20

رأي

السبت  3تشرين الثاني  2012العدد 1850

ما وراء اغتيال الحسن
أسعد أبو خليل*
ّ
اللبنانية كانت في عرس من النفاق،
الصحافة
ّ
وأع� � ��راس ال �ن �ف��اق م��وس �م��ي��ة ف ��ي م �س��خ ال��وط��ن.
مذيعات ومذيعون اتشحوا بالسواد .وولولوا
ّ
على الهواء .بعضهن أجهش بالبكاء على الهواء
ّ
وكاد ان يسقطّ (أو تسقط) مغشيًا عليه .املراثي
توالت ولم تتوقف وبعضها ُمستنسخ من مراثي
الحريري .أطرفها كان من قلم شارل ّايوبّ .أيوب
كان يصف الحسن بعميل الـ«موساد» على مدى
أسابيع طويلة ،ف��ي م�ق��االت طويلة ال تشبه ّإال
أسلوب شارل ّأيوب (ملاذا تقرأ الرجل وتشعر انه
لم يكتبها بل صرخها صراخًا بوجه السكرتيرة
املسكينة؟) .لكن بعد موت الحسن ،سارع ّايوب
إل� ��ى ك �ت��اب��ة م ��رث � ّ�ي ��ة وص� �ف ��ه ّ ف �ي �ه��ا ب �ـ«ال �ص��دي��ق
ّ
ال�ح�م�ي��م» ،وأ ّض� ��اف ّأي� ��وب ان ��ه ك ��ان ي �ش��ن حملة
ض��ده فقط ألن��ه أراد «ت�ج��دي��د» ال�ص��داق��ة .يعني
أن من يريد تجديد صداقة ،فما عليه إال وصف
الصديق بعميل الـ«موساد».
ّ
نستطيع ان نستخلص من التغطية أن الحسن
ّ
ّ
اإلعالميني
مهنية بعدد وافر من
على عالقة (غير)
_ ول �ي��س ف �ق��ط ف��ي اإلع �ل��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ع��رب��ي
(كشف ذلك الكاتب في «واشنطن بوست» ديفيد
يعمل
الرجل الذي كان ّ
إغناتيوس هذا األسبوع)ّ .
على م��دار الساعة _ كما ضخت الدعاية _ لكنه
كان يجد متسعًا ّ من الوقت ألحاديث مستفيضة
ّشرط أال ُيكتب أنه كان هو مصدرها .من املعلوم
ان� ��ه ه��و س� � ّ�رب ك��ل م��ا ق �ي��ل ع��ن ق �ض� ّ�ي��ة س�م��اح��ة
(وسماحة مذنب ُ لو ق��ام بما ق��ام به تلقائيًا ،أو
حتى لو كان قد غ ّرر به مثل الصبية من «شعبة
املعلومات» _ على ما ُيقال دفاعًا عنه _ والنظام
ّ
ّ
القضية على األق��ل بصمته)،
السوري ُم��دان في
ّ
ّ
وه��و ال��ذي ك��ان ُيسرب لوسائل اإلع�لام الغربية
ع�ل��ى ام �ت��داد األس��اب �ي��ع ال �ت��ي س�ب�ق��ت مقتله عن
ّ
ّ
تورط حزب الله في الشأن السوري .إن «املسؤول
ال �ح �ك��وم��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي» ال� ��ذي ت �ح� ّ�دث م��ع معظم
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األج�ن�ب� ّ�ي��ة ع��ن ت � ّ
�ورط ح��زب الله
ف��ي س��وري��ا ه��و عينه وس��ام ال�ح�س��ن .والطريف
ّ
ّأن الحسن ك��ان ُي ّ
الغربية
سرب لوسائل اإلع�لام
عن ت� ّ
�ورط حزب الله في الصراع السوري ،فيما
