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ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ح� ّ�ب��ه وه�ي��ام��ه ب��ال��دول��ة ّإي��اه��ا _ وه��و
ف ��ري ��ق ال �ح �س��ن ن �ف �س��ه؟ وك� �ي ��ف ي� �ك ��ون ال �ح �س��ن
ّ
اإلعالمية ديما صادق
«يحمي البلد» (كما قالت
ّ
وال �ت��ي ت�ج�ه��ش ب��ال�ب�ك��اء ك��ل�م��ا أت ��ت ع�ل��ى س�ي��رة
ال��رج��ل ،وم ��اذا ك��ان سيكون م��وق��ف إع�ل�ام لبنان
ل��و ّأن إع�لام� ّ�ي��ة س� ّ
�وري��ة أج�ه�ش��ت ب��ال�ب�ك��اء على
ً
وأسى على آصف شوكت؟ أما كانت
الهواء حزنًا
ّ
تحولت إلى نكتة على يوتيوب؟) وهو ّ
ينسق مع
نْ
دولتي ال تريدان الخير لهذا البلد؟
ّ
لنحدد أكثر .إن إطالق النار في العديسة ّأدى إلى
جلسات استماع في الكونغرس األميركي وإلى
ّ
األميركية بوقف
تهديدات مباشرة من الحكومة
ّ
األميركية إل��ى لبنان بعد األذى
ك��ل امل�س��اع��دات
ّ
ّ
بالعدو .وقد توالت الوفود الحكومية
الذي لحق
ّ
ّ
اللبنانية إل��ى واشنطن لتستجدي
والعسكرية
ّ
اس �ت �م��رار امل �س��اع��دات ال�ب��ول�ي�س��ي��ة م��ن الحكومة
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ال�ت��ي ت �ح��رص ع�ل��ى تجهيز الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ب�م��ا ي �ح �ت��اج إل �ي��ه ك �ف��رق��ة «ج �ن��درم��ة»
ّ
ّ
القمعية
باملهمات
على الطراز العثماني للقيام
ّ
ّ
اللبناني.
والشعب
الفلسطينية
املخيمات
ضد
ّ
ُ
ّ
ول��م ت��زل ّ الحكومة األميركية الحظر امل��ؤق��ت إال
(خطية) بأن أيًا من ّ
بعدما تلقت ّ
ّ
املعدات
تعهدات
ُ
األم�ي��رك� ّ�ي��ة (ح�ت��ى امل�ن��اظ�ي��ر؟) ل��ن ُ تستعمل ضد
ّ
العدو اإلسرائيلي .وهذا السجل املعلن للحكومة
ّ
األم�ي��رك��ي��ة ي��رس��م ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة عن
وجهازه لجواسيس
حقيقة كشف وسام الحسن
ُ
ّ
العدو اإلسرائيلي ّ .من املعلوم واملعلن ان «شعبة
ً
امل �ع �ل ��وم ��ات» ت �ت �ل��ق��ى م� �س ��اع ��دات وت� �م ��وي�ل�ا م��ن
ّ
اللبنانية وم��ن خ��ارج امل��وازن��ة
خ��ارج الحكومة
ال��رس �م� ّ�ي��ة وم ��ن دون أي ��ة رق��اب��ة م��ن ال�س�ل�ط�ت�ْي�نْ
ّ
ّ
والتشريعية .وم��ن املعلوم أي�ض��ًا ان
التنفيذية
ُ
ّ
ال�ح�ك��وم��ة األم �ي��رك��ي��ة ه��ي ال �ت��ي ع�ن�ي��ت ب��إن�ش��اء
«شعبة املعلومات» بعد اغتيال رفيق الحريري
وعلى ط��راز االستخبارات األردن� ّ�ي��ة :أي كرديف
أو فصيل ُم�ل�ح��ق ب�ج�ه��از وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ح ��ول ال �ع��ال��م .ك �ي��ف ي�م�ك��ن ان ت�ق��وم
ّ
األميركية بتجهيز «شعبة املعلومات»
الحكومة
تضر بمصالح العدوّ
ّ
وتمويلها إذا كانت حقيقة
ً
اإلسرائيلي؟ لو كان الجهاز املذكور يقوم فعال
ب�ك�ش��ف ش�ب�ك��ات ت�ج� ّ�س��س ل �ل �ع� ّ
�دو ل�ق��ام��ت ل�ج��ان
ّ
متعددة في الـ«كونغرس» بعقد جلسات استماع
طويلة ملعرفة أسباب دعم الحكومة لجهاز ضارّ
بمصالح إس��رائ �ي��ل ،وه ��ذا ل��م يحصل ق��ط .على
العكس ،فإن الصهاينة في الغرب (في الحكومة
ّ
األميركية وخارجها) أثنوا على وس��ام الحسن
ّ
وعلى دوره في التجسس على ...حزب الله.
