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برزت إلى السطح ظاىرة األقميات  02في حقؿ العالقات الدولية ومنذ مطمع القرف 

في كمصطمح أساسي في تفسير النشاطات التي تقوـ بيا الدوؿ. فقد تـ اعتبارىا كمحدد ليا و 
 نفس الوقت كسبب يدفعيا الى تحديد نوع التفاعالت ىؿ ىي سميمة اـ تصارعية.

ولعؿ الحدثيف الياميف الذيف عرفتيما العالقات الدولية وىما الحربيف العالميتيف أعطى 
تفسيرا واضحا ليذه الظاىرة وبرىانا واقعيا عمى الطموحات التوسعية لمدوؿ، حيث أصبحت 

 ا تشكؿ تأثيرا كبيرا عمى السياسة الداخمية والخارجية لمحكومة التركية.األزمة الكردية في تركي
ذا أخذنا ظاىرة االزمة الكردية في تركيا بصفة خاصة وفي الشرؽ األوسط بصفة  وا 
عامة ونظرا إلى أف تركيا كوحدة سياسية فعالة في المعادلة الشرؽ أوسطية فتركيا تتمتع 

خاصية التصرؼ وتحديد سياستيا الخارجية وفقا  بموقع جغرافي وجيوستراتيجي يعطي ليا
 ليذه المقاربة.

فتمركزىا الجغرافي محفوؼ باألزمات التي تمر بيا المنطقة بداية مف احتالؿ العراؽ 
وصوال إلى ما يسمى بالربيع العربي واألزمة السورية  التي ىزت منطقة الشرؽ االوسط فيذه 

لتي تيدد الحدود التركية تؤثر عمى سياستيا الخارجية التداعيات األمنية التي تيدد المنطقة، ا
وخاصة بعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ إذ شيدت مرحمة حكمو تحوالت كثيرة 
دستورية، اجتماعية وخارجية حاسمة أعادت ترتيب أولويات تركيا بؿ أعادت تعريؼ خيراتيا، 

 ة الخارجية اتجاه المنطقة.مما شكؿ انقالبا عمى التوازنات الداخمية والسياس
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 أىمية الموضوع:
لقد أصبح تحميؿ األقميات ودراستيا خاصة بعد الحرب الباردة مف الدراسات  

دد الدولييف باإلضافة إلى تشابؾ وتعدد الفاعميف عالمستعصية عمى الضبط وذلؾ نظرا لت
االعتماد المتبادؿ كما القضايا المطروحة عمى الساحة العالمية بفضؿ العولمة وتزايد نسبة 

أي دولة في العالـ ناىيؾ عف عمى أصبح مف الصعب معرفة مدى تأثير دور ىذه األقميات 
ف الصعب عمى الدوؿ كما بات م ،معرفة المتغيرات التفسيرية المتحكمة في الظواىر الدولية

صمحتيا التي تيدد م األمنية األخطارفي السياسة الخارجية وكذا تحديد  ياتحديد أولويات
فيـ سموكات الفواعؿ الدولية في ظؿ المتغيرات والمعطيات  عف ما دفع لمبحثىذا  .القومية

عمى توجيو وتحديد سياسات  األخيرةالجديدة التي أفرزتيا الحرب الباردة ومدى تأثير ىذه 
تأثيرىا عمى السياسة الخارجية  وباإلشارة إلى تركيا كنموذج في أزمة األقميات ومدى ،الدوؿ

الموضوع قد أشارت إليو العديد مف الكتب والدراسات العممية السابقة التي  أفير إلى شن
زمة الكردية في تركيا كما كانت كؿ الدراسات لألكانت تسعى إلى توصيؼ التوجيات العامة 

خصص في تت أوالتي اىتمت بدراسة الموضوع تقؼ عند المالمح الكبرى ليذه السياسة 
كتوجو محدد كالعالقات  وسالعدالة والتنمية اليوية التركية أو تدر  جزئية معينة كدور حزب

الوقوؼ عند جزء  نالذا حاول ،عالقة تركيا بإقميـ كردستاف العراؽ...إلخ ،التركية األمريكية
زمة الكردية عمى العالقات التركية األمريكية وتأثيرىا بصفة عامة عمى معيف مف تأثيرات األ

 األبعاد الجديدة في التحميؿد مف عالذي ي ية أال وىو البعد اإلقميميالسياسة الخارجية الترك
خاصة بعد زواؿ الثنائية القطبية بحيث أصبح ىناؾ ىامش المناورة عمى المستوى اإلقميمي 
خاصة لمدوؿ التي ليا ميزات محورية حيوية والذي جعؿ البعض يصنفيا ضمف القوى 

ة لمداللة عمى الدوؿ التي ليست بالقوى العظمى وىو تعبير في العالقات الدولي ،المتوسطة
فبعض القوى المتوسطة يمكف اعتبارىا قوى  ،لكف ليا تأثير خاص عمى الساحة العالمية

 إقميمية.
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ربط األزمة الكردية في تركيا والمستجدات الدولية الحاصمة نأف  نافي دراست ناكما حاول
ومدى انعكاساتو عمى  ،ؽاني في العر في الجوار اإلقميمي المحيط بيا خاصة الوضع األم

الكياف والدور التركي في الشرؽ األوسط وانعكاس كؿ ذلؾ عمى عالقات تركيا مع حمفائيا 
 .ييفراتيجاالست

 أسباب اختيار الموضوع:
 األسباب الموضوعية:-7

رغـ اإلسيامات العممية الكبيرة والواسعة في ميداف العالقات الدولية إال أنيا تبقى قميمة 
الباحثيف نحو البحث عف كثير مف  حفزامة مقارنة بالقضايا المتسارعة التي تظير وتوع

عالقة بدوف حموؿ بالتالي فالموضوع يحاوؿ أف يقدـ  ازغعمميا ألالعالقة القضايا أو المسائؿ 
نظرة تحميمية لألسباب والدوافع التي تحرؾ وتتحكـ في سموكات الدولة التركية عمى المستوى 

ربطيا بمجموعة مف المقاربات يف خالؿ عدـ االكتفاء بوصؼ الظواىر بؿ اإلقميمي م
النظرية والمنيجية التي تساعد عمى التحميمي مف جممة وتساعد عمى فؾ العالقة بيف 
المتغيرات التابعة والمستقمة المتحكمة في السموؾ الخارجي التركي إلعطاء صورة تفسيرية 

خذ تمؾ االستنتاجات وتطبيقيا عمى أو  ؛قميمية فاعمةذات أدوار إ منطقية لبروز قوى دولية
الحاالت والنماذج التي تشيد معطيات متشابية أو قريبة لحالة ىذه الدراسة، كما ال تخمو 

لمستقبؿ  توقعي ئي كإسياـ تخطيطيبافي التنتشر مموضوع مف البعد االسالنظرة الموضوعية ل
 ة ليا أىمية بمكاف عمى مختمؼ الدوؿ.ودولمنطقة 
 األسباب الذاتية: -2

نقدـ ىذه الدراسة المبسطة كإسياـ عممي جديد إلثراء المكتبة الوطنية والعربية بمرجع 
وؼ العالـ العربي عز بيذا الموضوع مف الناحية األكاديمية يعود إلى  اىتمامناجديد عمما أف 

بالتاريخ السياسة عف االىتماـ بواحدة مف أكثر دوؿ الجوار التصاقا  وونخب وبمراكز بحوث
أما السبب الثاني يعود إلى الرغبة في محاولة التدريب لمربط  .والجغرافيا واألمف العربي
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المنطقي لألدوات العممية التي استفدنا منيا في حقؿ الدراسات اإلقميمية بالظواىر الدولية 
 المتنوعة لكسب ميارة التحميؿ العممي وخوض معركة جديدة نحو البحث والتأليؼ العممي.