ّ
كان هو يزهو بتورطه هو وجهازه في الصراع
السوري نفسه .هناك ما يجب ان ُيكتب عن عالقة
ُ ّ
والصحافي برجل األم��ن .مل��اذا في املبدأ
املثقف
ّ
ي ��ذرف أي م�ث��ق��ف دم�ع��ة _ ول��و دم�ع��ة _ ع�ل��ى أي
رج��ل اس�ت�خ�ب��ارات أو أم��ن ف��ي ب�لادن��ا م��ع العلم
ّأن أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات _ ّكلها _ م�ت� ّ
�ورط��ة في
أع �م��ال ق�ت��ل وت�ع��ذي��ب وت�ف�ج�ي��ر وف�ت�ن ط��ائ�ف� ّ�ي��ة _
وي�ن�ط�ب��ق ه ��ذا ع�ل��ى ح��ال��ة «ش �ع�ب��ة امل�ع �ل��وم��ات»
بالتأكيد ك�م��ا ينطبق ع�ل��ى غ�ي��ره��ا .الصحافي
سلطان (الليبرالي العربي
في جريدة خالد بن ّ
ّ
ي�ح� ّ�ب ال�ل�ي�ب��رال� ّ�ي��ة ل�ك��ن��ه ي�ف��ض��ل عليها خ��ال��د بن

س�ل�ط��ان) ح ��ازم األم�ي�ن ،ك�ت��ب م��دي�ح��ة ع��ن وس��ام
الحسن قبل مقتله بأسابيع .وع� ّ�د مديحته من
ّ
باب السبق الصحافي .وعندما ّ أطل األمني بعد
موته للحديث عن مزاياه ،قال إنه التقى به نحو
ث�لاث أو أرب��ع م� ّ�رات «ف�ق��ط» .ل��م يذكر ج� ّ�ي�دًا عدد
امل� ّ�رات .ال ه��م .لكن كتابة املدائح في حق أجهزة
األم��ن تقليد سائد في إع�لام النفط وال�غ��از :فقد
ك�ت��ب س�م�ي��ر ع�ط��اال�ل��ه (ق ��د ي �ك�ُ�ون أس ��وأ ن�م��وذج
معاصر للصحافي اللبناني املرابط في مضارب
األم��راء) مديحة عن ّاألمير مقرن (ال��ذي أجمعت
ً
عائلته نفسها على انه كان فاشال في وظيفته).
ع� ّ�ب��اس ب�ي�ض��ون ك��اد أن ينتحب ف ��ي« ...السفير
ال�ث�ق��اف��ي» .كتب ف��ي وس��ام ال�ح�س��ن« :ل�ق��د علقنا
ّ
ف�ج��أة ف��ي ال�ع�ج��ز ،ش�ع��رن��ا ب ��أن ال س�ق��ف ل�ن��ا وال
ّ
ّ
ُ
رتكز» .نأسف طبعًا ألن وفاة الحسن أدت إلى
م ّ
املعلوف
تعثر ّبيضون «ف��ي العجز» .أم��ا ماريا
ّ
ُ
(امل�ت�ن��ق�ل��ة بي��ن امل�ع �س�ك��رات ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ب�خ��ف��ة ال
ي �ح �س��ده��ا ع�ل�ي�ه��ا إال ول �ي��د ج �ن �ب�لاط أو ش ��ارل
ّأي � ��وب) ف�ك�ت�ب��ت ف��ي ج��ري��دت�ه��ا ع��ن ل�ق��ائ��ه ل�ل�م� ّ�رة
األول� ��ى« :أذك� ��ر ج� ّ�ي �دًا ك�ي��ف ل��م أق � َ�و حينها على
ّ
شخصيتك
النظر إل�ي��ك مل��ا استشعرته م��ن ق� ّ�وة
وتلك الهالة الساطعة التي ترافقك» .ورثاء وسام
ّ
ال�ح�س��ن ذك ��ر ب��رث��اء آص��ف ش��وك��ت ف��ي إع�ل�ام ما
ُ ّ
االستخبارات عزيزون
يسمى «املمانعة» .رجال ّ
ّ
ع�ل��ى ق�ل��وب ال�ع��دي��د م��ن امل�ث��ق�ف�ين وال�ص�ح��اف��ي�ين.
