�ي��ة وال�ت��آم��ر
م��ع واش�ن�ط��ن ض��د وح ��دة األم ��ة وال��دول��ة
التركية والقضاء على النظام العلماني
فيها ،وإقامة دول��ة إسالمية في إط��ار ما
يسمى م �ش��روع ال �ش��رق األوس ��ط الكبير

ال� ��ذي ي �ه��دف إل ��ى رس ��م خ��ارط��ة ج��دي��دة
للمنطقة.
وقال هؤالء إن حزب العمال الكردستاني
يسعى للحصول على حكم ذاتي جنوب
شرق البالد ،على أن يكون ذلك الخطوة
األول� ��ى ع�ل��ى ط��ري��ق ال �ف��درال �ي��ة الشبيهة
بالفدرالية في شمال ال�ع��راق ،في الوقت
الذي يعرف فيه الجميع أن أكراد سوريا
ال ول ��ن ي� �ع ��ودوا إل ��ى وض �ع �ه��م ال �س��اب��ق،
أي��ًا ك��ان��ت نتيجة ال �ت �ط��ورات ه �ن��اك .ف��إذا
سقط النظام فالحكومة الجديدة ستقبل
بالنظام الفدرالي الذي ستفرضه عليها
واش �ن �ط��ن ك �م��ا ج ��رى ف ��ي ال � �ع ��راق ،وه��و

حزب العمال الكردستاني
يسعى للحصول على
حكم ذاتي جنوب شرق
البالد

م��ا يفسر ان�ت�خ��اب ال �ك��ردي غ�س��ان هيتو
رئيسًا للحكومة ال�س��وري��ة امل��ؤق�ت��ة ومن
قبله عبد الباسط سيدا رئيسًا للمجلس
الوطني ال�س��وري امل�ع��ارض .أم��ا إذا بقي
ال �ن �ظ ��ام ف �س �ي �ض �ط��ر إل � ��ى امل� �س ��اوم ��ة م��ع
األكراد الذين سيطالبون بالحكم الذاتي،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن امل�ن�ط�ق��ة ال �ك��ردي��ة في
ش� �م ��ال ش � ��رق س ��وري ��ا ل �ي �س��ت ب��ال �ك��ام��ل
ك ��ردي ��ة ،ح �ي��ث ال ي��زي��د ع ��دد األك� � ��راد في
امل�ن�ط�ق��ة ع �ل��ى  ،%40خ�ل�اف��ًا ل�ل�أك ��راد في
ش� �م ��ال ال � �ع � ��راق ،ال ��ذي ��ن ي �ش �ك �ل��ون ن�ح��و
 %95من السكان ،والباقي من التركمان
وال � �ع� ��رب .أم� ��ا ف ��ي ج �ن��وب ش� ��رق ت��رك �ي��ا،

انسحاب املقاتلني األكراد سيكون باتجاه شمال العراق وسوريا (أ ف ب)

