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الجمهورية تبدأ التصا ُلح مع تاريخها
ّ

المجزرة حصلت
عام  1937وراح ضحيتها
 13ألف قتيل كردي
وعلوي على األقل

ّ
سجل رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إنجازًا
داخليًا جديدًا عندما كسر تابو كبيرًا بالنسبة إلى العقل
 1937التي كان
التركي ،واعترف بحصول مجزرة درسيم عام ُ
ضحاياها األساسيون اآلالف من األكراد الذين قتلوا بأمر
من قيادة الجمهورية الوليدة في ّحينها ،وتحديدًا من
مصطفى كمال الذي أرسل ابنته بالتبني صبيحة غوكشن،

ّ
لتدك
القائدة األول��ى للطائرات في التاريخ الحديث،
املحافظة الشرقية طيلة أيام .اعتراف أرفقه أردوغان
باعتذار نيابة عن الدولة بأكملها ،وهو ما يفتح أبواب األمل
بالنسبة إلى كثر بأن تقدم الحكومة على خطوات مماثلة
في سياق االعتراف بحقبات سوداء من تاريخ الجمهورية،
أكان في إطار املجازر بحق األرمن أم غير األرمن

تفتح سابقة درسيم
على احتمال االعتراف
بمجازر أخرى لكن ليس
في المستقبل القريب

تظاهرة
ّ
تركية ضد
األكراد في
هولندا
(روبرت فوس
ــ أ ف ب)

ّ
َّ
مجزرة درسيم :أول اعتراف واعتذار تركيني
إسطنبول ــ فاطمة كايابال
خطت تركيا ال��رس�م�ي��ة ،قبل أي ��ام ،خطوة
تاريخية غير مسبوقة لناحية التصالح
م��ع ت��اري�خ�ه��ا ال�ج�م�ه��وري املمتلئ ب��ال��دم،
ف��اع �ت��رف��ت ب��إح��دى م �ج��ازر األي � ��ام األول ��ى
ل� � � � � ��والدة ج � �م � �ه� ��وري� ��ة م� �ص� �ط� �ف ��ى ك � �م� ��ال،
واعتذرت عنها على لسان رئيس الحكومة
رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � � ��ان .امل ��وض ��وع يتعلق
بمجزرة «درسيم» التي اتخذت اسمها من
املحافظة ذات الغالبية ال�ك��ردي��ة الواقعة
ش ��رق ال �ب�ل�اد ،وال �ت��ي أص �ب��ح اس�م�ه��ا بعد
املجزرة «تونجلي» .وتنبع أهمية االعتراف
الرسمي بحصول املجزرة من عوامل ّ
عدة
ُت �ض��اف إل ��ى ك ��ون ه ��ذا االع� �ت ��راف ف��ي ح��دّ
ذات ��ه ه��و س��اب�ق��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ج�م�ه��وري��ة؛
ً
أوال ألنها حصلت بحق األكراد والعلويني
معًا ،لكون ج��زء كبير من أك��راد تونجلي،
ّ
أو درس�ي��م ،ه��م علويني .ثانيًا ألن تقارير
ّ
كثيرة تؤكد أن مصطفى كمال «أتاتورك»
م� �ت � ّ
�ورط ش�خ�ص�ي��ًا ف��ي امل� �ج ��زرة امل��ذك��ورة
ال �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع� ��ام  ،1937وال� �ت ��ي أودت
ب�ح�ي��اة أك�ث��ر م��ن  13أل��ف ش�خ��ص بحسب
الحصيلة الرسمية ،بينما تؤكد مصادر
األك� ��راد أن ال �ع��دد الحقيقي للقتلى يزيد
على  70أل�ف��ًا ،غالبيتهم أك ��راد وع�ل��وي��ون.
ّ
ثالثًا ألن االع�ت��راف باملجزرة يتعلق على
ن �ح��و م �ب��اش��ر أو غ �ي��ر م �ب��اش��ر ب ��األرم ��ن،
ّ
وبالتالي ف��إن االعتذار باملجزرة قد يفتح
ّ
ث �غ��رة ،وإن ك��ان��ت ض��ي�ق��ة ،ع�ل��ى اح�ت�م��االت
ُّ
تحرك العقل التركي باتجاه إيجاد صيغة
اعتذار أو اعتراف أو تعويض عن اإلب��ادة
األرمنية لعام .1915
وك� �ع ��ادت ��ه ،ع� ��رف أردوغ� � � ��ان ك �ي��ف ي�ق�ط��ف
جهدًا قام به غيره ،وخصوصًا خصومه؛
فقد انطلق النقاش قبل أسبوعني بشأن
مجزرة درسيم على لسان النائب حسني
أيغون عن الحزب املعارض ،حزب أتاتورك
تحديدًا« ،الشعب الجمهوري» ،عندما رأى
ّأن «م��ا ُي ّ
سمى أح��داث درسيم هو مجزرة
ّ
حقيقية خططت لها سلطات الدولة وعلى
رأسها مصطفى كمال» .كالم جريء يصدر
ع��ن نائب م��ن ح��زب م� ِّ
�ؤس��س الجمهورية،
أثار مثلما كان متوقعًا حملة شرسة ضده
م��ن زم�ل�ائ��ه ،غ�ي��ر أن ��ه ن ��ال دع ��م وت�ض��ام��ن