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» صريحة
ّ
جدًا عندما كتبت عن مقتل وسام الحسن وكيف
ّ
انه شكل خسارة للعمل االستخباري األميركي
ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط .إن ال� �ج� �ه ��از ُال �ح �ك��وم��ي
األميركي في حالة حداد ولهذا من املستبعد ان

الشرق األوسط وتطورات «الربيع العربي» ،رغم
انتكاساته البالغة أخ �ي �رًا ،ت�ب��دو صغيرة ج�دًا،
وغير ذات مردود سياسي أو استراتيجي مهم،
وه��ذا م��ا يفاقم م��ن نشاط العوامل والتراكمات
السلبية في هذه القضية.
ّ
إن ع �ل��ى ح �ك��وم��ة أردوغ� � ��ان ال �ت��ي ت��واج��ه ال �ي��وم
ت�ص��اع�دًا ف��ي ح��دة ال �ص��راع امل�س�ل��ح ب�ين ال�ت�م��رد
ال�ق��وم��ي امل�س�ل��ح ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه أن �ص��ار أوج�ل�ان
م ��ن ج� �ه ��ة ،وال �ج �ي ��ش ال �ن �ظ��ام��ي وامل �ي �ل �ي �ش �ي��ات
املحلية التابعة للحكومة ف��ي م��ا يسمى ق��وات
«ح� ّ�راس القرى» من جهة أخ��رى ،وتصاعدًا آخر
في النشاطات السلمية كالتظاهرات واإلضراب
ال � �ع� ��ام ع� ��ن ال� �ط� �ع ��ام ال � � ��ذي ق � ��ام ب� ��ه امل �ع �ت �ق �ل��ون
وال�س�ج�ن��اء األك� ��راد للمطالبة بحقهم ف��ي تعلم
لغتهم القومية وإطالق سراح زعيمهم أوجالن،
ّ
إن ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ح �ك��وم��ة أن ت �ع �ي��د ح�س��اب��ات�ه��ا
ع �ل��ى ن �ح��و ج � ��ذري ،ي�ق�ط��ع م��ع ع�ق�ل�ي��ة امل��ؤس�س��ة
العسكرية ويرفض تحويل هذا الصراع الدموي
ب �ي�ن امل � �ك ��ون ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ف� ��ي ت ��رك �ي ��ا ال �ي ��وم
إل��ى أرق� ��ام ف��ي ال�ل�ع�ب��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة .ل�ق��د ك ��ان رد
الفعل األول��ي ألردوغ ��ان على إض��راب املعتقلني
وال�س�ج�ن��اء األك� ��راد ع��ن ال�ط�ع��ام اس �ت �ف��زازي��ًا ،وال
يليق برجل دولة مهمة بحجم تركيا ووزنها .إذ
ً
سخر رئيس الوزراء التركي من املضربني قائال
ّ
«إن �ه��م ي�ض��رب��ون ع��ن ال�ط�ع��ام حتى امل ��وت ،فيما
قادتهم الكباب!» .ولعل أقل ما يقال عن
يتناول
ّ
هذه اللغة إنها مهينة وبعيدة عن الكياسة .لقد
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تكون إسرائيل ق��د قامت بقتل الحسن .ث��م ،أين
ظهرت مكامن عداء «شعبة املعلومات» إلسرائيل
في عملها في لبنان؟ إذا ك��ان الجيش اللبناني
ُي�لام ف��ي ع��دوان ت� ّ�م��وز ألن��ه ت�خ��اذل ول��م ي�ق� ّ�دم إال
ّ
للعدو من قبل
خطبًا مليشال سليمان ونصائح
ّللو ّ
املر ،فإن «شعبة املعلومات» غابت عن السمع
ّ
تمامًا في عدوان تموز .هي بحكم وظيفتها في
جهاز آل سعود وآل الحريري (التابع) ،كانت في
ّ
صف مناهض لفريق املقاومة في لبنان.
