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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، فضاًل 
عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص 
العراق بشكل خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام. ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول 

عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة
زينب كايا: باحث يف مركز الشرق األوسط، وتقود حاليا مشروع حبثي لدراسة دور اجلهات الدولية يف تعزيز حقوق املرأة بعد 

تدخل اجليش مع الرتكيز على منطقة كردستان العراق.

يف 15 كانون األول عام 2015، نظم مركز الشرق االوسط ورشة عمل ألهم اخلرباء يف السياسة 
الداخلية واخلارجية لرتكيا، وهتدف ورشة العمل إىل شرح العالقة بني السياسة الداخلية الرتكية والسياسة 
اخلارجية هلا يف الشرق األوسط يف خضم الفرتة اليت تواجه فيها كل من تركيا واملنطقة حتديات كبرية وتشهد 

حتوالت مهمة، جيمع هذا العدد جمموعة من األوراق اليت ُقدمت يف ورشة العمل.
ويف  السهلة،  باملهمة  ليس  اخلارجية  وسياساهتا  للدول  الداخلية  السياسة  بني  الروابط  شرح  إن 
مواجهة ذلك، يعتمد كتاب هذه االوراق على الفكرة الرئيسة على أن قرارات السياسة اخلارجية تتخذ 
من قبل حكومات متأثرة داخليا بالبيئة السياسية احمللية ودوليا بتصورات التهديدات والفرص، ويقرتحون 
أن كمية الطاقة املكتسبة يف احلكومة ومدى الرأي العام يف اجملتمع يؤثر على القرارات اليت تؤثر يف صنع 
السياسة اخلارجية بطرق ملموسة، وهذا الرأي ال يهتم بالتعقيدات احمللية يف تركيا وال بتعدد اجلهات الفاعلة 
السياسة  تشكل  اليت  العوامل  والتارخيية  والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية  احلكومية  وغري  احلكومية 
اخلارجية الرتكية، ومع ذلك ومن أجل تضييق النطاق وإنشاء حتليل متماسك، تركز هذه االوراق على 

املستوى احلكومي وعلى املسألة الكردية والعوامل احمللية واإلقليمية.
وعلى الصعيد الداخلي، عقدت تركيا مرحلتني انتخابيتني عامة يف نفس العام، ويف حني خسر 
حزب العدالة والتنمية األغلبية االنتخابية يف انتخابات حزيران 2015، إال انه استعادها يف شهر تشرين 
الثاين، منذ منتصف عام 2015، مر البالد بأكثر الفرتات العصيبة يف تارخيه، وخالل هذا الوقت عاد 
الصراع مع حزب العمال الكردستاين )PKK( اىل الواجهة، اذ شهدت البالد أكرب هجمات إرهابية على 
املدنيني منذ إنشائها، وهذا عمق من االستقطاب السياسي، وعالوة على ذلك، أصبحت السياسة أمنية 
أكثر وتوسع تعريف اإلرهاب ليشمل جمموعة واسعة من األنشطة، وأصبحت احلكومة حساسة بشكل 
خاص جتاه أي انتقاد لسياساهتا، مما أدى إىل زيادة عدد املالحقات القضائية، واستمرت هذه التغريات 

بالتأثري على البالد يف عام 2016.
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وعلى الصعيد اإلقليمي، اتبعت حكومة حزب العدالة والتنمية سياسة تعميق الروابط مع الشرق 
األوسط، وعملت زيادة قوة وسلطة حزب العدالة والتنمية ألكثر من عقد من الزمان على زيادة قدرات 
احلزب على توليد السياسات اخلارجية مع جتاهل املوقف الرتكي التارخيي “التواصل باحلد األدىن مع الشرق 
العملية  النتائج املتوقعة، يف هذه  األوسط”، ان سياسة احلكومة “ال مشاكل مع اجلريان” مل تؤد إىل 
وخاصة يف السنوات األخرية، أطرت احلكومة الرتكية التهديدات على أمنها القومي من خالل الرتكيز على 

القضية الكردية، لعب هذا التصور دورا يف صياغة السياسة اخلارجية حلزب العدالة والتنمية يف املنطقة.
قوته  توحيد  على  والتنمية  العدالة  حزب  قدرة  حول  تفصيال  األوراق  من  جمموعة  أول  ستقدم 
السياق فإن  الداخلية واإلقليمية، ويف هذا  لتوليد رأي عام غري مقاوم جتاه سياساته  الداخلية والسلطة 
احلكومة متكنت من تطوير االسرتاتيجيات اليت ال تدفع هبا ضريبة كالمية وال تأخذ يف االعتبار معارضة 
اآلراء ومجاعات املصاحل احليوية داخليا وخارجيا. ويوضح غونيس مراد تيزغور االجتاهات التارخيية واملعاصرة 
يف النظام السياسي الرتكي الذي أدى إىل صعود حزب العدالة والتنمية، مث يقوم مندريس سينار بتتبع 
العمليات اليت قام من خالهلا حزب العدالة والتنمية بتوحيد قواه، ويتوقع ناز ماسراف االجتاهات املستقبلية 
للسياسة الداخلية الرتكية على املدى القصري والطويل، وأخريا حيلل افرين بالتا السياسة الكردية والصراعات 

طوال حكم حزب العدالة والتنمية.
وتقدم ما تبقى من أوراق حتاليل للعوامل اإلقليمية اليت تشكل جوهر السياسة تركيا اخلارجية مع دول 
اجلوار لشرح الروابط بني السياسة الداخلية واخلارجية لرتكيا، إذ حتلل إليزابيث فرييس حتلل سياسة تركيا جتاه 
الالجئني تارخييا واليوم، وحيقق بيل بارك بتطورات كيفية تصور حكومة إقليم كردستان )KRG( لعالقاهتا 
مع تركيا، ويتناول آيدن سيلسني بالتفصيل سياسات تركيا جتاه إقليم كردستان، ويصف غوين يلدز األسباب 
الكامنة وراء رد فعل تركيا جتاه كردستان سوريا ذات احلكم الذايت االن، وأخريا، خيلص جنكيز جاندار اىل 

حتليل العالقة املعقدة بني السياسات الكردية احمللية حلزب العدالة والتنمية وسياساته يف الشرق االوسط.
يهدف هذا العدد لتقدمي معلومات قيمة لألكادمييني واخلرباء وصناع السياسة املهتمني يف السياسة 
للمسامهني  القوي  والتجرييب  التحليلي  النهج  قاد  وقد  األوسط،  الشرق  يف  اخلارجية  وسياستها  الرتكية 
ووعيهم العميق حول تأثري العوامل احمللية واإلقليمية على شكيل سياسات تركيا يف الشرق األوسط اىل 
تقدمي حتليل منهجي وغين. نيابة عن مركز الشرق األوسط، أود أن أشكر رئيسة قسم الدراسات الرتكية 
املعاصرة يف املركز إسراء اوزيغورك ملساعدهتا ودعمها يف إدارة ورشة العمل، كما وأود أن أتوجه بالشكر 
إىل دنيز زيريك وجونول تول وسرهات إركمني الذين قدم عرضهم التقدميي الثاقب يف هذا احلدث يف شهر 
كانون االول الكثري من املعلومات هلذا العدد، وأخريا أود أن أعرب عن امتناين جلميع الكتاب ملسامهتهم 

الرائعة ولتعاوهنم املذهل يف كل مراحل العملية اليت أدت إىل اخراج هذا املنشور.
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االجتاهات التارخيية واملعاصرة يف نظام احلزب السياسي الرتكي
غونيس مراد تيزكور: رئيس مركز جالل الطالباين للدراسات السياسية الكردية يف جامعة وسط فلوريدا.

شهدت الفرتة اليت تلت االنتخابات الربملانية يف حزيران عام 2011، واليت رسخت صورة اهليمنة 
السياسية حلزب العدالة والتنمية )AKP(، سلسلة من األحداث غري املسبوقة يف تاريخ تركيا املعاصر، ففي 
28 كانون االول عام 2011، قصفت مقاتلة تركية جمموعة من املهربني األكراد الذين يعربون احلدود 
من كردستان العراق مما أسفر عن مقتل 34  قروي، وكان هذا املثال األكثر دموية ملقتل املدنيني على 
يد القوات احلكومية منذ االنتقال إىل الدميقراطية املتعددة األحزاب يف عام 1950، ومل خيضع أي من 
مسؤويل الدولة للمحاكمة بسبب اجملازر، ويف أواخر شهر أيار عام 2013، حتول احتجاج حملي ضد هدم 
حديقة جيزا الصغرية وسط اسطنبول إىل مظاهرات وطنية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية مما أدى إىل 
قيام الشركة برد فعل الشرطة غري مناسب، وشارك يف هذه املظاهارات املاليني من الناس، ومعظمهم مل 
يستخدم العنف، وأصبحت احتجاجات جيزا أكرب املظاهرات املناهضة للحكومة يف كل تاريخ اجلمهورية 
احلكومة  يف  بارزين  أعضاء  الفساد  مكافحة  حتقيقات  طالت   ،2013 عام  االول  ويف كانون  الرتكية، 
هناية  الثالث  احللقات  األعمال، ومتثل هذه  السياسيني ورجال  بني  النطاق  تواطئ واسع  وكشفت عن 
حتالفات حزب العدالة والتنمية مع ثالث جمموعات لعبت دورا يف صعوده، وادى اإلفالت من العقاب 
يف أعقاب مذحبة روبوسكي يف عام 2011 اىل اصابة شرائح واسعة من اجملتمع الكردي خبيبة االمل واليت 
كانت داعمة حلزب العدالة والتنمية، وان املعاملة الوحشية للمتظاهرين يف قضية جيزا على أيدي الشرطة 
قوضت دعم املثقفني الليرباليني حلزب العدالة والتنمية والذين دعموا بقوة احلزب خالل صراعه على السلطة 
مع اجليش والقضاء العايل، حولت حتقيقات مكافحة الفساد لشهر كانون االول من عام 2013 حركة 

غولني من أحد احللفاء الرئيسيني حلزب العدالة والتنمية إىل عدوها.
وعلى الرغم من هذه التحديات، حصل حزب العدالة والتنمية على مكاسب كبرية يف االنتخابات 
احمللية لشهر أذار عام 2014، وحدثت أسوأ كارثة صناعية يف التاريخ الرتكي )اليت أدت إىل وفاة 301 
عامل منجم يف غرب األناضول( يف أعقاب هذه االنتخابات، ورغم ذلك، فاز رجب طيب أردوغان 
بسهولة يف أول انتخابات رئاسية بعد بضعة أشهر. كانت أعمال الشغب يف اكتوبر عام 2014 واليت 
أودت حبياة أكثر من 50 شخصا يف املدن الكردية امثلة مشؤومة للعنف الذي ميكن أن يشمل تركيا يف 
النصف الثاين من عام 2015، ويف أعقاب هذه األحداث، وبعد ضعف األداء االقتصادي، خسر حزب 
العدالة والتنمية األغلبية الربملانية يف انتخابات حزيران عام 2015، وبعد فرتة وجيزة، استهدف هجوم 
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انتحاري نشطاء يساريني اثناء زيارهتم لبلدة سروج احلدودية مشال كوباين، حيث اشتبك املسلحون األكراد 
بنجاح مع الدولة اإلسالمية مبساعدة الضربات اجلوية األمريكية يف خريف عام 2014، وقتل 34 فردا 
يف هذا االنفجار، وأدى هجوم داعش اىل وضع حد هنائي لوقف إطالق النار اهلش بني احلكومة الرتكية 
العنف بسرعة إىل مستويات غري  2013، وصعد  أوائل عام  واملتمردين االكراد والذي كان ساريا منذ 
مسبوقة منذ عام 1999، واسفر النزاع املسلح عن مقتل 600 شخص على األقل خالل مخسة أشهر، 
ويف الوقت نفسه، ويف مواجهة فشل املخابرات  كجزء من احلكومة، قتل هجوم انتحاري اخر لداعش 
102 شخص يف مسرية السالم اليت حضرها النشطاء اليساريني واألكراد يف وسط ساحة رئيسة يف أنقرة 

يف العاشر من تشرين االول.
بالنظر إىل هذه اخللفية، فقد فاجئ فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة يف انتخابات تشرين 
الثاين واليت مكنت احلزب من استعادة األغلبية الربملانية العديد من املراقبني على حني غرة.،وقد كشفت 
هذه  مسؤولية  أردوغان  وزعيمه  احلزب  حيملون  ال  تركيا  يف  الناخبني  من  العديد  أن  االنتخابات  نتائج 
املشاكل، ومن املفارقات، بينما ان أردوغان وعلى حنو متزايد جيسد السلطة السياسية ويقوض استقاللية 
املؤسسات االقتصادية والسياسية، اال انه يظهر كالسياسي الوحيد القادر على ضمان استقرار ومنو البالد، 
ويف حني ميثل اعتالئه للسلطة التطور التارخيي للحق الرتكي وملهمته يف دمج املسلمني األتقياء يف النظام 

السياسي، اال أن لديه آثار سلبية على الصراع الدميقراطي.

ميزة اليمينيون
حدث الزخم األويل إلرساء الدميقراطية يف تركيا يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وجعل التهديد 
السوفيايت التحالف الغريب بقيادة الواليات املتحدة يوجه نظره حنو أمن تركيا، ويف هذا السياق اجليوسياسي، 
سهل إدخال النظام الربملاين عن طريق الصراعات بني النخب السياسية الرتكية اليت لن تقلل اختالفاهتا 
األيديولوجية من التزامهما املشرتك بالنظام اجلمهوري الغريب، وشكل احلزب الدميقراطي  )DP(، الذي 
شكله جمموعة من السياسيني الذين انشقوا عن حزب الشعب اجلمهوري الذي أسس اجلمهورية، أول 
حكومة منتخبة شعبيا يف عام 1950 وحكموا البالد حىت اإلطاحة هبا بإنقالب عسكري يف عام 1960،  
وجمد شعار احلزب الديقراطي “الرجل العادي” وهدف إىل تصحيح “جتاوزات” حكم احلزب الواحد 
حلزب الشعب اجلمهوري )1922 - 1950(، واألهم من ذلك فك القيود املختلفة على اجلمهور الواعظ 

وأهل السنة واجلماعة.
تركيا يف  االنتخابات يف  مبعظم  الدميقراطي  احلزب  عباءة  اليت كانت حتت  االحزاب  فازت  فقد 
العقود الالحقة، مع استثناء السبعينيات، يف الواقع، حكمت األحزاب اليمينية املختلفة تركيا ألكثر من 
مرة منذ إدخال االنتخابات الدميقراطية ، ويف املقابل، مل تتمكن األحزاب اليسارية أبدا من احلصول على 
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األغلبية الربملانية الالزمة لتشكيل حكومة احلزب الواحد. وفاز خليفة احلزب الدميقراطي ، حزب العدالة 
لسليمان دميرييل يف انتخابات عامي 1965 و 1969، لقد كان ضعيفا ولكنه واصل تشكيل حكومات 
ائتالفية كشريك كبري يف السبعينيات، وشهدت الثمانينيات صعود حزب الوطن االم لتورغوت اوزال الذي 
بقي يف السلطة بني عامي 1983 و 1991، وتعرف فرتة 1991 - 2002 بعهد احلكومات االئتالفية، 
ويف حني مل يتمكن اي حزب مييين وسط من حتقيق اهليمنة االنتخابية خالل هذه الفرتة، اإل ان كال من 
حزب الوطن االم وخليفة احلزب الدميقراطي) حزب الطريق القومي( واصال الطريق الصحيح احلز ليكونا يف 
احلكومة، واسفر فوز حزب العدالة والتنمية يف انتخابات 2002 عن العودة إىل حكم احلزب الواحد الذي 
اعاد لالذهان جمد احلزب الدميقراطي وحزب العدالة وحزب الوطن االم، ويف حني مت تأسيس حزب العدالة 
التكوين االوىل يف األوساط السياسية  والتنمية يف املقام األول من قبل السياسيني الذين قضوا سنوات 

اإلسالمية، اإل انه وضع نفسه أيضا كاحلزب الذي حيمل إرث احلزب الدميقراطي.
ان هنج علم االجتماع السياسي التقليدي هو السعي للحصول على أسباب هذه امليزة اليمينية يف 
السياسة الرتكية يف التكوينات التارخيية للعالقات بني الدولة واجملتمع واليت تضع النخبة مع قاعدة اجتماعية 
ضيقة وأجندة حديثة ضد اجلماهري الكبرية املمتعضة من بعض جوانب هذه االجندة، ويف حني فشل هذا 
التمييز الثنائي املبسط يف تسليط الضوء على التعقيدات الدميقراطية يف تركيا، اال انه ركز على واحدة من 
االنشقاقات الرئيسة لرتكيا، وطاملا توحدت القوى السياسية اليمينية حول حزب واحد وجتنبت التجزئة، 
فهي ليست عرضة للهزائم االنتخابية، وبينما كان اليسار الرتكي السائد يرتبط مع هذه األجندة احلديثة، 
اال انه مل حيقق اي جناح انتخايب يف التواصل مع شرائح كبرية من اجملتمع الذي حيمل القيم احملافظة والذي 

يبقي تقيا للغاية، ويظهر حزب العدالة والتنمية كالتشكيل األحدث واألجنح هلذه اهليمنة اليمينية.
وكانت للهيمنة االنتخابية لألحزاب السياسية اليمينية آثار متناقضة للدميقراطية الرتكية اليت كانت 
يف املاضي تعاين اوال من عدم املساواة الفئوي الذي يقوض فرص الوصول واحلصول على متثيل يف النظام 
السياسي، وثانيا قوة اضافية برملانية تقييد حكم السياسيني املنتخبني، وفيما يتعلق بالسابق، كان للدولة 
الرتكية حتيزات عرقية وطائفية وعلمانية تعرقل وبدرجات متفاوتة التمثيل السياسي لعدد كبري من املواطنني، 
خبصوص والالحق، مثل االستقالل السياسي للجيش الرتكي هتديدا مستمرا لالستقرار الربملانية وسالمة 
نفوذ كبري على  السرية مع  الثقة  والثالث واألكثر حداثة كان حتدي صعود شبكات  اإلنسان،  حقوق 
شؤؤون السياسية شؤون، ومثال على هذه الشبكات هي حركة غولني، الذي طغت مدنيته املعوملة على 
نشاط اجملتمع من خالل خطط ومؤامرات أعضائه يف األجهزة الرئيسية لبريوقراطية الدولة مثل القضاء 

والشرطة.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

8

من الضحية إىل النصر
مثل أحزاب ميني الوسط يف العقود السابقة كاحلزب الدميقراطي لعدنان مندريس يف اخلمسينيات 
وحزب العدالة لسليمان دميرييل يف الستينيات، وحزب الوطن االم لتورغوت اوزال يف الثمانينيات، اتبع 
حزب العدالة والتنمية هدفني مؤديني إىل الدميقراطية الرتكية، ولكن، خالفا لالحزاب السابقة، حققت 
القوانني  معظمه  والتنمية  العدالة  حزب  الغى  أوال  مساعيه،  يف  ملحوظا  جناحا  والتنمية  العدالة  حزب 
العلمانية اليت تعيق املشاركة العامة للمسلمني األتقياء فقط بعد عشر سنوات من التدخل العسكري يف 
عام 1997 والذي سعى للقضاء على نفوذ اإلسالميني يف السياسة، قدم حزب العدالة والتنمية اسرتاتيجي 
الشعور كضحية اليت حيملها املسلمني األتقياء كمحور لرسالته لكسب والء ال يتزعزع من خالل متثيلهم 
يف مجيع مراتب الدولة واجملتمع، ومما ال شك فيه ان جتربة أردوغان لفرتة قصرية يف السجن منحته املزيد 
من األصالة على مطالبة حزبه بتمثيل املسلمني األتقياء الذي كانوا منبوذين يف اجلمهورية، وروض حزب 
العدالة والتنمية ايضا سلطة اجليش، قوة قدمت هتديد وجودي للتعددية السياسية مع تارخيها املتكرر من 
التدخالت واملمارسات خارج نطاق القضاء، ويف صراعها مع اجليش، حصل حزب العدالة والتنمية على 
دعم كبري من شبكة غولن، واملثقفني الليرباليني، والرأي العام الكردي فضال عن اجلهات الفاعلة اخلارجية 

الرئيسة مثل االحتاد األورويب.
العدالة  قوة حزب  تعزيز  بأن  التفاؤلية  النظرة  الرتكية يف حتدي  الدميقراطية  االخفاقات  استمرت 
اإلسالمية  “الضحية  ان شعور  الواقع،  يف  فيه،  لبس  ال  الذي  الدميقراطي  التقدم  إىل  سيؤدي  والتنمية 
السنية” اليت كانت القوة الداخلية الدافعة إلصالحات حزب العدالة والتنمية قد حتولت اآلن إىل موقف 
لالنتصارات اليت تفاقم التحيزات العرقية والطائفية للسلطة السياسية يف تركيا، وعالوة على ذلك، كان 
للتطور اجليوسياسية منذ األزمة االقتصادية لعام 2008 آثار ضارة على الكفاح الدميقراطية يف تركيا، وقبل 
عام 2008، كانت عضوية االحتاد األورويب مركزية للسياسة اخلارجية الرتكية ومقيدة للنزعات السلطوية 
للحكومة، ومبا أن االحتاد األورويب فقدت تدرجييا أمهيته للناخب الرتكية وللجمهور، اعترب حزب العدالة 
والتنمية االنتفاضات العربية عام 2011 كفرصة غري مسبوقة لطلب قوة إقليمية، وتوقعت خنب حزب 
العدالة والتنمية بأن االنتفاضات ستجلب القوى االسالمية الشعبية إىل السلطة مع أيديولوجيات مماثلة 
حلزب العدالة والتنمية، لكن هذا التوقع حتول إىل خيبة أمل مريرة، وخاصة بعد سقوط مجاعة اإلخوان 

املسلمني يف مصر وحتول االنتفاضة السورية إىل حرب اهلية.

التحول الطائفي
الطائفية،  اخلالفات  مع  للتداخل  السياسية  االنتماءات  متيل  حيث  اإلقليمي  السياق  هذا  يف 
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الطائفي على حنو متزايد، وان هذا فرق مهم بضع حزب  العدالة والتنمية على اخلطاب  اعتمد حزب 
العدالة والتنمية بعيدا عن أحزاب ميني الوسط السابقة مع حتيز صارخ اقل جتاه السنة، وقد أبرز أردوغان 
بصراحة اهلوية العلوية لكمال قليتش دار أوغلو،  زعيم حزب الشعب اجلمهوري، خالل احلملة االنتخابية 
طور حزب  نفسه،  الوقت  ويف  االتقياء،  السنة  الناخبني  نظر  يف  مسعته  لتشويه  حماولة  يف   2011 عام 
العدالة والتنمية واملثقفون  إطار طائفيا للحرب األهلية السورية حيث يقوم نظام األقلية العلوية القمعي 
)االختالفات التارخيي الثقافية مع العلويني يف تركيا مت جتاهلها( بالذبح وبوحشية غالبية السكان السنة، 
وبينما زادت حدة العنف، اكتسبت اجلماعات اإلسالمية اليت اختريت من قبل حزب العدالة والتنمية 
رؤية عامة غري مسبوق وحصلوا على املوارد الضرورية، مث أصبحوا من املؤيدين املتحمسني للكفاح املسلح 
ضد نظام األسد، ويف غياب أي جهد حكومي جاد ملنعهم، انظم عدد كبري من املواطنني االتراك اىل 

اجلماعات اجلهادية يف سوريا.
وكان هلذه السياسة نتيجة غري متوقعة ووخيمة، اال وهو صعود داعش وأيديولوجية التكفري السلفي 
اجلهادية يف عام 2013، وقد وجدت اجلماعات السلفية اجلهادية يف تركيا أرضا خصبة للتجنيد يف ظل 
غياب الرقابة احلكومية، وكانت هذه اجملموعات اإلسالمية هي الوحيدة اليت أبقت على مسافة من حكومة 
حزب العدالة والتنمية وعرضت نسخة متزمتة من إسالم جذاب لألفراد وهذا يتوافق مع عدم وجود حكومة 
إسالمية حقيقية يف تركيا، ان صعود هذا الشكل املتطرف من اإلسالم يف هذا الوقت عندما كان حزب 
اسالمي ما يف السلطة يناقض التوقعات العلمية بأن االعتدال يأيت بشكل طبيعي على حساب التطرف.