 أىداف الدراسة:
 التعرؼ إلى مف ىـ األكراد وتمركزىـ مف األراضي التركية -

األزمة الكردية وكيفية محاولة الدولة التركية حؿ ىذه األزمة خاصة بعد مجيء حزب  -
 العدالة والتنمية إلى مقاليد الحكـ

 مدى تأثير حزب العماؿ الكردستاني عمى التوجيات اإلقميمية لتركيا -

 ية في العالقات بيف أنقرة وواشنطف كذلؾ بيف أنقرة والعراؽ.دور األزمة الكرد -

 إشكالية الموضوع:
اإلتحاد  انييارأظيرت التغيرات الدولية واإلقميمية بعد نياية الحرب الباردة التي أفرزتيا 

ومع ىذه التغيرات وجدت  .ةتأزمالسوفياتي أف تركيا متواجدة في بيئة إقميمية جد معقدة وجد م
ثقافيا سياسيا و ا في قمب دوائر جيوسياسية تتشكؿ مف جديد أمنيا واقتصاديا و تركيا نفسي

ومف ناحية أخرى  ،األوربيسعيا لنيؿ عضوية اإلتحاد  ابأرو إلى كانت تركيا دائما مشدودة 
حية األمريكية خاصة مف الناعممت عمى توطيد عالقاتيا أكثر فأكثر بالواليات المتحدة 

الدولية لمرحمة ما بعد الحرب الباردة مف روابط  األحداثعفت العسكرية لكف سرعاف ما أض
لـ  امتركيا التقميدية بحمفائيا الغربييف وفرض عمييا تشددا في العالقات مع دوؿ الجوار ك

تمبث كثيرا حتى كسرت ىذا االستقطاب بعض الشيء وذلؾ مف خالؿ االنفتاح عمى العالـ 
ىذا التوجيو أو الخيار االستراتيجي في التجسيد  واستمر .سيا الوسطىآالتركي في القوقاز و 

مف خالؿ انضماـ تركيا إلى العديد مف المنظمات والمؤسسات األوربية والغربية حتى تفجر 
الوضع في الشرؽ األوسط بدأ مف اإلشكالية العرقية ثـ احتالؿ العراؽ وبروز قضايا عمى 

ليذا الطرح  اعربي واألزمة السورية واستمرار الساحة مثؿ: المسألة اإليرانية وصوال إلى الربيع ال
صار ىناؾ جداؿ واسع في الساحة األكاديمية والدوائر السياسية التركية حوؿ أولويات 
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ظؿ ىذه المعطيات المعقدة حاولنا  السياسة الخارجية التركية في المنطقة الجوارية ليا في 
 :اإلشكالية التاليةبموة 

خالل حزب العدالة العالقات األمريكية التركية  عمى األزمة الكرديةماىي حدود أثر 
 ؟والتنمية

 : مة الفرعية التي يتطمبيا التحميؿويرتبط ىذا التساؤؿ العاـ بمجموعة مف األسئ
 ما ىي األقمية وأىـ الوسائؿ التي تستعمميا لتحقيؽ مطالبيا؟ -

ب العماؿ كيؼ تعاممت حكومة العدالة والتنمية مع األزمة الكردية بصفة عامة وحز  -
 الكردستاني بصفة خاصة؟

 ما مدى تأثير األزمة الكردية عمى العالقات بيف أنقرة وواشنطف؟ -

 فرضيات الدراسة:
 ما مدى تأثير األقمية الكردية عمى السياسة التركية. -

 .تعاممو مع االزمة الكرديةاألسس التي اعتمدىا حزب العدالة في  -
 أنقرةبيف معراؽ تأثير كبير عمى العالقات إف الحتالؿ الواليات المتحدة األمريكية ل -

 تحديد الدراسة:. وواشنطف
يتمحور إطار الدراسة حوؿ تركيا التي تتواجد في منطقة الشرؽ االوسط وذلؾ مف 

وتأثيرىا عمى العالقات التركية  ظؿ حزب العدالة والتنمية خالؿ دراسة االزمة الكردية في
 .0202إلى  0220االمريكية مف 

 المناىج:
ىذا المنيج مف خالؿ دراسة تأصيمية ذات طابع تاريخي  ناوظف المنيج التاريخي: -0

لألزمة الكردية حيث أف دراسة تأثير البعد اإلقميمي عمى تحديد ادوار األزمة الكردية 
التركية وأف ليا امتدادات تاريخية مرتبطة بمختمؼ المحطات الخارجية في السياسة 

 ة التركية.التاريخية التي مرت بيا السياس
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مرتبط بإطار ليس عميو ألف موضوع دراستنا نا ىو منيج اعتمد منيج دراسة الحالة:  -0
مجاؿ نظري مقيد بؿ وجب عمينا توظيؼ لتطبيؽ مختمؼ المعمومات واالكتسابات  وأ

النظرية ومدى توافقيا مع نموذج دراسة الحالة فالبعد اإلقميمي لمسياسة الخارجية ال 
أو بمرونتيا إال إذا قمنا بوضعيا في قالب تطبيقي خاصة  توييمكف اف تحكـ بمصداق

عمى النموذج التركي الذي يساعدني  في تحديد مدى وجود  نافي دراست نااعتمد انناو 
سقاطو عمى تركيا.  عالقة بيف األزمة الكردية وبيف السياسة الداخمية والخارجية وا 

كردية ومدى تطورىا بعد وقبؿ مف خاللو بمقارنة األزمة ال ناقم المنيج المقارن:  -3
تولي رجب طيب أردوغاف مقاليد الحكـ وىؿ فعال حكومة العدالة والتنمية منحت 

 .حقوقا لألكراد أـ بقي األكراد عمى حاليـ

  توظيؼ عدد مف النظريات منيا:لفيـ اوضح لموضوع الدراسة، ارتأينا  النظريات:
السياسة الخارجية التي تعتمد عمى مفيوـ اعتمدنا ىذه النظرية لدراسة ة الواقعية: يالنظر 

المصمحة والقوة وذلؾ مف خالؿ استعراضنا لمعالقات التركية االمريكية ومدى تطورىا وذلؾ 
 اعتمادا عمى مبدأ المصالح المتضاربة في الشرؽ االوسط.

