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دردي احلتلتي  ... ااألمي اللرردي السركتي  
 
 
 
 
 
 
 

ليصّحح حبسب نظره أخطاء السياسة الًتكية ذباه األكراد يف  1984بدأ حزب العماؿ الكردستاين بزعامة عبد هللا أوجالف كفاحو ادلسلح عاـ 
ولكن اعتقاؿ زعيم . جندي ومقاتل ومديناجلنوب الشرقي من البالد، وقد شن احلزب حرب عصاابت قتلت حىت اآلف أكثر من ثالثُت ألف 

، زنّمل . إىل الكفاح ادلسلح ضد القوات ادلسلحة الًتكية 2006أضعفو حىت فًتة غَت بعيدة، عندما عاد يف العاـ  1999احلزب عاـ  واليـو
أردوغاف السماح ذلا بتعقب  التنظيم مسؤولية كل العمليات يف تركيا مما جعل القوات ادلسلحة الًتكية تطلب من رئيس الوزراء رجب طيب

وكانت آخر عملية قاـ هبا التنظيم تفجَت حافلة تقل جنوداً أتراكاً على مقربة من احلدود مع العراؽ قتل . احلزب ومقاتليو حىت مشاؿ العراؽ
. وتقوؿ تركيا إف خسائرىا البشرية بلغت شبانُت جندايً يف ىذا العاـ وحده. فيها مالـز وجرح آخروف

 
الكردية الراىنة ضرورة أف يًتيث األكراد يف اندفاعاهتم االنفصالية، وأف يتمعنوا جيداً يف قراءة اإلطار اإلقليمي والدويل -زمة الًتكيةوتؤكد األ

احمليط هبم دلعرفة احلدود ادلسموح هبا للتحرؾ، ولكن يبدو أف قادهتم يكرروف ذات األخطاء اليت تدفع دوؿ اجلوار إىل تذكَتىم خبطوطها 
. قليممراء ادلتمثلة يف رفضها ادلطلق لفكرة قياـ دولة كردية يف مشاؿ العراؽ، شنكن أف تكوف حافزاً النطالقة قومية كردية تطاؿ استقرار اإلاحل

 
ع أف يصل مرة أخرى مل زنسبها أكراد العراؽ جيدًا؛ فإقليم كردستاف العراؽ يعتمد يف اقتصادايتو على الدوؿ اجملاورة، السيما تركيا اليت يتوؽ

، كما يتوقع أف تسيطر 2007مليارات دوالر حبلوؿ هناية العاـ احلايل  5حجم صادراهتا لإلقليم من مواد البناء وادلواد الغذائية إىل حنو 
مليار دوالر،  15الشركات الًتكية على معظم ادلشاريع اليت ستقاـ يف كردستاف خالؿ السنوات الثالثة ادلقبلة، واليت تبلغ قيمتها التقديرية حنو 

وىو ما كاف زنتم على األكراد السعي لكسب الود الًتكي، دبا يفضى إىل زلصالت إرنابية تصب يف خانة تطوير الروابط وتعزيز أطر التعاوف 
 دوامة  ادلشًتؾ وليس العكس، بيد أف الساسة األكراد يصروف على أف يكونوا، كما كانوا دائماً، أسرى لطموحات عالية، دفعت ابدلنطقة إىل

. من احلروب واالقتتاؿ
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 وبدورىا تشعر تركيا بقلق كبَت، جراء تزايد قدرات وصالحيات إقليم كردستاف، حبيث ابتت ادلعادلة السياسية يف العراؽ سبيل لصاحل الكفة
وإعالف عناصر البشمركة وليس أدؿ على الطموح الكردي من صفقات النفط اليت أبرمتها حكومة اإلقليم مع الشركات األجنبية، . الكردية

 وقوات الشرطة احمللية وحرس احلدود رفضها تلقي األوامر من بغداد، كوهنا قوات زللية ربمي اإلقليم وال صلة ذلا أبجزاء العراؽ األخرى،
 .بعثة يف دوؿ العامل ادلختلفة 13فضالً عن تزايد البعثات الدبلوماسية الكردية اليت وصلت إىل 

سالة ال شنكن ذباىلو، وىو البعد ادلتعلق حبزب العماؿ الكردستاين، وعملياتو العسكرية، اليت ينطلق بعضها من األراضي وشبة بُعد آخر يف امل
العراقية، لتدلل على دعم أكراد العراؽ لنظرائهم يف تركيا، فضالً عن الصمت األمريكي إزاء ىذا التصعيد العسكري الكردي الذي يستهدؼ 