يف صيف عام 2013، أطاح اجليش املصري مبحمد مرسي، وهو أول شخص اسالمي يتم انتخابه 
ملنصب الرئاسة يف انتخابات حرة ونزيهة يف مصر، من خالل اعتماد خطاب الضحية، أطر أردوغان 
وأنصاره احتجاجات جيزا مبثابة “حماولة انقالب” تزامنت مع أحداث مصر، واهتم أردوغان متظاهرب 
جيزا باإلفتقار لالحرتام األساسي لإلسالم واهتمهم بإهتامات ال أساس )مثل الشرب البرية يف مسجد أو 

االعتداء على امرأة حمجبة( من أجل حتشيد قاعدته الشعبية.
وبينما أصبح حزب العدالة والتنمية أكثر طائفية من أحزاب ميني الوسط يف العقود السابقة، اال انه 
كان أيضا أكثر ليربالية فيما يتعلق بدور اهلوية العرقية يف السياسة الرتكية، وقد أستوحيت هذه اإلصالحات 
الكردية من املوقف الذي يؤكد اهلوية االسالمية املشرتك لتجاوز االختالفات اللغوية، وتتناسق مع تسليط 
الضوء على اهلوية السنية يف الشؤون العامة، وعالوة على ذلك، فإن حتدي حزب العدالة والتنمية املباشر 
للسلطة السياسية للجيش ساهم يف جاذبيته بني املواطنني األكراد، وي على النقيض، واحتمدت احزاب 
الوسط منذ احلزب الدميقراطي يف املقام األول على الوجهاء االكراد واحملسوبية يف العالقات من أجل حشد 
أصوات األكراد، ومع ذلك، فإن التغريات الشعبية املتزايدة وتصاعد جاذبية القومية الكردية جعل اسرتاتيجية 
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حزب العدالة والتنمية يف احلقوق الثقافية حتت خطاب األخوة اإلسالمية غري كايف وقدمي، وشجع احلكم 
الذايت لالكراد يف سوريا اجلناح العسكري للحركة القومية الكردية اليت هتدف لتكرار هذا النجاح يف املدن 
الكردية يف تركيا من خالل الكفاح املسلح، وبعد انتخابات حزيران عام 2015، يبدو ان الدعم الكردي 
حلزب العدالة والتنمية قد تضائل، وأسفرت محالت الشرطة واجليش ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاين 
يف املناطق احلضرية املزدمحة للغاية عن انتهاكات يف حقوق اإلنسان وسقوط ضحايا من املدنيني، ودل ايضا 
على العودة إىل سياسات االمن اوال يف بداية التسعينيات، وال تزال القومية الكردية، اليت استعصت على 
كل من حزب الوطن االم و حزب الطريق القومي، متثل التحدي األكرب حلزب العدالة والتنمية، يف الوقت 

الذي يبدو فيه أن احلزب يفتقر إىل االسرتاتيجيات والسياسات املالئمة إلدارهتا.

هشاشة السلطة يف تركيا
ان تطور حزب العدالة والتنمية من الطرف اليميين االصالحي اىل قوة أغلبية مستفيدة من تفاقم 
االنقسامات االجتماعية يف تركيا يف وقت تصاعدت فيه التوترات اجليوسياسية ترك الدميقراطية الرتكية يف 
حالة كئيبة، ويف أعقاب صراعها على السلطة مع حركة غولني، توصل حزب العدالة والتنمية اىل تسوية مع 
اجليش، اهنى هذا التحول استعداد احلكومة لدعم املالحقات القضائية جتاه ضباط األمن املتهمني بارتكاب 
انتهاكات ضد حقوق اإلنسان يف التسعينيات وتقدميهم للمحاكمة، وتفتقر أحزاب املعارضة لالسرتاتيجيات 
لتحدي اهليمنة االنتخابية حلزب العدالة والتنمية يف ضوء علم االجتماع السياسي للناخبني االتراك، وتلقى 
ربع  الدعم من  أوغلو،  دار  قليتش  قيادة كمال  الرئيس حتت  املعارض  احلزب  اجلمهوري،  الشعب  حزب 
الناخبني، ولكنه ال يزال ضعيفا ملواجهة حزب العدالة والتنمية، وفشل حزب الشعوب الدميقراطي، الذي 
قام بأداء قوي غري متوقع يف حزيران عام 2015 ، يف التغلب على فكرة الكفاح املسلح اليت عززت من 
جتربة كردستان السورية واالخنراط يف بناء التحالفات غري عنيفة واليت كانت أمرا ضروريا للتعبئة الشعبية خاج 
نطاق العرق، وقدمت احتجاجات جيزا ولفرتة وجيزة حتدي مل يسبق له مثيل لسلطة أردوغان، ولكنها أيضا 
عميقت االنقسامات االجتماعية قبل انتهائها، ان عملية االنضمام إىل االحتاد األورويب واليت كانت الدافع 
اخلارجي الكبري للتحول اىل الدميقراطي خالل سنوات حزب العدالة والتنمية تبدو اآلن غري ذات صلة مع 
النظام السياسي الرتكي، ويف حني أن أزمة الالجئني وصعود داعش يساهم يف أمهية تركيا اجليوسياسية، اال 

أهنا تقوض استعداد االحتاد األورويب وقدرته على منع انتهاكات حقوق اإلنسان. 
ومع ذلك، هناك جانب مضيء، ففي الوقت الذي فرض فيه الرئيس أردوغان هيمنته الشخصية 
على السياسة الرتكية وهنى استقالل مؤسساهتا، اال ان حكمه يفتقر إىل أساس مؤسسي قوي، لدى تركيا 
املعاصرة،  الدميقراطيات  العديد من  يبلغ عمرها 65 سنة وهذا أطول من  السياسية  التعددية  تاريخ من 
ويفتقر حزب العدالة والتنمية إىل اهلوية احلزبية القوية ويعتمد اعتمادا كبريا على تدخالت أردوغان املباشرة 
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للحفاظ على متاسكه، ومن غري املرجح ان يؤدي نظام دستوري إىل نشوء مؤسسات جديدة حتت السيطرة 
الكاملة لرئيس اجلمهورية باعتبار ان حزب العدالة والتنمية ال يزال حيتاج إىل تعاون األطراف األخرى. 
وبالتايل، فإن احلكم الشخصي السريع الزوال، والطبيعة التعددية اليت ال ميكن اختزاهلا يف السياسة الرتكية، 
وضعف االقتصاد الرتكي قد يؤدي إىل ساحة انتخابية أكثر جتزئا ومنافسة، واليت ميكن بدورها أن تبشر 

بعهد جديد من اإلصالح الدميقراطي.

اسرتاتيجيات الطاقة يف تركيا حلزب العدالة والتنمية 
مندريس سينار: أستاذ يف قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة بشكتاش - أنقرة.

إن حزب العدالة والتنمية هو احلزب السائد يف تركيا منذ االنتخابات األوىل اليت فازوا فيها عام 
2002، وقد زاد حزب العدالة والتنمية من نسبة أصواته من 35  يف املئة يف عام 2002 إىل 47 يف املئة يف 
عام 2007 مث اىل 49 يف املئة يف عام 2011، متمتعا بأغلبية مرحية جدا وشكل حكومة احلزب الواحد، 
إال ان هذا االجتاه واجه انتكاسة يف انتخابات 7 حزيران عام 2015، عندما فشل حزب العدالة والتنمية 
يف احلصول على ما يكفي من املقاعد لتشكيل حكومة احلزب الواحد على الرغم من الفوز ب 40 يف 
الرئيس أردوغان  املئة، ويف أعقاب ذلك، استخدم  املئة من األصوات وجتاوز أقرب منافسيه ب15 يف 
القائد الفعلي حلزب العدالة والتنمية الصالحيات الدستورية والنفوذ السياسي للحزب ملنع تشكيل حكومة 
ائتالفية والعودة إىل الناخبني من خالل اعادة االنتخابات، واليت جرت يف 1 تشرين الثاين عام 2015، 

ويف هذه االنتخابات رفع حزب العدالة والتنمية أصواته بنسبة 9 يف املئة واستعاد اغلبيته.
اهلزمية  إىل  وصوال  فرتتني،  على  السلطة  يف  والتنمية  العدالة  حزب  استمرار  الورقة  هذه  تناقش 
النهائية للمؤسسة العلمانية اليت يقودها اجليش الرتكي يف عام 2010، ففي الفرتة األوىل، أثبت حزب 
العدالة والتنمية بأنه قوة سياسية دائمة من خالل حتقيق اهداف دفاعية وإعادة توزيعها، وكالمها ينطوي 
الرتكية  للهوية  العلمانية وخلق جمال  املؤسسة  قوة  وتفكيك  اإلصالحية الحتواء  السياسات  بعض  على 
اإلسالمية\ احملافظة داخل النسيج السياسي يف البالد، ويف الفرتة الثانية، انشغل حزب العدالة والتنمية 
بتقوية موقف السلطة وتوسيع جماالت حتكم احلزب عن طريق استغالل وتعميق االنقسامات يف اجملتمع 

الرتكي املمزق وزيادة خسائر من ينتمي للمعارضة.
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املرحلة 1: تفكيك املؤسسة الكمالية
تتعرض  أن  قبل  النطاق  واسعة  شعبية  على  والتنمية  العدالة  حافظ حزب  األوىل،  الفرتة  خالل 
اخلدمات  وتوفري  العلماين  العدوان  بسبب  جدا  حقيقي  خطر  يف  اإلسالمية  اهلوية  محاية  يف  سياسيته 
املناطق احلضرية، ويتطلب بعض االصالحات االوروبية،  والفقراء يف  املهمشني  الربجوازيني  لالسالميني 
واحلضرية، واليربالية اجلديدة اليت هتدف إىل تفكيك احلركة الكمالية، اليت مل ختدم يف ذلك الوقت حقا ما 
وراء القطاعات العلمانية األخرية املتواجدة يف اجملتمع، وجاء تفكيك املؤسسة الكمالية ليكون مثال على 
تطبيق العملية الدميقراطية واخفاء وجهات النظر واملصلحة الذاتية حلزب العدالة والتنمية باالضافة اىل حبثة 

عنه السلطة.
وكان مؤسسو وخنب حزب العدالة والتنمية على استعداد لتبين النموذج الليربايل اجلديد الذي، 
لبناء قاعدة  الفرصة  الالتينية، من شأنه أن مينحهم  بالنسبة للشعوبية اجلديدية ألمريكا  كما هو احلال 
النطاق وإصالح الضمان االجتماعي وسلسلة  خاصة هبم كقوة اقتصادية، ومكنت اخلصخصة واسعة 
والربجوازية  املهمشة  الرمسية  القطاعات غري  دمج  والتنمية من  العدالة  املالئمة حزب  القانونية  التغيريات 
االناظولية احملافظة، كما وتناول حزب العدالة والتنمية اآلثار السلبية اجلانبية لربناجمه الليربالية اجلديد من 
خالل تشجيع جهاز الدولة وكذلك املنظمات اإلسالمية غري احلكومية واملؤسسات لتوزيع بعض الفوائد 
العينية مثل الفحم واملواد الغذائية للمحتاجني، وان املستفيدين من هذا النوع من املساعدات االجتماعية 
ليس لديهم احلق القانوين يف احلصول على املساعدات اليت يتلقوهنا وهذا جيعلهم عرضة للضغوط احلزبية 

واالبتزاز السياسي.
ومتثل املهمة الدفاعية العنصر األكثر أمهية يف تسهيل توقعات قادة حزب العدالة والتنمية، واليت 
اإلسالم  بني  اجملدي  غري  االنقسام  العلمانية  املعارضة  اخذت  وقد  العلمانية،  املعارضة  بدافع  كانت 
والعلمانية كأمر مفروغ منه وتكرير العقلية العسكرية لعملية 28 شباط، واليت حددت يف اجلزء األخري من 
التسعينيات اهلوية اإلسالمية كعدو داخلي وهدفت إىل القضاء عليه وذلك الستعادة السياسية الكمالية 
السيطرة، وأدى ذلك إىل خفض املعارضة اىل العلمانية فقط، واىل خسارة التيار العلماين اىل صاحل حزب 
العدالة والتنمية وتيارة احملافظ، وبالتايل، توضيح استبداد احلركة العلمانية واملهمة الدفاعية حلزب العدالة 

والتنمية.
سهلت طبيعة النزعة العسكرية للمعارضة العلمانية تطوير حلقة مفرغة من سياسة القوة، والذي 
ميكن حزب العدالة والتنمية من ضمان دعم ووالء احملافظني ببساطة عن طريق تقويتهم ضد املؤسسة 
الكمالية ملنع العدوان العلماين، وادى ذلك الن يكون حزب العدالة والتنمية أقل عرضة ملطالب امللفات 
الواقع  للغاية مع هذا املوقف األبوي صريح، يف  تنمية منظمة حزبية هرمية  واجلمهور احملافظ، وتسهيل 
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سيتمكن أردوغان من رفض وتأجيل املطالب وجتنب تقدمي وعود على أساس مقتضيات النضال ضد 
املؤسسة الكمالية.

وقد مكنت دورة سياسة القوة هذه حزب العدالة والتنمية من تنصيب أنفسهم كأبطال للدميقراطية 
والتحول الدميقراطي مع هوية تعريف غامضه “الدميقراطية احملافظة« ودون وضع جدول أعمال شامل 
للدميقراطية، وهذا بسبب ان ال القوة االضافية للمؤسسة الكمالية وال تصنيفاها حلزب العدالة والتنمية 
على أنه غري شرعي كان يف تطابق مع السياسة الدميقراطية، مبعىن اخر، ومن خالل االعتماد على صراع 
السلطة مع حزب العدالة والتنمية للبقاء يف الساحة، مكنت املعارضة العلمانية حزب العدالة والتنمية من 

مساواة البحث عن مصلحتهم الذاتية مع التحول الدميقراطية.

املرحلة 2: إطالة أمد قوة حزب العدالة والتنمية
ترك  الكمالية،  املؤسسة  حساب  على  والتنمية  العدالة  حزب  فوز  بعد  الثانية،  املرحلة  وخالل 
مستقبل الدميقراطية الرتكية حتت رمحة احلزب، وذلك كله بسبب ان املؤسسة الكمالية هي اليت بدلت 
اآلليات الليربالية حلكومة حمدودة عن طريق فحص وحتقيق التوازن بني الساسة املدنيني من موقف سياسية 
إضايف للحفاظ على إطار الثوابت اليت وضعوها للنشاط السياسي الشرعي، أيضا، كان على املعارضة 
العلمانية اليت تعتمد على املؤسسة الكمالية أن متر عرب عملية طويلة من التغيري قبل أن تصبح منافسة قابلة 
للتطبيق ضد حزب العدالة والتنمية، وأخريا خسر االحتاد األورويب، بعد الفشل يف إنتاج اإلرادة السياسية 
لقبول عضوية تركيا الكاملة يف عام 2004، النفوذ السياسي على حزب العدالة والتنمية وقدم االحتاد 

االوريب نفسه على انه غري مفيد طاملا ان التحول الدميقراطي مضطرب يف تركيا.
بعد السيادة على املؤسسة الكمالية، مل يعد حزب العدالة والتنمية قادرا على تصوير مصلحته 
الذاتية كحزب باحث عن القوة كما فعل يف التحول الدميقراطي، وقدم هذا حزب العدالة والتنمية كحزب 
أكثر انفتاح على النقد السياسي لفشله وقصوره يف عديد املرات من الداخل واخلارج، وبذلك أصبحت 
قوهتم الداعمة أكثر هشاشة، وللتغلب على هذه اهلشاشة، أراد حزب العدالة والتنمية من الناس ان يؤمنوا 
التحول الدميقراطي الرتكي للحزب، ولكن ليس لتقييم أدائهم السياسي يف ضوء املعايري الدميقراطية، ففي 
الواقع، ارتقى حزب العدالة والتنمية بنفسه فوق السياسة الدميقراطية / النقد، حمتكرا بذلك الدميقراطية 
ورابطا استقرار الدميقراطية مبوقف احلزب يف السلطة، واليت أرادوا تقويتها، وإلطالة امد قوهتم من خالل 

كسب التفويض الشعيب، استخدم حزب العدالة والتنمية اسرتاتيجية من ثالثة مستويات.
واستخدموا  البالد،  “حتديث”  و  الدميقرطي”  “التحول  يف  املاضي  عملهم  على  أكدوا  أوال، 
هذه الشعارات ك “أهداف 2023 “ و”تركيا اجلديدة” للسيطرة على خميلة الناس، ومن خالل القيام 
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بذلك، فإهنم ركزوا على التنمية االقتصادية وحتديث البنية التحتية، ونتيجة لذلك، مت انشاء مشاريع بناء 
كربى مثل اجلسر الثالث على البوسفور، الطريق السريع وانفاق السكك احلديدية حتت مضيق البوسفور، 
ومطار ثالث يف اسطنبول، و “حتول حضري” كبري يف املدن الرتكية الكربى، وجاءت املشاريع املستعجلة 

للسيارات والطائرات الوطنية املتقدمة للداللة على “تركيا اجلديدة”.
التنمية  اختذت   1950 عام  يف  التنافسية  السياسة  بداية  منذ  الرتكي  الوسط  اليمني  تقاليد  ان 
االقتصادية والتحديث كمشروع تركيا الوطين للتقليل من شأن نظام احلزب الواحد الكمايل من )-1924

الذي ال حيظى بشعبية والتأكيد على أهنم، على عكس  الثقايف  التحديث  1946(  بدال من مشروع 
النخبة الكمالية، يهتمون برفاهية الناس، أو “خدمة الوطن”، وكان لرتكيز حزب العدالة والتنمية على 
الرفاه االقتصادي وحتسني البنية التحتية وذلك متشيا مع تقاليد ميني الوسط صدى وأثر على جزء كبري 

من اجملتمع الرتكي.

اسرتاتيجيات توطيد السلطة
الطبقة  بقية  لتصنيف  الوطن  خدمة  على  وقدرته  استعداده  والتنمية  العدالة  حزب  استغل  لقد 
تأثر  اهنا زائدة ومعرقلة طاملا كان  للسياسة، معتربة أي معارضة على  السياسية كطبقة شعبوية ومعادية 
اليت بين عليها  العدالة والتنمية مع األسس  املعنيني، قدم شعار »خدمة األمة« حزب  رفاه األشخاص 
لتربير سعيه لتحقيق التفوق التنفيذي كذلك، وان ما حنتاجه لتحقيق طفرة اقتصادية كبرية واملضي قدما 
عن  البحث  هذا  ان  وغريها،  القضائية  العقبات  مواجهة  دون  بسرعة  القرارات  اختاذ  على  القدرة  هو 
التفوق التنفيذي أعاق تطوير البنية التحتية املؤسسية القائمة على احلكم فضال عن حتقيق االصالحات 
االقتصادية اليت تشتد احلاجة إليها، ومن اآلن فصاعدا، اصبحت إدارة االقتصاد وعلى حنو متزايد تعسفية 

وقاد توزيع عقود وتراخيص الدولة جملموعة وكالء لتزايد الفساد.
الدميقراطي،  فشله  إىل حجب  يهدف  والتنمية  العدالة  قوة حزب  اسرتاتيجية  الثاين من  اجلانب 
تأديب الدائرة اإلسالمية/ احملافظة، إحباط إمكانية االنتقادات السياسية انتقادات من الداخل واخلارج، 
وتقدمي النقد السياسي كمحاولة معادية، وهنا اختذ حزب العدالة والتنمية اجملتمع املمزق لرتكيا أمرا مفرغا 
منه ونشر مجيع الفئات املتنافية اليت جاءت معه بوصفها أدوات اسرتاتيجية لسلطته، وهذا يعين أن حزب 
لإلسالم،  يعترب كأداة  والذي  املواجهة،  وأسلوب  االستقطاب  على  قائمة  هوية  وضع  والتنمية  العدالة 
ونتيجة لذلك، مت ذمم القطاعات العلمانية املوالية للغرب يف اجملتمع من خالل تقليل شأهنم بلغة أخالقية 
قوية وشعبوية واليت رفضت متثيلهم السياسي ومدنيتهم، وهذا إعادة سرد لتاريخ النضال الدميقراطي بني 
اجملتمع الرتكي املسلم ضد النخبة العلمانية السلطوية وهذا الذي ساعد حزب العدالة والتنمية على االدعاء 
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البلد االسالمية،  بأنه حزب دميقراطي يف جوهره، والزعم بأن التحول الدميقراطي يقرتن بإستعادة هوية 
وان تصوير هذا ك “التوقعات احلضرية” حلزب العدالة والتنمية، جاء هذا الرتميم اإلسالمي إىل حد ما 
كتصحيح ألخطاء مائة عام من التغريب يف تركيا، وبناء على ذلك، وصلت االسرتاتيجية الثانية حلزب 
العدالة والتنمية إىل تقسيم اجملتمع إىل “مواطنني / وسكان اصليني” و “غري مواطنني / سكان غري 
اصليني”، وتصنيف األخري كمجموعة أوروبية أو جمموعة ختاف اإلسالم ومفتوحة للتعاون مع قوى الشر 
ببساطة لغرض اإلضرار مبوقف قوة حزب العدالة والتنمية، وان مثل هذه املمارسات السياسية مل تعمق 
فقط االنقسامات يف اجملتمع الرتكي املمزق، ولكنها أظهرت أيضا أن الدميقراطية مبعىن بناء جمتمع تعددي 

واملساواة بني األفراد ال ميثل  معيارا معروفا حلزب العدالة والتنمية.
ثالثا، شرع حزب العدالة والتنمية ميشروع إعادة تصميم املؤسسات السياسية يف تركيا وفقا لفهم 
النتيجة  واصبحت  مناسبة،  يروهنا  طريقة  بأي  للحكم  الشعبية كرخصة  تعترب  اليت  للدميقراطية،  األغلبية 
الصافية هلذه االسرتاتيجية متمثلة يف تركيز السلطة يف يد حزب العدالة والتنمية ويف نفس الوقت زيادة 
تكلفة املعارضة والنقد، ويف مناسبات عديدة اظهر قادة حزب العدالة والتنمية أهنم وجدوا بان احلكومة 
املنتخبة شعبيا كافيا لوصف النظام بأنه دميقراطية يف حد ذاته وأنه خيدم “املصلحة الوطنية”، وهذا هو 
العدالة  الفهم للدميقراطية مكن حزب  القضاء، وإن مثل هذا  املعيار جلميع فروع احلكومة مبا يف ذلك 
على  التنفيذي  التفوق  عن  والبحث  السمعة،  سيئة  االنتخابية  باملئة   10 عتبة  عن  الدفاع  من  والتنمية 
حساب تقسيم السلطات، وتقييد احلريات، ونزع الشرعية عن املعارضة، ومن مث االستمرار باملطالبة بأن 

تكون قوة دميقراطية تسعى اىل التحول الدميقراطية.
يف غضون السنوات القليلة املاضية، قلل حزب العدالة والتنمية من مستويات املساءلة، وخاصة عن 
طريق استهداف استقاللية القضاء، ولعل األهم من ذلك، هو تقويض حزب العدالة والتنمية للمساءلة 
واليت ركز عليها حصريا كأداة للرتكيز على الشرعية الدميقراطية، وهذا يعين ان حزب العدالة والتنمية منع 
الناس من الوصول إىل مصادر بديلة للرأي واملعلومات والنقاش العام ذو املغزى من خالل إظهار التعصب 
النتقادات الرأي العام، ومن خالل مضايقة النقاد، وعن طريق تقييد حريات التعبري والتجمع والصحافة، 
ومن خالل فرض التعتيم على وسائل اإلعالم، وعن طريق توجيه أموال الدولة إىل وسائل اإلعالم املوالية 
للحكومة والشركات، وإخضاع وسائل اإلعالم غري املوالية والشركات للتحقيقات للمالية ، وفرض غرامات 
الضرائب والغرامات اإلدارية، وهذا يعين أن حزب العدالة والتنمية يريد من الناس تقييم أداء حكومتهم فقط 
عن طريق املعلومات اليت ال مينعها احلزب، واليت تضر بنوعية الدميقراطية وقرارات الناس يف صناديق االقرتاع.