ّ
تيتم بعضهم لوفاة الحسن (أو شوكت).
ّ
ّ
وك ��ان واض �ح��ًا ّ م��ن ردة ال�ف�ع��ل ال�ص�ح��اف��ي��ة على
ّ
وف��اة الحسن ان��ه ك��ان ي ��وزع حنانه وح� ّ�ب��ه على
ّ
اإلعالميني .وكانت تغطية اإلعالم
عدد وافر من
ّ
ّ
لـ«شعبة املعلومات» تغيطة عاطفية غير عادية
ع �ل��ى م� � ّ�ر ال� �س� �ن ��وات .ك �ي��ف ومل � ��اذا ي �ص �ب��ح رج��ل
ّ
الصحافيني؟
األم��ن واالستخبارات حبيبًا عند
ّ
طبعًا ،إن هذا يعود لطبيعة العالقة التي بناها
فقيد «الشعبة» مع وسائل اإلع�لام والتي قامت
(كما اع�ت��رف ش��ارل ّأي��وب بالنسبة لصحيفته)
على امل��ال والنفوذ ،وبالنيابة عن سلطة عائلة
ّ
السعودية .تفضح طريقة
تأتمر بإمرة عائلة في
تعاطي اإلعالم اللبناني مع موت الحسن الكثير
العالقة بني اجهزة األمن واإلع�لام في
عن فساد ّ
يتميز ع��ن ج�ي��ران��ه ب�م�ي��زة ح� ّ
ّ
�ري��ة
ب�ل��د ي��زع��م أن ��ه
اإلع�ل�ام .مل��اذا يرثي اإلع�ل�ام رج��ل األم��ن؟ ه��ل هي
ّ
مهمته؟ هل مدح اإلع�لام اللبناني الحسن أكثر
مما مدح إعالم النظام السوري شوكت؟
لكن موت الحسن ينطوي على خطورة ما ُي ّ
عد.
استطاع امل��ال الحريري والتخطيط األميركي _
بعد
الصهيوني بناء أس� ّط��ورة رفيق الحريري ّ
 .2005ون �ج��اح ال �خ��ط��ة آن� ��ذاك ي �ع��ود إل ��ى تمنع
خ�ص��وم ال�ح��ري��ري ع��ن امل�ج��اب�ه��ة ول��و ال�ك�لام� ّ�ي��ة.
ارت� ��دع� ��وا ت �ح��ت س �ت ��ار «ح ��رم ��ة امل� � ��وت» وخ ��اف
ك �ث �ي��رون م ��ن وص �ف �ه��م ب�ت�ه�م��ة ال �ق �ت��ل ع ��ن ع�م��د.
البعض زايد في الثناء على الحريري والبعض

اآلخ ��ر ل��زم م�ن��زل��ه وص�م��ت أو ق��رأ ك�ت��اب «غ�ي�بن»
ع��ن سقوط اإلم�ب��راط� ّ
�وري��ة ال��روم��ان� ّ�ي��ة (كما فعل
إي �ل ��ي ال� �ف ��رزل ��ي) _ وه� ��و ع�ي�ن ال �ك �ت ��اب .ت �ح��اول
املستمرة ان ّ
ّ
تمرر مشروعًا خطيرًا آخر
املؤامرة
ّ
العدو
(عنوانه م� ّ�رة أخ��رى القضاء على مقاومة
اإلسرائيلي) تحت عنوان ال�ح��داد على الحسن.
ي�ص�ع��ب ك�س��ر األوث � ��ان ب�ع��د ان ت�ص�ب��ح ع�م�لاق��ة:
ه��ذا م��ا ح��دث لوثن رفيق ال�ح��ري��ري .يجب كسر
األوثان قبل ان تكبر .هناك محاولة ُم ّ
كررة لبناء
أسطورة عن وسام الحسن.