التعاوف  حالة: حيث تمقي ىذه النظرية الضوء عمى جوانب صناعة القرار في نظرية المعبة
لصراع وذلؾ مف خالؿ التعرض في دراستنا إلى العالقات بيف تركيا واكراد االناضوؿ أو ا

 وكذلؾ دوؿ الجوار اإلقميمي. وكذلؾ عالقتيا مع العراؽ وخاصة إقميـ كردستاف العراؽ
 :الدراسات السابقة

يا لمدراسة حيث سيتـ إلقاء الضوء مف عاف استعراض األدبيات السابقة يشكؿ إطارا مرج
 ومف الدراسات السابقة نذكر: ،عمى أىـ ما تناولتو فييا مف محاور ونتائج وتوصيات خالليا
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العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورىا في لألستاذ أحمد داوود اوغمو بعنوان: كتاب  -1
 :الساحة الدولية

وىو كتاب ألفو األستاذ أحمد داوود أوغمو وىو كتاب يعتبر دستور السياسة الخارجية 
فيو يتناوؿ أولويات السياسة الخارجية التركية حيث يبيف المرتكزات والمبادئ العامة  التركية

 لمنشاط الخارجي التركي مع إطار نظري وأكاديمي يبيف ويعزز ىذه االفكار.
 :بعنوان سياسة تركيا الخارجية 9111كتاب خورشيد حسين ذلي  -2

تجاىات بالخيارات السياسية يبحث الكتاب في اتجاىات السياسة التركية وعالقة ىذه اال
لتركيا ولذلؾ بالجغرافيا السياسية، فتركيا جغرافيا موزعة بيف اروبا والشرؽ االوسط وآسيا 
الوسطى والقوقاز والبمقاف، حيث تناوؿ الكتاب الدوافع والعوامؿ التي تتحكـ بالسياسة التركية 

 تجاه الدوائر الجيوسياسية.
ية واستقرار العالم المعاصر دراسة قالصراعات العر  ان بعنوانبكتاب لمدكتور أحمد وى -3

 :يةقفي االقميات والجماعات والحركات العر 
يبحث الكتاب في ظاىرة الصراعات العرفية في العالـ المعاصر وما يرتبط بيا مف 

ية ويأتي عمى راس التعريؼ كؿ مف قأبرز مشكالت االقميات والجماعات والحركات العر 
يات في البمقاف وكؿ ذلؾ قوالمشكمة الكردية وسائر مشكالت العر مشكمة جنوب السوداف، 
 .1991تية في عاـ اية التي كانت مف وراء االمبراطورية السوفيقفضال عف الصراعات العر 

 : تركيا بيف تحديات الداخؿ ورىانات الخارج:بعنوان 9001كتاب محمد عبد العاطي  -4
تضمف المقومات الجيوسياسية حيث يتكوف ىذا الكتاب مف بابيف: الباب االوؿ ي

والجيوستراتيجية لتركيا التي تتضمف مميزات الموقع الجغرافي التركي إضافة إلى االمكانيات 
التي تتمتع بيا مف كثافة سكانية وموارد طبيعية أيضا تطرؽ إلى النظاـ السياسي التركي 

ة التركية، وتناوؿ ومكوناتو ومكانة الجيش التركي ودوره، إضافة إلى التحوالت االقتصادي
تشكيؿ اليوية الثقافية والسياسية لمدولة وأشار أيضا الى اليوية الوطنية  العوامؿ المؤثرة في
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أما الباب الثاني فتضمف  .األقميات العرفية والدينية ودور تركيا كدولة إسالمية في المنطقةو 
 ستراتيجياتيا الجديدة.ومرتكزاتيا واوأسسيا السياسة الخارجية التركية محاورىا ورىاناتيا 

 مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة فإنو يتضح ما يمي:
إف الدراسات السابقة تناولت مدى تأثير األقمية عمى الدولة التركية كما أنيا تناولت 
أيضا الموقع الجغرافي لتركيا وركزت عمى المحيط اإلقميمي التركي ومدى تأثيره عمى 

 سياستيا الخارجية.
 :دراسةالتقسيم 

عمى خطة مكونة مف اطار نظري  نااعتمدعى البحثي في الواقع العممي سلبمورة ىذا الم
في و وثالثة فصوؿ رئيسية يحاوؿ كؿ واحد منيما تفكيؾ االشكالية إلى أجزاء فرعية متعددة 

زمة باستنباط مترادفاتيا المغوية وكيفية إدارة األزمة، إلى مفيوـ اال نااإلطار النظري تطرق
إلى مفيوـ االقمية في حيف درسنا أػصوؿ االقمية الكردية التركية وتوزيعيا الجغرافي،  نارقوتط

 .وذلؾ مف خالؿ أفكار المفكريف التي طرحوىا ودافعوا عنيا
دارتيا، وارتباطيا بالمفاىيـ إمفيوـ االزمة وكيفية  البحث عف نا: فتناولولأما الفصل األ 

لمقارنة بيف االزمة والقضية، وايضا التعريؼ باألقمية األخرى، مف خالؿ تسميط الضوء عمى ا
وما المقصود بيا وكذلؾ محدد السياسة الخارجية بالتطرؽ الى المفيوـ الشامؿ لمسياسة 

 الخارجية والتعاريؼ المختمفة ليا، واالسس التي تعتمد عمييا.
سة الداخمية األزمة الكردية في تركيا ومدى تأثيرىا عمى السيا نا: تناولالفصل الثاني

لمبالد بحيث تشكؿ انعكاسا سمبيا عمى اقتصاد البالد وتحقيؽ التنمية الشاممة والخارجية 
والتعايش السممي وما مدى التغييرات التي أحدثيا حزب العدالة والتنمية عمى الساحة 

ة وبوجو الخصوص في حؿ االزمة الكردية وكيفية تعاممو مع حزب العماؿ يالسياس
 الكردستاني.
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فيو السياسة الخارجية التركية مع الواليات المتحدة االمريكية  نا: تناوللفصل الثالثا
ومدى تأثير األزمة الكردية عمى العالقات بيف البمديف بحيث تطرقت فيو إلى محددات 

تأثير وفي االخير تطرقنا إلى  ،السياسة الخارجية التركية، عالقات التحوؿ بيف واشنطف وأنقرة
الدور الذي لعبتو االزمة الكردية في ىذه عمى العالقات التركية العراقية و  ؽالعرااحتالؿ 

 العالقات المتبادلة بيف كؿ مف تركيا، الواليات المتحدة والعراؽ.
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حساسا في ميداف الدراسات االجتماعية تحتؿ مسألة تحديد المصطمحات جانبا ىاما و 
عموما ودراسات السياسة الدولية بصفة خاصة ولذلؾ خصصنا ىذا الفصؿ لتقديـ تعريؼ 

باعتبارىا المجموعة المعنية بالدراسة، إلى جانب تحديد جممة مف مصطمح االزمة واألقمية 
ية وأىدافيا، وىذا المصطمحات المتعمقة بيذا المفيوـ كتطرقنا إلى تعريؼ السياسة الخارج

 لغرض فيـ أكثر لمتغيرات الدراسة.
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 المبحث األول: ماىية األزمة
عف موقؼ  تعبيرإف لفظ األزمة واضح ال يحتاج إلى مزيد مف التفسير فما ىو إال  

محرج، ومأزؽ قد يتعرض لو الفرد أو تتفاجأ بو الدولة إال اف ىذا االفتراض ينقصو العديد 
مف مفيوـ عاـ لألزمة إال أف يؤدي الى  المضيالعممية فبقدر ما يعكسو ىذا  داتدمف المح

أزمة لوصؼ أوضاع  كممةمزيد مف االستخدامات االخرى ليذا المصطمح، فقد تستخدـ 
اجتماعية كأزمة الديوف...الخ، وقد يطمؽ عمى قضايا عامة مثؿ أزمة الديمقراطية فبالتالي 