يف اخلتام، ميكن األشارة بأمان إىل أن ما حققه حزب العدالة والتنمية يف السنوات القليلة املاضية 
سيجعل نقل السلطة صعبا، إن مل يكن مستحيال، فقد استخدم احلزب القوة إلجبار الناخبني لتصحيح 
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“اخلطأ” الذي اقرتفوه يف حزيران عام 2015 ، وهذا أحدث دليل على استعدادهم ملواصلة احتكار 
الدميقراطية واالستقرار يف تركيا.

اجتاهات ما بعد االنتخابات يف السياسة واالقتصاد الرتكي
ناز ماسراف: مديرة تدريب يف جمموعة اوروبا، وخمتصة يف تركيا وغرب البلقان.

يف  ساحقا  انتصارا  وضمن  التوقعات  يفوق  جيدا  أداءا   )AKP( والتنمية  العدالة  حزب  حقق 
االنتخابات الربملانية يف االول من تشرين الثاين، وستؤدي نتيجة هذه االنتخابات إىل تشكيل حكومة 
قوية، واليت ستقدم أيضا استمرارية يف صنع السياسات، هبذا مبعىن، أننا ندخل مرحلة أكثر قابلية للتنبؤ يف 

صنع السياسات واليت تأيت بعد حالة عدم اليقني السياسي يف الصيف املاضي.
وعلى املدى الطويل، مع ذلك، ستفشل انتخابات تشرين الثاين يف هناية املطاف يف حتقيق سياسية 
االستقرار يف السياسة الرتكية، وعززت نتائج االنتخابات من شعبية حزب العدالة والتنمية ويعترب هذا الفوز 
تأكيدا لسياسته الداخلية واخلارجية، ونتيجة لذلك، ستستمر السياسة باالضطراب، واليت سوف تؤثر سلبا 

على االقتصاد فضال عن مناخ االستثمار يف البالد.
وعلى الصعيد السياسي هناك ثالثة خماطر رئيسية، أمهها متركز الصالحيات التنفيذية حول فرد 
واحد، الرئيس رجب طيب أردوغان، واعتبارا من االول من تشرين الثاين، انتقلت تركيا بالفعل إىل النظام 
الرئاسي، إذ ركز أردوغان بشكل غري رمسي القوى حوله وحول مكتبه، وهناك اآلن إمكانية خطرية بأن 

حزب العدالة والتنمية، مع مساعدة 14 نائبا إضافيا، سيغيري الدستور ويعرض رمسيا الرئاسة التنفيذية.
إن املناقشات احمليطة بالنظام الرئاسي وحماوالت حتقيق ذلك خالل الفرتة القادمة من املرجح أن 
تكون سببا للخالف وختلق التوترات بني أردوغان ورئيس الوزراء أمحد داود أوغلو، وبني حزب العدالة 
والتنمية وأحزاب املعارضة، ويف أوساط اجلمهور الرتكي ككل، وحىت داخل حزب العدالة والتنمية، وهناك 
خطر يتمثل يف أن النظام الفعلي نفسه، إذا ومىت حتقق، سيسلم السلطة التنفيذية اهلامة لفرد واحد دون 

الضوابط والتوازنات الضرورية.
تأييد  الثاين كقوة  تشرين  من  االول  انتخابات  سيستخدم  احلاكم  احلزب  أن  هو  الثاين  واخلطر 
أننا  املرجح  فمن  ولذلك  للمعارضني،  احمللي  الكفاح  ملواصلة  هذا  واستخدام  اجلارية  للسياسات  شعبية 
سنشهد املزيد من اهلجمات على وسائل اإلعالم احلرجة، والصحفيني، واألعمال التجارية، فضال عن 
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البريوقراطيني، وستظل سيادة القانون معرقلة وستستمر بيئة األعمال العامة باملعاناة.
ثالثا، اجملتمع الرتكي أكثر استقطابا من أي وقت مضى بعد االنتخابات، وإن تدخل أردوغان 
املستمر يف السياسة الداخلية والسياسة اخلارجية، فضال عن االشتباكات اجلارية يف جنوب شرق البالد، 
سيدعم هذا االجتاه، ويف حني ان ليس هناك ما يشري اىل اضطرابات سياسية ، اال ان بيئة من هذا النوع 
من االحتجاجات واسعة النطاق ميكن أن تسبب ذلك، وال سيما بالنسبة للمسألة الكردية، إن تعميق 
االنقسامات اجملتمعية سيؤدي أيضا إىل هجرة األدمغة، والذي من شأنه أن يقوض اإلمكانات االقتصادية 

للبالد.
فإن  الربملانية،  اجملموعة  على  حزبة  وسيطرة  الوزراء  جملس  على  بالسيطرة  أردوغان  إستمرار  مع 
حدوث انقسام رمسي داخل احلزب غري احملتمل يف أي وقت قريب وخاصة بعد الفوز االنتخايب احلاسم، 
وقال داود أوغلو انه يشعر باالرتياح من نتائج االنتخابات، وأن هذا سيشجعه على اختاذ موقف أكثر 
حزما ضد أردوغان، ونتيجة لذلك، من احملتمل ان حيدث صراع على السلطة بني الرئيس ورئيس الوزراء، 
ولكن على الرغم من حماوالت داود أوغلو، إال أن أردوغان له اليد العليا يف العالقة، وسيكون هلذا الصراع 
على السلطة أثر سليب وإن كان حمدودا، فإنه سيؤثر على متاسك السياسة خالل العام املقبل، وعلى املدى 

الطويل، فإن هذا قد خيلق صدعا داخل حزب العدالة والتنمية.
وعلى الصعيد االقتصادي، ستطمأن حكومة حزب العدالة والتنمية إىل حد ما املستثمرين لكي 
يستمروا بالعمل، ولكن سيكون هناك تعزيز ملشاكل شغل الوظائف، مبا يف ذلك قوى السلوك الريعي، 
واألهم من ذلك، ستبقى احلكومة يف حيز الدعاية االنتخابية، والذي سيحول دون حماوالت احداث 
اإلصالح االقتصادي والسياسي، وبالنظر إىل أن خطة ألردوغان تكمن يف إدخال النظام الرئاسي حبكم 
السياسة  ستبقى  األفق،  يف  استفتاء  ان حيدث  احملتمل  من  دستوري،  تعديل  اجراء  من خالل  القانون 
الرتكي  لالقتصاد  اهليكلية  املشاكل  تعاجل  اليت  واإلصالحات  طبيعتها،  للحكومة شعبوية يف  االقتصادية 

ستتعثر مرة اخرى.
الشعبوية على أعمال احلكومة، وخاصة مع  املرجح أن هتيمن سياسات احلكومة  اقتصاديا من 
دخول البالد فرتة من النمو املنخفض )يف حوايل 3 يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل سنويا(، ولذلك 
اإلجراءات  وختفيف  مرونة  اكثر  مالية  سياسة  إىل جانب وجود  ليست ضيقة  نقدية  سياسة  سنالحظ 

االحرتازية الكلية، كما ستعمل احلكومة على الفور على تدابري لدعم منو الناتج احمللي اإلمجايل.
وستستمر السياسة النقدية بالتأثر بالسياسة، وسيضع اجلهاز التنفيذي ضغوطا على البنك املركزي 
)CB( لتخفيف السياسة النقدية نظرا الن قيمة اللرية مستقرة اىل االن، وعلى الرغم من أن هذا الضغط 
قد ال يكون واضحا كما شهدناه اثناء االنتخابات الربملانية، إال ان النتيجة هي نفسها: لن يكون البنك 
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املركزي الرتكي اكثر عدائية مقارنة بنظرائه من األسواق الناشئة له.
حساب  على  النمو  أولويات  بتحديد  املركزي  البنك  سيستمر  السياسية،  الضغوط  هذه  حتت 
الوزراء  رئيس  نائب  استبعاد  ومع  مهمة،  نيسان حلظة  البنك يف شهر  مدير  تعيني  التضخم، وسيكون 
السابق علي باباجان من جملس الوزراء، فمن املرجح ان يستبدل املدير احلايل اردمي باسجي عندما تنتهي 

فرتة تنصيبه، ومع هذا التغيري، فإن خطر التسييس سيكون أعلى.
ونتوقع أيضا التخفيف من إطار السياسة االحرتازية الكلية واليت قدمت مرة أخرى يف 2012 لتقييد 
منو االئتمان وخاصة يف اجلانب االستهالكي، ومنذ اخنفاض منو معدالت القروض بشكل حاد إىل 8.4 
يف املئة يف هناية مارس )مت تعديل FX ، باستثناء قروض القطاع املايل(، وهذا دون هدف البنك املركزي 
بالوصول اىل 15 يف املئة، ومن املرجح ان تقوم وكالة التنظيم واالشراف على املصارف بتخفيف إطار 
التحوطية الكلية، وستدعم هذه املراجعة دعم االستهالك احمللي اخلاص واليت ستستمر لتشكل حنو 70 
يف املئة من إمجايل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف تركيا يف مقابل صادرات البالد أو االستثمارات، وخبالف 

القطاعات االستهالكية مدفوعة، ستساعد هذه اخلطوة أرباح القطاع املصريف.
وسوف تصبح السياسة املالية مرنة اكثر، ولكن حنن ال نشعر بالقلق بشكل مفرط نظرا للحالة 
الصحية للميزانية، الن العجز يف الشهرين األولني من 2016 أفضل بكثري من العام املاضي، كما واخنفض 
إمجايل الدين على الناتج احمللي اإلمجايل على مدى العقد املاضي، ويتوقع ان ينخفض اىل حوايل 32 يف 
املئة حبلول هناية العام، وهناك، بالتايل، القليل من احلرية لصرف املال، ويف احلالة غري احملتملة، سيذهب 
حزب العدالة والتنمية بعيدا جدا يف جانب السياسة املالية الفضفاضة، وسريفع العلم االمحر مع وكاالت 
التصنيف االئتمانية، كما خيشى ان تصبح تركيا دولة ذات عجز مزدوج، فإن زيادة 30 يف املئة يف احلد 
األدىن لألجور اعتبارا من 1 كانون الثاين، وذلك متشيا مع وعود حزب العدالة والتنمية، سيمثل اخلطوة 
األوىل على هذا الصعيد، وهذا أعلى بكثري من املتوسط   املتوقع ملعدل التضخم يف عام 2016 بنحو 8 

يف املئة، وستكون هذه اخلطوة سببا لزيادة نسبة العمالة غري املسجلة.
ويف جانب اإلصالح، ومع امتالك األغلبية احلاكمة القوية، فإن آفاق اإلصالح خالل السنوات 
القليلة القادمة من احملتمل ان تكون افضل من ما ستكون عليه حتت سلطة ائتالف أو اغلبية ضعيفة حلزب 
العدالة والتنمية الضيقة، ويف هذا الصدد، نتوقع من احلكومة إجراء بعض التغيريات خالل السنة أو السنتني 
القادمتني، هذا ومن املرجح أن يشمل هذا إصالح ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية، وان حوافز 
االستثمارات االضافية وبعض الفرص يف قطاع الطاقة، فضال عن اختاذ تدابري حمددة لتقييد عجز احلساب 
اجلاري، ممكنة أيضا، كما وستعمل احلكومة على دعم قطاعي البناء والقطاع الذي حيركه املستهلك، ودفع 
مشاريع البنية التحتية إىل األمام كجزء من هدفها يف حتقيق النمو على املدى القريب وخلق فرص للعمل.
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ومع قول هذا، من احملتمل ان تبقى اإلصالحات الكبرية ملعاجلة املشاكل اهليكلية لالقتصاد الرتكي 
ومساعدة البالد على حتقيق مستويات أعلى من النمو على املدى املتوسط   واملدى الطويل متوقفة، ومل 
تظهر حكومة حزب العدالة والتنمية السابقة، واليت تتمتع أيضا بأغلبية مرحية، الكثري من الرغبة يف اجراء 
اإلصالحات وليس لدينا سبب لالعتقاد بأن هذا سيتغري اآلن، وعالوة على ذلك، فإن احتماالت إجراء 
استفتاء دستوري يزيد من تثبيط احلكومة على اعتماد إصالحات مكلفة سياسيا واليت من شأهنا أن تضر 
من تلقاء نفسها بالناخبني، ويشمل هذا اإلصالحات اإلنتاجية الرئيسية مثل تعزيز التعليم و إصالح سوق 

العمل وكذلك اإلصالحات الضريبية والضمان االجتماعي األكثر مشوال.
اإلدارة  داخل  القيادة  وإن  الشعبوية،  السياسة  هذه  توقعات  يدعم  الوزراء  جملس  تشكيل  إن 
االقتصادية أضعف بسبب غياب باباجان، وعلى الرغم من استبداله بوزير املالية السابق حممد شيمشك، 
الذي يعترب ذو مصداقية من قبل جمتمع املستثمرين، إال ان شيمشك ال يتمتع بنفس الثقل يف احلزب مثل 
باباجان، وان قدرته على الوقوف بوجه أردوغان يف أوقات األزمات وإقناعه بالقيام خبطوات اقتصادية 
صعبة ستكون أكثر حمدودية، وعالوة على ذلك، يهيمن أردوغان مرة أخرى على جملس الوزراء مع وجود 
شخصيات رئيسة يف اإلدارة االقتصادية اىل جانبة والذين ينظر إليهم على أهنم موالون جدا له، وعلى 
األرجح ستتابع هذه الشخصيات سياسات اقتصادية اكثر شعبوية، وذلك متشيا مع أردوغان وأولويات 

مستشاريه، وهذا يزيد من تقييد شيمشك وقدرته على املناورة.

تأرجح الدميقراطية: حكومة حزب العدالة والتنمية والصراع الكردي - الرتكي
افرين بالتا: أستاذة مشارك يف جامعة يلدز التقنية.

يف شباط عام 2015، التقى ممثلون عن حكومة حزب العدالة والتنمية وسياسيون وأكراد معا يف 
قصر طومله باغجه يف اجتماع وصفه رئيس الوزراء داود أوغلو بأنه بداية ملرحلة جديدة يف عملية السالم، 
وبعد االجتماع وراء األبواب املغلقة، أعلنت احلكومة الرتكية والساسة األكراد للجمهور خطة سالم من 
عشر نقاط أعدها عبد اهلل أوجالن، الزعيم املسجون حلزب العمال الكردستاين PKK(1( ، ومع ذلك 
وبعد شهور قليلة من هذا اللقاء التارخيي، جتددت االشتباكات يف شهر حزيران عام 2015 بني القوات 
الرتكية وحزب العمال الكردستاين مما تسبب يف اهنيار عملية السالم، وقد قتل املئات منذ ذلك احلني مبا 
يف ذلك املدنيني نتيجة هلذه االشتباكات، واستمر حظر التجول الدائم لعدة أيام وًقطع االتصال بالعامل 
1. Daniel Dombey, ‘Turkish government and Kurds in bit to revitalise talks’, The Financial 
Times, 28 February 2015. Available at http://www.ft.com/cms/s/0/5d305c18-bf67-11e4-99f8-
00144feab7de.html#axzz3qocjf228 (accessed 24 October 2015).
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اخلارجي يف العديد من احملافظات جنوب شرق تركيا2، لقد أصبحت القضية الكردية مشكلة مرة اخرى 
تتمحور حول اإلرهاب  الدميقراطي، ولكن كمشكلة  بالتحول  ولكن ليس كمشكلة دميقراطية ومرنبطة 
واالنفصال، وكيف ميكن لنا ان نفسر تأرجح البندول خالل فرتة قصرية من الزمن، والتحول بني السلم 

واحلرب والتفاوض والقمع؟
ويف فرتات املفاوضات والقمع، عقدت تركيا االنتخابات العامة يف 7 حزيران عام 2015، ويف هذه 
االنتخابات، حصل حزب الشعوب الدميقراطي املوايل لالكراد على نسبة   13.1 يف املئة من االصوات، 
ومل يظهر احلزب بوصفه حماورا شرعيا معتدال يف عملية السالم الكردية فقط، ولكن جناحه االنتخايب أيضا 
منع حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة احلزب الواحد، يف الواقع، ان عدم متكن حزب الشعوب 
الدميقراطي من عبور عتبة العشرة يف املئة العتبة يف نظام االنتخابات الرتكية والذي مينع األحزاب الصغرية 
من املشاركة يف احلكومة كان سيعين ان حزب العدالة والتنمية سيحصل على ما يكفي من املقاعد يف 
الربملان ليس فقط لتشكيل حكومة أغلبية، ولكن أيضا لتغيري الدستور، ويف السياقات األخرى للصراع 
الداخلي يعترب ظهور حماورين معتدلني شرطا مسبقا للقيام بعمليات سالم ناجحة، ولكن ظهور حزب 
كردي مستقلة وناجح مثل حزب الشعوب الدميقراطي كبديل موثوق حلكم حزب العدالة والتنمية أصبح 

السبب الرئيسي لفشل حمادثات السالم.
يَعترب منوذج اخلطاب اليميين الشعبوي حلزب العدالة والتنمية اجملتمع منفصل إىل معسكرين متجانسني 
وعدائيني: “الشعب النقي” و “ النخبة املفسدين”، وان السياسة جمرد تعبري عن اإلرادة العامة لل”الشعب 
التحول بني  العدالة والتنمية، اعترب  الفاسدة”، وطوال فرتة حكم حزب  النقي” ضد امتيازات “النخب 
التفاوض والقمع بسبب املطالب الكردية انعكاسا هلذا الفهم الشعبوي اليميين للسياسة، وقد اهتمت خنب 
حزب العدالة والتنمية باملطالب الكردية عندما مل تكن هذه املطالب ممثلة بقوة من قبل اجلهات املؤسساتية 
العمال  أو منظمة مسلحة مثل حزب  الدميقراطي  الشعوب  قانونية كحزب  الفاعلة األخرى سواء كانت 
املشكلة  والتنمية يف “حل”  العدالة  سيادة حزب  يتحدون  النشطاء  هؤالء  يكن  مل  وعندما  الكردستاين 
الكردية، وهكذا، كلما ظهر منافس قوي، تراجعت خنب حزب العدالة والتنمية على الفور عن موقفهم 

وتسكوا بالسلطة بقوة وقمعوا املعارضة حىت شعروا بالثقة بأهنم قد استعاد السيطرة على “املشكلة”.

املرحلة االوىل: اسرتاتيجية الدمج
بعد القاء القبض على أوجالن وإعالن حزب العمال الكردستاين وقف إطالق النار من جانب 
واحد يف شهر شباط عام 2000 ، قلت حدة الصراع جنوب شرق البالد، مث فاز حزب العدالة والتنمية 
2. ‘Fact Sheet on Declared Curfews’, TIHV (Human Rights Foundation of Turkey), 26 
December 2015. Available at http://en.tihv.org.tr/fact-sheet-on-declared-curfews-between-11-
25-december-and-violations-of-right-to-life-against-civilians/ (accessed 30 December 2015).



حزب العدالة والتنمية والسياسة اخلارجية الرتكية يف الشرق االوسط

21 Al-Bayan Center for Planning and Studies

بانتخابات عام 2002 مع دعم كبري من الناخبني األتراك، وأمن 65 يف املئة من املقاعد يف الربملان، لقد 
رأى مؤسسي حزب العدالة والتنمية وزعماء احلكومة الرتكية اجلديدة أنفسهم بأهنم »ضحايا« للمؤسسات 
العسكرية واألمنية اليت كانت متواجدة يف تسعينيات القرن املنصرم، متاما مثل األكراد، ومنذ البداية، كان 
واضحا أن خنب حزب العدالة والتنمية رأت ان قوهتم السياسية مرتبطة مباشرة بقوة النخبة العسكرية وان 

احلد من قوة اجليش يعين اضعاف من جماهلم السياسي، واألهم من ذلك اضعاف القضية الكردية3.
وعالوة على ذلك، فإن لنخب حزب العدالة والتنمية فهم خمتلف ملا يشكل األمة الرتكية باملقارنة 
مع النخب الكمالية من احلقبة السابقة، فوفقا لالخري، على تركيا التأكيد على عنصر العرق وهذا خطأ 
وفاقم ايضا من اخلالفات بني األكراد واألتراك، وبدال من ذلك، جيب الرتكيز على اهلوية الدينية لألكراد 
العرقي  النهج  ينفر بعضه من بعض بسبب  الذي كان  الشعب  تأثري موحد على  له  بأن  يعتقد  والذي 
والعلماين للدولة، ومن خالل االستفادة من خطاب الوحدة الدينية وإعطاء صوت لالكراد، تعتقد خنب 
حزب العدالة والتنمية أنه ويف هناية بإمكاهنم إقناع احملافظني »الشعب الكردي النقي« باالنقالب على 
العلمانية والقومية »للنخب الفاسدة حزب العمال الكردستاين« وتقويض نفوذ احلركة السياسية الكردية.

إن إضعاف القضية الكردية وإعطاء صوت للمطالب الكردية مثل اسرتاتيجية ناجحة حلزب العدالة 
والتنمية، فقد ساعدهتم على احلد من سلطة اجليش وتدخله يف السياسة وأيضا توسيع دائرة شعبية احلزب 
يف جنوب شرق تركيا، وبينما اخنفض تصور التهديد الداخلي، اخنفضت الضرورة املتصورة لقيام اجليش 
بتنظيم السياسة4، وقد اعترب االنضمام لالحتاد األورويب اسرتاتيجية مهمة ، ليس فقط للحد من سلطة 

اجليش، ولكن أيضا الضعاف القضية الكردية يف إطار السياسات الدميقراطية5.
املناطق  يف  وفاعلة  رئيسة  سياسية  والتنمية كقوة  العدالة  السياستني حلزب  استخدمت كال  وقد 
الكردية، وهذه حقيقة عززت من خالل عتبة 10 يف املئة واليت منعت األحزاب السياسية الكردية من 
الرتشح بشكل مستقل، ويف العقد االول من القرن اجلديد، وسع حزب العدالة والتنمية تدرجييا من قاعدة 
قوته من خالل الزعم بانه حتصل على حنو 50 يف املئة من أصوات الناخبني االكراد، ونظر اىل نفسه 

3. Evren Balta Paker and İ. Akça, ‘Beyond Military Tutelage: Analyzing Civil-Military Relations 
under the Justice and Development Party’, in Ebru Canan Sokullu (ed), Debating Security in Turkey: 
Challenges and Changes in the Twenty-First Century (Lanham: Lexington Books, 2012), pp. 77–93.
4. Linda Michaud-Emin, ‘The Restructuring of the Military High Command in the Seventh 
Harmonization Package and its Ramifications for Civil-Military Relations in Turkey’, Turkish 
Studies 8 (2007), pp. 25–42.
5. Ali Resul Usul, ‘The Justice and Development Party and the European Union: From Euro-
skepticisim to Euro-Enthusiasm and Euro-Fatigue’, in Ümit Cizre (ed), Secular and Islamic 
Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party (London and New York: 
Routledge, 2008), pp. 175– 197; Erhan Doğan, ‘The Historical and Discursive Roots of the 
Justice and Development Party’s EU Stance’, Turkish Studies 6 (2005), pp. 421–437
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بشكل متزايد باعتباره القوة الوحيدة القادرة على حل املسألة الكردية، يف حني انه غري راغب جدا يف 
االعرتاف بالقوى السياسية الكردية.