فالحال ال تختلف ع��ن س��وري��ا ،ف��األك��راد
أي�ض��ًا نحو  ،%60وه��ي النسبة القريبة
من نسبة األكراد في كردستان إيران.
وت ��دف ��ع ك ��ل ه� ��ذه ال �ح �س��اب��ات ال �ع��واص��م
املعنية بامللف ال �ك��ردي إل��ى ال�ح��دي��ث عن
س �ي �ن��اري��و س �ب��ق أن ط��رح��ه أوج �ل��ان قبل
سنوات ،وقبل أن تختطفه االستخبارات
األميركية من العاصمة الكينية نيروبي
وت�س�ل�م��ه إل ��ى أن �ق��رة  14ش �ب��اط /ف�ب��راي��ر
 .1998وت �ح��دث آن� ��ذاك ع��ن ال�ك��ون�ف��درال�ي��ة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ب�ين ال �ف��درال �ي��ات ال�ك��ردي��ة
األربع في تركيا وإيران وسوريا والعراق،
باعتبار أن الدولة الكردية املستقلة بعيدة
املنال ألسباب عديدة ،على ّ
حد قوله آنذاك.
ودفع ذلك حزب العمال الكردستاني إلى
ال�ع�م��ل ب�ي�ن أك� ��راد س��وري��ا وإي� � ��ران ،حيث
أص �ب��ح ب��اج��اك ذراع ح ��زب ال�ك��ردس�ت��ان��ي
التركي داخ��ل إي��ران ،فيما تحول االتحاد
الديموقراطي الكردستاني ال�س��وري إلى
قوة كردية فعالة داخل كردستان سوريا
التي سيدخل مقاتلون م��ن الكردستاني
التركي إليها بعد انسحابهم م��ن تركيا
استعدادًا للمرحلة التالية هناك ،وبالتالي
ف��ي إي ��ران ح�ي��ث ي�ت��وق��ع ال�ك�ث�ي��رون إلي��ران
أن تشهد أح��داث مثيرة خ�لال انتخابات
الرئاسة في حزيران /يونيو املقبل.
وج� ��اءت م�ب��ارك��ة ال�ب�ي��ت األب �ي��ض رسميًا
وم � �ب ��اش ��رة ،وم� �ع ��ه االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي،
ل�ل�م�ص��ال�ح��ة ال �ت��رك �ي��ة م ��ع ح� ��زب ال �ع �م��ال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي ل �ت �ث �ب��ت ال ��دع ��م األم �ي��رك��ي
واألوروب � � ��ي ل�ل�م�س��ار ال �ت��رك��ي واإلق�ل�ي�م��ي
الجديد ،وت��دف��ع العديد م��ن املحللني إلى
ال �ح ��دي ��ث ع ��ن ذك� ��ري� ��ات س��اي �ك��س ب�ي �ك��و،
ح �ي��ث ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا أن ال� �غ ��رب ي�س�ع��ى
ل ��رس ��م خ ��ارط ��ة امل �ن �ط �ق��ة م ��ن ج ��دي ��د ب�ع��د
ت�ص�ف�ي��ة ال �ح �س��اب��ات ف��ي س ��وري ��ا ،ورب �م��ا
استعدادًا للذكرى املئوية التفاقية سيفر
(آب  ،)1920التي كانت تتحدث عن دولة
ك ��ردي ��ة وأخ � ��رى أرم �ن �ي��ة ج �ن��وب وش �م��ال
ش��رق ت��رك�ي��ا ،وم��ا ي�ج��اوره��ا م��ن املناطق
ف ��ي س ��وري ��ا وال � �ع� ��راق ،وك��ان �ت��ا ج� ��زءًا من
األراض � � ��ي ال �ع �ث �م��ان �ي��ة .ورف � ��ض أت ��ات ��ورك
هذه االتفاقية املوقعة بني الدول الغربية.
وك� ��ان الف �ت��ًا أن ��ه ل��م ي�ب��ق م��ن األرم� ��ن أح��د
ف��ي ش�م��ال ش��رق ت��رك�ي��ا آن� ��ذاك ،ب�ع��دم��ا تم
تهجيرهم وق�ت��ل الكثير منهم ع��ام 1915
على أي��دي السلطات العثمانية والقبائل
ال �ك��ردي��ة امل�ت�ح��ال�ف��ة م�ع�ه��ا .وب �ق��ي األك ��راد
بمفردهم في تلك املناطق التي أصبحت
في ما بعد ج��زءًا من الجمهورية التركية
التي ّأسسها مصطفى كمال أتاتورك عام
 .1923أت��ات��ورك ت �ح��ول اآلن إل��ى شخص
غير مرغوب فيه بالنسبة إل��ى اإلسالمي
رج ��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان وال� �ك ��ردي ع�ب��دال�ل��ه
أوج�ل�ان ال��ذي ت�ح��دث ف��ي خ�ط��اب��ه األخ�ي��ر
ملناسبة عيد ال�ن��وروز الشهر املاضي عن
اإلخاء التركي_الكردي اإلسالمي.

أردوغان يحارب الكحول :اللبن مشروبنا الوطني
ع�ل��ى ط��ري��ق ال�ت�خ�ل��ص م��ن ج�م�ي��ع أف�ك��ار
ون�ت��اج الجمهورية العلمانية التركية،
اج� � � ��ج رئ� � �ي � ��س ال� � � � � � � � ��وزراء ،رج� � � ��ب ط �ي��ب
أردوغ� ��ان ،م�خ��اوف االوس ��اط العلمانية
حيال رؤيته االسالمية للمجتمع ،وذلك
ب��ات�ه��ام��ه م��ؤس�س��ي ال�ج�م�ه��وري��ة بجعل
ال�ب�ي��رة امل �ش��روب ال��وط�ن��ي ،فيما الشعب
التركي يفضل ،على حد قوله« ،مشروب
العيران املصنوع من اللنب والخالي من
الكحول».
وك ��ان اردوغ � ��ان ق��د ق ��ال ،م �س��اء الجمعة
ف ��ي ن � ��دوة ع �ق ��دت ف ��ي إس �ط �ن �ب��ول ح��ول
ال � �س � �ي� ��اس� ��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��امل � �ش ��روب ��ات
الكحولية« ،من املؤسف أنه في السنوات
االول � � � � ��ى ل� �ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ق � � ��دم م � �ش� ��روب
ك�ح��ول��ي م�ث��ل ال �ب �ي��رة ع�ل��ى أن ��ه م�ش��روب
شعبي ت��رك��ي ،فيما مشروبنا الشعبي
ه ��و ال� �ع� �ي ��ران» .واض� � ��اف اردوغ � � � ��ان ،في
ت�ص��ري�ح��ات ن�ش��رت�ه��ا ال�ص�ح��ف التركية