 لظاىرة األزمة تتمثؿ في الضرورة األكاديمية والعممية. االلتزاـ بمفيوـ دقيؽ ومحدد
 المطمب األول: تعريف األزمة

 لز ىيرمان( من مدرسة صنع القرارر تعريف )تشا-9
 األزمة الدولية تتسـ بخصائص ثالث ىي: 

موقؼ يتضمف درجة عالية مف التيديد لألىداؼ والقيـ والمصالح الجوىرية لمدوؿ 
ف الوقت المتاح لصنع القرار واتخاذه قبؿ أف يتغير القرار أ صانعاألطراؼ وموقؼ يدرؾ فيو 

ال فإف بدوف جدوى في مواجية الموقؼ الجديد، وموقؼ القرار يصير  الموقؼ وقت قصير وا 
وحيث تجتمع  لصانع القرار،مفاجئ، حيث تقع األحداث المؤدية لألزمة عمى نحو مفاجئ 

 أزمة دولية.ىذه الخصائص الثالث في موقؼ ما فإنو يكوف 
 بعض التعاريف العربية الالزمة ىي:-9

تداـ لصراع شامؿ طويؿ وممتد بيف دولتيف أو أكثر حاألزمة ىي موقؼ ينشأ عف إ 
القائـ مما يشكؿ تيديدا  ستراتيجيوذلؾ نتيجة سعي أحد األطراؼ إلى تغيير التوازف اال

يستمر ىذا الموقؼ فترة جوىريا لقيـ وأىداؼ ومصالح الخصـ الذي يتجو الى المقاومة، و 
إقرار كما ينتيي ىذا الموقؼ الى  القوة العسكريةزمنية نسبيا يتخمميا لجوء االطراؼ الى 

 .(1)ىامة تؤثر في النظاـ الدولينتائج 

                                                                 

 .242.، ص(2006مؤسسة شباب الجامعة لمنشر،  :جامعة االسكندرية) إدارة األزماتمحمد نصر مينا،  - 1
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القومي، كما تتعمؽ بمظاىر قرار األزمة ترتبط بما يحدؽ بيف الدوؿ وأجيزة صنع ال 

الدوؿ، وترتبط أيضا بعنصر التيديد لممصالح الصراع الدولي، والنزاع بيف الحكومات و 
 .(1)الدولية واألمف القومي لمدوؿ

  
األزمة ىي حدث ييدد المصمحة القومية يحدث في ظروؼ ضيؽ الوقت وعدـ توفر » 

وتستغؿ كؿ قوى »  االمكانيات وينشأ عف اختالؼ وجيات النظر أو وقوع كوارث طبيعية
ؿ توفيقي قيري أو اجراء عاجؿ في حالة الكوارث الدولة أو بعضيا لمواجيتيا مف خالؿ ح

الطبيعية الميددة لممصمحة القومية، األزمة ىي وضع عارض بو جانب مف المفاجأة ينطوي 
 عمى توتر )مشكمة( داخمي أو دولي، عالمي أو إقميمي لتجنب أثاره وتخفيؼ حدتيا.

 
خمية او الخارجية األزمة ىو حدث أو موقؼ مفاجئ يؤدي الى تغيير في البيئة الدا 

لمدولة، ينشأ عنو تيديد لقيـ أو أىداؼ أو مصالح أو أمف الدولة الخارجي أو الشرعية 
 الدستورية ويتطمب سرعة التدخؿ والمواجية لمتحكـ في تأثيراتيا المختمفة المنتظرة المتوقعة.

 بالتالي فاألزمة حالة طارئة تتميز بثالث عناصر ىي:
المصالح القومية والمفاجأة في التوقيت وقصر الوقت التخاذ تيدد القيـ أو االىداؼ و  
 .(2)القرار

 
 

                                                                 

، (2006دار العمـو لمنشر والتوزيع،  :جامعة أسيوط) ،1ط، استراتيجيات إدارة األزمات والكوارثالسيد السعيد،  - 1
 .31ص
 .243ص ،مرجع سابؽمحمد نصر مينا،  - 2
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 الفرق بين األزمة والقضيةالمطمب الثاني: 

إف تطبيؽ األسموب العممي في دراسة المشاكؿ الدولية المعاصرة يتطمب منا تحديد  
القضايا الدولية المفاىيـ ومنيا المتغيرات التاريخية الى جانب تحديد طبيعة العالقة بيف مادة 

 المعاصرة وبيف غيرىا مف فروع المعرفة األخرى.

 :القضية 

إف صعوبة تحديد مفيوـ القضية الدولية نابع مف واقع األمر مف تعدد معاني  
في حد ذاتيا، فالمتمعف في القاموس يالحظ وجود ثمانية معاف  (issue)مصطمح القضية 

 الى موضوعنا ىي:المصطمحات األقرب ف ،مختمفة لمفيوـ القضية

 webstersمخرج، منفذ، نتيجة، مسألة، نقطة، خالؼ أو نقاش، أما المترادفات المغوية 
ـ القضية فيي مسألة  ، نسخة result، نتيجة questionيالحظ حوالي خمس معاني رئيسية لمفيو

ـ القض stocksمخزوف  releaseإذف بالنشر   editionأو طبعة  ية التي ومف المعاني الفرعية لمفيو
، موضوع puzzel، لغز argument، مجادلة  problem مسألة، مشكمة وبستر يشير إلييا قاموس

subject  نقطةpoint  أمر أو شأف ،matter  معضمة ،dilemma عائؽ ،obstacl. 

بالتالي ىناؾ استعماالت عديدة لمفيوـ القضية الى جانب تميزه عف المفاىيـ االخرى 
فيوـ القضية عمى صعيد األمـ المتحدة يعكس وجود جانبيف احدىما فم crisisمثؿ األزمة 

سياسي واالخر اقتصادي وعميو فإف منشورات ووثائؽ األمـ المتحدة تميز بيف القضايا الدولية 
وغيرىا مف  issues peace and securityذات الطابع السياسي مثؿ قضايا األمف والسمـ 

 .(1)يالقضايا االخرى ذات الطابع االقتصاد

واألزمة بالنسبة لبعض الباحثيف ىي  مواقؼ تعكس وجود صراع حاد بيف اطراؼ النظاـ الدولي 
تكوف مصحوبة في العادة بزيادة كبيرة وممحوظة في تبادؿ االتيامات العدائية التي قد تؤدي في 
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األزمة نياية المطاؼ الى اندالع حرب فعمية وتحدث األزمات الدولية عندما يبادر أحد األطراؼ 
ترمي الى إرغاـ الخصـ    signalsالى مياجمة الخصـ إعالميا أو عف طريؽ ارساؿ اإلشارات

عمى تعديؿ موقفو تجاه بعض األمور المتنازع عمييا أو التخمي عف أىدافو التي يرمي الى 
تحقيقيا دوف الحاجة الى الدخوؿ في حرب فعمية، فاألزمة إذف عبارة عف موقؼ مؤثر جدا في 

قات بيف طرفيف متخاصميف ال يصؿ الى مرحمة الحرب بالرغـ مف قوة المشاعر العدائية العال
والحرب الكالمية بيف األطراؼ؛ واليدؼ الذي يسعى إليو أطراؼ األزمة الدولية ىو محاولة 