ّ
«مهنية» وسام الحسن .حسنًا،
ُيقال الكثير عن
ّ
ماذا لوّ كانت املهنية تلك تفيد مشروعًا ضارًا؟
ان� ��ا أف ��ض ��ل ان ي �ك��ون رج� ��ل األم � ��ن ع �ل��ى ش��اك�ل��ة
ح �س��ن ال �س �ب��ع _ أت��ذك��رون��ه وت ��ذك ��رون م��ؤت�م��ره
الصحافي عن االنشقاقات في جسم التنظيمات
الفلسطينية؟) كان الرجل ّ
ّ
ّ
كوميدية دسمة.
مادة
ّ
أف ��ض ��ل ان ي �ك ��ون رج� ��ل األم � ��ن واالس �ت �خ �ب ��ارات
ّ
ع��دي��م ال� �ق ��درة وال� �ك� �ف ��اءة وامل �ه �ن� ّ�ي��ة ألن أج �ه��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ل �ي �س��ت خ� � ّ�ي� ��رة .ث � ��م ،ه ��ل وس ��ام

الجهاز الحكومي األميركي
في حالة حداد ولهذا من
المستبعد ان تكون إسرائيل
ُ
قد قامت بقتل الحسن
ال�ح�س��ن ق ��ام ب�م��ا ك��ان ي �ق��وم ب��ه ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ق��درة
ّ
ذه �ن� ّ�ي��ة ام ع�ل��ى م �ص��ادر م��ال� ّ�ي��ة وع�س�ك��ري��ة غير
ّ
ّ
املهنية ُموظفة
متوافرة لسواه؟ وم��اذا لو كانت
ّ
يضر بمصلحة الناس؟ وهل
في نطاق مشروع
ّ
مهنية الحسن هي التي وضعته في منصبه أم
هو ال��والء املطلق واألعمى لعائلة الحريري؟ إن
فريق الحريري يعمل وفق مبدأ ياسر عرفات في
التعيينات :الوالء املطلق ّ
يتفوق على الكفاءة في
ّ
ّ
عسكرية أو أمنية.
الوظيفة ،ولو كانت
لكن ماذا كان ّدور وسام الحسن بالضبط؟ الكالم
امل � � ّ
�دور ال ي �ت��وق��ف ع��ن اإلش � ��ادة ب ��دور ال�ح�م��اي��ة.
والصحيح أن وسام الحسن لم يكن ليوم واحد
يقوم بدور من عنده .ال يبرز رجل االستخبارات
في بالدنا وح��ده مهما كبرت وصغرت مواهبه
ف ��ي األم� � ��ن واالس � �ت � �خ � �ب� ��ارات .ه� � ��ؤالء ي �ش �غ �ل��ون
مراكز بالواسطة _ إما بإمرة الطاغية أو بإمرة
ج �ه��از اس �ت �خ �ب��ارات��ي إق�ل�ي�م��ي أو ع��امل��ي .وس��ام
ّ
شخصيًا لرفيق
الحسن ،مثل خلفه ،كان مرافقًا
ّ
الحريري .أي أنه لم يكن يرتقي السلم الوظيفي
ّ
األهلية بقدر ما كانت أحكام الترقية
بناء على
م�ب�ن� ّ�ي��ة ع �ل��ى أح �ك��ام خ��دم��ة ال �ع��ائ �ل��ة .م�ه�م��ا عال

ش ��أن وس� ��ام ال �ح �س��ن ،ك ��ان ي�ع�م��ل ب� � ��إرادة سعد
الحريري .صحيح أن ّ
عندما
قوة
الحسن عظمت ّ ّ
ّ
أثبت لالستخبارات السعودية واألميركية أنه
تحمل ّ
كفؤ وأن��ه ق��ادر على ّ
املهمات ،لكن ذلك لم
ي�ك��ن ب�ن��اء ع�ل��ى ق ��رار س �ي��ادي .وأن ي�ك��ون جهاز
اس�ت�خ�ب��ارات «وط �ن��ي» ب��إم��رة إرادة خ��ارج� ّ�ي��ة _
صديقة أو ّ
عدوة _ هو ذروة التفريط بالسيادة،
بالرغم من كثرة األع�لام واشجار األرز في مأتم
وسام الحسن.