وحبلول عام 2009، كانت احلكومة الرتكية قد حققت تقدما كبريا يف نزع السالح واصبحت حرة 
اخريا يف اتباع سياسية اسرتاتيجية جديدة حلل املشكلة الكردية، ففي عام 2009، أعلن حزب العدالة 
املفاوضات مع    )MIT( الوطنية الرتكية والتنمية االنفتاح الكردي، كم وبدأت منظمة االستخبارات 
حزب العمال الكردستاين، واملعروفة باسم حمادثات أوسلو، وسرعان ما تصادم تيار السالم والتفاؤل مع 
القومية املستشرية، وهذا ادى اىل قيام حزب العدالة والتنمية بإهنا االنفتاح على الفور خوفا من خسارة 
األصوات الوطنية يف االنتخابات الالحقة، واصبحت القضية الكردية مشكلة على الفور مرة اخرى6، ومت 
رفع دعوى قضائية قدم من قبل الدولة ضد جمموعة من اجملتمعات احمللية يف كردستان )KCK(، وتقريبا 
ضد 10000 ناشط سياسي كردي، مبا يف ذلك السياسيون األكراد املنتخبني، ومت اعتقاهلم، وبالتايل خلق 
نظام جديد من القمع عرب الوسائل القضائية7، واعتربت هذه احملاكمات كاسرتاتيجية جديدة للقمع، اذ 

جلأت حكومة حزب العدالة والتنمية »حلكم القانون«، وليس لسيادة القانون.
قبل انتخابات 12 حزيران عام 2011، مت تغيري املشكلة مرة أخرى وربطت باإلرهاب، وليس 
الدميقراطية، بل بالعنف، وليس باحلقوق، مث أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأهنم سيجتمعون 
الكردي  الدميقراطية  السالم  حلزب  املؤيدون  أن  واقرتح  لالكراد  والشرعيني  القانونيني  املمثلني  مع  فقط 
)BDP( ليس مبحاورين مناسبني ألهنم مل يتصرف “بشكل مستقل”، إن التأكيد على هذا جعل املوقف 
أكثر تشددا جتاه القضية الكردية، وقد زاد حزب العدالة والتنمية من أصواته من خالل احلصول على 
49.9 يف املئة يف انتخابات 2011، وكان خطاب هذه الفرتة والفوز االنتخايب الالحق حلكومة حزب 
العدالة والتنمية قد ترددت أصداؤها على التغيري يف تلك الفرتة مباشرة بعد انتخابات السابع من حزيران 

عام 2015.

املرحلة الثانية: اسرتاتيجية التأسيس
ان هذا املوقف واخلطاب املتشدد جتاه القضية الكردية تليني قليال بعد الفوز الساحق حلزب العدالة 
اإلقليمية  والتغريات  السابقة  الفرتة  عن  اختالفا كبريا  اختلف  2011،وهذا  عام  انتخابات  يف  والتنمية 

6. Soner Çağatay, ‘‘Kurdish Opening’ Closed Shut’, Foreign Policy 28 (2009). Available at 
http://www. foreignpolicy.com/articles/2009/10/28/kurdish_opening_closed_shut?page=0,1 
(accessed 24 October 2015).
7. Aliza Marcus, ‘Troubles in Turkey’s Backyard’, Foreign Policy 29 (2010). Available at http://
www. foreignpolicy.com/articles/2010/07/09/troubles_in_turkey_s_backyard?obref=obinsite 
(accessed 27 October 2015).
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اجلديدة، يف الواقع، كان هذه فرتة املظاهرات واالحتجاجات وأعمال الشغب واحلروب األهلية يف مجيع 
أحناء دول املنطقة، وقد وجدت احلكومة الرتكية نفسها يف منافسة مع قوى إقليمية أخرى يف حماولة للتأثري 
على مصري ومستقبل املنطقة والتدخل يف بشكل مباشر وغري مباشر يف السياسات احمللية لبلدان الشرق 

االوسط.
يف الوقت الذي كثرت فيه الصراعات يف املنطقة، اعادت حكومة حزب العدالة والتنمية إطالق 
املناطق  االكراد يف  نزع سالح  2013 هبدف  عام  بداية  الكردستاين يف  العمال  مع حزب  املفاوضات 
الرتكية، ويف 21  أذار عام 2013، قرئت رسالة عبد اهلل أوجالن للجمهور باللغة الرتكية و الكردية خالل 
احتفاالت عيد النوروز يف ديار بكر، ودعت الرسالة اىل وقف إطالق النار وتضمنت ايضا نزع السالح 
واالنسحاب من األراضي الرتكية ووضع حد للكفاح املسلح، ويف 25 نيسان عام 2013، أعلن حزب 

العمال الكردستاين أنه سيسحب كل قواته من تركيا.
ومع ذلك، ادى رفض احلكومة الرتكية دعم بلدة كوباين الكردية اليت كان تتعرض هلجوم من الدولة 
اإلسالمية )IS(، اىل اندالع احتجاجات واسعة بني االكراد يف تركيا وخاصة جنوب شرق البالد، وادى 
ذلك اىل مقتل 42 شخصا8، وفرضت احلكومة حظرا للتجول يف ست مدن يسكنها األكراد يف تركيا من 

أجل السيطرة على الكثافة املتزايدة للتظاهرات9.
تتعدي  روابط  متتلك  الكردية  السياسية  احلركة  أن  الواضح  من  أصبح  االحتجاجات،  هذه  مع 
حدود الدولة الرتكية، وعالوة على ذلك، أصبح من الواضح أيضا أن احلركة السياسية الكردية قد حتولت 
إىل بديل سياسي كبري للحركات السلفية يف الشرق األوسط، مع حتالف القوى الكربى مثل الواليات 
املتحدة وروسيا مع األكراد ضد نفوذ السلفيني املتنامي يف املنطقة، وإعادة تشكيل السياسة يف الشرق 
األوسط بطريقة مل يتصورها صانعي سياسات حزب العدالة والتنمية أبدا، ففي البداية، نظر حزب العدالة 
والتنمية للمفاوضات كوسيلة لوقف تنامي النفوذ السياسي الكردي وأمل يف توحيد أكراد تركيا حول مجاعة 
اإلخوان املسلمني، ولكن احتجاجات كوباين أثبتت لنخب حزب العدالة والتنمية بأنه ال توجد سياسة 

جمدية وأنه سيكون من الصعب احلد من نفوذ حزب العمال الكردستاين يف املنطقة وتركيا10.

8. ‘6-7 Ekim’in Acı Bilançosu’, Radikal, 12 November 2014. Available at http://www.radikal.
com.tr/ turkiye/6_7_ekimin_aci_bilancosu_42_olu-1229423 (accessed 15 January 2015).
9. ‘Curfew in 6 Southeastern Cities’, Bianet English, 7 October 2014. Available at http://bianet.
org/ english/world/158990-curfew-in-6-southeastern-cities (accessed 20 January 2015).
10. Evren Balta, ‘The Syrian War and Turkey’s Kurdish Conflict’, in Karen Young (ed), 
Mapping GCC Foreign Policy: Resources, Recipients and Regional Effects, LSE Middle East 
Centre (2015).
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»النهاية«: جتدد القتال
كما هو متوقع، احتل حزب العادلة والتنمية املركز االول يف االنتخابات العامة عام 2015 ، 
وحصل على40.9  يف املئة من األصوات، ولكن هذه النسبة، واليت يف ظل الظروف العادية يتم االحتفال 
به باعتباره انتصار، أصبحت “اهلزمية “ االوىل للحزب ألنه كان غري قادرا على تشكيل احلكومة لوحدة، 
حلزب  جناحا  باعتبارها  والتنمية  العدالة  حلزب  االوىل”  “اهلزمية  هذه  إىل  ينظر  أن  السائد  الرأي  وكان 

الشعوب الدميقراطي11.
رمبا ان احد أهم األسباب وراء جناح حزب الشعوب الدميقراطي هو حقيقة أن العديد األكراد 
الذين صوتوا سابقا حلزب العدالة والتنمية تراجعوا عن دعمهم يف هذه االنتخابات، وكما ذكر يف وقت 
سابق، ملا يقرب من عشر سنوات تشارك حزب العدالة والتنمية واألحزاب املوالية لالكراد أصوات الكردية 
تقريبا بشكل متساو، ومع ذلك، يف هذا املوقف متيل كفة امليزان حنو حزب الشعوب الدميقراطي، ففي 
احملافظات الكردية12، احتل احلزب املركز األول يف كل مكان تقريبا، ومبا ان احد األهداف الرئيسية حلل 
العدالة والتنمية فهم ان  املوالية لالكراد، اال ان حزب  السياسية  الكردية كان تكمن يف تدمري  املشكلة 
سياسة التهميش اتت بنتائج عكسية وزادت من قوة االطراف السياسية الكردية املستقلة، وكانت هذه 

ضربة كبرية للسياسة الشعبوية بدمج األكراد وضمهم يف احلزب نفسه13.
يف املناطق الكردية، ارتكزت محلة حزب الشعوب الدميقراطي على ثالث ركائز: الثقافة الكردية؛ 
بدمج  احلزب  وجنح  اإلقليمي،  والسالم  اإلقليمي،  التضامن  أيضا  يشمل  والذي  األكراد  بني  التضامن 
عام  انتخابات حزيران  وقبل  واحملافظة،  اليمينية  القبائل  املنطقة وجذب  األكراد يف  واملسلمني  احملافظني 
اإلقناع”،  »جلان  باسم  أيضا  املعروفة  االجتماعية،  احلوار  جلان  وأسس  املصاحلة  احلزب  بدأ   ،2015
وكثريا ما استخدمت اسرتاتيجية التفاوض مع القبائل من قبل الدولة بوصفها اسرتاتيجية لدمج األكراد، 
ومن خالل تعاوهنم املباشر وتأثري هذه القبائل، متكنت احلكومات الرتكية تارخييا من حكم هذه احمليط 
باستمرار14، ولكن هذه املرة، تواصل  حزب الشعوب الدميقراطي مع هذه القبائل احملافظة وحصل على 
دعم من املاليل احملليني واألكراد احملافظيني، ونتيجة لـذلك، تركت الكثري من القبائل والئها حلزب العدالة 
11. The HDP was established in 2012 as an umbrella party for various groups with feminist, 
green, and socialist agendas. Among them, the largest was certainly the pro-Kurdish party BDP.
12. Cuma Çiçek, ‘1 Kasım 2015 Seçimleri: Politik Kürt Bölgesinde Ak Parti’, Birikim Dergisi, 
Available at http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7310/1-kasim-2015-secimleri-
politik-kurt-bolgesinde-akparti#.VlR8M2QrLaY (accessed 23 November 2015).
13. Evren Balta, ‘How Turkish Elections Changed the Foreign Policy of Turkey’, 
openDemocracy, 27 July 2015. Available at https://www.opendemocracy.net/evren-balta/how-
turkish-elections-changedforeign-policy-of-turkey (accessed 24 October 2015).
14. Janet Klein, The Margins of Empire: Kurdish militias in the Ottoman tribal zone (Stanford 
University Press, 2011)
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والتنمية قبل االنتخابات، وكان هذا التحول مثريا للقلق، مما شكل حتديا ليس فقط حلزب العدالة والتنمية 
يف املنطقة، ولكن أيضا ألساس السيادة التقليدية يف املنطقة15.

انتخابات السابع من حزيران وحىت قبل بدء حمادثات تشكيل احلكومة االئتالفية، أعلنت  بعد 
احلكومة أن عملية حل القضية الكردية قد انتهت، وعلى غرار انتخابات عام 2011، أعلنت حكومة 
حزب العدالة والتنمية مرة اخرى بأنه مل يعد هناك وجود »للمسألة الكردية« يف تركيا وانه قد »مت منحهم 
مجيع احلقوق املمكنة »، ويف الوقت الذي انتهت فيه هذه العملية، اجتاح البلد بأكمله صراع جديد، 
وفرض حظر التجول يف مئات املناطق الكردية، وهاجم حزب العمال الكردستاين ضباط الشرطة وقتل 
الدميقراطي يف عمليات  الشعوب  تركية مبهامجة مقرات حزب  قومية  قامت مجاعات  اتراك، وكرد  جنود 

انتقاميه16، كما وقتل 104 شخصا واصيب كثريون بتفجريان انتحاريان يف سروج وأنقرة.
وبينما فشلت املبادرات الرامية إىل تشكيل حكومة ائتالفية، متت الدعوة الجراء انتخابات جديدة، 
ويف1 تشرين الثاين عام 2015، استجاب الناخبون إىل زيادة العنف والصراع والفوضى مثلما فعلوا يف عام 
2011، ومن خالل االستفادة من املوقف املتشدد جتاه القضية الكردية، متكن حزب العدالة والتنمية من 

احلصول على ما يكفي من املقاعد يف الربملان لتشكيل حكومة احلزب الواحد.
وبعد ذلك الفوز، بدأت خنب حزب العدالة والتنمية بإستخدام نفس اخلطاب جتاه عملية السالم، 
واستند هذا اخلطاب على نفس الفرضية السابقة: الوقوف ضد حزب االحتاد الدميقراطي، والقتال املستمر 
ضد حزب العمال الكردستاين، وعدم قبول حزب الشعوب الدميقراطي كممثل شرعي يف التفاوض يف 
القضية الكردية، وما تبقى من عملية السالم هو منح احلكومة احلقوق لألكراد العاديني، وقد قال احد 
املتحدثني بإسم احلكومة بأنه ويف هناية املطاف يقف “حزب العدالة والتنمية منفردا مع الكرد االن”17. 

االستنتاج
إن لأليديولوجية الشعبوية حلزب العدالة والتنمية حدود متأصلة، إذ أهنا ال تسمح بإنشاء العبني 
فعالني اقوياء ومستقلني أو حماورين سياسيني، كما وانه يعادي نظام الظوابط والتنازالت، سواء كانت 

15. Fehim Taştekin, ‘Kurds Abandon AKP’, Al Monitor, 20 May 2015. Available at http://www.
al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/05/turkey-pious-kurds-abandon-akp-in-droves-hdp.
html# (accessed November 12, 2015)
16. Ömer Tekdemir and Oğuzhan Göksel, ‘A Turbulent Turkey in a Region of Turmoil’, 
openDemocracy, 17 September 2015. Available at https://www.opendemocracy.net/arab-
awakening/omer-tekdemir-o percentC4 percent9Fuzhan-g percentC3 percentB6ksel/turbulent-
turkey-in-region-in-turmoil (accessed October 24, 2015).
17. ‘Başarı Yan Yana Durmanın Mükefatı’, Al Jazeera Turkish, 2 November 2015. Available at http:// 
www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/basari-yan-yana-durmanin-mukafati (accessed 24 October 2015).
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مستمدة من مؤسسات اجملتمع أو الدولة، وباملثل، ميكن وصف موقفه السياسي بشأن القضية الكردية 
اليمينية الشعبوية، وهكذا، فإن  السياسية للحركات  اليوتوبيا  القوة و املعارضة »، والذي يشكل  »حنن 
نظامة السياسي يقوم على القضاء على احلركة الكردية وعلى االستفراد بنفسه كاملمثل السياسي الشرعي 
الوحيد، وان االعتقاد القوي باحلكم األحادي واألغلبية املطلقة ال يرتك مساحة للحوار والنقاش والنقد أو 
االختالف، وهذا خيالف ما يتطلبه أي نوع من السياسة الدميقراطية، وعندما عملت اجلهات الفاعلة يف 
السياسية الكردية، على الصعيدين احمللي و اإلقليمي، مع التأثري والقوة على احلد من قوة حزب العدالة 
القمع، وقد شكل هذا االختيار وسوف يستمر يف تشكيل ليس فقط نوعية  والتنمية، جلأ احلزب إىل 

الدميقراطية الرتكية ولكن أيضا االنتماء الوطين ومستقبل اجملتمع الوطين يف تركيا.

الالجئون السوريون يف تركيا: التحديات والتأثريات على السياسات اإلقليمية الرتكية
إليزابيث فرييس: زميل أقدم غري مقيمة يف معهد بروكينغز، تركز على استجابة اجملتمع الدويل لألزمات اإلنسانية، وبوجه 

خاص على حقوق اإلنسان للنازحني.

عندما بدأ الالجئون18 السوريون بالوصول إىل احلدود الرتكية يف عام 2011، رحبت احلكومة هبم 
حبرارة ووفروا هلم خميمات جديدة متوقعني بأن إقامتهم ستكون مؤقتة، وقد كان قبول رئيس الوزراء الرتكي 
رجب طيب أردوغان وترحيبه بالالجئني يتفق مع سياسته اخلارجية ودعوته إلهناء نظام األسد مع رغبات 
الدائرة السنية حلزب العدالة والتنمية، واالن وحنن يف السنة اخلامسة من احلرب، أصبح الصراع أكثر تعقيدا، 
وارتفع عدد الالجئني إىل أكثر من 2 مليون نسمة19، وهذا يفوق قدرة املخيمات، وال يتوقع ان احدهم 

سيعود يف أي وقت قريب، وتواجه تركيا حتديات كبرية وفرص خالل هذه املرحلة لسياسات الالجئني.
قبل االنتقال إىل السؤال املركزي، فمن املهم االخذ هبذه النقاط الثالث بعني االعتبار، يف حني 
اهنا احد املوقعني على اتفاقية عام 1951 لالجئني، اال ان تركيا احتفظت ب “التقييد اجلغرايف » وهو ما 
يعين أن االتفاقية ال تنطبق على الالجئني السوريني واي الجئ غري أورويب، بدال من ذلك، ميكن أن يقيم 
الالجئون غري األوروبيني على شرط أن يتم توطينهم يف بلدان اخرى. ثانيا، لقد تغريت تركيا من كوهنا بلد 
يهاجر له إىل واحدة يهاجر منها )واآلن تستخدم كجسر عبور( وبدأت بأخذ اخلطوات الالزمة إلصالح 

18.  في حين أن لمصطلح “الجئ” معنا قانونيا محددا، تستخدم هذه الورقة هذا التعبير في شكله األكثر 
عمومية لإلشارة إلى كل الفارين من الصراع السوري سواء المعترف بها قانونا كالجئين أو ال.

19. ‘Syria Regional Refugee Response’, Interagency Information Sharing Portal, UNHCR. 
Available at http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224  (accessed 25 February 
2016). 
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قوانينها وسياساهتا لتتوافق مع هذا التغيري، ولكن تركيا متتلك خربة قليلة يف دمج الالجئني أو املهاجرين، 
وهي خربة مكتسبة من استقبال الالجئني املنحدرين من أصول تركية، واحلقيقة غري املقدرة هي أن وحىت يف 
خضم تدفق الالجئني السوريني، استقبلت تركيا أعدادا غري مسبوقة ملهاجرين والجئني من بلدان أخرى، 
ثالثا، يف عام 1991، سعى نصف مليون كردي عراقي للهروب من وحشية نظام صدام حسني عرب الفرار 
اىل تركيا، اال ان احلكومة الرتكية رفضت قبوهلم، وبدال من ذلك وحثت اجملتمع الدويل على خلق وفرض 
منطقة آمنة داخل مشال العراق، عملية توفري الراحة، لقد ادت هذه املنطقة آمنة وظيفتها بشكل جيد إىل 
حد ما ومتكن األكراد املهجرين من العودة جملتمعاهتم يف غضون أشهر، ومما ال شك فإن هذه التجربة قد 

اثرت على املناقشات احلالية حول املناطق اآلمنة يف سوريا.

الرتحيب بالالجئني وتوافق السياسات اخلارجية واحمللية )2011-2013( 
20، وقد   2011 نيسان عام   29 تركيا يف  اىل حدود  السوريني  الالجئني  دفعة من  أول  وصلت 
اعلنت حكومة أردوغان عن سياسة الباب املفتوح للسوريني مع الوعد بتقدمي املساعدة هلم من حيث 
املأوى واخلدمات يف املخيمات اليت شيدت بشكل جيد بالقرب من احلدود ورفضت عروض املساعدة 
من الوكاالت الدولية، ويف تشرين االول عام 2011، مددت احلكومة »احلماية املؤقتة« لالجئني السوريني 
ووصفتهم بصفة رمسية على عكس تسمية »النزالء« املستخدمة يف معظم البلدان األخرى يف املنطقة21، 
وكان هذا يتفق مع معارضة أردوغان لنظام األسد وحساباته بأن زواله سيحدث بسرعة )ومل يكن هذا 
احتماال غري معقول يف ذلك الوقت خصوصا مع سرعة تغيري االنظمة بسبب الربيع العريب(، وكان هذا 
يتوازى مع اجلانب العسكري مع تقدمي تركيا الدعم للجيش السوري احلر، وقد كانت سياسة تركيا سخية 
جتاه الالجئني وتتفق مع مظهر البالد أيضا باعتبارها الرائدة يف العامل اإلنساين، فبني عامي2003 و 2013، 
اصبحت تركيا سادس أكرب حكومة ماحنة للقضايا االنسانية يف العامل22، وان هذا النمو يف الدور اإلنساين 

يتوافق مع تركيز حزب العدالة والتنمية على األمة االسالمية.

20.Osman Bahadır Dinçer, Vittoria Federici, Elizabeth Ferris, Sema Karaca, Kemal Kirişci, and 
Elif Özmenek Çarmıklı, ‘Turkey and Syrian Refugees: The Limits of Hospitality’, Brookings 
Institution, November 2013. Available at http://www.brookings.edu/~/media/research/
files/ reports/2013/11/18-syria-turkey-refugees/turkey-and-syrian-refugees_the-limits-of-
hospitality-(2014).pdf (accessed 25 February 2016).
21. Note that temporary protection only acquired a truly legal basis with the adoption of the 
Temporary Protection Circular in October 2014.
22. ‘Turkey Country Profile’, Global Humanitarian Assistance. Available at http://www.
globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/turkey (accessed 25 February 2016). Also see 
Andrea Binder, ‘The Shape and Sustainability of Turkey’s Booming Humanitarian Assistance’, 
International Development Policy 5/2, 2014. Available at https://poldev.revues.org/1741 
(accessed 25 February 2016).
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يف عام 2012 وبينما ارتفع عدد الالجئني، أعلنت احلكومة عن “خط أمحر” يف العدد الذي 
ميكن أن تقبله، إذ قال اردوغان بأن عدد الالجئني اذا جتاوز 100.000، سيكون الوقت قد حان لالنتقال 
إىل إقامة “املنطقة العازلة”، إن فكرة املنطقة آمنة داخل سوريا تكررت كثريا يف السنوات الالحقة، ويبدو 
أيضا أن جذورها تعمقت يف احلكومة الرتكية لرغبتها يف منع األكراد من السيطرة على املزيد من األراضي 

يف سوريا على طول احلدود الرتكية23.
يف عام 2013، كانت هناك دالئل على أن سياسات الرتحيب بدأت بالتخبط، ففي شباط من 
ذلك العام، حدث انفجار عند معرب حدودي ووقع انفجار آخر يف شهر أيار يف الرحيانية وقتل فيه أكثر 
من 50 شخصا، وعندما امتلئت قدرة املخيمات وتزايدت أعداد السوريني الذين يعيشون مع عوائلهم 
أو أصدقاءهم، وغالبا ما يكونوا منتشرين يف مجيع أحناء املدن، تزايدت الضغوط االقتصادية وخاصة يف 
املناطق احلدودية، اذ ازداد اإلجيار، وكانت هناك تقارير حول التغريات الثقافية مثل تعدد الزوجات والزواج 
يبلغ عدد سكاهنا  اليت  الرحيانية  استضافت  املثال،  هائال، على سبيل  الالجئني  تأثري  املبكر، وقد كان 

63000 ما يقدر ب 100000 الجئ24.