هناك من أعطى مثال اغتيال أب��و حسن سالمة
ً
دليال على ق��درة إسرائيل على قتل عربي حتى
ل��و ك��ان م�ت�ع��اون��ًا م��ع االس �ت �خ �ب��ارات األم�ي��رك� ّ�ي��ة
ّ
املنطقية التي
(ه��ذا دون االن�ت�ق��اص م��ن النزعة
ّ
العدو قدرته أو رغبته في
ال يمكن ان تنفي عن
ارت �ك��اب ال �ج��رائ��م) .لكن ح��ال��ة أب��و حسن سالمة
ُ
ال ت �ق��ارن ب�ح��ال��ة وس ��ام ال�ح�س��ن .ك��ان أب��و حسن
ّ
ي �ت �ع ��اون م ��ع االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي ��رك ��ي ��ة ب�ع�ل��م
ّ
السياسية (ياسر عرفات) .وكان
وموافقة قيادته
أب��و حسن ي�ت�ع��اون م��ع أم�ي��رك��ا ف��ي أم��ور توافق
عليها ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة وم ��ن دون التقاطع
م��ع مصلحة إس��رائ �ي��ل ،وف��ق ح�س��اب��ات ع��رف��ات.
وبصرف النظر عن الحكم على أبو حسن (الذي
ك��ان يهوى املفاخرة واملظاهر وأحسن املناضل
ّ
أب ��و داوود ف ��ي وص �ف��ه ف ��ي م ��ذك ��رات ��ه ال �ق� ّ�ي �م��ة)،
ف ��إن أب ��و ح �س��ن ل ��م ي �ك��ن ي�ت�ق��اط��ع ف ��ي ع�م�ل��ه مع
ّ
العدو اإلسرائيلي .ويجب ان ّ
نميز بني املراحل
ّ
التاريخية .عمل أبو حسن في مرحلة كانت فيها
ّ
األميركية (مثل الـ«سي.
بعض أجهزة الحكومة
ّ
الخارجية) معارضة إلسرائيل
آي.إي» ووزارة
وق � � ��ادرة ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب �ع �م �ل� ّ�ي��ات ض ��د م�ص��ال��ح
إسرائيل (مثل السفينة «ليبرتي» التي أغرقها

ّ
العدو في  .)1967هذا لم يعد ممكنًا اليوم على
ّ
اإلط�لاق .تخضع كل أجهزة الحكومة األميركية
م �ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات إلدارة ص�ه�ي��ون� ّ�ي��ة محكمة
وخ�ص��وص��ًا أن الصهاينة ف��ي ال�ك��ون�غ��رس وفي
�اث ن�ج�ح��وا اي�م��ا ن�ج��اح ف��ي تدمير
م��راك��ز األب �ح� ُ
ك��ل ال �ف��ري��ق «امل �س �ت �ع��رب» ف��ي أج �ه��زة ال�ح�ك��وم��ة
ّ
ّ
ّ
الخارجية.
والعسكرية وفي وزارة
االستخبارية
ل ��م ي �ع��د ه �ن ��اك م ��ن أم� �ث ��ال ري �ت �ش ��ارد ب ��ارك ��ر أو
ريتشارد مورفي (بصرف النظر عن الحكم على
ّ
س�ي��اس��ات�ه�م��ا ك�م��وظ�ف�ين ف��ي إدارات أم �ي��رك� ّ�ي��ة)
ف��ي منصب م�س��اع��د وزي ��رة ال�خ��ارج� ّ�ي��ة ل�ش��ؤون
ال�ش��رق األدن ��ى .ه��ذا ليس زم��ن املستعربني :هو
زمن الصهاينة من أمثال جيفري فيلتمان الذين
يصلون إلى املنصب ليس بحكم العلم واملعرفة
أو ال�ل�غ��ة (ب��ال �ك��اد يستطيع ف�ي�ل�ت�م��ان ُأن ي�ق��ول
ً
ّ
ّ
بالعربية) بل بحكم التحالف املبكر مع
«أه�لا»
الصهاينة.