لكن من الضروري تحديد ال��دور الحقيقي لفرع
ّ ّ
املعلومات ول��وس��ام الحسن .م��ؤك��د ان ج��زءًا من
ّ
ع�م��ل ال�ح�س��ن ك ��ان ف��ي ن �ط��اق ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع��وي��ض ع��ن غ �ب��اء س�ع��د ال �ح��ري��ري ون � ّ�واب ��ه.
ك ��ان ال �ح �س��ن (امل �ش �غ��ول ل� �ـ«ف ��وق رأس � � ��ه») يجد
ّ
صحافيني
متسعًا من الوقت ملهاتفة أو محادثة
ّ
ّ
يوميًا .كان من أنشط
وصحافيات عرب واجانب
امل�س� ّ�رب�ين ف��ي اإلع�ل�ام العربي وال�ع��امل��ي .وك��ل ما
كنا نقرأه عن بطوالت الشعبة وعن انتصاراتها
ك��ان م��ن ف�ب��رك��ة ال�ح�س��ن نفسه وت �ص��دي��ره .تبدأ
ً
م �ث�لا ب��ان �ت �ص��ارات ال�ش�ع�ب��ة ف��ي م�س��أل��ة القبض
ّ ً
ّ
على عمالء للعدو اإلسرائيلي .تسأل أوال :ملاذا
ق� ��ام ال �ج � ّه��از ب��ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن ال �ع �م�لاء
وملاذا توقف فجأة عن القبض عليهم؟ إن نشاط
ّ
ّ
والتجسس التي يملكها الفرع
التنصت
أجهزة
والتي ال يملكها الجيش اللبناني كان يمكن ان
ّ
تستمر ف��ي ال�ع�ث��ور على ج��واس�ي��س إال إذا كان
ال �ع� ّ
�دو ق��د رف��ع أي��دي��ه مستسلمًا أم��ام نجاحات
ّ
الحسن .وم��اذا ع��ن قصة ان جواسيس الشعبة
ك��ان��وا ه��م ي�ت�ج� ّ�س�س��ون ع�ل��ى ح��زب ال�ل��ه وق��ادت��ه
عندما وقعوا بالصدفة على مجموعة أخرى من
ّ
تتجسس على
الجواسيس التي كانت هي أيضًا
ّ
العدو؟ واأله��م ،أن املقاالت
قادة ُالحزب لحساب
التي نشرت في الغرب عن دور وسام الحسن ال
ً
ّ
فرعيًا
تترك مجاال للشك في أن دوره ك��ان دورًا
ّ
للدور االستخباراتي للحكومة األميركية .روى
ّ
ّ
وئام وهاب ان الحسن أخبره أن ديفيد بتريوس
اس �ت��دع��اه (ال �ش �ه��ر امل��اض ��ي) ف�ق��ط ل�ل�ح��دي��ث عن
ّ
إس�لام� ّ�ي��ي ال�ش�م��ال .م��ن امل�ش�ك��وك ف�ي��ه ان ديفيد
ب �ت��ري��وس م ّ�ه �ت��م ب��أم��ر ال �س �ل �ف� ّ�ي�ين ف ��ي ال �ش �م��ال
(والذين يتلقون الدعم األميركي في سوريا وفي
بعض لبنان ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة)
أك �ث��ر م ��ن اه �ت �م��ام �ه��م ب �ح��زب ال �ل��ه ال � ��ذي يشغل
إسرائيل وراعيها األساسي.
من يستطيع ان يثبت ان وسام الحسن أو جهازه
_ حتى ال نشخصن املوضوع مع ان الشخصنة
ّ
ّ
ّ
جمهورية الحريري وفي
تحليليًا في
ضرورية
مملكة آل س�ع��ود _ ك��ان «يحمي ل�ب�ن��ان»؟ وب��أي
وم� ��ن َم� ��ن؟ م� ��اذا ع��ن رع��اي��ة تنظيمات
ط��ر ّي �ق��ة؟ ِ
ّ
طائفية وأوغ ��اد أح�ي��اء ف��ي ط��ول البلد
مسلحة
وعرضه؟ وم��اذا عن تعاون استخباراتي خارج
نطاق ال��دول��ة التي يلهج بحمدها الفريق الذي

إطالق سراح أوجالن ...إطالق سراح أمّتين!
