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األتراك واألكراد ال يريدون التعايش!

أنقرة ــ عائشة كربات

ال��ه��وة االجتماعية ب��ن األك����راد واألت���راك 
تنهار  كذلك  معًا  العيش  ورغبة  تتعّمق، 
ب��ن��ح��و خ��ط��ي��ر. ه���ذه آخ���ر م��ح��ص��ل��ة خ��رج 
ب���ه���ا اس����ت����ط����اع ل�����ل�����رأي أج�����رت�����ه ج��ام��ع��ة 
م��دى 12 عامًا على  التركية على  مرسن 
املدينة  ه���ذه  ف��ي  أك����راد وأت����راك يعيشون 
األربعة  االستطاعات  جوهر  املختلطة. 
ي���ق���وم ع��ل��ى ط����رح األس���ئ���ل���ة ن��ف��س��ه��ا على 
امتداد أعوام 1998 و2002 و2007 و2010 
على األعضاء األلفن للعّينة املستطَلعة، 
ملقارنة تطّور األجوبة عن األسئلة ذاتها. 
والنتيجة جاءت مخيفة: في 1998، أجاب 
12.8 في املئة من األكراد بأنهم مستعدون 
للزواج من تركي)ة(، أما في 2010، فصفر 
الخطوة،  لتلك  منهم مستعدون  املئة  في 
في مقابل 1.3 في املئة من األتراك. ويمكن 
اعتبار التحقيق في مدينة مرسن بمثابة 
مختبر صغير، ألنها مدينة يعيش فيها 
أل���ف منهم من  1.5 م��ل��ي��ون ش��خ��ص، 400 
األك���راد ال��واف��دي��ن بعد أح���داث 1990 حن 
اش��ت��دت امل��ع��ارك ف��ي مدنهم جنوب شرق 
ال���ب���اد ب���ن ح����زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي 

والجيش التركي.
ول��م تقتصر األج��وب��ة السلبية على مدى 
املختَلط،  ال��زواج  لإلقدام على  االستعداد 
بل وصلت أيضًا إلى قابلية املستطلعن 
إلق����ام����ة ع����اق����ات ص����داق����ة م����ع أف��������راد م��ن 
ال��ق��وم��ي��ة األخ�����رى؛ ففيما ك���ان ف��ي 1998، 

41.1 في املئة من أك��راد مرسن جاهزين 
ملصادقة أتراك، أصبح 24.7 في املئة منهم 
فقط مستعدين لذلك في 2010. أما الحال 
عند األت��راك فلم تكن بأفضل، إذ إن 23.1 
ع��ل��ى أن يكونوا  ق�����ادرون  امل��ئ��ة منهم  ف��ي 
أص�����دق�����اء ح���م���ي���م���ن م�����ع أك����������راد. وت���ص���ل 
ال��ن��س��ب ال��س��ي��ئ��ة إل����ى األس���ئ���ل���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��ال��رغ��ب��ة ف��ي ال��ع��م��ل ف��ي م��ؤس��س��ة واح���دة 
تجمع أك��رادًا وأتراكًا؛ في 2010، 17.6 في 
املئة م��ن األك���راد ي���ودون العمل ف��ي مكان 
واح��د مع أت��راك، بينما 22.7 في املئة من 
الطرف الثاني مستعدون لتقاسم األكراد 
مكان العمل نفسه. والسؤال األخطر ربما 
ك�����ان: ه���ل س��ت��ش��ع��ر ب���ال���س���ع���ادة إذا ُط���رد 
األك����راد )أو األت����راك( م��ن ت��رك��ي��ا؟ ال��ج��واب 
عند األكراد كان »نعم« لدى 4.2 في املئة، 
ب��ي��ن��م��ا ال��ق��وم��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ع��ن��د األت�����راك 
دفعت ب�9.9 في املئة من املستطلعن إلى 

الرد إيجابًا.
وفيما أجاب 32 في املئة من األكراد بأنهم 
يريدون إقامة عاقات جيرة مع أتراك، رّد 
امل��ئ��ة م��ن ه���ؤالء بأنهم يرغبون  22.9 ف��ي 

في ذلك. 
وع�����ّل�����ق امل����ح����ام����ي ال���ش���ه���ي���ر ع�����ن م��ث��ق��ف��ن 
النتائج  أك��راد، سزغن تنري كولو، على 
التقهقر  مسار  ألن  »طبيعية«،  بوصفها 
في إطار العاقات بن األكراد واألتراك ال 
ينفك يتسارع، ووتيرته ستظل تتصاعد 
 ش���ام���ل وع����ادل 

ّ
ح��ت��ى ال����وص����ول إل����ى ح����ل

للقضية الكردية.