كما ,بدأت تركيا بالعمل على ما سيصبح برنامج املساعدة اهلائل عرب احلدود داخل سوريا من 
خالل نظام “صفر التسليم”، واليت تقوم من خالهلا من هيئة إدارة الطوارئ والكوارث)AFAD( بتقدمي 
اإلنسان واحلريات ومؤسسة  الرتكي ومؤسسة حقوق  األمحر  اهلالل  بدعم من  مساعدات داخل سوريا 
اإلغاثة اإلنسانية،  ومما ال شك فيه بأن هذه املساعدات تبقى االالف السوريني على قيد احلياة، ولكن 
نظرا لطبيعتها املبهمة فإهنا أدىت أيضا إىل تكهنات بأن نوايا تركيا من هذا الربنامج أكثر من أن تكون 

إنسانية فقط.
أشارت  ففي حني  مفتوحة كما هو مبني،  الالجئني  لرتكيا جتاه  املفتوح  الباب  ومل تكن سياسة 
سياسة احلماية املؤقتة بأن السوريون الذي يدخلون عرب املعابر احلدودية الرمسية )كثري منهم يدخل عرب 
تقدمي  يستطيعون  ميتلكون جوازات سفر(  ال  منهم  )كثري  الرمسية( وحيملون جوازات سفر  غري  احلدود 
طلب احلصول على تصاريح عمل، يف الواقع كانت هذه عملية مرهقة ونادرة ما حتدث، ومت السماح 
لالجئني بدخول البالد، ولكن )ما عدا يف املخيمات( مل يتلق أحد مساعدة مالية من احلكومة ومل يسمح 
23. Cited in Kemal Kirisci and Elizabeth Ferris, ‘Not Likely to go Home: Syrian Refugees and the 
Challenges to Turkey – and the International Community’, Brookings Institution: Turkey Project 
Policy Paper 7, September 2015. Available at http://www.brookings.edu/research/papers/2015/09/
syrian-refugee-international-challenges-ferris-kirisci (accessed 25 February 2016).
24. Ahment Icduygu, ‘Syrian Refugees in Turkey: The Long Road Ahead’, Transatlantic 
Council on Migration and Migration Policy Institute, April 2015, p. 11. Available at http://www.
migrationpolicy.org/ research/syrian-refugees-turkey-long-road-ahead (accessed 25 February 
2016).



حزب العدالة والتنمية والسياسة اخلارجية الرتكية يف الشرق االوسط

29 Al-Bayan Center for Planning and Studies

للمنظمات الدولية بالعمل يف هذه املخيمات، وحاملا نفذت املدخرات الشخصية لالجئني، توجهوا إىل 
االقتصاد غري الرمسي للحصول على فرص عمل مع كل االستغالل الذي سيواجهوه.

ومن اجلدير بالثناء، يف خضم هذا التدفق اجلماعي لالجئني، اعتمدت تركيا على أول قانون هجرة 
شامل يف نيسان عام 2013 والذي دخل حيز التنفيذ يف وقت الحق من نفس العام، وإن هذا التغيري، 
كجزء من عملية االنضمام لالحتاد األورويب، كان اجيابيا، كما أشار أمحد اجدويغو، »هذا القانون يقدم 
بعض اإلصالحات التارخيية اليت تعطي تركيا نظام حديث وفعال ونزيه يتماشى مع االنظمة واملعايري الدولية 

واالوربية”25.
وحبلول هناية عام 2013، بدأ الرتحيب الرتكي بالنفاذ، اذ بدأت تركيا بإظهار تقارير التكاليف 
املالية املتزايدة لرعاية الالجئني )ذاكرة بأنه قد مت صرف 2 مليار دوالر يف أواخر عام 2013، واليت قفزت 
إىل 8.5 مليار دوالر يف تشرين الثاين عام 2015 رغم وجود القليل من الوضوح حول ما الذي مت إدراجه 
يف هذا الرقم(، وبينما كانت تركيا فخورة يف البداية بأن تكون قادرة على رعاية الالجئني دون دعم دويل، 
اال انه وحبلول عام 2015 بدأت الشكاوى حول نقص املساعدات الدولية باالزدياد، وعلى مدار آخر 
عامني، كرب اإلدراك بأنه مل يتم التخلص من األسد بسرعة وان الالجئني لن يعودوا إىل الوطن قريبا. ويف 

الوقت نفسه، أصبحت حركة الصراع أكثر تعقيدا وأصبح دور تركيا يف دعم قوى املعارضة أكثر اهباما.

ازدياد الوعي بأن الالجئني لن يعودوا اىل ديارهم )2013-2015(
كثفت وغريت املكاسب العسكرية ووحشية الدولة اإلسالمية )IS( يف منتصف عام 2014 من 
طبيعة تدفق الالجئني، فللمرة األوىل منذ عام 2011، وصلت أعداد كبرية من العراقيني هربا من احتالل 
داعش للموصل يف منتصف 2014، وحبلول حزيران من عام 2015، كان هناك ما يقدر ب 240 الف 
اىل 250 الف الجيء عراقي26، باإلضافة إىل عبور حوايل 190 الف كردي اىل تركيا هربا من القتال بني 
حزب االحتاد الدميقراطي )PYD( وداحش يف وحول مدينة كوباين يف تشرين االول عام 2014، ومع 
جتدد االشتباكات يف عام 2015 والذي أدى إىل مزيد من النزوح، وبينما كان اغلب االجئني االوائل من 
املسلمني السوريني السنة، ام االجئني اآلن فهم من االيزيديني واملسيحيني العراقني وكذلك االكراد من 
مشال سوريا وبذلك جعلوا تركيبة الالجئني أكثر تنوعا، ويف الوقت نفسه، استقبلت تركيا أعدادا كبرية من 

طاليب اللجوء من بلدان أخرى، مبا يف ذلك أفغانستان وإيران27.

25. نفس المصدر ص 6
26. Kirisci and Ferris, ‘Not Likely to Go Home’, p. 4.
27. ‘Turkey Country Operations Profile 2015’, UNHCR. Available at http://www.unhcr.org/
pages/49e48e0fa7f.html (accessed 25 February 2016).
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حمليا كان هناك قلق متزايد حول األثر االقتصادي واالجتماعي والطائفي للالجئني، وحبسب ما 
ورد فإن العلويني شعروا بالقلق إزاء تدفق السنة يف هاتاي بينما رحب األتراك بالعرق الرتكماين28، كما 

كتب اجدويغو:
وجد استطالع حديث للرأي بأن 70 % من السكان احملليني جنوب شرق تركيا يعتقدون بأن 
السوريون يشكلون هتديدا لألمن، يف حني أن أكثر من ثالثة أمخاس عدد السكان يف تركيا يعتقدون بأهنم 

ارتكبوا جرائم واهنم سيشكلون خطرا على النظام العام والسالم أينما يستقرون29.
كان العامل الكردي سواء كان حمليا او دوليا أساسيا يف سياسة احلكومة الرتكية جتاه الالجئني 
السوريني، وقد مت إنذار األكراد على ما اعتربوه عزوف احلكومة عن دعمهم ضد هجمات داعش على 
كوباين يف حزيران عام 2015 بينما كانت احلكومة تشعر بالقلق من احتماالت تدفق الالجئني االكراد 
انتخابات  )HDP( يف  الدميقراطي  الشعوب  ان مكاسب حزب  البعض  تركيا، ورأى  اىل  بأعداد كبرية 
حزيران عام 2015 على أهنا مظهر من مظاهر االحتقان الكردي مع السياسة اخلارجية. يف هذه األثناء 
خلق االستقطاب السياسي الناجم عن سياسات أردوغان، وتقارير انتهاكات حقوق اإلنسان، والتحدي 
املتمثل يف التمرد الكردي يف بلدان متعددة، واهلجمات اليت يشنها داعش على مناطق قريبة من احلدود 
الرتكية، والعنف بني االطراف املؤيدة واملناهضة حلزب العدالة والتنمية30، وضعا متفجرا، ويف الواقع ان 
انتخابات تشرين الثاين عام 2015 واليت فاز هبا حزب العدالة والتنمية بأغلبية االصوات تعترب إجيابية إىل 
حد ما بالنسبة لالجئني، إذ أن حزب العدالة والتنمية، مع قاعدة قوية يف أوساط املتدينني احملافظني، كان 
والعلويني،  الرتكية،  العلمانية  االحزاب االخرى كاألحزاب  بالالجئني من  الرتحيب  لسياسة  تأييدا  أكثر 
وقد خاف األكراد والعلوييون من ان األعداد الكبرية من الالجئني العرب السنة ستغري الرتكيبة السكانية 

للمجتمع احمللي والسياسي31.
بينما هو معروف معارضة أردوغان لنظام األسد، كانت هناك تقارير مستمرة تشريللدعم الرتكي 
فإنه خيلق وضعا متناقضا متاما، فمن ناحية ال يزال خطاب تركيا  لداعش32، وإذا كان هذا صحيحا، 
موجها لدعم الالجئني، ولكن يف الوقت نفسه تقدم البالد قدرا من الدعم للتنظيم عن طريق السماح 
28. Icduygu, ‘Syrian Refugees in Turkey: The Long Road Ahead’, p. 10.

29.  نفس المصدر: ص 10-11
30. Sonar Cagaptay, ‘Turkey is in Serious Trouble’, The Atlantic, 5 October 2015. Available 
at http:// www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/turkey-isis-russia-pkk/408988/ 
(accessed 25 February 2016).
31. Kirisci and Ferris, ‘Not likely to go home’.
32. David Graeber, ‘Turkey could cut off Islamic State’s supply lines. So why doesn’t it?’ The 
Guardian, 18 November 2015. Available at http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/
nov/18/turkeycut-islamic-state-supply-lines-Erdoğan-isis (accessed 25 February 2016).
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املتناقضة عن  املنافقة  السياسة  باملرور عرب تركيا، وقد عززت هذه  للمقاتلني االجانب واألسلحة واملال 
طريق االتفاق يف شهر متوز عام 2015 بالسماح للقوات االمريكية باستخدام القواعد اجلوية الرتكية لشن 

هجمات على داعش33.
ويف ما يتعلق بسياساهتا جتاه أكثر من مليوين الجئ االن، اختذت تركيا عددا من خطوات اإلجيابية 
للمنظمات غري  الفاعلة ومسحت  الدولية  التواصل مع اجلهات  2014 - 2015، مبا يف ذلك  الفرتة  يف 
والتعليم  الرتبية  وزارة  كما وحتركت  لالجئني،  املساعدات  برامج  يف  والبدء  بالتسجيل  الدولية  احلكومية 
إلغالق املدارس السورية غري الرمسية اليت ظهرت ودمج الالجئني يف النظام التعليمي يف البالد على الرغم 
من أن ثلثي األطفال السوريون بقوا خارج املدرسة، وقد مت حتسني نظام تسجيل الالجئني، ويف ربيع عام 
2015 وقبل االنتخابات، مت تقدمي تشريعات واليت من شأهنا أن تسمح للمواطنني السوريني بالدخول يف 
سوق العمل، إال أن هذه السياسات مل يتم املوافقة عليها حىت االن، ويبدو أن هذه التغيريات تعكس 
اإلدراك بأن الالجئني لن يعودوا قريبا، وأن هناك حاجة ماسه للقيام خبطوات تضمن اندماجهم يف اجملتمع 

الرتكي. على سبيل املثال، ولد 35000 طفل سوري اآلن يف تركيا34.
ويف الوقت نفسه، تواصل احلكومة الرتكية دعم فكرة إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا، وإن كان 
ذلك بدون دعم الكثري من القوى الكربى، ورمبا أتت هذه الفكرة من رغبة احلكومة الرتكية  مبنع األكراد 
السياسة  مع  متاشيا  وكذلك  الرتكية  احلدود  طول  على  سوريا  األراضي يف  من  املزيد  على  السيطرة  من 
الداخلية بدل القلق على الالجئني، ورمبا دعمت الفكرة بسبب اهتام حزب االحتاد الدميقراطي بالقيام 

بالتطهري العرقي ضد العرب والرتكمان يف املنطقة35.

أوروبا واملستقبل
اجلماعية  اهلجرة  مع  جديدا  بعدا  السوريني  الالجئني  أزمة  اختذت   ،2015 عام  أغسطس  يف 
لعشرات اآلالف وبعد ذلك مئات اآلالف من الالجئني عرب تركيا إىل أملانيا وغريها من دول مشال أوروبا، 
وكانت هذه اهلجرة خمتلطة مع مهاجرين وطاليب جلوء من جنسيات أخرى لالستفادة من احلدود األوروبية 

33. Cagaptay, ‘Turkey is in Serious Trouble’.
34. Oytun Orham and Sabiha Senyucel Gundogar, ‘Effects of the Syrian Refugees on Turkey’, 
Orsam, January 2015. Available at http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/201518_
rapor195ing. pdf (accessed 25 February 2016). Note that this figure seems to have increased 
to 60,000. Ömür Budak, ‘Global migrant crisis requires global effort’, The Boston Globe, 14 
November 2015. Available at http://www.bostonglobe.com/opinion/2015/11/14/global-migrant-
crisis-requires-global-effort/ S4DVxSUm4NNJ9vWLhKVrpJ/story.html?event=event25 
(accessed 25 February 2016).
35. Kirisci and Ferris, ‘Not Likely to go Home’, p. 5.
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األكثر انفتاحا للضغط واحلصول على مطالبهم.
الالجئني،  لتدفق  االستجابة  يف   )EU( األورويب  واالحتاد  األوروبية  احلكومات  وبينما كافحت 
وجدت تركيا نفسها يف موقف تفاوضي قوي، اذ ان االحتاد األورويب احتاج لرتكيا وكان أردوغان على 
استعداد الغتنام الفرصة، ففي 15 تشرين االول عام 2015 مل تركز قمة االحتاد األورويب حول اهلجرة 
على كيفية تنقل الالجئني داخل داخل االحتاد األورويب فقط، ولكن ايضا على تركيا، وكان ما يقرب من 
أربعة أمخاس 615000 الجئ وصلوا اىل أوروبا عرب تركيا عن طريق البحر )ويتجه هذا الرقم يف وقت كتابة 
هذه السطور الن يصل ال 900000(، وقد سافرت املستشارة األملانية أجنيال مريكل، اليت كانت تعارض 
انضمام تركيا لعضوية االحتاد االورويب يف عام 2005 واهنت حمادثات االنضمام يف عام 2013 بسبب 
بواعث القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان، اىل انقرة الجراء حمادثات مع السلطات الرتكية، وقالت إهنا اآلن 
منفتحة بشأن املناقشات حول اهناء متطلبات التأشرية لألتراك الراغبني يف السفر إىل أوروبا، وان االحتاد 
األورويب على استعداد لزيادة مساعدات دعم الالجئني يف تركيا، وهذه مطالب تركية طال انتظار قبوهلا، 
وكانت تركيا اآلن يف موقف قوي ومت التوصل اىل اتفاق بسرعة حول ارسال املساعدات الكبرية، على 
الرغم من املناقشات ال تزال تدور حول كميتها، وعلى الرغم من املخاوف الغربية من العنف وانتهاكات 

حقوق االنسان يف تركيا، إال ان أردوغان يف موقف قوي وجها لوجه مع اوروبا36.
ويبدو أن هناك افرتاض بأن تركيا ميكنها – وجيب عليها - مراقبة أو وقف تدفق الالجئني عرب 
أراضيها إىل أوروبا، فإذا استخدمت تركيا موارد إضافية لتحسني الظروف املعيشية لالجئني السوريني داخل 
حدودها، والسماح هلم باحلصول على عمل، فإن هذا قد يدفع بعض السوريني اىل البقاء يف تركيا، ولكن 
إذا توقع أن تردع احلكومة الرتكية السوريني من االنتقال إىل اليونان، فإن هذا سيطرح تساؤالت خطرية 
حول حقوق اإلنسان، وحترص احلكومات االوروبية على أن يكون هناك بلد ميكن للسوريني العودة اليه، 
وخصوصا اولئك الذين يرفض طلبهم للحصول على اللجوء، دون احلاجة إىل إرساهلم مباشرة إىل سوريا، 
الناحية  الدولية، تركيا ليست »بلدا آمنا« للجميع يف واقع األمر، من  العفو  ولكن وكما تشري منظمة 

التارخيية فإن واحد من كل أربعة من طاليب اللجوء يف تركيا قد منح اللجوء يف اوروبا37.
يف اليوم العاملي لالجئني عام 2015، اشار املفوض السامي لشؤون الالجئني أنطونيو جوترييس 

36. Naina Bajekal, ‘Why the EU is Offering Turkey Billions to Deal with Refugees’, Time, 19 
October 2015. Available at http://time.com/4076484/turkey-eu-billions-dollars-refugee-slow/ 
(accessed 25 February 2016).
37. ‘Merkel Must Ensure Rights of Refugee Rights Not Cut Out of an EU-Turkey Deal’, 
Amnesty International, 17 October 2015. Available at https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2015/10/turkeymerkel-must-ensure-rights-of-refugees-not-cut-out-of-eu-turkey-deal/ 
(accessed 25 February 2016).
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إىل تركيا باعتبارها مثاال رائعا للبلدان األخرى يف العامل، ومع ذلك، فإن الصورة أصبحت أكثر تعقيدا منذ 
ذلك احلني مع تزايد اليأس بني الالجئني وتزايد احلمالت املناهضة للسوريني38، إن تركيا يف موقف قوي 
لالستفادة من اليأس األورويب لوقف تدفق الالجئني، ولكن سيكون للقرارات اليت ستتخذها تركيا والدول 
االعضاء يف االحتاد األورويب يف األشهر املقبلة عواقب على املدى الطويل لالجئني، وللعالقات بني تركيا 

واالحتاد األورويب، ولالحتاد األورويب نفسه.

العالقات الرتكية - الكردية من وجهة نظر حكومة إقليم كردستان
بيل بارك: حماضر يف قسم دراسات الدفاع يف جامعة كينجز كوليدج - لندن.

الزيارة االوىل لوزير اخلارجية الرتكي فريدون سينريليوغلو هي إلقليم كردستان يف أعقاب  كانت 
النصر االنتخايب حلزب العدالة والتنمية )AKP( يف 1 تشرين الثاين عام 2015، ويف كلمته يف معهد 
أحباث الشرق األوسط يف اربيل  يف الرابع من تشرين الثاين، أثىن الوزير على الدور الذي لعبته البيشمركة 
يف حكومة إقليم كردستان يف النضال ضد الدولة اإلسالمية )IS(، وأصر على أن “تركيا مستمرة يف 
دعمها للعراق وحلكومة إقليم كردستان يف جمال مكافحة اإلرهاب”، وذكر أن تركيا “قدمت املساعدات 
العسكرية واإلنسانية ... منذ بداية األزمة”، وأشار أيضا إىل رغبة أنقرة  يف مواصلة تطوير العالقات 

االقتصادية مع أربيل39.
كانت إشارة سينريليوغلو يف التعاون االقتصادي بني أربيل وأنقرة اعرتافا بأمهية نقل صادرات النفط 
من حقول النفط حلكومة إقليم كردستان عرب خط أنابيب بين حديثا ويرتبط جبيهان على الساحل الرتكي، 
أيار 2014 مع معارضة من كل من بغداد وواشنطن40،  العمل يف شهر  وقد دخل خط االنابيب يف 
وقرب هناية عام 2015 كان النفط يتدفق مبعدل أكثر من 500000 برميل يوميا، ُسبع جمموع ما يصدره 
العراق، وقد مكنت  أرباح هذه املبيعات اربيل من جتنب إمكانية مواجهة حتطم االقتصاد املايل نتيجة 

38. Omar Ghabra, ‘Why Syrian Refugees in Turkey Are Leaving for Europe’, The Nation, 28 
September 2015. Available at http://www.thenation.com/article/why-syrian-refugees-in-turkey-
are-leaving-foreurope/ (accessed 25 February 2016).
39. ‘Speech by H.E. Mr. Feridun Sinirlioğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey at the MERI 
Forum’, Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, 4 November 2015. Available at http://
www.mfa.gov.tr/ speech-by-h_e_-mr_-feridun-sinirlio percentC4 percent9Flu_-minister-of-
foreign-affairs-of-turkey_- at-the-meri-_middle-east-research-institute_-forum_-4-november-
2015_-erbil.en.mfa (accessed 22 November 2015).
40. For more details see Bill Park, ‘Turkey-Kurdistan Regional Government relations after the 
US withdrawal from Iraq: putting the Kurds on the map?’, Strategic Studies Institute, US Army 
war College, 2014, pp. 22–33. Available at http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/
display.cfm?pubID=1190 (accessed 18 February 2016).
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للخالفات املستمرة حول امليزانية والنفط مع بغداد والفساد على نطاق واسع واحملسوبية، يف الواقع يف عام 
2014 استخدمت عائدات النفط عرب خط أنابيب جيهان كضمان للحصول على قرض 3 مليارات 
دوالر، معظمه من مصادر تركية. وليس من املستغرب قيام وزير املوارد الطبيعية اشيت هورامي يف تشرين 
الثاين 2015 باالشادة بدور تركيا من خالل قول اهنا »داعمة بشكل ال يصدق«، كما ووصف العالقة 
بني أربيل وأنقرة ب«االسرتاتيجية«، وهذا الذي جاء بعد فرتة طويلة من استخدام احد مسؤويل حكومة 

إقليم كردستان هذا املصطلح41.
يف الواقع، كان هورامي نفسه يستخدم هذا املصطلح يف خطاب وجهه اىل منتدى مركز احباث 
الشرق االوسط يف تشرين الثاين عام 2014، وقال إن “تركيا حباجة لكردستان، ورمبا على األقل بقدر ما 
حنن حباجة لرتكيا”، يف هذه املناسبة، اعرتف بأن هناك من املشككني الذين يعتربون ان التزام تركيا جتاه 
حكومة اقليم كردستان “ظاهريا”42، وتتعلق هذه الشكوك بالعالقات اليت ال تعتمد على مصادر الطاقة 
غري بني تركيا وحكومة إقليم كردستان، وأحد هؤالء املشككني مسرور بارزاين، جنل رئيس اقليم كردستان 
مسعود بارزاين ورئيس املخابرات يف حكومة إقليم كردستان، ففي مقابلة أجراها يف متوز 2015 الحظ أنه 
ويف أب 2014 “عندما تعرض األكراد هلجوم داعش كان من التوقع أن تلعب تركيا دورا أكرب بكثري من 
خالل االخنراط بنشاط  وتوفري الدعم الالزم لألكراد”، ويف اشارة اىل مسامهة تركيا يف التحالف الدويل 
ضد داعش أعرب عن رأي مفاده أن “ما تقوم به تركيا  جيب ان يكون أكثر بكثري مما يفعلونه االن”43، 
وهذا مشابه للتعليقات اليت أدىل هبا فؤاد حسني رئيس موظفي مسعود برزاين، بعد وقت قصري من هتديد 
داعش حلكومة إقليم كردستان عندما قال عن تركيا بأنه وعلى الرغم من العالقات السياسية واالقتصادية 
اليت بنيت بني أربيل وأنقرة، “كان أمننا  يف خطر، ولكننا مل نتلق أي دعم من تركيا”، على النقيض من 
املساعدة اليت قدمتها الواليات املتحدة وغريها من الدول الغربية  وايران44، كما وانتقد مسرور بارزاين 