ية، والذي شنكن اعتباره زلاولة من جانب واشنطن إلشعار األتراؾ خبطأ قرارىم الرافض لغزو العراؽ وامتناعهم عن إنزاؿ القوات النظامية الًتؾ
راد الفرقة األمريكية الرابعة يف األراضي الًتكية قبل احلرب أبايـ، وإف كاف ادلوقف األمريكي ما يزاؿ يتأرجح حىت ىذه اللحظة بُت دعم أؾ

لتقسيم العراؽ، ورغبة واشنطن يف دور تركي  أكرب يف ادلنطقة دلساندة مشروعها الساعي إىل ربجيم التمدد اإليراين، وىو  العراؽ يف مشروعهم
. ما يفرض عليها التنديد دبمارسات حزب العماؿ الكردستاين اإلرىابية ودعم موقف أنقرة الرافض لتقسيم العراؽ وقياـ دولة كردية

 
فيو الوالايت ادلتحدة إىل ارتباطاهتا مع تركيا على أساس أهنا سبثل ذبسيداً للشراكة االسًتاتيجية بُت اجلانبُت، فإهنا وبينما كاف ىناؾ وقت تنظر 

اليـو تستخدـ ىذه االرتباطات كورقة مقايضة لضماف أمنها القومي، عرب ربريك قضية إابدة األرمن يف الكونغرس والسماح حلزب العماؿ 
ادلواقع الًتكية، وكأف ما تقولو الدبلوماسية األمريكية لألتراؾ؛ ساعدوان يف ادلأزؽ العراقي،  اؿ العراؽ منطلقاً لضربالكردستاين ابستخداـ شم

. نساعد كم يف مسأليت األرمن واألكراد
 

قواهتا منو، وتعمل وتكاد الطلبات األمريكية تنحصر، يف قياـ تركيا دبنع إيراف من ملء الفراغ الذي قد زندث يف العراؽ يف حاؿ انسحاب 
ب واشنطن يف سبيل ذلك على تصعيد التوتر بُت األتراؾ واإليرانيُت، بعدما بدا ذلا أف ربيع ىذه العالقات بدأ يزىر بُت الطرفُت، كما ترغ

على ميل تركيا حنو  الوالايت ادلتحدة يف إعادة اذباىات احلركة الًتكية لتكوف داعماً للرؤية األمريكية للشرؽ األوسط بعد بروز عدة مؤشرات
ومن جانب آخر، تدرؾ واشنطن أف إبمكاف تركيا ممارسة ضغوطها على السوريُت حلملهم على . اعتماد سياسة التوازف يف العالقات اإلقليمية

حافظ "ئيس ، عندما اضطر الر1998الًتكية عاـ  -فك ارتباطهم االسًتاتيجي مع إيراف، وشنكن أف نتذكر ىنا ما آلت إليو األزمة السورية
ما مدى االستعداد الًتكي لتجاوز سياسة عدـ االنغماس يف شؤوف : والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىو. للقبوؿ بشروط األتراؾ" األسد

الشك أف حدوث ىذا .. اإلقليم والسعي لالخنراط يف معادالتو ادلختلفة، للتحوؿ إىل دولة شرؽ أوسطية تتأثر بشواغل ادلكاف والزماف؟
. ادلطلوب، يستلـز عوائد رلزية ترضي ادلصلحة الًتكيةالتحوؿ 

 
قد ال تريد أنقرة القياـ بعمل عسكري واسع ضد عناصر حزب العماؿ الكردستاين يف مشاؿ العراؽ، ولكن ما يقلقها ىو تسارع خطوات ىذا 

وربفيزىم على ادلطالبة بنموذج سياسي مماثل  اإلقليم ابذباه االنفصاؿ عن بغداد، وما قد يًتتب على ذلك من إاثرة ذنم مواطنيها األكراد
كما سبثل قضية كركوؾ أرقاً دائماً للسياسة الًتكية، السيما يف ضوء ما رافقها من عمليات هتجَت طالت السكاف . حلكومة كردستاف العراؽ
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الًتكية من أف يلي ذلك مرحلة اثنية من  العرب، حبجة استقداـ النظاـ السابق ذلم وتوطينهم فيها بعد طرد السكاف األكراد، وزبشى احلكومة
. االستقواء الكردي تفضي إىل طرد الًتكماف من ىذه ادلدينة، الغنية ابلنفط وضمها إىل اإلقليم، لتزدىر الدولة الكردية ادلرتقبة وتتطور

 
ر احلدود العراقية، ومالحقة عناصر وانطالقاً من ىذه ادلخاوؼ جنحت احلكومة الًتكية يف استصدار قرار من الربدلاف يسمح  للجيش بعبو