تقرير

باريس ــ بّسام الطيارة 

ال��س��ي��اس��ي��ة  ال����س����اح����ة  ت���ف���ص���ل  ي������وم   500
الفرنسية عن االنتخابات الرئاسية. فترة 
ب��ال��ت��ط��ورات،  مليئة  ت��ك��ون  أن  املنتظر  م��ن 
في  النفخ  إع���ادة  على صعيد  وخصوصًا 
أبواق »األمن والهجرة«. الجديد اليوم هو 
تطبيق  املكلفن  الجهازين  ب��ن  ال��ت��ج��اذب 
ال��ق��وان��ن ال��ت��ي أق��ره��ا العهد ال��س��ارك��وزي، 
الذي يشير إلى »مسار تصفية حسابات« 
بن الشرطة والقضاة، إضافة إلى التجاذب 

بن اليمن وأقصى اليمن.
أول الغيث كان إلغاء محكمة نانت )غرب( 
»غرامة ال�22 يورو« التي حررتها الشرطة 
ل���س���ان���دري���ن م���ول���ي���س )31 ع����ام����ًا( ب��س��ب��ب 
لسيارتها،  قيادتها  أث��ن��اء  نقابًا  ارت��دائ��ه��ا 
م����ا دف�����ع م��ح��ام��ي��ه��ا إل�����ى ال���ت���ص���ري���ح ع��ل��ى 
ب���اب امل��ح��ك��م��ة بلهجة امل��ن��ت��ص��ر »ب����ات في 
اإلم���ك���ان ال���ي���وم ق���ي���ادة س���ي���ارة م���ع ارت����داء 
ال���ن���ق���اب«. وج�����اء ف���ي ح��ي��ث��ي��ات ال��ح��ك��م أن 
السير  االعتماد على إح��دى فقرات قانون 
يكون  أن  السيارة  على سائق  تحتم  التي 
»ب��اس��ت��م��رار ف��ي وضعية االس��ت��ج��اب��ة لكل 
متطلبات القيادة« ال يمكن تطبيقها هنا، 
»إذ إن النقاب ال يمّثل أي خطر ألنه يسمح 
ل��ل��رأس ب��ال��ح��رك��ة«. وت��زام��ن ق���رار املحكمة 
أخ��رى في ضاحية »مانت  رّد محكمة  مع 
ال جولي« )شمال باريس( دعوى املحجبة 
ف���اط���م���ة ع����اط����ف ع���ل���ى م�����درس�����ة ح��ض��ان��ة 

أثناء  الحجاب  »ارتدائها  صرفتها بحجة 
ع��م��ل��ه��ا«. وق����د ل���وح���ظ أن ق���اع���ة امل��ح��ك��م��ة 
استقبلت الحكم بالتصفيق، وقال عدد من 
»إن��ه��م تنفسوا الصعداء«  األط��ف��ال  أه��ال��ي 
ي���م���ّس بمستقبل  »األم�����ر  أن  ي�����رون  ألن���ه���م 
مجتمعنا«. ويأتي هذا التقّلب والتناقض 
ارتدادًا لتأثيرات الخطاب حول الهوية في 
االنتخابات  التي تسبق  األخ��ي��رة  األش��ه��ر 
ال���رئ���اس���ي���ة، ال���ت���ي ي��ت��ف��ق ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى أن 
املهاجرين واألمن  يكون  »محورها سوف 
نيكوال  الرئيس  ل��ه  كما خطط  واإلس����ام« 
ساركوزي، املرشح املحتمل لخافة نفسه. 
وأسس ساركوزي لهذا الخطاب في محاولة 
السترداد الناخب اليميني الذي هجره في 
االنتخابات املناطقية ليعود إلى »مراجعه 
اليمينية  الوطنية  الجبهة  أي  األص��ل��ي��ة«، 
لوبن  م��اري  يتزعمها ج��ان  التي  املتطرفة 
البنته  »ت��وري��ث��ه��ا«  ل��� ويستعد  ع��ام��ًا(   82(
م��اري��ن ل��وب��ن. وب��ال��ف��ع��ل، اح��ت��ل��ت األخ��ي��رة 
واجهة اإلعام قبل يومن بتصريح ناري 
رأت فيه أن »صاة الفرنسين املسلمن في 
الطريق أمام أبواب الجوامع تمّثل احتااًل 