 إرغاـ كؿ منيا تقديـ تنازالت محددة لألخر أو التخمي عف تحقيؽ بعض األىداؼ.
ائص تميزىا عف القضايا والمشكالت فتشارلز ىيرمف وتتسـ األزمات الدولية بخص

F.Hermann Charles  يحدد ثالث خصائص رئيسية تتمثؿ في التيديدThreat ضيؽ ،
 .surpriseالمفاجأة   decision timeالوقت

  riskيضفياف خاصية رابعة ىي المخاطرة   Wittlopfوتموبؼ   Kegelyكما أف كيجمي  
 الى عناصر األزمات.التالي  ويشير الشكؿ قة.الى الخصائص الثالثة الساب
 .(1): اطار نظري لعناصر األزمة الدولية9رقم  شكؿ 

 

 

 

 

 

 
  

 المصدر: محمد نصر مينا
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  : أوجو الشبو بين األزمات الدولية والقضايا الدولية9جدول 

. 
 951حمد نصر مينا، ص المرجع: م

عدد 
 المتغيرات

 المتغيرات
 أوجو الشبو

 قضايا دولية أزمات دولية

 وليلمقضايا بعد د مالزمات بعد دولي البعد الدولي 1

أطراؼ النظاـ الدولي  االطراؼ الفعالة 2
وخاصة الدوؿ والمنظمات 

 الدولية واإلقميمية

اطراؼ النظاـ الدولي 
وخاصة الدوؿ والمنظمات 

 الدولية االقميمية

 السياسة الدولية السياسة الدولية اطار الدراسة 3

عالقاتيا بالبيئة  4
 المحيطة

 اتعتبر نظاما مفتوح تعتبر نظاما مفتوحا

 تخفؼ مف حدة المشكمة تخفؼ مف حدة األزمة دور الدبموماسية 5

يؤدي الى تدعيـ أواصر  نجاح حميا 6
 التعاوف والسمـ الدولييف

يؤدي الى تدعيـ أواصر 
 التعاوف والسمـ الدولييف.
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 :أوجو التشابو

 مف أوجو التشابو التي يشير الييا الجدوؿ

تأثر وتأثير كؿ مف األزمات الدولية والقضايا الدولية بالظروؼ البيئية المحيطة 
 بعوامميا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ليا  open systemفتوحة فاألزمات والقضايا الدولية المحيطة يمكف اعتبارىا نظما م
 inputsمدخالتيا وليا مخرجاتيا وعممياتيا فإنيا تتأثر بالبيئة المحيطة عف طريؽ المدخالت 

أو ردود  FEEDBACK والتغذية العكسية outputsوتؤثر في المحيطة عف طريؽ المخرجات 
 األفعاؿ تجاه المخرجات وما يترتب عنيا مف ايجابيات وسمبيات.

والقضية الدولية ال يمكف اعتبارىا بأي حاؿ مف االحواؿ نظما مغمقة  فاألزمة الدولية
Closed systems   تعيش بمعزؿ عف البيئة المحيطة حيث اف التعامؿ مع األزمات والقضايا

يعكس مف ناحية التفاعؿ بيف الظروؼ البيئية الداخمية لألطراؼ المعنية عمى حدى ومف 
 .(1)ئية الدولية بمتغيراتيا المختمفةناحية اخرى التفاعؿ بيف الظروؼ البي

 :الصراع-ثانيا

ينشئ الصراع بسبب تعارض االىداؼ والمصالح سواء بيف االشخاص أو الكيانات  
التنظيمية واالجتماعية المختمفة، ويعد مفيوـ الصراع أكثر المفاىيـ قربا لمفيوـ األزمة 

منظمة أو بيف المنظمة كطرؼ فالكثير مف األزمات يكوف جوىرىا صراع بيف الطرفيف في ال
وطرؼ خارج ىذه المنظمة وتنجـ االزمات عف  التعارض أو التناقض بيف ىذيف الطرفيف، 

 لكف الفرؽ الجوىري بيف األزمة والصراع.

اف الصراع ال يكوف بنفس التأثير ونفس شدة األزمة، مف جانب آخر يكوف الصراع  
فو، بينما تكوف ىذه العناصر غير محددة أكثر مف حيث اىدافو واتجاىاتو وأبعاده وأطرا
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ومعروفة بوضوح في األزمة، ويتسـ الصراع بطبيعة شبو دائمة في المنظمة فيناؾ صراعات 
 تتبدؿ وتتغير بيف أطراؼ مختمفة وبيف مستويات متعددة.

 .(1)بينما تبدأ األزمة وتنتيي بسرعة وتخمؽ ورائيا مجموعة مف النتائج

 كما يوضح الشكؿ تتكوف مف أربع عناصر:بالتالي األزمة الدولية 

 اوال: األزمة الدولية تفاجئ الدوؿ وصانعي القرار بحدوثيا. -
ثانيا: األزمة الدولية تيدد االىداؼ العميا واالمف القومي لمدولة فإف التيديد قد يكوف  -

 في أقصى صورة او أدنى صورة.
اذ موقؼ وقتي لمواجية تحد ثالثا: صانع القرار أثناء األزمة يجد نفسو مرغما عمى اتخ -

 معيف.
رابعا: األزمة أقرب الى حالة الحرب منيا الى السمـ نظرا لمتوتر الشديد في العالقات  -

 بيف أطراؼ األزمة.

 :أوجو االختالف بين مفيوم األزمة ومفيوم القضية

عامؿ الزمف لو أىمية كثيرة في األزمات مقارنة بالقضية فاألزمة لدييا ضغط في  -1
فالوقت يعتبر عامال حاسما في نجاح او فشؿ  TIME PRESSUREالوقت 

 جيود األزمة.
نطاؽ األزمات قد يبدو محدودا في بادئ األمر نظرا النحصارىا في دولة أو  -2

 دولتيف ثـ قد يتسع نطاقيا فيما بعد لتشمؿ العديد مف أطراؼ النظاـ الدولي.
لقوة أما القضايا الدولية يمكف اعتبار األزمات كأحد البدائؿ المتاحة الستخداـ ا  -3

ال يمكف اعتبارىا كذلؾ نظرا ألنيا تعتبر احدى انماط التداخؿ في العالقات 
 الدولية بما فييا مف صور التعاوف والتنافس.

                                                                 

 سا.13:30عمى:  06/0/2016تاريخ االطالع عمى الموقع:  ،ادارة االزمات ،ويكييديا - 1
.#D985.D8.AA  اتإدارة االزمhttp://ar.wikipidia.org/ 
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ترتبط األزمات بإمكانية قياـ الحروب ولجوء اطرافيا الى التيديد باستخداـ القوة  -4
لتعزيز مف موقفيا السياسي يجعؿ الدولة المعنية تحشد قوات عسكرية بقصد ا

والدبموماسي، فنجاح اطراؼ األزمة في تحقيؽ مطالبيا يستمـز وجود قوة كافية 
 مستعدة لمحرب وقادرة عمى تحقيؽ نصر عسكري.