حزب العماؿ الكردستاين؛ فًتكيا ليست على استعداد للتعايش مع دولة كردية تشكل شوكة يف خاصرهتا اجلنوبية، لتتحوؿ إىل دنوذج عابر 
ة وبرارلها التنموية لتصف نفسها للحدود أيخذ بو األكراد أينما كانوا، خاصة أف ىذه الدولة تسابق الزمن إلحداث نقلة نوعية يف بنيتها التحيت

قياساً ابلدولة الفاشلة يف بغداد اليت تتحكم هبا ادليليشيات وفرؽ القتل وتتخبط يف دائرة الفساد وعدـ كفاءة الساسة " العراؽ اآلخر"بػ
. وعجزىم عن اجًتاح احللوؿ ومعاجلة ادلشاكل ادلًتتبة على نقص اخلدمات وفقداف األمن

 
اؾ أذنية إجراء حساب دقيق لألرابح واخلسائر، وهبذا ادلعٌت فإف تركيا لن تشن حرابً واسعة النطاؽ ومفتوحة النهاايت، ومع ذلك يدرؾ األتر

ب ذبرىا إىل احتماالت االنزالؽ حنو مستنقع يشبو ادلستنقع األمريكي يف العراؽ، وىي لن تنزع رداءىا العلماين وتطلعاهتا لالندماج ابلغر
زباطر حبدوث أزمة يف عالقاهتا مع القوى الغربية الرافضة لشن ىذه احلرب، كما تشكل االرتباطات الًتكية ابلوالايت  ومنظومتو ادلوحدة أو

حلوار ادلتحدة والغرب من خالؿ  العضوية حبلف الناتو، سبباً إضافياً لعدـ إحراج حلفائها، يف الركوف إىل القوة مع إعطاء ادلزيد من الوقت ؿ
والايت ادلتحدة ال تريد صداعاً جديداً يف ادللف العراقي، يزيد من حرج موقفها، فيما تدرؾ تركيا أذنية أتىيل دورىا بعد أف والدبلوماسية؛ فاؿ

. 2003أعلنت رفضها وعزوفها عن االشًتاؾ يف غزو العراؽ عاـ 
 

تبط دبدى قدرة احللوؿ العسكرية على الوصوؿ إىل وشبة جانب آخر يف ادلواجهة بُت تركيا ومواطنيها األكراد، ابت أكثر بروزا من السابق، ير
الغاايت ادلرجوة؛ فمن غَت ادلتوقع أف زبوض تركيا غمار حرب طويلة األمد، ذات أشباف ابىظة، ولكنها يف ذات الوقت لن تبدي ضعفاً أو 

ألمر الذي يرجح أف يقتصر الرد الًتكي على هتاوانً يف مواجهة احلركة الكردية اليت أثقلت السياسة واالقتصاد واالستقرار أبعباء جسيمة، ا
. القياـ بعمليات زلدودة وضرابت عسكرية منتقاة

 
 على وزبشى تركيا كأحد فواعل اإلقليم حبجمها الكبَت، وقوهتا العسكرية، ومرجعيتها التارسنية كمعقل للمسلمُت السنة، من االستحواذ اإليراين

ولكن . ودلا يؤمنو إلقليم الشماؿ من فرص لتثبيت انفصالو عن احلكومة ادلركزية من جهة أخرىالعراؽ، وتبعاتو على العرب السنة من جهة، 
ومن جانب . اً إيراف راحبة ال زلالة؛ فاالنشغاؿ اإلقليمي والدويل ابألزمة القائمة بُت تركيا وأكراد العراؽ أوجد لطهراف اسًتخاًء إعالمياً وسياسي

الذي حدث بُت األمريكيُت واألتراؾ بسبب ىذه القضية، يف زلاولة لعزؿ الطرؼ األمريكي وإيقاع ادلزيد  آخر سبكنت إيراف من استثمار اجلفاء
كما أف إدارة إيراف دللفها النووي يتطلب إحداث . من الضغوط علية وتوسيع االعًتاضات الدولية واإلقليمية على وجود قواتو يف العراؽ

واألىم من كل ما تقدـ أف ىذه . صوات إضافية تتفهم حقها يف امتالؾ التكنولوجيا النوويةاألمريكي، وكسب أ-صدع يف التحالف الًتكي
 األزمة كشفت بوضوح أف صراعات ادلنطقة ادلقبلة، ستندلع نتيجة التأثر ابلواقع العراقي، الذي أفرز صراعات اذلوية واألرض، واحلصيلة لن
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طاحنة ما بُت االنفصاؿ والتوحد، لتكوف ربت رضبة ذباذابت السياسة اإلقليمية  تكوف سوى مزيد من الفوضى، تدخل دوؿ اجلوار بدوامات
. والدولية