41. Dmitry Zhdannikov, ‘Exclusive: How Kurdistan bypassed Baghdad and sold oil on 
global markets’, Reuters, 17 November 2015. Available at http://mobile.reuters.com/article/ 
idUSKCN0T61HH20151117 (accessed 22 November 2015).
42. ‘Baghdad-KRG Relations, between Interdependence and Independence: Part 3: Intervention 
of Ashty Hawrami (Minister NR, KRG)’, Middle East Research Institute, 20 November 2014. 
Available at http://www.meri-k.org/multimedia/meri-forum-2014-s8-baghdad-krg-relations-
part-3/ (accessed 22 November 2015).
43. Amberin Zaman, ‘Masrour Barzani: Kurdish Independence Would Help Defeat IS’, Al 
Monitor, 2 July 2015. Available at http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/07/turkey-
iraq-syria-kurdishindependence-help-war-against-isis.html (accessed 22 November 2015).
44. Hevidar Ahmed, ‘Senior Kurdistan Official: IS Was at Erbil’s Gates, Turkey Did Not 
Help’, Rudaw, 16 September 2014. Available at http://rudaw.net/english/interview/16092014 
(accessed 22 November 2014). Dorian Jones, ‘Islamic state tests Turkey-Iraqi Kurd ties’, Voice 
of America News, 12 September 2014. Available at http://www.voanews.com/content/islamic-
state-tests-turkey-iraqi-kurd-tie/2447851. html (accessed 22 November 2014).
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أيضا هنج أنقرة جتاه السيطرة الكردية على احلدود السورية الكردية مؤكدا بأن “ على األتراك أن يكونوا 
أكثر قلقا جتاه وجود داعش على احلدود الرتكية، يف الواقع، ينبغي أن يكون رد الفعل الرتكي هو مساعدة 

األكراد كأصدقاء هلم لكي يسيطروا على احلدود بدال من داعش، عدو العامل امجع45.
اصيبوا خبيبة  الذين  الوحيدين  نفسها، هم  تركيا  أو  أو سوريا  العراق  األكراد، سواء يف  يكن  مل 
أمل من عالقة أنقرة مع داعش، أو يف ميلهم للشك يف صدق أنقرة مؤخرا يف تصعيدها حدة خطاهبا 
ضد التنظيم، بالنسبة لألكراد فإن هذا يهم ألهنم وجدوا أنفسهم يف طليعة من يقاتل داعش، ومنذ فرتة 
طويلة يشتبه بأن تركيا غضت الطرف عن داعش واحلركات اجلهادية األخرى اليت تنقل املؤن واألشخاص 
عرب حدودها مع سوريا، وهذه الشكوك ال تزال بعيدة عن القمع46،  وإن أفعال تركيا ضد داعش يف 
سوريا حمدودة للغاية، ويف العراق أكثر أو غري موجودة على االطالق على عكس العديد من حلفاءها يف 
الناتو والدول اجملاورة، وعلى الرغم من إصرار رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو بعدم إعرتاض أنقرة 
على تسليح البيشمركة يف العراق47، كما وان تركيا دربت البيشمركة بشكل حمدود ومل تكن االمدادت 
العسكرية بالشكل املطلوب، اذ جلست أنقرة يف املقعد اخللفي فيما يتعلق بتدريب وتسليح قوات حكومة 
إقليم كردستان، وهكذا فإن مركز التنسيق والتدريب يف كردستان )KTCC( الذي أنشئ يف بداية عام 
2015 والذي يشكل جزءا من عملية العزم التام للتحالف املتعدد اجلنسيات ويضم حاليا مدربني ايطاليني 
وبريطانيني وهولنديني وأملانيني ونروجييني وفنلنديني وكذلك أمريكيني48، وبعض تلك البلدان، فضال عن 

آخرين مثل أسرتاليا ومجهورية التشيك، كانت أيضا يف طليعة البلدان الغربية اليت تسلح البيشمركة49.
45. Zaman, ‘Masrour Barzani: Kurdish Independence Would Help Defeat IS’.
46. For a recent report along these lines, see Nafeez Ahmed, ‘NATO is harbouring the Islamic 
state’, Insurge Intelligence, 19 November 2015. Available at https://medium.com/insurge-
intelligence/europeis-harbouring-the-islamic-state-s-backers-d24db3a24a40#.4674kgigu 
(accessed 23 November 2015). For a useful compilation of allegations, suspicions and evidence, 
see David. L Phillips ‘Research Paper: ISIS-Turkey Links’, Huffington Post, 9 November 
2014. Available at http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-isis-
turke_b_6128950.html (accessed 7 February 2015).
47. ‘Davutoğlu: Turkey supports US arming Peshmerga, not PKK’, Rudaw, 10 November 2015. 
Available at http://rudaw.net/english/middleeast/turkey/10112015 (accessed 23 November 
2015).
48. Maj. Antonio Bernardo, ‘Multiple coalition countries training Iraqi forces’, CJTF-OIR 
Public Affairs, United States Central Command. Available at http://www.centcom.mil/en/news/
articles/multiple-coalition-countries-training-iraqi-forces (accessed 23 November 2015).
49. ‘Arming Iraq’s Kurds: fighting IS, inviting conflict’, International Crisis Group: Middle 
East Report 158, 12 May 2015. Available at http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle 
percent20East percent20North percent20Africa/Iraq percent20Syria percent20Lebanon/
Iraq/158-arming-iraqs-kurds-fighting-is-inviting-conflict.pdf (accessed 8 April 2016). For some 
dissenting view to this report’s conclusion that the KDP has disproportionately benefitted from 
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كما مت املساس بقيادة حكومة إقليم كردستان بسبب حرب أنقرة ضد حزب العمال الكردستاين 
)PKK( والعداء حلزب االحتاد الدميقراطي يف سوريا، وقد استئنفت الغارات اجلوية الرتكية ضد قواعد 
حزب العمال الكردستاين يف كردستان العراق يف صيف 2015 مما أدى إىل مقتل عدد من املدنيني األكراد 
وهذا دفع اىل انفجار الشارع الكردي غضبا بقيادة الرئيس بارزاين الذي إصدار بيان يقول فيه: “حنن ندين 
هذا القصف الذي أدى إىل استشهاد اشخاص من املنطقة الكردية وندعو تركيا اىل عدم قصف املدنيني 
مرة أخرى”، وقد رد القنصل الرتكي السابق يف إقليم كردستان، آيدن سيلسني، بأن “احلملة ضد حزب 
العمال الكردستاين لن تتمتع أبدا بدعم من الرأي العام الكردي يف كردستان العراق”50، وعلى الرغم من 
أن تركيا قد احنازت يف وقت الحق بشكل اكثر صراحة مع التحالف ضد داعش وليس فقط من خالل 
السماح للقاذفات االمريكية والطائرات بدون طيار باهلجوم على أهداف داعش من قاعدة اجنرليك اجلوية 
يف تركيا51، ولكن أيضا من إلقاء القبض على املتعاطفني مع داعش يف تركيا، لقد اصبح اهلجوم ضد حزب 
العمال الكردستاين يف جنوب شرق تركيا وداخل أراضي حكومة إقليم كردستان أشد ضراوة، وقد مت شن 
.)HDP( العديد من الغارات، وفرض حظر التجول، واحتجز مسؤولون من احلزب الدميقراطي الشعيب

مل خيف عداء أنقرة جتاه حزب االحتاد الدميقراطي على الرغم من اعتماد الواليات املتحدة ودعمهم 
جلهود حزب االحتاد الدميقراطي ضد داعش يف سوريا، لقد عرض الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف 
وقت سابق نظرة تفكري أنقرة من خالل القول: “بالنسبة لنا فإن حزب العمال الكردستاين مثل داعش، 
ومن اخلطأ أن نعتربهم خمتلفني عن بعضهم البعض”52، وأكد أيضا أن حزب العمال الكردستاين وحزب 
االحتاد الدميقراطي ما مها اال نفس املنظمة، وعلى هذا األساس فهو يعارض اسقاط واشنطن لالسلحة 
حلزب االحتاد الدميقراطي خوفا من األسلحة قد تقع يف يد حزب العمال الكردستاين، إال ان واشنطن 
اضطرت إىل اسقاط اإلمدادات العسكرية  حلزب االحتاد الدميقراطي يف مدينة كوباين الكردية يف سوريا 
these equipment programmes at the expense of the PUK, see ‘Have the Kurdish militias battling 
IS lost their way?’, Radio Free Europe, 15 May 2015. Available at http://www.rferl.org/content/
islamic-state-kurdish-militias-icg-report/27018967.html (accessed 23 November 2015).
50. Amberin Zaman, ‘The Iraqi Kurds’ waning love affair with Turkey’, 1 September 2015, Al 
Monitor. Available at http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/turkey-iraq-kurdistan-
krg-pkk-love-affairover.html (accessed 22 November 2015).
51. Aaron Stein, ‘The Incirlik expansion and and the US-Turkish strategy to fight ISIS’, Atlantic 
Council, 8 October 2015. Available at http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/ the-
incirlik-expansion-and-the-us-turkish-strategy-to-fight-isis?utm_content=bufferd61d6&utm_ 
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#.Vhdk1P-Enzs.twitter 
(accessed 26 October 2015).
52. ‘PKK, ISIL are the same, says Erdoğan’, Today’s Zaman, 4 October 2014. Available at 
http://www. todayszaman.com/national_pkk-isil-are-the-same-says-Erdoğan_360766.html 
(accessed 5 March 2015).
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واليت كانت حماصرة من قبل قوات  داعش يف الوقت الذي كان فيه اجليش الرتكي يكتفي باملشاهدة، 
وقد انتقد أردوغان بصوت عال افعال واشنطن هذه53، وسعت تركيا ملنع أكراد تركيا من عبور احلدود 
لالنضمام للقوات املدافعة عن كوباين )وكانت مرتددة يف السماح بعودة رفات األكراد االتراك الذين قتلوا 
الرغم من أهنم وافقوا يف هناية املطاف على السماح بذلك، وحتت ضغط  يف سوريا إىل وطنهم( على 
الواليات املتحدة54، مت السماح لقوة بيشمركة صغرية من العراق لتمر عرب االراضي الرتكية واملساعدة يف 
رفع حصار داعش عن كوباين، يف خطوة رفضها اجليش الرتكي بشراسة55، وقد سقطت كوباين يف هناية 
املطاف بأيدي حزب االحتاد الدميقراطي يف أوائل عام 2015، وعندما سيطرت القوات الكردية السورية يف 
حزيران عام 2015 على مدينة تل األبيض احلدودية مبساعدة الواليات املتحدة االمريكية، اختار أردوغان 
أن يعرب عن قلقه حول إمكانية إنشاء “هيكل يهدد احلدود”56، وهذا القلق مل يُعرب عنه خالل أكثر 

من عام عندما كانت املدينة حتت سيطرة داعش.
وبطبيعة احلال، ان بارزاين منزعج ايضا من وجود حزب العمال الكردستاين مشال العراق57، وقد 
التخلص من مقاتلي حزب  الكردستاين  لرغبته يف  العمال  نشأ دعمه لعملية السالم بني تركيا وحزب 
العمال الكردستاين من ارضه واالهتمام الذي يستقطبوه من تركيا وإيران، وبالفعل يف تشرين الثاين من عام 
2013، تشارك بارزاين وأردوغان املنصة يف املدنية الرتكية ذات االغلبية الكردية ديار بكر، حيث أعرب 
بارزاين عن دعمه لعملية السالم الكردية يف تركيا وشهد باألخوة بني األتراك واالكراد58، ولكن اليوم مل 
تظهر احلكومة الرتكية مستعدة على اإلطالق الستئناف حمادثات السالم مع حزب العمال الكردستاين، 
53. ‘Erdoğan: I don’t understand why Kobanî is so strategic for the US’, Today’s Zaman, 22 
October 2015. Available at http://www.todayszaman.com/national_Erdoğan-i-dont-understand-
why-Kobanî- is-so-strategic-for-us_362331.html (accessed 6 March 2015).
54. According to PYD head Salih Muslim, among others. Author interview, 23 March 2015.
55. Semih Idiz, ‘Turkish military angered by Ankara’s Peshmerga move’, Al Monitor, 31 
October 2014. Available at http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/turkey-
Peshmerga-move-pkkKobanî-syria.html (accessed 23 November 2015).
56. Turkish President says troubled by Kurdish advance in Syrian Kurdistan’, Ekurd Daily, 14 
June 2015. Available at http://ekurd.net/turkish-president-says-troubled-by-kurdish-advance-in-
syrian-kurdistan-2015-06-14 (accessed 16 June 2015).
57. ‘Syria’s Kurds: A struggle within a struggle’, International Crisis Group Middle East Report 
136, 22 January 2013. Available at http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-
africa/syria-lebanon/syria/136-syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.aspx (accessed 8 April 
2016).
58. ‘Iraqi Kurdish leader Barzani urges support for peace process in Diyarbakır rally 
with Turkish PM’, Hurriyet Daily News, 16 November 2013. Available at http://www.
hurriyetdailynews.com/ iraqi-kurdish-leader-barzani-urges-support-for-peace-process-in-
diyarbakir-rally-with-turkish-pm. aspx?PageID=238&NID=58028&NewsCatID=338 (accessed 
20 June 2015).
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كما ويريد بارزاين أيضا تقدمي نفسه باعتباره رمزا حقيقيا للقومية الكردية، وهذا يعين، جنبا إىل جنب مع 
ضغوط أنقرة، أن هنجه جتاه حزب االحتاد الدميقراطي على وجه اخلصوص قد يتعارض مع تركيا، وقد اشتد 
قلق بارزاين من الظهور احملتمل حلزب العمال الكردستاين وحزب االحتاد الدميقراطي يف ضوء التعاطف 
واسع النطاق جتاههم لدفاعهم عن كوباين وحرهبم ضد داعش يف سوريا عموما والدور الذي لعبه مقاتلي 
حزب العمال الكردستاين وحزب االحتاد الدميقراطي يف سنجار وخممور يف العراق أعقاب فرار البيشمركة 
الكردية من مواجهة هجوم داعش، كما وظهر قلقه ايضا يف اآلونة األخرية يف الفرتة اليت سبقت حترير 
سنجار واليت تأخرت بسبب اخلالفات بشأن الدور الذي سيلعبه حزب العمال الكردستاين وحزب االحتاد 
الوطين  الكردي  للمجلس  لضمه  البارزاين  حماوالت  الدميقراطي  االحتاد  حزب  قاوم  وقد  الدميقراطي59، 
)KNC(، ائتالف اجلماعات الكردية السورية الذي مت تشكيله يف عام 2011 حتت رعاية بارزاين60، 
على الرغم من اهنا اتفقت على ترتيب لتقاسم السلطة مع اجملاميع الكردية اليت يرعاها بارزاين61، ويف 
البداية، مل تعرض اربيل أي مساعدة لقوات حزب االحتاد الدميقراطي، وقد سعت إىل عرقلة استخدامهم 
الراضي حكومة إقليم كردستان، والواقع أن حكومة إقليم كردستان، مثل تركيا، أغلقت حدودها مع سوريا 

حىت يف الوقت الذي كان فيه حزب االحتاد الدميقراطي حيارب العناصر اجلهادية62.
أنقرة  الرد على هتديدات  تركيا وسوريا على  اكراد  مثلهم مثل  بالتأكيد  قادرين  العراق  أكراد  إن 
وتدريبهم العسكري للرتكمان يف سوريا، مع عدم مباالهتم حنو مصري سكان كوباين، وردا على القصف 

59. Mahmut Bozarslan, ‘Kurdish infighting complicates Sinjar offensive, Al Monitor, 12 
November 2015. Available at http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/turkey-iraq-
krg-sinjar-pkkyazidis-town-kurds-cannot-share.html (accessed 25 November 2015). Denise 
Natali, ‘Lessons from the liberation of Sinjar’, War on the Rocks, 25 November 2015. Available 
at http://warontherocks. com/2015/11/lessons-from-the-liberation-of-sinjar/ (accessed 25 
November 2015).
60. ‘The Kurdish National Council in Syria’, Carnegie Middle East Center, 15 February 2012. 
Available at www.carnegie-mec.org/publications/?fa=48502 (accessed 25 January 2013).
61. ‘Syrian Kurds sign power-sharing deal to draw more support’, Ekurd Daily, 23 October 
2014. Available at http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2014/10/syriakurd1576.htm 
(accessed 24 June 2015). ‘TEV-DEM council member speaks about Duhok agreement’, Ekurd 
Daily, 26 October 2014. Available at http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2014/10/
syriakurd1599.htm (accessed 24 June 2015).
62. Fehim Tastekin, ‘KRG trench divides Syrian, Iraqi Kurds’, Al Monitor, 21 April 2014. 
Available at http://www.al-monitor.com/pulse/contents/authors/fehim-tastekin.html?b=65 
(accessed 24 June 2015). Wladirmir van Wildenburg, ‘Border arrests reveal disunity, conflict 
among Syrian Kurds’, Al Monitor, 21 May 2013. Available at http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/05/pyd-arrests-syrian-kurds.html (accessed 5 June 2013).
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الروسي للقرى الرتكمانية، مل تسدعى أنقرة السفري الروسي فقط، ولكن رفعت القضية إىل االمم املتحدة63، 
ويف غضون بضعة أيام اسقطت تركيا  طائرة تابعة لسالح اجلو الروسي ألهنا دخلت اجملال اجلوي الرتكي، 
واعقب ذلك تكثيف للقصف الروسي على املقاتلني الرتكمان يف سوريا وصوال اىل احلدود الرتكية، وقد 
يتذكر األكراد الطريقة اليت سعت فيها تركيا يف احد املرات للتعامل مع قضية الرتكمان يف املنطقة اليت 

يسيطر عليها األكراد يف العراق كوسيلة إلضعاف القضية الكردية64.
قدر قادة حكومة إقليم كردستان وكالمها من احلزب الدميقراطي الكردستاين، ولكن حىت مع وجود 
الكثري من االحتاد الوطين الكردستاين  )PUK(، موضعهم الضعيف لسياسات جرياهنم، وخماطر وضع 
كل بيضهم يف سلة واحدة، ومع ذلك، عندما برزت تركيا كشريك اقتصادي كبري حلكومة إقليم كردستان، 

وكبديل اىل حد لبغداد، كان الربيل القليل من اخليارات والرتدد يف احتضان هذه العالقة.
على الرغم من أن تركيا أوضحت دائما دعمها لوحدة أرض العراق والتزامها املستمر جتاه بغداد، 
كما إتضح ذلك مرة أخرى من قبل حديث وزير اخلارجية سينريليوغلو  يف تشرين الثاين عام 2015، اال 
ان أنقرة بدأت أيضا بتحظري نفسها الحتمال اهنيار الدولة العراقية، على أي حال، طورت أربيل وأنقرة 
عالقة متمحورة حول طاقة واليت جنت من الصدمات األخرية، وعالوة على ذلك، ان الفساد الذي مييز 
حكومة إقليم كردستان منتشر خاصة يف قطاع الطاقة، ويقال ان احلزب الدميقراطي الكردستاين يستفيد 
اكثر من االحتاد الوطين الكردستاين، وهذا مما يزيد التوتر بينهما على الوصول إىل السلطة واحلصول على 
االسلحة65، ويعتقد ان رؤساء كل من حكومة إقليم كردستان وتركيا وأسرهم متورطني يف هذا الفساد، 
وإىل حد ما، فإن العالقة بني أربيل وأنقرة شخصية، وخصوصا بني أنقرة واحلزب الدميقراطي الكردستاين 
بدال من قيادة إقليم كردستان ككل، وكان االحتاد الوطين الكردستاين دائما أقرب اىل طهران وايران بدال 
من احلزب الدميقراطي الكردستاين، وأكثر تشكيكا جتاه تركيا، ورمبا يرجع ذلك جزئيا اىل استبعادها من 

63. Serkan Demirtas, ‘Turkey urges UN to act to protect Turkmens in Syria’, Hurriyet Daily 
News, 23 November 2015. Available at http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-urges-un-to-
act-to-protectturkmens-in-syria.aspx?pageID=238&nID=91539&NewsCatID=352 (accessed 23 
November 2015).
64. See Bill Park, ‘Turkey’s policy towards northern Iraq: problems and perspectives’, Adelphi 
Papers 374, International Institute for Strategic Studies, May 2005, pp. 36–38. For Turkey’s 
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Turks: Turkey and Syria’s Turkmen rebels’, War on the Rocks, 21 January 2016. Available at 
http://warontherocks.com/2016/01/ a-cause-for-all-turks-turkey-and-syrias-turkmen-rebels/ 
(accessed 23 January 2016).
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Middle East Center, 18 August 2015. Available at http://carnegie-mec.org/2015/08/17/kurdistan-
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احلصول على صفقات الفساد66.
ومع ذلك، يبقى بارزاين وغريه يف قيادة حكومة إقليم كردستان حريصا على احلفاظ على العالقة 
مع أنقرة واحلفاظ على اقتصاد ورفاه حكومة إقليم كردستان، ولذلك حيتاج برزاين اىل تركيا، وميكن أن 
الغامض  وموقفها  إقليم كردستان،  املساعدات حلكومة  تقدمي  يف  تركيا  فشل  أن  يف  هناك شك  يكون 
جتاه داعش، وشراسة معارضتها لكل من حزب العمال الكردستاين وحزب االحتاد الدميقراطي، قد كان 
بالتأكيد جتربة فاشلة ألربيل، وبسبب تدهور العالقات بني تركيا وحلفائها االكراد، قد تعاين اربيل يف 
املستقبل أيضا من النفوذ اإليراين يف العراق وحىت داخل إقليم كردستان ومن الوجود القوي للميليشيات 
الشيعية، وعند دحر داعش، ورمبا حىت قبل ذلك، فإن مطالب حكومة إقليم كردستان وتصميمها على 
حتقيق أقصى قدر من احلكم الذايت ال بد من ان يدافع عنها ضد التحديات الشيعة املدعومة من قبل 
طهران، وقد كشفت هذه التوترات عن نفسها مؤخرا خالل املعارك بني البيشمركة واملليشيات الشيعية يف 
طوزخورماتو67 والتوترات يف كركوك68، وقد ادركت اربيل بالتأكيد اآلن بأن أنقرة قد حتد من خماطر تويل 
زمام االمور من حكومة إقليم كردستان نيابة، وان هذه العالقة مهمة ألنقرة، ولكن رمبا يكون هذه منغلق 
بدال من ان يكون “اسرتاتيجا”، ومكنت الظروف اإلقليمية والتحفظات بشأن أنقرة اربيل من زراعة 
شبكة واسعة من احللفاء مبا يف ذلك يف الغرب، وقد تفكر أربيل أيضا يف الطريقة الزئبقية اليت حتول تركيا 
أو الرئيس أردوغان من عدو حلكومة إقليم كردستان اىل أشد املتحمسني هلم، وقد تعرضت األسد لتجربة 

مماثلة، وميكن لرتكيا أن تبدو غري حكيمة وغري متوقعة يف سلوكها، وقد الحظت أربيل ذلك.

66. ‘A PUK leader warns against Turkish ‘trap’’, Ekurd Daily, 4 January 2013. Available at 
http://ekurd. net/mismas/articles/misc2013/1/state6768.htm (accessed 25 November 2015). 
Denise Natali, ‘Is Iraqi Kurdistan splitting apart – again?’ Al Monitor, 25 September 2015. 
Available at http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/iraq-kurdistan-region-splitting-
apart.html (accessed 25 November 2015).
67. Joel Wing, ‘Interview with US Naval Academy Prof Wayne Hsieh on Tuz Kharmato’, 
Musings On Iraq, 23 November 2015. Available at http://musingsoniraq.blogspot.co.uk/ 
(accessed 24 November 2015).
68. Martin Chulov, ‘Kurds and Shias face off over Kirkuk in vacuum left by Iraqi army’, The 
Guardian, 22 January 2016. Available at http://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurds-
and-Shias-faceoff-over-kirkuk-in-vacuum-left-by-iraqi-army (accessed 18 February 2016).
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العالقات الرتكية مع العراق وحكومة إقليم كردستان
آيدن سيلسني: القنصل الرتكي السابق يف أربيل.