 عدـ توافر عناصر األزمات المتمثمة في التيديد ىو ضيؽ الوقت والمفاجأة. -5
قات إلى قياـ إف مخاطر األزمات في حالة فشؿ حميا تؤدي في غالب األو  -6

أما فيما يتعمؽ بمخاطر القضايا الدولية في حالة فشؿ حميا والتعامؿ  -الحروب
نما تقتصر عمى االنقساـ  ال تصؿ بأي حاؿ مف االحواؿ الى قياـ الحروب، وا 

 والصراع والتوتر الدولي.

بالرغـ مف أف بعض الباحثيف يخمط بيف مفيوـ القضية ومفيوـ األزمة إال أف 
دبيات السياسية الدولية يالحظ اختالؼ معاني كؿ منيا عمى الصعيد النظري المتفحص أل

 .(1)والصعيد التطبيقي

 إدارة األزمة أساليبالمطمب الثالث: 

إف إدارة دولة ما ألزمة ما تعني استخداـ ىذه الدولة لمختمؼ ادوات المساومة أثناء  
أو عمى األقؿ يقمؿ  حدوث ىذه الزمة عمى نحو يعزز سياستيا ويضمف سياسة الخصـ

 خسائرىا إلى أدنى حد ممكف.

 وتدار األزمة باستخداـ األساليب التالية:

استخداـ التساوـ الضاغط )االكراىي(: إذا أرادت الدولة اف تحقؽ كسبا ضد الخصـ  -1
فإنيا تمجأ الى الضغط االكراىي ولكنيا يجب اف تراعي أال يقود ىذا الضغط إلى 

 وىناؾ اسموباف لمضغط ىما:حدوث كارثة تضر بمصالحيا 
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باستخداـ األسموب القولي: إما بالتيديد الواضح وىو الذي يحدد الحد األقصى   - أ
 لممصداقية ولكف يعيبو انعداـ المرونة حيث يضع أماـ الميدد التزاما بتنفيذ تيديده.

استخداـ السموؾ الفعمي: يعني عممية تصعيد فعمية لمضغط عمى الخصـ مثاؿ:   - ب
ر بحري، تنفيذ عمميات خاصة او توجبو ضربات محدودة )بعض القياـ بحصا
 االىداؼ(.

استخداـ التساوـ التوفيقي: تمثؿ مجموعة مف التصريحات او االفعاؿ التي تسعى   -2
الى التوفيؽ بيف مصالح اطراؼ األزمة مف خالؿ حؿ وسط او تنازالت متبادلة بيدؼ 

 األطراؼ.الوصوؿ الى معالجة او تسوية سممية ومرضية لجميع 
أسموب الجمع بيف أدوات الضغط االكراىي وأدوات التساوـ التوفيقي: وقد ثبت أف   -3

جمع الدولة بيف استخداـ الضغط والتوفيؽ بشكؿ متناسؽ يحقؽ في النياية تسوية 
مقبولة لكال الطرفيف، فاالقتصار عمى الضغوط االكراىية المتصاعدة يعني التصعيد 

يؤدي الى كارثة، كذلؾ فإف االسموب العكسي القائـ  ألساليب الضغط االكراىي وقد
 .(1)عمى استخداـ أدوات التوفيؽ غير مضموف النتائج

المواقؼ والمشكالت  crisis classification matrixوتناولت مصفوفة تصنيؼ األزمات 
الطارئة عمى أنيا تختمؼ في درجة الشدة ومستوى التحكـ واالستجابة مف خالؿ المقاييس 

 ية:التال
 ضغط الوقت )شديد، بسيط( .9
 مستوى التيديد )مرتفع، منخفض( .9
 درجة التحكـ )عالية، منخفضة( .1
 قدر االستجابة )قميؿ، كثير(. .4

                                                                 

كانوف األوؿ، )، 64، ع17، مجمة العمـو االقتصادية واالدارية، ـاستراتيجية ادارة األزماتعبد اليادي محمد،  إيثار - 1
 .10-5ص  ، ص(2011
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 .يوضح المتطمبات االستراتيجية إلدارة األزمات : 2 شكل رقم
Source : Burnett John (1998) ‘’a strategic approach to managing crises’’ public relation review, 
vol.24, N°4, p487. 

ومصفوفة تصنيؼ األزمات تناوليا "بيرنت" عمى أنيا تصنؼ المشكالت والمواقؼ 
الطارئة )ضغط الوقت، مستوى التيديد، درجة التحكـ، مقدار االستجابة( حيث اف تمؾ 

( وذلؾ 4، 3، 2، 1، 0تويات )المواقؼ الطارئة محددة  مف خالؿ تمؾ الوحدات في مس
 عمى حسب شدة وتدرج الموقؼ في الخطورة.

بالتالي فػػ ػ"برنت" يعرؼ األزمة مف حيث تدرجيا في الخطورة عمى أنيا تبدأ بالواقعة 
incident  ثـ الحادثةaccident  ثـ الصراعconflict    والتي تنتيي بحدوث األزمةcrisis  كما

تعطي األىمية لألزمات  المواقؼ مف مبدأ األولويات في التعامؿ حيثأف المصفوفة نتعامؿ مع تمؾ 
 .(1)التي تحدث عند وقوعيا االخرى لكونيا تحتاج الى سرعة التعامؿ نتيجة االضرارعف المواقؼ 

المواقؼ التي يجد فييا أطراؼ األزمة انفسيـ أماـ تيديد خطير وبالتالي فاألزمة ىي تمؾ 
عمى صانعي القرار القياـ برد  موقؼ دولي مفاجئ، االمر الذي يحـت ألمنيـ القومي نتيجة لحدوث

فعؿ مناسب وحاـز تجاه األزمة في وقت ضيؽ جدا ألّنيا تشكؿ تيديدا خطير ومباشر عمى 
 األمف القومي.
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 المبحث الثاني: ماىية األقمية 
ى تعريؼ سنتطرؽ اليو في بحثنا ىذا الى ماىية األقمية الكردية في تركيا؛ اإلشارة إل 

لى معرفة ديمغرافية أكراد تركيا ومناطؽ توزيعيـ، كما سنتطرؽ إلى أىـ  األقمية بشكؿ عاـ، وا 
 مطالب األقميات واىـ الوسائؿ المستعممة مف اجؿ تحقيقيا.

 المطمب األول: تعريف األقمية

في الحقيقة يوجد اختالؼ بيف الباحثيف حوؿ تعريؼ األقمية، إال اننا نميز بيف ثالثة 
عدد أفراد األقمية مقارنة بعدد افراد  العددي )أيتجاىات فكرية أال وىي أنصار االتجاه إ

المجتمع(، االتجاه الثاني الذيف يركزوف في تعريفاتيـ الى التأكيد عمى معيار الوضع 
السياسي واالجتماعي لألقمية، بينما يتجو آخروف إلى الجمع بيف المعياريف المتقدميف فيما 

 األقمية. يتصؿ بتعريؼ

 :أنصار معيار العدد-9

يتوجو أنصار ىذا االتجاه في تعريفيـ لألقمية الى التركيز عمى معيار العدد باعتبار  
جماعة ما أقمية أـ ال، يتحدد لدييـ في ضوء نسبة الكـ البشرى ليذه الجماعة إزاء الكـ 

اف تكوف جماعة عرقية البشري بباقي المجتمع، إذف االقمية عند أنصار ىذا االتجاه ال تعدو 
متمايزة عف غالبية السكاف في مجتمعيا بصدد أي مف مقومات الذاتية العرفية كوحدة الساللة 
أو المغة أو الديف او غير ذلؾ مف المقومات الذاتية العرفية وجممة القوؿ في شأف ما تقدـ أف 