 
أف ومن ادلرجح أف ىذه التحدايت اليت تواجو دوؿ ادلنطقة ستدفع هبا ابذباه التشرذـ واالنقساـ واحلروب األىلية، ومن شأف قياـ كياف كردي 

اسي واجلغرايف يف احمليط اإلقليمي، خشية انبثاؽ أزمات جديدة تستعَت دناذج الصداـ يف زُندث ادلزيد من االستنفار على ادلستويُت السي
. العراؽ

 
ويتحمل الساسة األكراد يف العراؽ مسؤولية دفع األمور ابذباه التصعيد بُت حزب العماؿ الكردستاين واحلكومة الًتكية، بسبب الدعم 

ـ ابالنتشار يف زلافظيت أربيل ودىوؾ، مناطق نفوذ احلزب الدشنقراطي الكردستاين الذي اللوجسيت الذي يقدمونو لعناصر احلزب والسماح لو
وقد يعٍت ىذا الدعم اقًتاابً من ىدؼ تشكيل دولة كردستاف . ، وربديداً يف مناطق خواكورؾ وجباؿ قنديل وآرغوش"مسعود الربزاين"يتزعمو 

مناطق أكراد )وكردستاف الشرقية ( مناطق أكراد تركيا)إىل كردستاف الشمالية ( العراؽ مناطق أكراد)الكربى، واليت سبتد من كردستاف اجلنوبية 
، إضافة إىل دفع التطلعات القومية االنفصالية حلزب العاؿ الكردستاين قدماً إىل األماـ، وتغليب (مناطق أكراد سوراي)وكردستاف الغربية ( إيراف

قبل أشهر حوؿ إمكانية الرد على التدخل الًتكي " مسعود الربزاين"وما صرح بو . ية لكال الطرفُتالعصبية العرقية والقومية على ادلصلحة الوطن
.   بتدخل كردي مماثل، إدنا ىو مؤشر على تعاوف وصالت مشًتكة، قد تستخدـ يف حلظة معينة، للضغط على األتراؾ

  
عزعة التحوالت اإلصالحية اليت شهدهتا ادلناطق الكردية مع تويل ويف نفس االذباه شنكن تفسَت ىجمات العماؿ الكردستاين اليت تستهدؼ ز

حزب العدالة والتنمية احلكم، على مستوى احلرايت العامة واالنفراج الداخلي وادلطالب اإلنسانية والثقافية، وسعي احلزب إىل تقويض 
األكراد العراقيُت لو، ومنعاً لتشكل روابط اقتصادية  التقارب االقتصادي الًتكي مع أكراد العراؽ، وجلم تطوره، حىت يضمن استمرار دعم

. يصبح من العسَت التخلي عنها والفكاؾ منها
 

ولكن ىل سيتمكن األكراد من أتسيس إمرباطوريتهم الكربى يف ظل إقليم يعج ابلطوائف والعروؽ واألزمات ؟ وىل ستغدو كردستاف العراؽ 
. إنو أمر موضع نقاش...  ردية ويعرب عن الطموحات القومية لألكراد اآلخذة ابلتصاعد؟قبلة لالستثمارات وعنواانً يستثَت اذلمم الك

 
 
 

: دور احلكومة العراقية يف األزمة 
ويف ىذا اجلو من األجندات ادلتناقضة بُت تركيا وحزب العماؿ الكردستاين والقادة األكراد العراقيُت، من الصعب فهم ما يستطيع رئيس 

وبينما شنكن القوؿ إنو ليس من حق احلزب أف . الكردية على احلدود-ري ادلالكي تقدشنو للمساعدة يف حل ادلسألة الًتكيةالوزراء العراقي نو
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 يطلق عملياتو من الداخل العراقي حيث استطاع أتسيس بعض القواعد، شنكن القوؿ أيضاً إف ادلالكي يفتقد الوسائل العسكرية الكافية ليحطم
وكاف توقيعو دلذكرة التفاىم حوؿ طبيعة احلزب وأعمالو مع رئيس الوزراء أردوغاف أقل بكثَت مما . التسلل عرب احلدودحزب العماؿ أو ليوقف 

ولكن الضغوط اليت مارسها األكراد . توقعتو تركيا اليت كانت تسعى إىل توقيع اتفاقية شاملة وتلـز بغداد ابلعمل ادلستقبلي ضد احلزب
. مسية احلزب كتنظيم إرىايب، على شريكهم نوري ادلالكي حالت دوف توقيع األخَت دلثل تلك االتفاقيةالعراقيوف، الذين يرفضوف ت

 
فقد خسر دعم اجملتمع السٍت العراقي . إف ما ىو مطلوب من ادلالكي أف ينظم بيتو قبل أف يقبل على اخلوض يف متاىات غَت معروفة ادلعامل