ه�ن��اك م��ن ق��ال إن دور وس ��ام ال�ح�س��ن ك� ُ�ان أكبر
منهّ :ال ،كان أصغر منه .كان يقوم بدور املتعاقد
ُ
واملنفذ فقط .كان يلعب دورًا مرسومًا من الخارج
ّ
ّ
(ال�س�ع��ودي واألم �ي��رك��ي) .لكن املهمة األساسية
وال� � �ت � ��ي ع� �ل ��ى أس� ��اس � �ه� ��ا «ت� �ع� �م� �ل� �ق ��ت» «ش �ع �ب��ة
ّ
التجسس على حزب
املعلومات» كانت في مجال
ُ
الله وحتى التخريب عليه .كل ما يقال عكس ذلك
ّ
للعدو اإلسرائيلي جاء
أو ما ُيقال عن مقارعة
اإلعالمي والدعائي لوسام الحسن.
من الجهاز
ّ
كانت «الشعبة» تجند عمالء ومخبرين في طول
البالد وعرضها من اجل اإلحكام على معلومات
ّ
تتعلق بكل جوانب تنظيم حزب الله .كان اهتمام
أميركا (وإسرائيل إلى جانبها) باملعلومات عن
ح��زب ال�ل��ه ي�ف��وق اهتمامها ب�ش��ؤون «ال�ق��اع��دة»

ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ل �ي��س ألن م � ��روان ش��رب��ل أف �ت��ى ب��أن
ال وج��ود ل�ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ّ
(رب �م��ا ألن ش��رب��ل أعلن
«شهرا ّ
أمنيًا» في لبنان استطاع فيه ان يبسط
األم ��ن ون �ف��وذ ال��دول��ة ع�ل��ى ال�ب�ق��اع ج�م�ي�ع��ًا) ،بل
ألن «القاعدة» ال تزعج إسرائيل .كما أن املهارة
ّ
االستخباراتية لحزب الله وقدرته على تحصني
تنظيمه ضد االختراق الذي نخر في أجسام كل
ّ
الفلسطينية من دون استثناء بسبب
التنظيمات
ّ
ّ
التسيب األمني والتهور واالنفتاح غير الحكيم)
زادت من مطالبة إسرائيل ألميركا باملساعدة في
ّ
التجسس على حزب الله .وقد عملت أميركا على
ّ
ّ
تسخير وسائلها اإللكترونية للتجسس على
حزب الله لكنها ال تكفي :والعنصر البشري هو
ّ
العدو،
الذي احتاجت إليه أميركا كما احتاج إليه
ف�ك��ان ال�ت�ع��وي��ض ع�ن��ه بالتجسس االت�ص��االت��ي.
من هنا ولدت شعبة املعلومات وتعاظم دورها
بقرار سعودي _ أميركي مشترك.
ول�ك��ن ك��ان لـ«شعبة امل�ع�ل��وم��ات» دور آخ��ر .كان
ال �ج �ه��از ض��ال �ع��ًا ب� �ص ��ورة ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �ص ��راع
ال �س ��وري .وه �ن��ا أي �ض��ًا ل��م ي�ك��ن دوره ع �ف� ّ
�وي��ًا أو
من بنات أفكار الحسن .بل ك��ان دوره تنسيقيًاّ
ي �ت �ق��اط��ع م ��ع دور م ��رس ��وم م ��ن االس �ت �خ �ب��ارات
ّ
ّ
السعودية في سوريا
السعودية .واالستخبارات
ّ
ّ
ت�خ��ط��ت ال� ��دور ال ��ذي ح��ددت��ه أم �ي��رك��ا ب �ن��اء على
ّ
ّ
الجهادية.
تخوفها من تنامي دور التنظيمات
إن ص��ورة أش��رف ريفي أم��ام قبر الحريري بعد
تفجير دمشق ال��ذي أودى بحياة آص��ف شوكت
ك��ان��ت ب �م �ث��اب��ة إع�ل��ان م �س��ؤول� ّ�ي��ة _ م ��ن م�ن�ظ��ار
ال�ن�ظ��ام ال �س��وري _ أو ك��ان��ت ع�ل��ى األق ��ل بمثابة
إع �ل�ان ح ��رب ب��ال��واس �ط��ة .إن ش�ع�ب��ة امل�ع�ل��وم��ات
ك ��ان ��ت س� �ف ��ارة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال� �س� �ع � ّ
�ودي ��ة ف��ي
س��وري��ا ،وك��ان��ت ت�ن� ّ�س��ق م��ع وك�لائ�ه��ا ف��ي لبنان
لتسهيل تهريب ال�س�لاح وامل��ال إل��ى س��وري��ا .إن
وس��ام الحسن ك��ان على األرج ��ح وراء التغطية
ّ
عملية تهريب سالح يعرفها
املقصودة على أكبر
ّ
لبنان منذ زم��ن ف��ي عملية «لطف الله  .»2م��اذا
كان يمكن أن يكون ّ
رد فعل «حكومة حزب الله»
وأجهزة اإلعالم في لبنان لو أن الجيش اللبناني
كشف ّ
تورطًا لحزب الله في تهريب السالح في
ّ
صندوق سيارة إلى سوريا؟ كان مجلس األمن
قد انعقد في جلسة ّ
خاصة على األرجح.