السبت« ،وص��ل االم��ر إل��ى ح��د أن بعض
االس ��ر ب��دأت ف��ي اع �ط��اء ال�ب�ي��رة لألطفال
ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة االب � �ت ��دائ � �ي ��ة ب� ��داف� ��ع أن �ه��ا
ج �ي��دة ل�ل�ص�ح��ة وم �غ��ذي��ة» .وأوض � ��ح أن
ال�س�ن��وات األول ��ى للجمهورية التركية،
وف �ت��رة ال �ح��زب ال��واح��د ال ��ذي ك��ان يحكم
ت��رك�ي��ا وه��و ح��زب ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري،
كانتا السبب في تعويد الشعب التركي
امل�ش��روب��ات الكحولية ،وخ��اص��ة ال�ع��رق،
وج � � ��رى ت �س ��وي �ق ��ه ع� �ل ��ى أن� � ��ه امل � �ش� ��روب
ال�ق��وم��ي ل�ل�أت ��راك .وأض� ��اف أردوغ � ��ان أن
امل �ش ��روب ال �ق��وم��ي ل�ل�أت ��راك ه��و ال �ل�بن ال
العرق الذي ستسعى الحكومة إلى الحد
م��ن استهالكه م��ن خ�لال منع اإلع�لان��ات
والدعايات الخاصة بالعرق واملشروبات
الكحولية ف��ي الصحف التركية .وحمل
اردوغ � � � ��ان اي� �ض ��ًا ع �ل��ى ال ��ذي ��ن ي� �ق ��ودون
ال � �س � �ي ��ارة وه � ��م س � �ك� ��ارى «م � ��ا ي�ت�س�ب��ب
بموتهم» ،كما حمل على القواعد التي

أردوغان يريد لنا أن نشرب
اللبن الذي ينومنا حتى
يفعل ما يشاء بنا

تسمح للطالب باحتساء الخمر «حتى
الثمالة» داخل الجامعات.
وك��رر رئ�ي��س ال ��وزراء ه��ذه التصريحات
ال �س �ب ��ت ،م��وض �ح��ًا ام � ��ام م �ج �م��وع��ة م��ن
رج � ��ال االع � �م� ��ال ،أن ج� ��ده ط��ال��ب بجعل
العيران امل�ش��روب الوطني «حتى يكون

لالمة جيل سليم الصحة».
وأث��ارت تصريحات اردوغ��ان ردود فعل
م�خ�ت�ل�ف��ة ف ��ي وس ��ائ ��ل األع �ل ��ام وم ��واق ��ع
ال� �ت ��واص ��ل األج� �ت� �م ��اع ��ي ،ح �ي��ث أي��دت �ه��ا
وسائل األع�لام املوالية للحكومة ،فيما
ان �ت �ق��دت �ه��ا وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام امل �س �ت �ق �ل��ة
وامل�ع��ارض��ة ،وق��ال��ت عنها إن�ه��ا محاولة
م��ن أردوغ ��ان إلب�ع��اد أن�ظ��ار ال ��رأي العام
ال� �ت ��رك ��ي ع� ��ن ال �ص �ف �ق ��ة ال � �ت� ��ي وق �ع �ت �ه��ا
الحكومة مع حزب العمال الكردستاني.
وع�ل��ق أح��د امل��واط �ن�ين ف��ي ت�غ��ري��دة على
م��وق��ع «ال�ت��وي�ت��ر» أن أردوغ� ��ان ي��ري��د لنا
أن نشرب اللنب الذي ينومنا حتى يفعل
ما يشاء بنا ،فيما نحن نريد أن نشرب
ال �ع��رق ح�ت��ى ن�ب�ق��ى ص��اح�ين ل �ن��رى م��اذا
ي��ري��د أن ي�ف�ع��ل .وأض ��اف م �غ��رد آخ��ر «ال
ينقص سوى اعالننا من الخائنني لالمة
الننا ال نشرب العيران».
يذكر أن األتراك يسمون العرق املشروب

القومي ويسمونه الحليب األس��ود ،كما
ً
�اال ون �س� ً
�اء ال�ع��رق
يستهلك األت � ��راك رج� �
بكميات ك�ب�ي��رة ل�ي��س ف�ق��ط ف��ي امل�ط��اع��م،
ب��ل ف��ي البيوت أي�ض��ًا .وك��ان��ت الحكومة
التركية قد منعت اإلعالنات والدعايات
ال � �ت� ��ي ت� � � ��روج ل� �ل� �ك� �ح ��ول ف � ��ي االذاع� � � � ��ات
وال �ت �ل �ف��زي��ون��ات ق �ب��ل س� �ن ��وات .وأوق �ف��ت
العديد من البلديات التي يحكمها حزب
ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ال ��رخ ��ص ال �خ��اص��ة
بييع امل�ش��روب��ات الحكولية ،كما منعت
على املطاعم والكافيتيريات بيع امل��واد
الكحولية القريبة من الجوامع .وتشهد
العديد من املحافظات التركية املتدينة،
وخ��اص��ة ف��ي وس��ط األن��اض��ول وشرقها،
ظ��اه��رة غياب امل�ش��روب��ات الكحولية من
الدكاكني واملطاعم ،حيث يضطر أهالي
هذه املدن إلى شراء هذه املشروبات من
الواليات القريبة منهم.
حسني...