وىناؾ انقسامات أيضاً يف االئتالؼ . ا اجتماعاهتا، وعليو أف رند التسوايت ادلالئمة إلعادهتمالذي انسحب سياسيوه من احلكومة أو قاطعو
.  العراقي الشيعي، حيث انسحب الصدريوف من احلكومة 

 
وعلى اجلانب اآلخر يهتم شركاء ادلالكي األكراد حبكمهم الذايت، وبقانوهنم اخلاص للنفط، وبكركوؾ، وبكيفية التصدي للتهديدات الًتكية 

وأخَتًا، فإف دعم إدارة الرئيس بوش للمالكي بدأ يتهاوى بعد الفشل ادلتكرر خلططو واخلطط . أكثر من اىتمامهم ابستمراره السياسي
. ألمنيةاألمَتكية ا

 
لألسف، يعجز العراؽ اليـو عن مراقبة وضبط حدوده مع تركيا، واألمل أف يستعيد عافيتو قريباً ليستطيع أف يقدـ ىذه اخلدمة األساسية 

قادر على أما الزايرة اليت قاـ هبا ادلالكي إىل تركيا مؤخرا لُيظهر نفسو وكأنو رجل سياسة . كدولة مستقلة معاصرة ذلا سيادة وحدود معًتؼ هبا
السيطرة على حكومتو وحدوده وبلده، فقد جاءت نتائجها عكسية بسبب الظروؼ احلالية اليت سبر هبا حكومتو، إذ بدا وكأنو خارج اللعبة 

. ابلكامل
 
 

: دور الوالايت ادلتحدة 
كما أهنا عامل استقرار يف . أوسط دشنقراطي إف تركيا حليفة يف الناتو وتلعب دوراً مهماً كنموذج لبلد مسلم يربر دعوة الوالايت ادلتحدة لشرؽ

. لنوويادلنطقة ويف منطقة آسيا الوسطى وتستطيع أف تكوف حليفاً جيداً إذا استمرت إيراف يف ذباىلها لطلبات اجملموعة الدولية حوؿ برانرلها ا
من خالؿ سياستها الشوفينية اليت بدأت منذ  ولكن تركيا كانت وما تزاؿ رلحفة حبق أكثر من اثٍت عشر مليوف كردي على أراضيها، وحاولت،

، مما ساعد "أتراؾ اجلباؿ"أتسيس اجلمهورية يف العشرينات من القرف ادلاضي، طمس اذلوية والثقافة الكردية، ال بل أطلقت على األكراد اسم 
لتنمية الذي يتزعمو أردوغاف ويقود وبرغم زلاوالت قطاعات عديدة من اجملتمع الًتكي، كحزب العدالة وا. على اندالع التمرد الكردي

، لرفع مستوى األكراد ادلعيشي، تستمر النخبة الوطنية الًتكية والقوات ادلسلحة دبقاومة زلاوالت تغيَت األمر الواقع وتستطيع . احلكومة اليـو
ف تطلب من أنقرة أف تغَت بشكل حقيقي الوالايت ادلتحدة إذا تدخلت أف تستخدـ عالقاهتا الطيبة مع تركيا دبا يف ذلك القوات ادلسلحة، وأ

. سياسات الدولة الًتكية ذباه األكراد، وأف تسمح ذلم حبكم ذايت ثقايف وبتطوير اقتصادي ضروري دلناطقهم
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من انحية أخرى، تستطيع واشنطن أف تذّكر قادة األكراد العراقيُت ابلديوف ادلعنوية ادلستحقة عليهم من مساعدات اإلدارات األمَتكية 

وبينما يرفض القادة األكراد الدعوات للقضاء على حزب العماؿ الكردستاين . ادلتعاقبة ذلم يف أتسيس وتدعيم إقليمهم ذي احلكم الذايت
ويعتربوف ذلك إعالف حرب أىلية كردية، فال بد أهنم قلقوف من ىجـو تركي على معقلهم يف مشاؿ العراؽ قد يدمر السالـ الذي تعرفو 

كما قد يكوف من مصلحتهم إبقاء تركيا بعيدة إبلغاء أسباب تدخلها ألهنم يعرفوف أهنا قلقة بدورىا على ما . اقتصادىم ادلزدىردويلتهم ويهدد 
وادلعلـو أف األكراد يتهموف تركيا ابستخداـ التهديد والوعيد ضد مشاؿ العراؽ . زنصل يف مدينة كركوؾ وعلى مصَت األقلية الًتكمانية ىناؾ