جتمعيا، حيث يعد األقمية ىي الجماعة أو الجماعات العرقية ذات الكـ البشري االقؿ في م
ىذا االتجاه التقميدي فيما يتصؿ بتعريؼ االقمية، ويتمثؿ أنصاره في فريؽ ال يستياف بو مف 

 فقياء القانوف الدولي ولعؿ اىـ ما جاء في تعريفاتيـ لألقمية ما يمي:
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األقمية ىي مجموعة مف السكاف ليـ عادة جنسية الدولة غير أنيـ يعيشوف بذاتيـ  -
ية المواطنيف في الجنس والمغة والعقيدة والثقافة والتاريخ والعادات، ويختمفوف في غالب

 .(1)إذ مفاد ىذا التعريؼ أف االقمية ىي جماعة متمايزة عف غالبية سكاف مجتمعيا

ىي مجموعة بشرية تختمؼ عف األغمبية في مجتمعيا »وفي تعريؼ آخر أف األقمية 
أو المغة أو الثقافة أو الساللة، وذلؾ عمى  بصدد واحد أو أكثر مف التغيرات التالية: الديف

اعتبار أف أي مف ىذه المقومات يضفي عمى ىذه المجموعات البشرية قسمات اجتماعية 
اقتصادية حضارية تكوف سموكيا ومواقفيا السياسية في مسائؿ مجتمعية رئيسية وفي 

ة االنتماء موضع آخر يعرؼ ذات الباحث األقمية بأنيا كياف بشري يشعر أفراده بوحد
الشتراكيـ الجماعي في امتالؾ خاصة أو خصائص نوعية ال تشترؾ معيـ فييا الجماعات 

 .(2)«األخرى أو األغمبية في المجتمع

 :معيار الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي لألقمية أنصار-9

 يركز انصار ىذا االتجاه في تعريفاتيـ لجماعة االقمية عمى معيار الوضع السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي ليذه الجماعة، إذ تعد األقمية لدييـ كؿ جماعة عرقية مستضعفة 
)أو مقيورة( مف الناحية السياسية وميضومة الحقوؽ مف الناحية االجتماعية واالقتصادية 

 ض النظر عف عدد أفراد ىذه الجماعة، حتى ولو كانوا يمثموف اغمبية عدد إزاء ماغوذلؾ ب
 .(3)د مجتمعيـمف أفرا ىـعدا

وكأمثمة عمى التعريفات التي قدميا أنصار ىذا االتجاه بصدد مفيوـ األقمية نقدـ  
 التعريفات التالية:

                                                                 

 دراسة في األقميات والجماعات والحركات العرقية ،ر العالـ المعاصرالصراعات العرقية واستقرا، وىبافأحمد  - 1
 .108، ص(1999دار الجامعة العربية،  :االسكندرية)

 .110المرجع نفسو، ص - 2
 .28، ص(1992لمنشر،  الصباحدار  :القاىرة) تأمالت في المسألة األقمياتسعد الديف إبراىيـ،  - 3



الفصل األول:                                            اإلطار المفاهيمي لألزمة، األقلية والسياسة الخارجية  
 

25 
 

مجموعة مف األشخاص في الدولة ليست ليا السيطرة او الييمنة تتمتع »األقمية ىي  -
إلى  بجنسية الدولة إال أنيا تختمؼ مف حيث الديانة أو المغة عف باقي الشعب، وتصبو

 .«حماية ثقافتيا وتقاليدىا ولغتيا الخاصة

جماعة بشرية يرتبط أفرادىا »وفي تعريؼ آخر ألنصار ىذا االتجاه نجد أف األقمية ىي 
فيما بينيـ مف خالؿ روابط فيزيقية )بيولوجية أو ثقافية( تميزىـ عف غيرىـ مف أفراد 

المساواة مع االخريف، ولذلؾ  مجتمعيـ، ويعاني أفراد ىذه الجماعة مف معاممة قواميا عدـ
 .(1)«يشعروف بأف ثمة تميزا جماعيا يمارس ضدىـفيـ 

 :أنصار المزج بين االتجاىين-1

تتمحور تعريفات أنصار ىذا االتجاه حوؿ أف األقمية ىي جماعة عرقية ذات الكـ  
واالجتماعي واالقتصادي االدنى وغير المسيطر في  البشري األقؿ، والوضع السياسي

 عيا واألمثمة عمى ذلؾ:مجتم

مجموعة مف مواطني الدولة تختمؼ عف أغمبية الرعايا مف حيث الجنس »األقمية ىي  -
أو الديف او المغة، وغير مسيطرة أو مييمنة، وتشعر باضطياد مستيدفة حماية 

 .(2)«القانوف الدولي ليا
ت، تعريفا تبنت المجنة الفرعية لمنع التميز العنصري وحماية األقميا 1985وفي عاـ  -

جماعة مف المواطنيف في دولة ما يشكموف أقمية »قدمو أحد أعضائيا لألقمية أنيا 
 .(3)«عددية، ويكونوف في وضع غير مسيطر في ىذه الدولة وليـ خصائص عرقية

 

                                                                 

 .86، ص(1990منشأة المعارؼ،  :االسكندرية) ة االسالميةعـ مع المقارنة بالشريالمركز الدولي العا ،السيد رجب - 1
 .97-96ص ، صنفسومرجع ال - 2
 .120المرجع نفسو، ص - 3
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 مطالب االقمية ووسائل تحقيقيا ني:المطمب الثا
 :مطالب األقمية-أوال

غيرىا في منطقة الشرؽ  أوالكردية  بعد التيميش الذي عانت منو األقميات سواء
، ومع تفاقـ المشاكؿ التي تعاني منيا في مختمؼ المجاالت )االقتصادية، السياسية األوسط

واالجتماعية( بالتالي ىذه المشاكؿ تفاقمت شيئا فشيئا خاصة مع اليجرة القصرية ومع ارتفاع 
انتقاص الدولة لحقوقيـ الثقافية ب األقمياتمعدالت البطالة والتحوؿ السريع إلى المدف وشعور 

خرى دفعت باألقميات لممطالبة بحقوقيـ مستخدميف في ذلؾ وسائؿ أو  األسبابكؿ ىذه 
 لغرض تحقيؽ بعض المكاسب التي يسعوف إلييا ومنيا:مختمفة لتحقيقيا 

 االعتراؼ بحقوقيـ الثقافية. -
 ـ.وحرية الرأي العااألـ لألقمية منحيـ الحريات في استخداـ المغة  -
 المساواة بيف االمتيازات التي تقدـ لممواطنيف االخريف مف غير األقمية. -
المطالبة بالحكـ الذاتي لمنح األقمية نوع مف االستقاللية في إدارة شؤونيا في اطار  -

جؿ التحرر مف الرقابة المركزية التي ترسـ ليا أو كنفدرالي وذلؾ مف أفيدرالي 
 أىدافيا.

قام - خير ىو الحؿ األمثؿ ة دولة كردية وذلؾ باعتبار ىذا األالمطالبة باالنفصاؿ وا 
 الحتواء الفروقات وعدـ التجانس العرقي والحضاري داخؿ الدولة.