نحن نشهد ص��راع��ات ب�ين أج�ه��زة استخبارات
إق�ل�ي�م� ّ�ي��ة وع��امل� ّ�ي��ة ع�ل��ى أرض ل �ب �ن��ان .ق��د ي�ك��ون
ت �ك �ث �ي��ف ع �م��ل األج � �ه� ��زة األج �ن �ب � ّ�ي ��ة ع �ل��ى أرض
ل�ب�ن��ان ه��و األع �ظ��م م�ن��ذ ال �ح��رب ال� �ب ��اردة .وك��ان
ّ
املنسق الرئيسي لعمل فريق من
وس��ام الحسن
ّ
نْ
الفريقي في هذا الصراع العاملي .لكن ملاذا يظن
اللبناني األداة أنه أكبر من اللعبة وأنه قادر على
تسيير من ّ
يسير خطاه؟
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

أنجز أردوغ ��ان وحزبه الكثير في ميدان البناء
االقتصادي ،وانتقل بتركيا من ال��دول املتأخرة
كثيرًا في ترتيب القوى االقتصادية الى الدولة
السابعة عشرة بني القوى االقتصادية العاملية،
ُ
�ب ل��ه أيضًا
وه ��ذا ي�ح�س��ب ل��ه دون ري ��ب .وي�ح�س� ّ
تحجيمه للمؤسسة العسكرية ،رغم أنه لم يكن
أول م��ن وق��ف بوجهها .إذ ال يمكن هنا نسيان
وق �ف��ة ال �ل �ي �ب��رال��ي ت ��ورغ ��وت أوزال ف ��ي وج�ه�ه��ا

االح�ت�ج��اج�ي��ة وال�ت�ح��رري��ة ال �ك��ردي��ة .إن ال�ص��راع
سيشتد ،ولن يكون في قدرة أي طرف أن ينتصر
فيه ويلغي الطرف املقابل ،وإذا كانت ثالثة عقود
من القتال لم تقنع الدولة التركية بهذه الحقيقة
ْ
ّ
البينة والناصعة ،فإن على هذه الدولة أن «تغير
خيولها» كما يقال ،وتبحث لنفسها عن زعماء
شجعان قادرين على اجتراح الحلول الحقيقية
والناجعة ال�ت��ي ستنتقل بتركيا م��ن دول��ة آيلة
إل ��ى ال �ت��ده��ور وال�ت�ف�ك��ك ب�ف�ع��ل ص ��راع امل�ك��ون��ات
املجتمعية املقموعة ،إل��ى تركيا الديموقراطية
االتحادية الناهضة واملتماسكة.
من ناحية أخ��رى ،وبحسابات الربح والخسارة
ّاالستراتيجية ،ف��إن إط�لاق س��راح أوج�ل�ان ،رغم
أن� ��ه س�ي�ق�ض��م ج� ��زءًا م��ن «ال �ك �ع �ك��ة» االن�ت�خ��اب�ي��ة
ثمن طبيعي جدًا
املؤيدة لحزب أردوغ��ان ،وهذا ّ
لعملية ث��وري��ة ك�ب��رى ك�ه��ذه ،ول�ك��ن��ه ،إذا م��ا قدر
لحكومة العدالة والتنمية والقضاء التركي أن
ْ
ُي��ق� ِ�دم��ا ع�ل�ي��ه ،س�ي�ك��ون رب�ح��ًا مستقبليًا صافيًا
لتركيا لعدة أسباب منها:
ّ
زمالئه أعلنوا بوضوح
ــ إن أوج�لان وع��ددًا من ّ
وعلى نحو رسمي موثق أنهم ضد تفكيك تركيا
واالنفصال عنها في دولة كردية .وإن أقصى ما
يطمحون إليه ه��و صيغة للحكم ال��ذات��ي ضمن
ت��رك�ي��ا دي�م��وق��راط�ي��ة ات �ح��ادي��ة ،وه ��ذا ب�ح��د ذات��ه
أفق يهدئ الكثير من مخاوف الوطنيني األتراك
وي�ح� ّ�ج��م م��ن ت��أث�ي��رات ال�ق��وم�ي�ين امل�ت�ط��رف�ين بني
صفوفهم.