. اعتقادىم، طامعة ابدلنطقةألهنا، حبسب 
 

أواًل، على تركيا أف توقع على معاىدة عدـ : ذلذا، وابختصار، شنكن أف يكوف للتسوية الضرورية عن طريق الوالايت ادلتحدة أربعة مبادئ
ء من انحية اذلوية الثقافية أـ اثنياً، رنب على تركيا أف تضع سياسات داخلية لرفع ادلعاانة عن أقليتها الكردية سوا. االعتداء على مشاؿ العراؽ

اثلثاً، رنب على حكومة إقليم كردستاف العراقي أف تلتـز ابحلد من تسلل مقاتلي حزب . من انحية ربسُت األوضاع االقتصادية يف مناطقهم
والايت ادلتحدة أف تتعهد رابعاً، تستطيع اؿ. العماؿ الكردستاين ابلتضييق على أعمالو يف مناطقها وبنشر قوات البشمركة على طوؿ احلدود

.  دبراقبة احلدود من اجلو وإشعار احلكومة الًتكية وحكومة إقليم كردستاف بعمليات التسلل عندما ربدث
 
 

: الدور الًتكي 
رجب "نيساف ادلاضي حوؿ ما الذي شنكن أف تفعلو حكومة رئيس الوزراء الًتكي /تضاربت التكهنات على ادلستوى الدويل منذ شهر أبريل

مليوف كردي يعيشوف يف تركيا  15فهناؾ ما يقرب من حنو . دلعاجلة األزمة الكردية ادلستعصية وادلتفاقمة جنوب البالد" يب أردوغافط
ويشكلوف األغلبية يف منطقة جنوب شرؽ األانضوؿ، وقد عاىن ىؤالء كثَتاً من سياسة التمييز واالضطهاد وزلاوالت االستيعاب القسري، 

ابدلائة من إصبايل عدد  20ثَتىا السليب الواضح على مستوى معيشة اجلالية الكردية يف تركيا، واليت تشكل بدورىا حنو واليت كاف ذلا أت
السكاف فيها، األمر الذي أدى إىل تفجر ادلقاومة الكردية ادلسلحة ضد سياسات أنقرة، واليت تزعمها وقادىا حزب العماؿ الكردستاين، 

". PKK"ادلعروؼ اختصاراً ابسم 
، هبدؼ إقامة دولة كردية مستقلة 1984وقد خاض ىذا احلزب حرابً الىوادة فيها ضد احلكومة الًتكية منذ أف بدء مقاومتو ادلسلحة يف عاـ 

. فاداخل تركيا، اليت يوجد فيها أكرب جالية كردية يف ادلنطقة، رغم وجود جاليات كردية أخرى ال ُيستهاف هبا يف كل من سوراي والعراؽ وإير
ادلناؿ،  ويلقى حزب العماؿ الكردستاين تعاطفاً كبَتاً بُت األكراد يف تركيا، مما رنعل من مهمة اقتالع جذوره ابلنسبة للجيش الًتكي أمراً صعب

السوري  بدعم واضح من الرئيس)وتزداد ىذه الصعوبة ابلنظر إىل سبكن احلزب من إقامة قواعد لو يف بلداف خارج األراضي الًتكية مثل سوراي 
، وأيضاً يف مشاؿ العراؽ مما أعطى ذلذا الكفاح من أجل االنفصاؿ بعداً دولياً، وصعب من مهمة اجليش الًتكي يف "(حافظ األسد"السابق 
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تعقب عناصره عرب احلدود دلا قد يًتتب على ذلك من الدخوؿ يف حروب وتوترات مع الدوؿ اجملاورة اليت أتوي عناصر ىذا احلزب، األمر 
. ي ساعد على استمرار عمليات ىذه العناصر عرب احلدود، حىت أصبحت حقيقة واقعية يتعُت على أنقرة التعايش معهاالذ

 
من جهة أخرى، مل ربقق ادلالحقات ادلستمرة ألنشطة حزب العماؿ الكردستاين يف ادلدف والبلدات الًتكية يف منطقة جنوب شرؽ األانضوؿ 

فقد كلف النزاع ادلستمر القائم . ت ادلليشيات الكردية اليت تقض مضاجع السلطات الًتكية بصفة مؤقتةأية نتائج ملموسة، سوى كبح قدرا
قتيل، ووصل األمر بُت الطرفُت ادلتنازعُت إىل حالة من اجلمود، حبيث أصبح  30.000بُت اجليش الًتكي وحزب العماؿ الكردستاين تركيا حنو 

شنة الكاملة حبزب العماؿ الكردستاين، وأصبح األخَت غَت قادر على إجبار اجليش الًتكي على اجليش الًتكي غَت قادر على إحلاؽ اذلز
. االنسحاب من األراضي الكردية