عالء الالمي*
يقبع عبد الله أوج�لان ،الزعيم اليساري لحركة
االح�ت�ج��اج ال�ك��ردي ف��ي تركيا وم��ؤس��س التمرد
امل�س�ل��ح امل��واك��ب ل �ه��ا ،ف��ي س�ج��ن ج��زي��رة إم��رل��ي
العسكري ببحر م��رم��رة منذ شباط  ،1998بعد
اعتقاله خالل عملية مطاردة استخبارية مثيرة،
انتهت في كينيا ،وساهم فيها ،بشهادة صحيفة
«وط ��ن  »vatanال �ت��رك �ي��ة ،امل ��وس ��اد اإلس��رائ �ي �ل��ي.
ّ
وق��د ُح ِكم على أوج�لان ب��اإلع��دام ،لكن الحكم لم
ينفذ ف��ي حينه بسبب ضغوط دول�ي��ة خارجية

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

وش�ع�ب�ي��ة داخ �ل �ي��ة ،ث��م ت�ح��ول تلقائيًا إل��ى حكم
ب��ال�س�ج��ن امل� ً�ؤب��د ب�ع��د ق ��رار ت��رك�ي��ا إل �غ��اء عقوبة
اإلع��دام تلبية لشروط االت�ح��اد األوروب ��ي ،وهي
ك��ان��ت وال ت��زال تسعى إل��ى االن�ض�م��ام إل�ي��ه دون
ج ��دوى .تلخص س�ي��رة أوج�ل�ان ج��زءًا مهمًا من
سيرة حركة التحرر الوطني الكردية التي دخلت
في نزاع مسلح مع الدولة التركية منذ ما يزيد
ع�ل��ى ث�لاث��ة ع �ق��ود ،س�ق��ط خ�لال�ه��ا م��ن الجانبني
عشرات آالف القتلى ومثلهم أو ّأكثر من الجرحى
وامل�ع�ت�ق�ل�ين وامل �ش ��ردي ��ن .ك �م��ا أن� �ه ��ا ،ف��ي ال��وق��ت
ذات��ه ،تلخص ج��زءًا ال يقل أهمية م��ن محاوالت
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الدولة التركية الحديثة التغلب على التناقضات
وامل �ش �ك�ل�ات اإلث �ن �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة امل ��وروث ��ة ف�ي�ه��ا،
ولعل من أهمها القضيتان الكردية واألرمنية.
وإذا ك��ان��ت ه ��ذه األخ� �ي ��رة ت�ت�ع�ل��ق ب �م��وق��ف من
ال� �ت ��اري ��خ امل� ��أس� ��وي خ�ل��ال ف� �ت ��رة والدة ال ��دول ��ة
التركية العسيرة والبطولية من رح��م السلطنة
العثمانية املتحللة ،وفي مواجهة الدول الغربية
ّ
ال�ت��ي اح�ت�ل��ت معظم أراض ��ي ت��رك�ي��ا ،ف��إن األول��ى
ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ش�ك�ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ه��ا م �س��اس م�ب��اش��ر
بجزء حيوي ومهم من الدولتني :القديمة التي
ّ
ّ
ولت ،والحديثة التي ولدت .إن القضية الكردية
في تركيا ،من حيث بواعثها وواقعها وآفاقها،
ال تختلف عنها في العراق وإيران وسوريا ،مع
وج��ود خصوصيات محلية ال ي�ج��وز إن�ك��اره��ا،
لكنها ،ف��ي جميع ه��ذه ال�ب�ل��دان ،تبقى م��ن حيث
طابعها التاريخي واإلن�س��ان��ي ،قضية واح��دة،
وه ��ي ق�ض�ي��ة ت �ح��رر وط �ن��ي وق��وم��ي م��ن ال �ط��راز
ّ
األول .لقد شكل اعتقال أوجالن منعطفًا مأسويًا
للقضية ال�ك��ردي��ة ف��ي تركيا وك��ان ثمنه باهظًا
ً
ف�ع�لا ،لكنه ك��ان ثمنًا مؤقتًا ،كما اتضح الحقًا.