ـ� �ـ إن ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة س �ت �ع �ي��د ل �ل �ح��رك��ة ال �ك��ردي��ة
ف ��ي ت��رك �ي��ا زع �ي �م �ه��ا امل �ع �ت��دل أوج� �ل��ان وت��رس��ل
باملتشددين واملتطرفني إلى الصفوف الخلفية،
وربما إلى خارج الصورة.
ــ إن ه��ذا القرار سيجعل امل�ب��ادرة االستراتيجية
ب �ي��د أردوغ� � � ��ان وح �ك��وم �ت��ه ،وي �ع �ط �ي��ه أف�ض�ل�ي��ة
املبادر واملعتدل تركيًا وإقليميًا وعامليًا ،ويضع
حركة التمرد الكردي املسلح في خانة رد الفعل
الدفاعي والضمور ،فالتالشي.
ـ �ـ إن ت��رك�ي��ا ،ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ،ستتخلص إل��ى
األب��د من تعقيدات وتناقضات املشكلة القومية
وال�ت�ك��وي�ن�ي��ة ال�ع�ت�ي�ق��ة ،وت �ت��وج��ه ن�ح��و ال�ت�ك��ام��ل
ّ
وال � �ب � �ن ��اء وم ��واص � �ل ��ة ال� �ت� �ق ��دم ال � �ح � �ض� ��اري .إن
االستجابة ملطالب املعتقلني والسجناء األكراد،
ومنها إط�لاق س��راح زعيمهم أوج�لان ،ستكرس
رم��زي��ة ه ��ذه ال �خ �ط��وة ب��وص�ف�ه��ا ع�م�ل�ي��ة تتعلق
بما ه��و أك�ب��ر م��ن شخص الزعيم السجني ،ذلك
ّ
ألن�ه��ا ستطلق س��راح ّأم�ت�ين مهمتني م��ن قفص
مشاكل مزمنة وصراع دموي طال أمده أكثر مما
يجب ،ومن مواقف مزمنة بان خطلها وعبثيتها
وان� �ع ��دام أي أف ��ق ل �ه��ا ي �ت��م ب �ل��وغ��ه ع �ب��ر ال�ع�ن��ف
والسالح .ولنا في ما حدث في «جنوب أفريقيا»
يوم الحادي عشر من شباط  1990بني فريدريك
دي ك �ل �ي��رك ون �ي �ل �س��ون م��ان��دي�ل�ا أس � ��وة حسنة
وم �ب��ادرة شجاعة أطلقت س��راح ّأم�ت�ين وشكلت
منهما أمة متصالحة مع نفسها ومع العالم!
* كاتب عراقي

على الحكومة أن
ترفض تحويل الصراع
الدموي إلى أرقام في
اللعبة االنتخابية
ووق �ف��ة زع�ي��م ال�ي�س��ار ال�ت��رك��ي مصطفى بولنت
أج ��اوي ��د ال � ��ذي ط��امل��ا رف� ��ض إم� �ل ��اءات ال�ع�س�ك��ر
ع�ل��ى ال �ح �ك��وم��ات امل��دن �ي��ةّ ،ورف ��ع ض��ده��م ش�ع��ار
«بصمجي يوك!» ،ويعني أنه لن يبصم وحسب
العسكر .ولكن ،مع
على ال�ق��رارات التي يتخذها
ّ
كل هذه اإلنجازات ألردوغ��ان ،فإنه سيخسر كل
ش��يء وستخسر معه تركيا فرصة ذهبية لحل
ْ
ه��ذه املعضلة القاسية إن واص��ل اع�ت�م��اد الحل
األمني والتشدد السياسي في مواجهة الحركة