 
ورغم ذلك مل يغَت أي طرؼ من الطرفُت موقفو أو وجهة نظره ذباه اآلخر، فًتكيا مازالت مقتنعة أبف كبح صباح أنشطة حزب العماؿ 

ضرورايً لتحقيق األمن واالستقرار وتوفَت الضماف لًتكيا أبف تنعم ابذلدوء داخل حدودىا احلالية، يف حُت يعتقد حزب الكردستاين أمراً مهماً و
العماؿ الكردستاين أبف االستمرار يف الكفاح ادلسلح سيؤدي إىل تقويض التوجهات العسكرية ألنقرة وإضعافها، ومن مث فهو ينوي التعويل 

. على ذلك واستغاللو
 

الورطة التقليدية بُت ادلتمردين وقوات مكافحة التمرد، شنكن أف تنتهي فقط عندما يقـو أحد الطرفُت بتوجيو ضرابت قاسية ومؤدلة، أو ىذه 
واخلوؼ ىنا ينبع من إمكانية أف تقدـ تركيا على ازباذ . ابزباذ إجراءات صارمة ضد الطرؼ اآلخر تستطيع كسر حالة اجلمود السائدة اآلف

ة للخروج من حالة اجلمود تلك، أال وىي القياـ بغزو مشاؿ العراؽ للقضاء على قدرات حزب العماؿ الكردستاين وشل قدرتو خطوة خطَت
. على االنطالؽ من تلك ادلنطقة، يعزز من ذلك إعالف تركيا مؤخراً فرض األحكاـ العرفية على حدودىا ادلشًتكة مع كردستاف العراؽ

 
زو وشيك لشماؿ العراؽ، السيما يف ظل االدعاءات واالدعاءات ادلضادة اليت تشَت إىل قياـ تركيا وقد راجت شائعات تتحدث عن غ

بنشاطات عسكرية واسعة يف ىذه ادلنطقة، دبا يف ذلك القياـ بعمليات القصف ادلدفعي للمواقع اليت ُيشتبو بوجود قوات من حزب العماؿ 
إبغارات على مواقع ىذه العناصر وذبميع ادلعلومات العسكرية عنهم، وغَت ذلك من  الكردستاين فيها، وقياـ القوات اخلاصة الًتكية 

. إجراءات تنذر حبدوث ىجـو كبَت للجيش الًتكي على كردستاف العراؽ
 

ستاين ، للرائسة من أىم العوامل اليت عرقلت اجلهود الًتكية حلل أزمة حزب العمل الكرد( غوؿ)كانت األزمة السياسية الًتكية عند ترشيح 
وخالؿ تلك األزمة شن حزب العماؿ الكردستاين سلسلة من اذلجمات اإلرىابية اليت حصدت أرواح بعض ادلدنيُت والعسكريُت األتراؾ، وىو 

 ةاألمر الذي حاولت أف تستغلو ادلؤسسة العسكرية الًتكية من خالؿ ادلطالبة ابزباذ إجراءات قوية وصارمة ضد األكراد، وزلاولة إبراز صور
احلكومة اإلسالمية أماـ الشعب الًتكي على أهنا كانت متساىلة ومتهاونة مع إرىاب حزب العماؿ الكردستاين مما تسبب يف هتديد األمن 
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أبف ىذه اخلطوة هتدؼ إىل زلاصرة احلكومة، فقد حاوال تفويت الفرصة على " غوؿ"و" أردوغاف"ولكن مع إدراؾ . واالستقرار الوطنيُت
أبف " أردوغاف"وبعد ذلك صرح . ية، وقاما إبصدار بياف يدعماف فيو احلشود العسكرية الًتكية على احلدود مع مشاؿ العراؽادلؤسسة العسكر

بالده ستتخذ كافة اإلجراءات الضرورية الالزمة حلماية نفسها من اإلرىاب، ابلرغم من أف رئيس الوزراء ال شنكنو إصدار تعليمات للجيش 
. سبوز ادلاضي /يوليو 22عمليات عسكرية قبل انعقاد الربدلاف اجلديد عقب االنتخاابت الربدلانية ادلقررة يف  ابلبدء يف القياـ أبية

 
سيما أما العامل الثاين الذي يعرقل الدور الًتكي حلل أزمة حزب العماؿ الكردستاين ، فيتمثل يف ادلوقف ادلتحفظ للقوى الدولية الفاعلة، ال

اد األوريب وحلف الناتو إزاء أية خطوة زلتملة يف ىذا الشأف؛ حيث أبدت ىذه القوى الثالث رغبتها يف أف تتخلى الوالايت ادلتحدة واالتح
فالوالايت ادلتحدة ال ترغب يف رؤية أي ربرؾ شنكن أف يهدد السالـ اذلش القائم حالياً يف إقليم كردستاف . تركيا عن فكرة غزو مشاؿ العراؽ