شبيهًا باالحتال النازي«. 

ال��ف��ع��ل،  أث������ار م���وج���ة م����ن ردود  ت���ص���ري���ح 
إذ س����ارع����ت ل��ج��ن��ة ح���ق���وق اإلن����س����ان إل���ى 
»التسبب  لوبن بتهمة  تقديم دع��وى على 
ب��ال��ت��م��ي��ي��ز وب����ث ال��ك��راه��ي��ة وال���ع���ن���ف« بن 
ال����ف����رن����س����ي����ن. ك����م����ا ه�������رع ال���س���ي���اس���ي���ون، 
ك���ل ألس��ب��اب��ه وأه����داف����ه، إل����ى ال���ت���ب���اري في 
»ش�����ج�����ب« ه������ذه ال���ت���ص���ري���ح���ات؛ ال���ن���اط���ق 
امليزانية،  وزي��ر  الحكومة،  باسم  الرسمي 
ال����ش����ي����راك����ي ف����ران����س����وا ب����������اروان وص��ف��ه��ا 
ب��أن��ه��ا »اس��ت��ف��زازي��ة ت��ش��ي��ر إل���ى أن م��اري��ن 
ل��وب��ن اب��ن��ه ج��ان م���اري ل��وب��ن«، أم��ا وزي��رة 
التعليم العالي، الشيراكية أيضًا، فاليرير 
بيكريس فرأت أنها »مفرطة وتحريضية« 
أي حلول  »ال تحمل  أن��ه��ا  أن تضيف  قبل 
واق����ع����ي����ة«. أم�����ا رئ���ي���س ال���������وزراء ال���س���اب���ق، 
كام  فوصف  فابيوس،  ل��وران  االشتراكي 
ل���وب���ن ب���أن���ه »ف���ض���ائ���ح ت���خ���رج م����ن م��ن��زل 
واح����د«. وط��ال��ب ب��ال��ت��ح��رك ح��ت��ى »ال يقال 
إننا نلعب لعبة اليمن املتطرف«. وأضاف 
أن »لكلمة االحتال النازي صدى رهيبًا«، 
ف���ي إش������ارة إل����ى م��ح��رق��ة ال���ي���ه���ود. رئ��ي��س 
اليهودية،  للمؤسسات  التمثيلي  املجلس 
لوبن  أن تصريحات  رأى  باسكيه،  ريشار 

أن »الصاة في الشوارع  ليست استفزازًا 
وال ت��ح��م��ل أي م��ع��ان س��ي��اس��ي��ة«. ون��اش��د 
بوضع  مجهودهم  تكملة  فرنسا  بلديات 
صاالت في تصرف املسلمن، ألنه يخشى 