مفكرين ومثقفني كانوا ينتظرون موقفًا
ً
�لا م��ن ٍّ
أي ك��ان إلع ��ادة فتح موضوع
م�م��اث
ضرورة اعتراف تركيا باملجزرة واالعتذار
عنها والعمل على إزال��ة آث��اره��ا سياسيًا
وقانونيًا وإنسانيًا .وأول املستفيدين من
ً
فتح السجال كان أردوغان مباشرة ،وذلك
ً
على صعيدين :أوال اع�ت��ذر ب��اس��م ال��دول��ة
ّ
ع��ن امل� �ج ��زرة ال �ت��ي س��م��اه��ا ك��ذل��ك .ث��ان�ي��ًا،
ّ
ركب على ظهر االعتذار ليشن حملة على
خ�ص��وم��ه ،أي «ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري» ،بما
ّ
أن «املجزرة حصلت في عهد حكم الحزب
ّ
األوحد» (أي الحزب املذكور أعاله) ،وحث
هذا الحزب على «مواجهة تاريخه».
وم �ج��زرة درس�ي��م حصلت ف��ي  1937غ��داة
إعالن تأسيس الجمهورية ،وكان سببها
ق � ��رار أك� � ��راد امل �ن �ط �ق��ة ح �م��اي��ة م��واط�ن�ي�ه��م

األرم � ��ن امل�س�ت�ه��دف�ين م��ن ق� ��وات مصطفى
ك� �م ��ال ،م �ث �ل �م��ا ف �ع �ل��وا ف ��ي ع� ��ام  1915ف��ي
عهد اإلب ��ادة األرم�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ص� ّ�ر ال��رواي��ة
الرسمية التركية على أن األرم��ن تعاونوا
م ��ع ال � � ��روس ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي �ح �ت �ل��ون ف��ي
ذل ��ك ال��زم��ن ال �ش��ق ال �ش��رق��ي ل �ت��رك �ي��ا .غير
ّ
ّ
أن ال��رواي��ة غير الرسمية ت��ؤك��د أن سكان
درس � �ي� ��م ل� ��م ي� �ح� �م ��وا امل� ��واط � �ن�ي��ن األرم� � ��ن
ف�ح�س��ب ،ب��ل ح��ارب��وا ال ��روس أي�ض��ًا ألنهم
ك ��ا ّن ��وا م��وع��ودي��ن ب �ن �ي��ل اس �ت �ق�ل�ال ذات ��ي.
بغض النظر عن االخ�ت�لاف في ال��رواي��ات،
ي �ش � ّ�دد ك �ث �ي��رون ،ك��ال �ب��روف �س��ور ب��اس�ك�ين
ّ
أوران ،ع�ل��ى أن أح� ��داث اإلب � ��ادة األرم�ن�ي��ة
( )1915وم �ج��زرة درس �ي��م ( )1937هدفتا
إلى «تتريك» منطقة األناضول بغية خلق
مجتمع متجانس سكانيًا وقوميًا .ويفيد