مرار احلملة األمريكية على مواقع ادلقاومة السنية والشيعية ادلسلحة، واليت تستهلك الكثَت من موارد اجليش العراؽ، السيما يف ظل است
وزبشى واشنطن من أف يؤدي ازباذ تركيا خلطوة كهذه إىل وضع القوات األمريكية ادلنتشرة يف إقليم كردستاف يف مشاؿ . األمريكي يف العراؽ

جندي يف مأزؽ يعرضها ىي األخرى لالستنزاؼ؛ حيث ستكوف حينئذ زلاصرة بُت نَتاف قوات  16.000العراؽ والبالغ تعدادىا حنو 
ولذا تركز الدبلوماسية األمريكية جهودىا . البشمركة الكردية وحزب العماؿ الكردستاين من جهة، ونَتاف اجليش الًتكي من جهة أخرى

ير وردت مؤخراً أفادت أبف الطائرات ادلقاتلة األمريكية حلقت داخل األراضي لكن تقار. للمحافظة على الوضع القائم ربت نطاؽ السيطرة
ذ الًتكية، األمر الذي نظر إليو بعض ادلراقبُت يف أنقرة على أنو يشكل هتديد مبطن ألنقرة، مفاده أف الوالايت ادلتحدة قد تفكر يف ازبا

. جتياح مشاؿ العراؽإجراءات صارمة ضد تركيا إذا ازبذت األخَتة قراراً منفرداً اب
 

ومن جانبو يراقب االرباد األوريب مواقف وسياسات تركيا عن كثب، السيما أف األخَتة تسعى جاىدة لالنضماـ إىل االرباد ابعتباره أفضل 
وريب والشك أف ازباذ أي إجراء عدائي من جانب أنقرة ضد العراؽ شنكن أف تستخدمو دوؿ االرباد األ. وأسرع طريق للتحديث الوطٍت

، فإف لًتكيا من دوف شك مساحة (انتو)وبوصفها اثين أكرب جيوش حلف مشاؿ األطلنطي . كذريعة أو مربر دلنع انضماـ تركيا لالرباد
لعاـ للمناورة، ولكن عضويتها يف ىذه ادلنظمة تفرض عليها التزاماً صرزناً بضرورة استخداـ قوهتا العسكرية بصورة مسؤولة، ورغم أف األمُت ا

حزيراف ادلاضي عن دعمو لًتكيا يف زلاربتها للمجموعات اإلرىابية، لكن /يونيو 15كاف قد أعلن يـو " ايب دى ىوب شيفر"ؼ الناتو حلل
. ذلك ال ينبغي أف رنعلنا نفًتض أبف ىذا الدعم سيمتد ليشمل قياـ تركيا هبجـو كبَت أو غزو عرب احلدود لشماؿ العراؽ

 
إف عملية إصدار األوامر للجيش بغزو مشاؿ العراؽ ، وبصرؼ النظر عن مدى دقة ..  كل ما سبق؟  إذف ما الذي شنكن استنتاجو من

ا التخطيط ذلا، سوؼ ربتاج إىل القضاء على القدرات والبنية األساسية شبو العسكرية حلزب العماؿ الكردستاين ابلكامل حىت شنكن القوؿ إنو
أخفقت القوات الًتكية عند  1997و 1995ابً يف ضوء التجارب السابقة، ففي عامي حققت النجاح ادلطلوب منها، وىذا أمر يبدو صع

ويف ظل ادلناخ الدويل السائد اآلف، فإف التداعيات الدبلوماسية ألية . تدخلها يف مشاؿ العراؽ يف توجيو ضربة حامسة حلزب العماؿ الكردستاين
نقرة، وستؤثر سلباً على عالقاهتا احلساسة مع الوالايت ادلتحدة واالرباد األوريب خطوة تركية يف ىذا الشأف ستكوف قوية ومؤدلة ابلنسبة أل

http://www.adhwaa.org/
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لذا، وابلنظر إىل التبعات السلبية لسيناريو الغزو، فإنو من ادلرجح أف يشرع األتراؾ يف القياـ هبجمات سريعة عرب احلدود . وحلف الناتو
ديد من حُت آلخر ابلغزو إلجبار قادة أكراد العراؽ على إيقاؼ دعمهم حلزب مدعومُت بقصف متقطع من ادلدفعية والضرابت اجلوية والتو

. العماؿ الكردستاين من دوف القياـ فعلياً بعملية الغزو العسكري إلقليم كردستاف
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