أنه ال ميكننا أن نتحدث عن منطقة فيدرالية قبل عام 2003، ولكن حىت يف  الرغم من  على 
وقت مبكر من عام 1992، استوىل احلزب الدميقراطي الكردستاين على احلدود بني تركيا والعراق، ولذلك 
اصبحت املسألة معروفة جيدا لرتكيا، وجاء التواصل األويل بني الطرفني من قبل القوات اخلاصة و اجليش 
وبشكل طبيعي من قبل جهاز املخابرات، إذ مت نقل املسؤولون يف وزارة اخلارجية من واىل كردستان لللقاء 

قادة احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين عن طريق املروحيات الرتكية.
الدميقراطي  للحزب  ما  حد  إىل  الفعالة  السيطرة  حتت  اخلابور  فيه  سقطت  الذي  الوقت  يف 
الكردستاين، بدأت التجارة اإلقليمية بني تركيا وكردستان العراق، وقد ساعد برنامج النفط مقابل الغذاء 
على تعزيز هذا التواصل التجاري، وميكن مالحظة ما تأسس يف العقد الذي تلى 2003  قبل ذلك بوقت 
كثري، فقط بدون املؤسسات اليت احاطت به يف وقت الحق، وحىت بعض االعضاء اخلارجني عن القانون 

من حركة غولني يف تركيا اليوم متكنوا من احلصول على موطئ قدم يف كردستان خالل ذلك الوقت.
يف منتصف التسعينات، زاد اجليش الرتكي من وجوده داخل كردستان العراق ليصل امجايل العدد 
اىل 60 الف رجل، واهلدف من ذلك هو منع حزب العمال الكردستاين )PKK( من احلصول على موطئ 

قدم سواء يف املناطق اجلبلية أو يف داخل املدن.
يف الوقت الذي قام فيه رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان بزيارة بغداد وأعلن عن قرار 
واملوصل،  البصرة  يف  قنصلياهتا  بالفعل  فتحت  قد  تركيا  كانت  أربيل،  يف  تركية  قنصلية  بفتح  احلكومة 
باإلضافة بالطبع إىل السفارة يف بغداد، كما ومتلق مسؤولون أتراك للشركات الكبرية يف اسطنبول مثل 

شركات البناء والطاقة للنظر يف اجمليء إىل كردستان.
وكان ذلك هذا املشروع جمهول املستقبل دبلوماسيا، ويف وقت الحق مت تغيريه اىل منوذج “االعتماد 
االقتصادي املتبادل”، يف كثري من احلاالت، مسيت عقود البناء وتصدير املنتجات املصنعة وغري املصنعة  

إحصائيا ب “االستثمار«.
من الناحية السياسية، بدء شيء جديد باالنكشاف، فقد قامت تركيا، اليت تعترب العدو اللدود 
األكراد يف كثري من األوساط، بعودة سريعة نظرا لقرهبا اجلغرايف وتكاملها االقتصادي مع إقليم كردستان 
العراق، إذ بدأت اخلطوط اجلوية الرتكية بالتحليق ايل أربيل والسليمانية، كما وفتحت ثالث فروع لبنوك 
عادية وثالثة لبنوك إسالمية، ومت تعيني امللحق التجاري يف القنصلية، وبدأت تركيا بتقدمي تأشريات الدخول 

الطولية االجل جمانا، وبدأ االستثمار احلقيقي يأخذ مكانه.
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يف األشهر اليت تلت قام وزراء التجارة واملالية والرتبية الوطنية واخلارجية، والتنمية بزيارة  أربيل، 
وحضر نواب اتراك مرمترات احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين، بينما قام حكام 

من خمتلف احملافظات الرتكية بقيادة الوفود التجارية إىل كردستان العراق.
مث اتت الزيارة األوىل لرئيس الوزراء الرتكي إىل أربيل، وزينت شوارع أربيل للمرة االوىل باالعالم 

الرتكية، وكان نصف خطابة العلين باللغة الكردية.
لكن الصعوبات بدأت بالظهور، ففي حني مسح ملسؤولون يف أنقرة بإستخدام مصطلح “حكومة 
إقليم كردستان”، إال ان اشكالية كلمة “كردستان” ظلت موجودة، ومل تكتسب العالقات الدافئة االن 
بني أنقرة أربيل نظرة مؤسساتية، وقد نأت أنقرة باالعرتاف بالوضع القانوين للمنطقة الكردية يف العراق، 

وعندما بدأت بالتوجه حنو هذا االجتاه، تسائل وزيرا املالية داود أوغلو عن قيمة هذا االعرتاف.
لعبت أنقرة أيضا دورا يف الصدع يف حماولة لفصل احلزب الدميقراطي الكردستاين مشال من االحتاد 
الوطين الكردستاين وغوران جنوبا، ويف الوقت املناسب، حصل احلزب الدميقراطي الكردستاين على الكثري 
من القوة، وهذ ما مل يتسبب باإلحباط بني األحزاب السياسية األخرى فقط، ولكن ادى اىل تشكيك 

الناس بنوايا أنقرة.
عندما بدأت الشاحنات احململة بالنفط عبور احلدود من إقليم كردستان إىل تركيا، مجيع الفرص 
كانت مفتوحة يف أنقرة، وميكن أن تشري إىل أن قطاع النفط أصبح جمتمعا  لتشاطر الرأي بني أربيل وأنقرة 
ويف األصل كورقة ضغط قيمة للتقارب، ومع ذلك كان أوج هذا التطور يف بناء كردستان العراق خلط 
أنابيب نفط يربطها برتكيا، وكذلك الشراكة بني شركة الطاقة الرتكية وشركة اكسون، ومل يكن مصدر هذا 
النفط  من حقول النفط “السليمة” يف كردستان فقط، ولكنها كانت أيضا من ما يسمى باالراضي  

“املتنازع عليها«، لقد أصبح اخلط االمحر يوم أمس القلب النابض للتعاون والتكامل اليوم.
العراقي   اجليش  وترك  املوصل  على  هجوما   )IS( اإلسالمية  الدولة  شنت   ،2014 حزيران  يف 
كركوك. يف يوم واحد، وهبذا أخذ األكراد احلقول املتبقية من نفط كركوك، وهو حلم حتقق بعد 100 عام، 
وعلى الرغم من أن أنقرة مل تتدخل يف دعم األكراد، اال ان هجوم داعش على املوصل حتول إىل أن يكون 

حدثا غري متوقع حلكومة إقليم كردستان.
ولكن االحداث أخذت منحا خمتلفا عندما تعرضت أربيل هلجوم، يف البداية ادى هذا اهلجوم الة 
توترت العالقات بني تركيا وحكومة إقليم كردستان بشكل خطري بسبب  تأخر االول يف إنقاذ األخري، 
وعدم وصول نوعية مساعدات االول إىل مستوى توقعات األخري، ويف الوقت املناسب، حتسنت استجابة 
تركيا مع نقل جرحى البيشمركة إىل تركيا للعالج مع ارسال الذخائر واألسلحة اخلفيفة من خالل بوابة 
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هابور احلدودية، وتقدمي بعض الدعم املايل إىل أربيل، كما واستمر تدفق النفط دون انقطاع.
يف نوفمرب تشرين الثاين عام 2014، مت تصوير رئيس الوزراء داود أوغلو وهو يزور معسكر للجيش 
العالقات بني  استعادة  يبني  البيشمركة، وهذا  الرتكي قوات  أربيل حيث تدرب وحدة من اجليش  قرب 

البلدين لصحتها.
يف الوقت احلاضر، حتافظ تركيا كتيبة مدرعة يف بامريين، وعناصر كتيبة املدرعات  يف العمادية 
وسوري، وكتيبة املغاوير يف كونوماسي، جنبا إىل جنب مع 130 فرد من القوات اخلاصة يف أربيل، وصالح 
الدين، وزاخو، ودهوك، وباتوفا، والسليمانية، والعمادية كفرق اتصال، ومع أحدث التعزيزات يف بعشيقة، 
وصل عدد القوات النظامية اىل 3000 عضوا تقريبا. وكانت األولوية للقوات املسلحة الرتكية هي منع 
املثلثة  اجلبلية  املنطقة  قواعدهم يف  تركيا من  اىل  العبور  الكردستاين من  العمال  املسلحة حلزب  العناصر 
الشكل يف الركن الشمايل الشرقي من كردستان العراق، وهكذا فإن اجليش مل يلعب دورا متاما يف مصلحة 
حكومة إقليم كردستان، والسبب يف اذاعة خرب تدريب ضباط اجليش الرتكي للبيشمركة هو سياسي وليس 

عسكري.
من جهة اخرى تلقت البيشمركة التدريب من اجليش الرتكي يف دهوك واربيل ودياىل، ويف بعشيقة، 
العرب، معظمهم من  بتدريب  الرتكية  القوات اخلاصة  20 كم مشال املوصل، قام حوايل 80 فرد من 
السنة، ولكن أيضا بعض الوحدات الرتكمانية والبيشمركة ألكثر من سنة، ويف الوقت احلاضر، زاد عدد 
 M-60 القوات اىل حوايل 600 بعد ارسال مفرزة قوامها 400 جندي مدعوم من قبل دبابات 25، و
A3 ،، وهذا ليس كافيا للقيام بعمل هجومي رمبا، ولكنه دليل كاف على أن تركيا تصرفت من جانب 

واحد لتحويل معسكر ترديب مؤقت يف بعشيقة إىل قاعدة عسكرية دائمة.
وعند النظر إىل ما يسمى ب “عملية السالم” يف تركيا، فإن العالقات بني احلزب الدميقراطي 
الكردستاين وحزب العمال الكردستاين كانت دائما متوترة، ويف نفس الوقت، ومنذ احلرب االهلية الضروس 
بني احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين، كان هناك إرادة قوية من جانب احلزب 
بيشمركة  الواقع، خالل حترير سنجار، جتنبت  القتال ضد إخواهنم، يف  لتجنب  الكردستاين  الدميقراطي 
احلزب الدميقراطي الكردستاين االشتباك مع قوات محاية الشعب على الرغم من أهنا كانت تفوقهم عددا.

ويف اخلتام، يؤكد اخلطاب املتكرر لرتكيا على أمهية وحدة العراق الوطنية، إال ان افعاهلا تبدو بعيدة 
عن اقواهلا على أرض الواقع، واإلجراء األخري املتخذة لتعزيز القوات يف القاعدة العسكرية يف بعشيقة خري 
شاهدا على ذلك، ويبدو أن أنقرة ستكون أكثر وأكثر استعدادا هلجر األوليات املعتادة مثل املرور ببغداد 

من أجل التعامل مع أربيل.
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اليوم، متر حكومة إقليم كردستان مبا هو على االرجح أسوأ أزمة مالية هلا يف التاريخ، وبني أصدقاء 
تركيا اآلخرين، فغن حكومة إقليم كردستان هي األكثر احتياجا للمساعدة تركيا لتغيري هذه احلالة اليت 

يرثى هلا، وأنقرة تفعل كل ما يف وسعها.
ما يقرب من نصف 30 - 40 مليونا من السكان األكراد هم من املواطنني االتراك، ان تركيا 
وإقليم كردستان العراق يشبهان التوائم السيامية، غري ملتسقني عن طريق الورك ولكن عرب املوقع اجلغرايف 

واالنتماءات العرقية والتكامل االقتصادي.

سياسة تركيا جتاه كردستان سوريا
غوين يلدز: مراسل وحملل يب يب سي نيوز.

ما هي سياسة تركيا جتاه كردستان سوريا؟ اجلواب القصري، يف رأيي، هو أنه ال توجد واحدة مبعىن 
أنه من أجل أن يكون هناك سياسة جتاه كيان سياسي، عليك أوال االعرتاف جبوده، وإن رفض التعامل 
مع إدارة كردستان السورية اليت تسيطر على مساحات واسحة من احلدود السورية مع تركيا ليس بسياسة، 
وإن كردستان السورية ال ينبغي ان تتواجد يف عيون تركيا، وتعطي هذه الورقة عرضا موجزا ملواقف القوى 
الوجود، وكيف  السورية إىل حيز  السوريني، وعن كيفية جميء كردستان  اإلقليمية والعاملية جتاه األكراد 
تفاعلت مع تركيا، وكيف أثرت السياسة الكردية لرتكيا، وخُتتتم مبناقشة بعض اخليارات اليت متتلكها تركيا 

اآلن يف املنطقة.
إن تركيا، من الناحية املوضوعية، يف موقع متميز للغاية فيما يتعلق بالتأثري يف كردستان السورية، 
ومع ذلك، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية حساسة جدا جتاه هتديدات تلك املنطقة واليت فشلت يف 

إدراك الفرص التعاون معهم.
وعلى النقيض من تركيا، لدى الواليات املتحدة عالقة جيدة مع كردستان السورية، إذ يتنافس 
مسؤولو اجليش االمريكي مع بعضهم البعض يف الثناء على وحدات محاية الشعب الكردية، القوة الكردية 
املسلحة الغالبة يف املنطقة، كما وأن اجليش االمريكي يتعاون على مستوى عال مع اجملموعة ضد الدولة 
املسؤولني  مع كون  السورية،  جتاه كردستان  نسبيا  إجيابية  سياسة  أيضا  روسيا  ومتتلك  اإلسالمية، كما 
الروس االوائل ممن يقدمون الدعم لألكراد كجزء من اجتماعات جنيف، ومع اشادة بوتني بوحدات محاية 
الشعب يف كلمته باالمم املتحدة. لدى األسد سياسة ذكية جدا جتاه كردستان السورية، إذ يشجع األكراد 
على أال يكونوا جزءا من التحالف املناهض له واملدعوم من اخلارج، كما ومتلك إيران أيضا سياسة جتاه 
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كردستان السورية، وهي السياسة اليت تطبق يف الغالب عن طريق عالقاهتا مع حزب العمال الكردستاين 
)PKK(، القوة الرئيسة يف كردستان سوريا، مسهلة حرب اجلماعة ضد تركيا للحد من طموحات االخري 
يف سوريا، وحىت احلزب الدميقراطي الكردستاين، وهو ممثل أصغر بكثري، لديه سياسة أكثر عقانية من 
تركيا جتاه كردستان سوريا، إذ يسعى احلزب الدميقراطي الكردستاين للتفاوض مع حزب االحتاد الدميقراطي 
الكردستاين يف كردستان سوريا، ففي عدة  العمال  الرئيسة و حليف حزب  السياسية  القوة   ،)PYD(
مناسبات طالب احلزب الدميقراطي الكردستاين بتنازالت ملموسة من إدارة كردستان السورية مقابل تقدمي 
الدعم السياسي واملايل والعسكري من احلزب الدميقراطي الكردستاين، وقد تبدو احد مطالب كبرية جدا 
بالنفط يف مشال شرق سوريا، ولكنها على األقل كانت حماولة  الغنية  مثل السيطرة على منطقة اجلزيرة 

للتفاوض.
ما الذي تطلبه احلكومة الرتكية من كردستان سوريا؟ منذ بداية عسكرة االنتفاضة السورية، كانت 
مطالب تركيا تتمثل يف إنظمام حزب االحتاد الدميقراطي إىل اجليش السوري احلر واملنظمات السياسية 
االخرى، واليت مل تقدم حقوقا سياسية اكثر من تلك اليت قدمتها حكومة االسد لالكراد، لذلك كان 

املوقف الرتكي هو إهناء وجود إدارة كردستان السورية.
على النقيض من ذلك، ترى احلكومة الرتكية احلزب الدميقراطي الكردستاين يف كردستان العراق 
كشريك هلا، كما وأهنا تعترب وعلى حنو متزايد احلزب الدميقراطي الكردستاين كأفضل أداة ضد حزب 
العمال الكردستاين املرتبط باألكراد يف سوريا، رمسيا، فإن احلل الوحيد املمكن يف ذهن احلكومة الرتكية يف 
ما خيص باملشكلة الكردية السورية الرتكية هو أن تكون تكتسب املنظمات الشقيقة للحزب الدميقراطي 
الكردستاين املزيد من السلطة يف سوريا وكذلك يف تركيا من أجل موازنة سلطة حزب العمال الكردستاين.

إن موقف تركيا الغامض جتاه كردستان سوريا ميثل أيضا سببا رئيسا لعالقتها الغامضة مع اجلماعات 
اإلسالمية يف سوريا، إذ يرى مسؤولون أتراك ان صعود اجلماعات اإلسالمية مشال سوريا كقوى سيحقق 

التوازن مع األكراد.
يشكل االكراد 10 يف املئة من سكان سوريا قبل احلرب األهلية، ولكنهم أصبحوا قوة سياسية 

كبرية فقط بعد بداية االنتفاضة يف عام 2011.
لقد كانت هناك أحزاب معارضة كردية يف سوريا منذ عام 1957، عندما تأسس احلزب الدميقراطي 
الكردستاين يف سوريا، كان ذلك قبل انقالب حزب البعث السوري بست سنوات، ولكن فشل يف تقدمي 
معارضة قوية ضد نظام البعث، مث انبعث منه احلزب الدميقراطي الكردستاين يف العراق، وكما حتالفت هذه 
األحزاب املعارضة، فعل األنظمة كذلك، إذ وفر النظام السوري اجلنود يف معركة العراق ضد األكراد مع 

القيام بقمع املواطنيني االكراد يف سوريا يف نفس الوقت.
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كان حزب العمال الكردستاين من ناحية أخرى واحدا من أقوى اجلماعات السياسية الكردية يف 
سوريا منذ أوائل الثمانينيات، وقد كانت كوباين املدينة احملاصرة على احلدود الرتكية هي املدينة اليت جلئ 
اليها عبد اهلل أوجالن، زعيم حزب العمال الكردستاين املسجون، عندما هرب من تركيا حتسبا النقالب 

عسكري يف عام 1979.
ومع ذلك، فإن حزب العمال الكردستاين مل ينظم األكراد ضد نظام األسد مبا ان هدفه األساسي 
هو تركيا، وخالل العقود اليت تلت انضم آالف األكراد السوريني اىل حزب العمال الكردستاين للقتال 
املسؤولني  مناصب كبار  ليحتلوا  السوريني  األكراد  هؤالء  من  العديد  صعد  وقد  الرتكي،  اجليش  ضد 
العسكريني والقادة السياسيني يف حزب العمال الكردستاين، وكان اثنان من رؤساء املتوالني للجناح املسلح 
حلزب العمال الكردستاين من األكراد السوريني، وكان القائد الذي رافق زعيمة حزب االحتاد الدميقراطي 

الكردستاين آسيا عبد اهلل عندما التقت الرئيس هوالند قائدا يف حزب العمال الكردستاين سابقا.
العمال الكردستاين إىل تنظيم األكراد ضد  شهد عام 1998 أول حماولة جادة من قبل حزب 
النظام السوري، ويف نفس العام إضطر عبد اهلل أوجالن للخروج من سوريا، مما يشري إىل رفقائه بضرورة 
تشكيل تنظيم مدعوم من حزب العمال الكردستاين ضد حافظ األسد، وقد مت إنشاء منظمة بسرعة من 
قبل الناس حتت سيطرة نفوذه ونفوذ حزب العمال الكردستاين، مبا يف ذلك صاحل مسلم، قائد يف احلزب 
الكردي السوري الرئيس، إال ان املخابرات السورية كانت ماهرة يف اخرتاق التنظيم و قتل بعض أعضاءه 

القياديني ومن مث تدمريه يف هناية املطاف.
وقد حدثت حماولة ثانية يف عام 2003، وهذه املرة حتت اسم حزب االحتاد الدميقراطي يف جبال 
قنديل يف كردستان العراق يف املنطقة الواقعة حتت سيطرة حزب العمال الكردستاين، ويف هذا الوقت، قبل 
مثان سنوات من اندالع احلرب األهلية السورية، كانت حماوالت النظام السوري أقل جناحا يف اهناء هيمنة 
ان احلكومة  احملتمل  استفزاز من  بعد  القامشلي  انتفاضة كردية يف  اندلعت   ،2004 أذار  املنظمة، ويف 

نظمته خالل مباراة يف كرة القدم.
وكانت هذه السنوات هي السنوات اليت توثق فيها تعاون احلكومات الرتكية والسورية ضد األكراد، 

وقد واصلت املعارضة الكردية اليت يقودها حزب االحتاد الدميقراطي حركتها حتت األرض يف سوريا.
بدأ هذا الوضع بالتغيري بشكل كبري بعد أذار من عام 2011، مع وصول ما يسمى بالربيع العريب 
الدميقراطي أكثر كفاءة من احلركات السورية االخرى يف تنظيم نفسه،  إىل سوريا، وكان حزب االحتاد 
تاركا بذلك األحزاب الكردية األخرى وحدها مثل االحتاد الدميقراطي الكردستاين يف سوريا وحزب االحتاد 
الكردي حزب )يكيت( وحزب احلرية الكردي )آزادي(، وقد تأخرت األحزاب الكردية األخرى يف البدء 
بتنظيم أنفسها عندما بدء حزب االحتاد الدميقراطي السيطرة على معظم املناطق الكردية وأنشئ هيئة حكم 
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ذايت يف شكل اقاليم غري متجاورة يف عفرين وكوباين واجلزيرة مشال سوريا.
ونظرا ألن املناطق الكردية يف سوريا تقع على مسافة بعيدة من مراكز قوة النظام، فقد كانوا مبنأى 
عن وطأة هجمات النظام يف الوقت الذي انسحب فيه اجليش للرتكيز على بعض املناطق االخرى، وحىت 
اآلن، فإن املناطق اليت يسيطر عليها األكراد مفصولة عن املناطق اليت يسيطر عليها النظام مبساحة كبرية 
من األراضي اليت يسيطر عليها داعش وآخرون، وقد حسب النظام السوري بشكل صحيح أن وجود 

األكراد على احلدود الرتكية سيعقد جهود تركيا ضد القوات املوالية للرئيس األسد.
لقد إعتقدت احلكومة الرتكية يف البداية بأهنا ليست حباجة إىل قبول كردستان السورية ألن احلراك 
املدين السوري سينتهي يف غضون بضعة أشهر مع سقوط األسد، وستقوم القوات الصديقة بإبقاء األكراد 

حتت السيطرة، ولكن هذا ما مل حيدث.
لقد قلقت تركيا من احملاوالت الكردية لكسب موطئ قدم هلا يف سوريا، ففي عام 2012، قال 
رئيس الوزراء انذاك أردوغان بأن تركيا لن تسمح بوجود اي كيان إرهايب على حدودها، وهذا مل يكن 
إشارة إىل جبهة النصرة او القاعدة أو منظمات أخرى مماثلة، ولكن لألكراد، ووصف أردوغان إنشاء 
كيان كردي كخط أمحر، مث هدد الزعيم التنفيذي حلزب العمال الكردستاين مراد كارايالن بنشر احلرب 
عرب تركيا إذا ما حدث تدخل تركي يف سوريا، وقد بلغ الصراع بني تركيا وحزب العمال الكردستاين ذروته 
يف عام 2012، مع قيام حزب العمال الكردستاين باملزيد من املخاطر من الناحية العسكرية من أجل 
كردستان السورية مث أخذوا  بالتطور يف تركيا، وإن اخلط األمحر لرتكيا وسياسة التنكر لكردستان السورية 

مل تتغري منذ ذلك احلني.
الناس على كال اجلانبني بعدم  العنيف يف عام 2012 يكفي إلقناع  القتال  حلسن احلظ، كان 
وجود أي حل عسكري للمسألة الكردية نظرا لقدرات كال اجلانبني، وهكذا دخلت تركيا وحزب العمال 
الكردستاين يف جولة جديدة من حمادثات السالم، وهذا مسح حلزب العمال الكردستاين برتكيز جهوده يف 

سوريا وتشكيل وضم الوحدات املسلحة الكردية يف سوريا.
احلدود  داخل  الواقعة  املناطق  املتبادل يف  النار  إطالق  تركيا وقف  السالم يف  ضمنت حمادثات 
املرتبطني حبزب  االكراد  لقد كان على  ابدا،  القتال  يوقف  الكردستاين مل  العمال  الرتكية، ولكن حلزب 
العمال الكردستاين يف سوريا مواجهة هجمات اجليش السوري احلر، مث جبهة النصرة، ويف وقت الحق 

الدولة االسالمية، وخالل هذه الفرتة، اهتم األكراد كثريا تركيا بدعم اجلماعات االسالمية ضد األكراد.
لقد كان توقعا معقوال يف ذلك الوقت بأن هجوم الدولة االسالمية ضد االكراد املرتبطني حبزب 
العمال الكردستاين سيضعف األكراد يف سوريا إضعاف ويوفر ظروف أفضل لرتكيا يف املفاوضات مع 
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حزب العمال الكردستاين، ولكن هذا مل حيدث، فقد جعلت اهلجمات اليت شنتها جبهة النصرة ويف وقت 
الحق الدولة االسالمية األكراد أكثر قوة، كما ووفرت هلم شرعية يف نظر احلكومات الغربية.