ال �ت��اري��خ ب��أن��ه ب� ��دءًا م��ن ع ��ام  1935ب��دأت
السلطات ترغم عائالت كاملة من درسيم
ع �ل��ى م � �غ� ��ادرة امل �ن �ط �ق��ة .ك ��ذل ��ك ف � ��إن اس��م
املنطقة ّ
تغير إلى «تونجلي» .ووصل األمر
ّ
إلى قصف عنيف للمنطقة ،حتى إن تقارير
ّ
كثيرة ّ تجزم بأن صبيحة غوكشن ،االبنة
بالتبني ملصطفى كمال ،شاركت شخصيًا
كقائدة طائرة عسكرية في قصف درسيم،
وه��و ما دف��ع حكام أنقرة إل��ى إط�لاق اسم
ص�ب�ي�ح��ة غ��وك �ش��ن ع �ل��ى ث��ان��ي م �ط��ار في
إسطنبول (األول اس�م��ه م�ط��ار أت��ات��ورك).
وك ��ان ال�ك��ات��ب ال�ت��رك��ي ـ�ـ�ـ األرم �ن��ي الشهير
ال��ذي اغتيل ع��ام  ،2007ه��ران��ت دي�ن��ك ،قد
ً
بدأ يتعرض لتهديدات منذ نشر مقاال قال
ّ
فيه إن صبيحة غوكشن جذورها أرمنية
وخ �س ��رت ع��ائ�ل�ت�ه��ا ف ��ي إب � ��ادة ع ��ام 1915

«لن نستغرب االعتراف باإلبادة»
رغم التعليقات اإليجابية الكثيرة التي أجمعت على أهمية
ال�خ�ط��وة ال�ت��ي أق ��دم عليها رج��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان ،ب�م��ا هو
يمثل ال��دول��ة التركية ،بتقديم اع�ت��ذار رسمي ع��ن مجزرة
درسيم ،ظهرت مفارقة الفتة حني
اس �ت �ن �ك��ر االع� � �ت � ��ذار زع� �ي ��م ح ��زب
ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري ،اب��ن محافظة
درس �ي��م (أو ت��ون�ج�ل��ي ال �ي��وم ،وهنا
تكمن امل�ف��ارق��ة) ،كمال كليتش دار
أوغ�ل��و (ال �ص��ورة) .فقد ش� ّ�ن زعيم
امل �ع��ارض��ة ال�ت��رك�ي��ة ح�م�ل��ة ش��رس��ة
ع �ل��ى أردوغ � � ��ان وخ �ط��وت��ه ،ع�ن��دم��ا
س��أل��ه «ب �م ��اذا ت �ن��وي االن �ت �ق��ام بعد
هذه الخطوة؟ هل تحاول استهداف
أت ��ات ��ورك؟ أن � َ�ت ت�س�ع��ى إل ��ى تدمير
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة .ال ت �ح � ّ�ول

(أح��داث) درسيم إل��ى م��ادة لالستغالل السياسي» .كالم
وجهه كليتش دار أوغلو إلى أردوغان في كلمته إلى نواب
ّ
حزبه ،وأضاف في متنها أنه «إذا واصل رئيس الحكومة
سلوكه هذا ،فيجب أال نستغرب إذا
طلب من األمة التركية قريبًا املوافقة
على ّادع��اءات اإلب��ادة األرمنية .فهو
(أي أردوغان) يمتلك العقلية نفسها
التي تمتلكها الجالية األرمنية التي
ّ
تصر
تعيش خ��ارج أرمينيا (ال�ت��ي
ع�ل��ى االع �ت��راف ب��اإلب��ادة واالع �ت��ذار
ّ
استفز أردوغان الذي
عنها)» .كالم
ج ��زم ب��أن��ه س�ي�ق��ف ب �ق��وة ف��ي وج��ه
م��ن ي�ح��اول وض��ع رئ�ي��س الحكومة
َ
ف��ي امل��وق��ع ال ��ذي ي��وض��ع ف�ي��ه أرم��ن
الشتات.