»استقطاب السلفين للمؤمنن«. 
ك�������ل ه���������ذا ل�������م ي����م����ن����ع ل������وب������ن م�������ن إع���������ادة 
تصريحاتها وإعطاء »تفسيرات« ملا أرادت 
قوله. ورأت في مقابلة مع إذاع��ة »أوروب��ا 
مليليشيات  ال��س��م��اح  »ع����دم  ي��ج��ب  أن����ه   »1
خاصة بتنظيم السير وسد الطرقات«، في 
إشارة إلى وقف السير في بعض الشوارع 
عند صاة يوم الجمعة في بعض األحياء 
الباريسية. وأضافت أنها تقصد املسلمن 
الذين لديهم »أهداف سياسية وراء الدين 
وال����ذي����ن ي���ط���وع���ون ق���وان���ن ال��ج��م��ه��وري��ة« 
على أساس أن »الصاة في الشارع تعبير 
س��ي��اس��ي«. ودع����ت امل��س��ل��م��ن إل���ى ال��ذه��اب 
إلى »الجوامع الفارغة الكثيرة في فرنسا«. 
ل��ت »مل�����اذا ي��أت��ي أب���ن���اء ال��ض��واح��ي  وت��س��اء
ل��ل��ص��اة ف��ي ب���اري���س؟«، م��وض��ح��ة أن ه��ذا 
ال��ت��ص��رف ه��و ت��ص��رف س��ي��اس��ي. وش���ّددت 
على أن الجبهة الوطنية ليست »شوفينية 

وال عنصرية«. 
ويرى بعض املراقبن أن فتح هذه »املعركة« 
ال���ي���وم ه���و ل��ل��ت��ش��دي��د، م���ن ج���ان���ب ال��ي��م��ن 
امل��ت��ط��رف، على أن »جماعة س��ارك��وزي قد 
تناست هذا الخطاب«، ألن لوبن ت��درك أن 
للتقدم  ال��وس��ط��ي  ال��ي��م��ن  عليها إض��ع��اف 
بن الناخبن. وبالفعل غابت تصريحات 
الداخلية  وزي��ر  وخصوصًا  الساركوزين، 
بريس هوتوفو، الذي يتعاطى مع املسألة 
بمقاربة خاصة ليست بعيدة عن مقاربة 
اليمن املتطرف، وهو سبق أن حكم عليه 

بغرامة بسبب تصريحات عنصرية.
وع���ل���ى ه���ام���ش ي��م��ي��ن��ي��ي ال���ح���زب ال��ح��اك��م، 
ت���ب���رز ت��ص��ري��ح��ات ال��ش��ي��راك��ي��ن، وب��ي��ن��ه��م 
»النجم الصاعد« في حزب تجمع األكثرية 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ج����ان ف���ران���س���وا ك���وب���ي���ه، ال���ذي 
ش��ج��ب ت��ص��ري��ح��ات ل���وب���ن. وح����ن سئلت 
األخيرة عن كامه، أجابت »إن كوبيه هو 
حليفي املوضوعي« ألنه يدرك أن ال حلول 
ع��ن��د ح��زب��ه. وأض���اف���ت أن »ك���ل م��ا يتمناه 
كوبيه هو فشل س��ارك��وزي في انتخابات 

العام املقبل«.

اليمين الشيراكي
 يتصّدى لوريثة الجبهة 

الوطنّية اليمينّية 
والساركوزّيون يصمتون

مارين لوبن تفتح باب االستقطاب بوصف املصّلني املسلمني باملحتّل النازي

فرنسا: صراع على أصوات اليمني

مع كل اقتراب الستحقاق 
انتخابي تعود التصريحات 
العنصرية إلى الظهور في 
فرنسا. وبما أن االستحقاق 

الحالي هو االنتخابات 
الرئاسّية، فال بد من 

االستعداد باكرًا، وهو ما 
فعلته مارين لوبن مفتتحة 

الصراع على أصوات اليمني

بروني تشارك في االحتفال التقليدي لعيد امليالد في االليزيه أمس )اريك ففربرج ــ أ ب(

»ت���اع���ب ب��ال��ت��اري��خ« وأع���ل���ن ت��ض��ام��ن��ه مع 
رئيس املجلس التمثيلي الفرنسي، محمد 

موسوي. 
ب���دوره، رأى إم��ام جامع ب��اري��س، الرئيس 
ال��س��اب��ق ل��ل��م��ج��ل��س ال��ت��م��ث��ي��ل��ي ال��ف��رن��س��ي، 
دل��ي��ل ب��و ب��اك��ر، أن ل��وب��ن »ت��ط��رح ال��س��ؤال 
الصحيح«، وهو »غياب األماكن املخصصة 
لصاة املسلمن الفرنسين«. وأضاف أنه 
»إذا كانت الصاة تقام في الشوارع فسبب 
ذلك غياب املساحات الكافية«. وشّدد على 