لقد بدأت هذه الشرعنة يف سنجار، عندما تعرض مئات اآلالف من االيزيديني هلجوم من قبل 
الدولة االسالمية، وقد لعب حزب العمال الكردستاين ووحدات محاية الشعب دورا هاما يف القتال، ورمبا 
كان هذا أول تواصل مفتوحة بني حزب العمال الكردستاين واجليش االمريكي، وقد بلغت عملية التوفيق 
بني االكراد والغرب ذروهتا عندما اسقطت الواليات املتحدة شحنات أسلحة الول مرة يف كوباين، مث 
ذهبت وحدات محاية الشعب إىل السيطرة على املزيد من املناطق من الدولة اإلسالمية اكثر من أي قوة 

إخرى يف العراق وسوريا.
وعالوة على ذلك، فشلت احلكومة الرتكية يف احتضان األكراد يف سوريا واعتمدت على اسلوب 
صارم ضد أكراد كردستان سوريا وهذا نتج عن فقدان حزب العدالة والتنمية للعديد من األصوات الكردية، 
وتسبب بأعمال شغب مثل تلك اليت حدثت يف 6 - 8 تشرين االول 2014، وكان هلذه تأثري يف كسر 

الثقة اليت بنيت يف جانب احلكومة الرتكية جتاه حزب العمال الكردستاين.
وعلى الرغم من هذه النكسات، حاول البعض داخل حزب العدالة والتنمية، جنبا إىل جنب مع 
املخابرات الرتكية وزعيم حزب العمال الكردستاين عبد اهلل أوجالن، مواصلة عملية السالم، مع دوملبهس 
اكورد، حيث قرأ كبار املسؤولني احلكوميني ونواب التيار اليساري املؤيد لالكراد بيان علين بواسطة عبد 
اهلل أوجالن، وقاموا بعملية مشرتكة بني اجليش الرتكي ووحدات محاية الشعب لنقل قرب الزعيم العثماين 

سليمان شاه مشال سوريا.
ومع ذلك، فإن الشخصيات املؤيدة للسالم على كال اجلانبني فشلت يف هناية املطاف بإجياد حل، 

وادى تصاعد العنف يف املناطق الكردية يف تركيا اىل كبح طموحات تركيا يف الشرق األوسط بقسوة.
فشل حزب العدالة والتنمية لالستفادة من الفرصة اليت توفرت هلم بني عامي 2013 ويف وقت 
مبكر من عام 2015 خالل احملادثات مع حزب العمال الكردستاين يف تبين سياسة إجيابية جتاه كردستان 
السورية، وقد وجهت تركيا سياستها السورية من أجل منع املكاسب الكردية وحزب العمال الكردستاين، 
ويف الوقت الذي استثمرت فيه احلكومات الغربية يف تركيا لتعزيز قضاياها يف سوريا، استثمرت تركيا معظم 
جهودها يف ارغام األكراد على اخلسارة، ان االولوية االوىل لرتكيا هي منع قيام كيان كردي، مث إلزالة نظام 
األسد، وأخريا حماربة داعش، وقد ادى عدم قدرة تركيا لقبول كردستان السورية لتحديد سياستها الكاملة 

يف سوريا وجعلها تفشل يف التماشي مع املوقف الغريب. 
ال تزال تركيا هتدف إىل إعطاء االكراد املرتبطني باحلزب الدميقراطي الكردستاين السيطرة على بعض 
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أجزاء سوريا لتحقيق التوازن مع تلك اجلماعات املرتبطة مع حزب العمال الكردستاين، اال ان هذا املشروع 
الكردستاين  الدميقراطي  املرتبطني باحلزب  السوريني  فشل عدة مرات، وكان آخرها عندما فشل االكراد 

حبشد الدعم من أجل حقوق األكراد يف مؤمتر املعارضة يف الرياض.
ويواجه احلزب الدميقراطي الكردستاين وبارزاين نفسه أيضا مشاكل سياسية كبرية، وجيب أن تكون 
هناك خماوف من أن احلزب الدميقراطي الكردستاين قد ال يكون بالضرورة شريك جيد يف حماربة حزب 

العمال الكردستاين أو داعش.
ويرى البعض مبا ان تركيا كانت عدائية جدا جتاه األكراد العراقيني يف املاضي ولكن بعد ذلك 
جنحت يف تغيري سياساهتا، فإن الشيء نفسه ميكن أن حيدث مع األكراد السوريني، ومع ذلك، أنشأت 
تركيا عالقات أفضل مع أكراد العراق قبل فرتة طويلة من تأسيسهم  لشبه دولة على وجه التحديد بسبب 
حزب العمال الكردستاين، وبسبب ان التنافس بني أكراد العراق وحزب العمال الكردستاين وفر لألكراد 
العراقيني أرضية مشرتكة مع تركيا، وتشري هذه التغريات والتحركات اىل استبعاد حدوث تقارب يف احلالة 

السورية.
أنقرة  بالتطورات يف  املناطق الكردية السورية  التطورات يف  العامني املاضيني، مت ربط  على مدى 
أكثر من ربطها بالتطورات يف دمشق وواشنطن وطهران وموسكو والرقة، والسؤال اآلن هو ما إذا كان هذا 
سيستمر، أو ما إذا سيجد األكراد أنفسهم يف عامل جديد حيث ال ترتكز فيه سياساهتا بالضرورة حول 
أنقرة، وألجل بقاء أنقرة يف اللعبة، فأهنا ال حتتاج أن يكون هلا سياسة قابلة للتنفيذ يف كردستان السورية 
وحنو قوى كردية سياسية فردية أخرى فقط، ولكن احلكومة الرتكية حتتاج إىل سياسة كردية أوسع  تتجاوز 

هبا التعامل مع اجلهات الفردية الفاعلة فقط.

فك شفرات انفتاح حزب العدالة والتنمية على االكراد وسياساته يف الشرق االوسط
جنكيز جاندار: صحفي وكاتب عمود لصحيفة راديكال.

أصبحت السياسة الكردية حلزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا مثرية للجدل مثلها مثل سياساته 
يف الشرق االوسط، وتتشابك كال السياسات، وبالتايل فإن مهمة فك شفرات هذه السياسية وتوفري حتليل 
مفهوم ميثل حتديا. ويرتكز اجلدل الدائر حول سياسات حزب العدالة والتنمية جتاه االكراد والشرق األوسط 
حول رجب طيب أردوغان، الرئيس احلايل لرتكيا وأول من يتم إنتخابه بتصويت شعيب، بعد رئاسة طويلة 

استمرت أكثر من عشر سنوات.
باملقارنة مع أسالفه، فإن أردوغان قام بالكثري ملعاجلة املظامل الكردية أكثر من أي زعيم تركي آخر، 
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فهم مل يعرتف باملسألة الكردية يف 2005 فحسب ولكن يف خطاب ألقاه يف مدينة ديار بكر ،معقل 
بامسها  بأن “الدولة إرتكب أخطاء” ويعتذر  أردوغان أول رئيس وزراء يعرتف  االكراد يف تركيا، كان 
للمواطنني األكراد، وقد خطى أردوغان خطوة خطرة من خالل البدء مبفاوضات سرية يف بدايات العقد 
االول من القرن الواحد والعشرين، األمر الذي أدى إىل إعالن “عملية السالم” يف هناية عام 2012 واليت 
كان من املقرر أن تبدأ مع إطالق سراح زعيم حزب العمال الكردستاين املتمرد عبد اهلل أوجالن الذي 
كان يقضي حكما بالسجن مدى احلياة، ومثل هذا قفزة كبرية بعد ان مت جتريح أوجالن سابقا يف خطاب 
رمسي ووصفة ب “اإلرهايب”، و “قاتل األطفال” و”العدو االول جلمهور”، وفجأة حتول أوجالن إىل 
“شريك” يف حل املسألة الكردية يف تركيا واليت بدت مستعصية على احلل لعقود طويلة، وحتول من كونه 
جزءا من املشكلة إىل كونه جزءا من احلل، وعالوة على ذلك فهو شخصية رئيسية وجزء مهم من احلل.

وكان أردوغان هو الذي استضاف رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاين يف مؤمترات احلزب 
جنبا إىل جنب مع كبار الشخصيات األجنبية األخرى، وهو الذي مسح له بالتحدث باللغة الكردية عند 
خمتطبة مندويب حزب العدالة والتنمية ويف بث مباشر على التلفزيون، كما ومت إستقبال بارزاين يف ديار بكر 
مع األعالم الكردية إىل جانب الرتكية، وقد كان برزاين قادرا على خماطبة األكراد يف قلب املنطقة الكردية 
يف تركيا باللغة الكردية ويف اهلواء الطلق، ولكن هذه التحركات مل يسبق هلا مثيل، وميكن النظر اىل رجب 

طيب أردوغان كالزعيم الرتكي األكثر جرأة فيما يتعلق بالقضية الكردية.
ومع ذلك، وبالنسبة لكثري من األكراد وخاصة يف تركيا وسوريا، ال يزال أردوغان هو الشرير الذي 
قمعهم- وهو قمع يتم مقارنته أحيانا مع اإلهناء الوحشي لتمرد التاميل يف سري النكا من قبل احلكومة 
املركزية يف الوقت الذي كانت هناك أمال كبرية للوصول اىل تسوية سياسية، هذه اآلراء املتعارضة واليت ال 

ميكن التوفيق بينها جتاه أردوغان باقية اىل يومنا هذا.
حتتم احلقيقة التدقيق يف سياسة حزب العدالة والتنمية جتاه االكراد يف إطار سياسته جتاه الشرق 
األوسط، وخاصة فيما يتعلق بضرورات السياسية الداخلية واألسس العقائدية، والبد من تقييم السياسة 

اخلارجية حلزب العدالة والتنمية يف مرحلتني خمتلفتني جدا ذات صلة أيضا بسياسة احلزب الداخلية.
متتد املرحلة األوىل بني عامي 2002 و2011 والثانية من عام 2011 وحىت يومنا هذا، وشهد 
عام 2002 فوز حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات بأغلبية كبرية، واضعا بذلك هناية لتجربة احلكومات 
االئتالفية يف تركيا، وهي الفرتة اليت تعترب “العقد الضائع« يف ما يتعلق بالقضية الكردية، لقد فاز حزب 
بالنخبة  معادية جدا حماطا  بيئة  نفسه يف  ولكنه وجد  األصوات،  من  املائة  والتنمية ب34 يف  العدالة 
الكمالية القدمية الذين عارضوا أي مظهر من مظاهر اإلسالم يف اجملال السياسي، فضال عن جيش غري 

مستقر مع تاريخ من التدخل يف السياسة. 
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مت تشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية من قبل من عبد اهلل غول يف تشرين الثاين عام 2002 
بسبب احلظر السياسي لرجب طيب أردوغان والذي منعه من أن يصبح عضوا يف الربملان، وبعد رفع 
احلظر، أصبح أردوغان رئيسا للوزراء يف أذار 2003، عندما بدأ باإلصالحات الدميقراطية، مع هدف 

اإلنظمام لعضوية االحتاد األورويب.
الرغم  وعلى  إسالمي،  من طرف حزب  عادي  غري  األورويب  لالحتاد  االنظمام  لواء  وكان محل 
من ذلك، أعطت السياسات االقتصادية الصديقة للسوق واملوقف اإلصالحي ما يلزم لشرعنة سياسته 
واحلصول على دعم من حلفاء تركيا الغربيني، على الرغم من أهنا معزولة عن املؤسسة العلمانية للدولة 
الرتكية، ويف الوقت نفسه، أنشأ الغزو األمريكي للعراق احتكاك واستياء جتاه اجليش الرتكي، الذي كان 
قلقا بشأن تغيري النظام هناك خوفا من أن هذا سيسمح لألكراد بكسب املزيد من الشرعية السياسية، 
واليت، يف عيون اجليش، من شأهنا أن تؤثر يف هناية املطاف على تركيا، إال ان االحتكاك مع واشنطن 

أضعف موقف اجليش، وهذا بدوره افاد سياسةات حزب العدالة والتنمية احمللية واخلارجية.
وكانت تركيا قادرة يف هناية املطاف على بدء مفاوضات االنضمام اىل االحتاد األورويب يف قمة 
بروكسل يف كانون االول عام 2004، وقد تزامن ذلك مع اعتذار أردوغان عن “خمالفات الدولة” يف 
ديار بكر، واليت ميكن أن ينظر هلا على أهنا نتيجة طبيعية ملبادرات حزب العدالة والتنمية اجلريئة لإلصالح 

الدميقراطي، وحماوالته إليفاء معايري االحتاد األورويب.
ومن املدهش أيضا أن نالحظ أن حدوث اتصاالت سرية مع املتمردين األكراد منذ 2006، هذا 
الذي تسارع يف عام 2007، وقد بلغت ذروهتا يف “االنفتاح الكردي” والذي أعلن عنه بشكل علين من 
قبل احلكومة، وقد إحتاجت حتركات حزب العدالة والتنمية ملعاجلة املسألة الكردية إىل مساعدة حكومة 
إقليم كردستان يف املناطق الشمالية من العراق، وقد جرت معظم هذه االتصاالت سرا من قبل جهاز 

االستخبارات  الوطين الرتكي.
أدت العالقات مع أكراد العراق إىل وجود متثيل دبلوماسي لرتكيا يف أربيل وزيادة تنمية العالقات 
الوزراء  ورئيس  بارزاين  مسعود  الرئيس  مع  وخاصة  إقليم كردستان،  حكومة  مع  والسياسية  االقتصادية 
نيجريفان بارزاين. وقد وفرت هذه العالقات الدافئة مع حكومة إقليم كردستان احللقة املفقودة الوحيدة 
لسياسة تركيا جتاه  الشرق االوسط، واليت وصفت بشعار “ال مشاكل مع اجلريان” وهو توصيف صيغ 

من قبل مهندس السياسة اخلارجية حلزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء احلايل أمحد داود أوغلو.
كان من املفرتض ان يكون مفهوم “ال مشاكل مع اجلريان” “الوضع املؤيدة للوضع” يف مقابل 
مفهوم ايران “التحريفي”، ويف واقع األمر، ساعد هذا املفهوم بإعادة دخول تركيا إىل املنطقة من خالل 
تطبيق “القوة الناعمة” عرب التجارة والدبلوماسية والسياسة، و ‘االنفتاح الكردي” الذي اعلن عنه يف 
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شهر أب عام 2009 يتوافق بشكل جيد مع هذا املفهوم، ومع ذلك، وحبلول هناية عام 2009 مت تغيري 
املصطلح إىل “االنفتاح الدميقراطي”، وبعد فرتة وجيزة مت تغيريه مرة أخرى إىل “مشروع الوحدة الوطنية 
واإلخوة”، وهو مصطلح أفرغ من كل معىن، وعلى الرغم من هذه التغيريات املتكررة، إال ان العملية نفسها 
زادت من أمال زيادة اإلصالحات فيما يتعلق بالقضية الكردية وخلق وقف إطالق نار دائم، ومل جيلب 
هذا احلياة الطبيعية للمواطنني األكراد يف تركيا فقط ولكنه خلق بيئة مستقرة حلزب العدالة والتنمية بشكل 

مكنه من متابعة السياسات االقتصادية اإلصالحية.
العريب  الربيع  بداية  مع   2011 عام  يف  والتنمية  العدالة  من حكم حزب  األوىل  املرحلة  انتهت 
والتنمية  العدالة  الكردية حلزب  اخلارجية والسياسة  السياسة  بدأت  العام،  السوري، ومنذ ذلك  والصراع 
بالتغري ببطئ، لقد دل الربيع العريب على هناية الوضع الراهن يف منطقة الشرق األوسط وجعل سياسة “ال 
مشاكل مع اجلريان” سياسة غري ذات صلة، وعندما وصل اإلخوان املسلمون إىل السلطة يف بعض الدول، 
رأى حزب العدالة والتنمية يف ذلك فرصة تارخيية ملشروع جعل تركيا قوة إقليمية حمورية، ومع احلفاظ على 
اهلوية االسالمية، راى احلزب احلاكم يف تركيا انه يف نفس الصفحة مع هؤالء احلكام اجلدد للدول العربية 

السنية يف املقام األول.
املعارضة  تشكيل  مبادرة  والتنمية  العدالة  توىل حزب  اىل سوريا،  االحتجاجات  وعندما وصلت 
السورية مع جعل اإلخوان املسلمني عمودها الفقري، وهكذا ومن خالل الدعوة بنشاط لتغيري النظام يف 

بلد جماور، فإن احلزب خرج عن السياسة اخلارجية التقليدية للجمهورية الرتكية.
وقد بدأت السياسة اخلارجية احلكيمة اليت ميزت اجلمهورية الرتكية لعقود بالتغري من قبل حلفاء 
املسلمني السنة، وقد قاد حزب العدالة والتنمية الدولة حنو تشكيل حمور مع قطر وتوفري الدعم للجماعات 
إيران،  العلوي اليت يتمتع بدعم تارخيي من  النظام  السلفية اجلهادية املعارضة اليت تقاتل يف سوريا ضد 

وحزب اهلل الشيعي يف لبنان، واحلكومة العراقية اليت يهيمن عليها الشيعة، وروسيا.
ومثل السعي الطموح لتغيري النظام يف سوريا السياسة “التحريفية” لرتكيا حتت أردوغان وحزب 
تركيا  والتنمية  العدالة  سوريا حلزب  التوجه يف  والسنية  الطائفية  السياسة  اوجدت  وقد  والتنمية،  العدالة 
السلفية اجلهادية،  السورية، ومن ضمن هؤالء اجلماعات  املعارضة  السنة يف طيف واسع من  ووكالئها 
وضمن إطار أوسع، فإن موقف أردوغان وحزب العدالة والتنمية متقارب مع موقف الدولة اإلسالمية، 
الغربية  القوى  قبل  من  واليت ضعت  العراق وسوريا  بيكو يف  أهنا ستمحى حدود سايكس  ادعت  اليت 
“الصليبية”.  لقد قدمت ما تسمى بالدولة اإلسالمية نفسها على أهنا أداة مفيدة ألنقرة يف سياستها 
املعادية للقيادة الكردية، خصوصا مع ظهور احلكم الذايت الكردي على طول احلدود الرتكية مع سوريا، 
وعلى عكس الكيان الكردي يف العراق، تقبع املنطقة الكردية يف سوريا حتت سيطرة القوات التابعة حلزب 
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العمال الكردستاين، وقد أصبحت املنطقة الكردية اليت متتد من تقاطع احلدود الشرقية لرتكيا مع كردستان 
العراق على طول احلدود الغربية وصوال اىل البحر املتوسط   ، حتديا وجوديا يف نظر الدولة الرتكية.

الكردستاين  العمال  حزب  أنصار  قبل  من  تسمى  كما  السورية”  الكردية  »الثورة  واوضحت 
السورية” عمق  الكردي، وقد قدمت”كردستان  للتمرد  املتزايد  منذ متوز علم 2012  ألنقرةال حجم 
اسرتاتيجي لصراع اكراد تركيا ضد أنقرة، وذلك عن طريق تقدمي األكراد كالقوة الوحيدة اليت تقاتل الدولة 
الغربية، وقد أصبحت “كردستان  للدول  اإلسالمية، رافعة بذلك مكانتهم كحلفاء طبيعيني وموثوقني 

السورية” وزيادة دور حزب العمال الكردستاين واجلماعات التابعة له الشغل الشاغل ألردوغان.
على الرغم من أن جهود أردوغان ملعاجلة املظامل الكردية تفوق جهود أي من الذين سبقوه، اال 
الواقع، بدال من أن تكون خدمة لطموحاته  ان هناك شكوك يف أن جهوده كانت مفيدة على ارض 
السياسية، يف احلقيقة فإن التعامل مع جوهر املطالب الكردية مل يكن أولوية ألردوغان ومل يكن جزءا من 
مشروعه السياسي، وعندما مت مترير فائدة عملية السالم، يف الوقت الذي بدأت فيه الدورة االنتخابية يف 
شهر أذار عام 2014 واليت إنتهت يف تشرين الثاين عام 2015، مت إهناء مفاوضات السالم،اليت كانت 

مفيدة ألردوغان، من قبله نفسه.
حىت مع التغريات اجلديدية يف املنطقة، فإن إستئناف عملية السالم سيكون صعبا جدا، وميكن ان 
ينظر اىل التحرك العسكري االسرتاتيجي لروسيا يف سوريا والذي بدأ يف كانون االول عام 2015 كمغري 
الكردستاين  العمال  السورية، كان حلزب  للمعادلة  اجلديدة  التغريات  مثل هذه  مع  املنطقة،  للصراع يف 
أكثر  بسياسات  والعمل  باجلرأة  والشعور  لإلنظمام حملور موسكو طهران  الفرصة  له  التابعة  واجلماعات 
مرونة بكثري وجها لوجه مع أردوغان، عالوة على ذلك، فإن اسقاط طائرة مقاتلة روسية من قبل تركيا يف 
24 تشرين الثاين 2015 دهور العالقات الرتكية الروسية، كما وتفاقم تدهور العالقات بني الكرد والدولة 
الرتكية بسبب الدعم الروسي القوى، وعلى الرغم من تكتيكات أردوغان املرنة، إال ان كل هذه اجلوانب 

شكلت حتديات كبرية بالنسبة له.
وعالوة على ذلك، ومنذ اهنيار عملية السالم يف صيف عام 2015، شكل اجليل اجلديد من 
املقاتلني األكراد يف املدن والبلدات الكردية جنوب شرق تركيا حتديا خمتلفا نوعيا للدولة الرتكية من حزب 

العمال الكردستاين يف املناطق الريفية من نفس املنطقة قبل 20 عاما.
إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية غري مؤهل للتغلب على التحديات األكثر تعقيدا بكثري من 
ما هو موجود يف وقتنا احلاضر، وإن التحد الكردي يعد بكشف املزيد عن عيوب السياسات الكردية 

واإلقليمية ألردوغان، وحىت تأكيد هزميتها يف هناية املطاف.
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ان حل النزاع الكردي وعملية السالم يف ظل حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية احلكومة 
أبعد من أي وقت مضى، وما مل حيدث حتول جذري، فإن هناك أمل ضئيل حلل املسألة الكردية يف 

املستقبل القريب.

االختصارات: 

سلطة الكوارث والطوارئ AFAD

حزب العدالة والتنمية AKP

حزب الوطن االم ANAP

حزب العدالة AP

حزب السالم والدميقراطية BDP

حزب الشعب اجلمهوري CHP

احلزب الدميقراطي DP

حزب الطريق القومي DYP

االحتاد األورويب EU

حزب الشعوب الدميقراطي HDP

حكومة اقليم كردستان KRG

مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية IHH

الدولة اإلسالمية IS

اجملتمعات احمللية يف كردستان KCK

احلزب الدميقراطي الكردستاين KDP
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احلزب الدميقراطي الكردستاين يف سوريا KDPS

اجمللس الوطين الكردي KNC

مركز كردستان للتدريب والتنسيق KTCC

معهد أحباث الشرق األوسط MERI

جهاز االستخبارات الوطين الرتكي MİT

حزب العمال الكردستاين PKK