ّ
فتبناها أت��ات��ورك .وبعد م�ج��زرة درسيم،
درج ��ت ظ��اه��رة س� ّل��ب ف�ت�ي��ات امل�ن�ط�ق��ة من
ّ
ّ
ذويهن ليجري تبنيهن في مناطق أخرى،
ُ ّ
وفق ما أثبته فيلم وثائقي بث في الفترة
األخيرة.
ً
وب� �ع ��د اع � �ت� ��ذار ال� ��دول� ��ة ال �ت ��رك �ي ��ة م �م �ث �ل��ة
بأردوغان عن املجزرة ،كثرت ردود الفعل
ّ
امل �ت �ف��ائ �ل��ة ب��ال �خ �ط��وة ـ �ـ �ـ ال �س��اب �ق��ة ،ل�ع��ل�ه��ا
تكون قفزة تمهيدية ملصالحة تركيا مع
ت��اري �خ �ه��ا ،ول�ل�اع �ت��ذار ع��ن ب��اق��ي امل �ج��ازر
امل �ح �س��وب��ة ع �ل��ى ع �ه��د ال �ج �م �ه��وري��ة؛ فقد
رأت رئ�ي�س��ة ن�ق��اب��ة م�ح��ام��ي ت��ون�ج�ل��ي (أو
درسيم) ،فاطمة كلسن ،أن االعتذار التركي
«ب��داي��ة إيجابية» ،مشيرة ف��ي املقابل إلى
ض��رورة القيام بخطوات إضافية ،كإعالن
أس�م��اء ضحايا امل�ج��زرة وتحديد عددهم
الرسمي والبحث عن األطفال الذين ُسلبوا
م��ن ذوي �ه��م ،إض��اف��ة إل ��ى ال �ح��اج��ة إلن�ش��اء
لجنة تحقيق برملانية في حيثيات املجزرة
والعثور على املقابر الجماعية التي ُدفن
فيها ضحايا املجزرة .كذلك طالبت كلسن
باعتذار البرملان نيابة عن الدولة التركية،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن إع � ��ادة اس ��م درس �ي ��م مل�ح��اف�ظ��ة
ُّ
تونجلي .وأشارت إلى أنه إذا اتخذت هذه
ّ
ّ
ال �خ �ط��وات ،ف ��إن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ستتعزز
َّ
ف ��ي ت��رك �ي��ا ،و«س �ت �م��ه��د ال �ط��ري��ق إلي �ج��اد
ح �ل��ول س�ل�م�ي��ة مل �ش��اك��ل أخ� ��رى ت��واج�ه�ه��ا
تركيا» .كالم يحيل على عدد من الحقبات
ال�ت��رك�ي��ة ال �س��وداء ال�ت��ي ال ت ��زال مطروحة
أم ��ام ال�ع�ق��ل ال �ت��رك��ي ال�ش�ع�ب��ي وال��رس �م��ي،
ً
كـ«إبادة» األرمن مثال ،إضافة إلى ضريبة
الثروة التي فرضتها السلطات عام 1942
ع �ل��ى األت � ��راك غ �ي��ر امل�س�ل�م�ين وت�ج��ري��ده��م
من أمالكهم ،وإرغ��ام  30ألف يهودي على
مهاجرة تركيا ،أو األحداث التي استهدفت
ّ
يونانيي إسطنبول عام ...1955
ّ
املتفائلون كثر ،لكن املحذرين من اإلفراط
في التفاؤل أيضًا كثر؛ على سبيل املثال،
يشير الباحث في العلوم االجتماعية من
ّ
جامعة بلجي ،أيهان أكتر ،إلى أن اعتراف
تركيا بباقي حقباتها السوداء لن يحصل
في املستقبل القريب« ،من ضمنها حمالت
تهجير األرمن وقتلهم .لكن ما رأيناه حتى
اآلن (م��ن اع �ت��ذار ع��ن م�ج��زرة درس �ي��م) هو
بداية جيدة جدًا».