ّ
غير أن الدولة التركية ،وتحديدًا في عهد حكومة
بولنت أجاويد التي اعتقلته ،وحكومة العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ل�ت�ه��ا ،ل��م ت�ح�س��ن ال�ت�ع��ام��ل مع
الحدث ّبفطنة ووعي عميق باملستقبل ،بل يمكن
القول إنها غرقت في سكرة النصر االستخباري
الذي أنجزته باعتقال أوجالن .ففيما راح الزعيم
ال� �ك ��ردي امل �ع �ت �ق��ل ي �ط �ل��ق دع� � ��وات إل� ��ى ال�ت�ه��دئ��ة

والسالم ،ممثلة بدعوات متكررة وطويلة لوقف
إطالق النار من جانب واحد ،وتعهدات بالحفاظ
ع �ل��ى وح � ��دة ال ��دول ��ة ال �ت��رك �ي��ة ،وب��ال �ت �خ �ل��ي ع��ن
أساليب العنف واستعمال القوة في الدفاع عن
حقوق الشعب الكردي ،ظلت السلطات الرسمية
ال �ت ��رك �ي ��ة ع �ل ��ى م ��واق �ف �ه ��ا ال �ق ��دي �م ��ة امل �ت �ش �ن �ج��ة
وامل� �ن ��اه� �ض ��ة ل�ل��أك� ��راد وح� �ق ��وق� �ه ��م ،وم�ت�م�س�ك��ة
بنظرتها ال��ى أوج�ل�ان ومؤيديه بوصفهم قتلة
ومجرمني ينبغي تصفيتهم جسديًا باستخدام
الحل األمني العنيف.
َ
على األرض ،تواصل الصراع املسلح والقاسي،
وف� �ش ��ل ٌّ
أي م� ��ن ال� �ط ��رف�ي�ن ف� ��ي اق � �ت �ل�اع خ�ص�م��ه
وإل� �غ ��ائ ��ه م ��ن امل � �ي� ��دان .ورغ � ��م ال �ت �ش ��دد ال �ت��رك��ي
واع �ت �م��اد ال �ح��ل األم �ن��ي ،ف�ق��د أق��دم��ت ال�س�ل�ط��ات
التركية ،وخصوصًا في عهد حكم حزب العدالة
وال �ت �ن �م �ي��ة ،ع �ل��ى خ � �ط ��وات ع� � � ّ�دة ج ��ري� �ئ ��ة ،رغ��م
محدوديتها السياسية ،يمكن احتسابها ضمن
مساعي التهدئة واالق �ت��راب م��ن البحث ع��ن حل
آخ ��ر غ�ي��ر ع�س�ك��ري .م��ن ت�ل��ك ال �خ �ط��وات :ق��راره��ا
بالسماح باستخدام اللغة ال�ك��ردي��ة ف��ي تركيا،
وع��دم معاقبة األك��راد الذين يسمون مواليدهم
ب ��أس �م ��اء ك� ��ردي� ��ة ،ث ��م ق� ��راره� ��ا ب �ت ��دري ��س ال �ل �غ��ة
ال�ك��ردي��ة ف��ي التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي  ،2009وأخ�ي�رًا
االعتراف رسميًا بوجود هذه اللغة خالل السنة
ّ
ال�ج��اري��ة .غير أن ه��ذه ال�خ�ط��وات إذا نظر إليها
في ضوء الواقع التاريخي العاملي والتغييرات
التي عصفت بالعالم كله ،وخصوصًا في إقليم