 مطالبة الدولة باالعتراؼ دستوريا بتواجد أقمية عرقية تختمؼ عف اغمبية سكاف الدولة. -
 وىي بدورىا تنقسـ إلى قسميف:: تحقيقيا وسائل-ثانيا
  الوسائل السممية:-9

الوسائؿ التي تعتمد عمييا األقمية لتحقيؽ أصحابيا منيا ما ىو سممي ومنيا ما  تختمؼ
 ىو عنيؼ او مسمح وتحديد الوسيمة العتباريف أساسييف:

: العوامؿ البنيوية لألقميات، حيث أف األطر الفكرية والعقائدية ىي التي تحدد أوال
 السموؾ العاـ لألفراد

خمية والخارجية عمى الواقع العاـ لألقمية، مف حيث مدى تمتع : تأثير البيئتيف الداثانيا
 ىذه االخيرة بحرية المناورة مع النظاـ السياسي.
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 :الوسائل السممية-أ

تندرج في اطارىا كافة النشاطات المشروعة المكفولة قانونيا لألقمية، والتي مف خالليا 
ة أو جمعيات، حيث تأخذ ىذه تعمؿ عمى أىدافيا، وذلؾ باالنضواء تحت لواء احزاب سياسي

االخيرة عمى عاتقيا مطمب األقميات، وتعمؿ عمى افتكاؾ مستوى معيف مف الحقوؽ، ونجد 
ىذه الصورة مثال في الحركة الزنجية في الواليات المتحدة األمريكية بزعامة مارتيف لوثر كينغ 

(M.L.King)  االعتراؼ ينصب ليا وضغطيا المستمر عمى الحكومة المركزية النتزاع
 بحقوقيا المدنية والسياسية.

 :الوسائل العنيفة-ب
ىناؾ أشكاؿ عديدة تميز تبني األقمية ألسموب العنؼ والعمؿ المسمح، لمتعبير عف 

 مطالب والحقوؽ نذكر منيا:
أعماؿ عنؼ عشوائية وغير منظمة، تتطور لتستيدؼ مؤسسات ورموز الدولة مف أجؿ  -

ـ تنازالت، وفي ىذه الحاالت ال يكوف لألقمية الضغط عمى السمطة المركزية لتقدي
تنظيـ سياسي او عسكري واضح، وتعد بمثابة إنذار لمنظاـ السياسي مف اجؿ إعادة 

 .(1)النظر في طبيعة التعامؿ مع مطالب األقمية
تطوير ممارسات العنؼ العشوائي الى عنؼ منظـ سياسيا وعسكريا، إلى ما يمكف  -

  إقميـ او منطقة معينة، التخاذىا كحصوف طبيعية. تسميتو بالتمرد والتمركز في
 

                                                                 

 في:، "مفيـو عدـ االستقرار السياسي" :عزو محمد عبد القادر ناجي - 1
http://www.aheroal.org/debut/show.art.asp=124621 

45سا:13  ( 26/01/2016) .  
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 السياسة الخارجيةماىية المبحث الثالث: 
السياسة الخارجية ىي إحدى اىـ فعاليات الدولة التي تعمؿ مف خالليا لتحقيؽ أىدافيا 
لى  في المجتمع الدولي، وسنتطرؽ في مبحثنا ىذا إلى التعريؼ بمفيوـ السياسة الخارجية وا 

 يا.أىـ أىداف
 :المطمب األول: مفيوم السياسة الخارجية

السياسة الخارجية ىي سموؾ يؤثر ويتأثر يستخدمو رجاؿ الدولة وصناع القرار لمتعامؿ 
مع الوحدات السياسية في إطار ومفيوـ متكامؿ، أساسو السيادة الكاممة ألف الدولة التي ال 

مستقؿ، وبالتالي ىناؾ الكثير تتمتع بسيادة كاممة ال تستطيع صناعة قرار سياسي خارجي 
 مف المؤثرات التي يكوف ليا رد فعؿ إيجابي أو سمبي عمى صانع القرار.

عمى  طبيعة المتغيرات السائدة في الدولة يؤثر عمى مستوى صنع القرار السياسي
المستوى الدولي، إذ اف مجموعة المتغيرات الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى حركة 

اؼ المناظرة سواء كاف وحدات سياسية )دوؿ( أو منظمات وأحيانا مؤسسات وتفاعالت االطر 
 دولية.

السياسة الخارجية مورست منذ القدـ بشكميا المبسط وىي انعكاس لما كاف  يعيش 
والتقنية آنذاؾ، ولكف بعد معاىدة وستفاليا  االقتصاديةالعالـ بوحداتو السياسية وبإمكانياتو 

الدولي بشكمو الواضح الذي نتج عنو إنشاء الدولة القومية وبروز مفيوـ النظاـ  0461
ومؤسساتيا أصبح ىناؾ ضرورة لمتعاوف بيف وحدات ىذا النظاـ وال بد مف وجود مؤسسات 
تعني بيذا التفاعؿ، وقد أنشأت مف ذلؾ الوقت بوزارة الشؤوف الخارجية أو وزارة االتصاؿ 

لتفاعؿ أف يكوف ىناؾ ترتيب لما ىو موجود وقسـ العالقات الدبموماسية. وقد نتج عف ىذا ا
مف مصالح وأسس لوحدات ىذا النظاـ بيف وحدات النظاـ الدولي نظرا لما كاف يعيشو العالـ 
مف ازمات )المؤسسة الدينية، الكنيسة، النفوذ االقطاعي وسطو الممالؾ والقياصرة( فضال 
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لمؤثرة في حركة رجاؿ عف العوامؿ الضاغطة االخرى جميعيا كانت تشكؿ المتغيرات ا
 (1)السياسة ضمف محيط دولتيـ، ثـ تطور ىذا السموؾ ليشمؿ وحدات النظاـ االخرى.

وليذا فإف السياسة الخارجية كمفيوـ ىو انعكاس لما يدور داخؿ الدولة مف تفاعالت 
ومتغيرات وانشطة عمى كافة المستويات جميعيا تؤثر في حركة وطبيعة صانع القرار 

رجي لمدولة. إذ اف السياسة الخارجية ىي فعؿ واحيانا رد فعؿ. ال توجد سياسة السياسي الخا
خارجية بدوف ثوابت ولكف في نفس الوقت، ال توجد سياسة خارجية بدوف تغير. فالعالـ يشيد 

  (2)العديد مف المستجدات وىي انعكاس لمواقع الراىف.
بمشاكؿ عدة، وال سيما  لذلؾ مف أجؿ تعريؼ ىذه الظاىرة، ولتثبيت إطار موضوعيا،

تمؾ التي تبدو وكأنيا تعكس تذلؾ االتفاؽ الضمني بيف الدارسيف ليا عمى عدـ االتفاؽ عمى 
مضمونيا، وذلؾ لسبب أنيا تعكس معاني مختمفة ألشخاص يختمفوف فمسفيا وأكاديميا عف 

 البعض اآلخر.
ت بالسياسة ومف ىنا تعددت التعاريؼ الخاصة بيا تنوعت، فعمى سبيؿ المثاؿ عرف

 الخارجية بأنيا مجموعة النوايا التي تدفع بالدوؿ إلى نمط معيف مف السموؾ.
عرفيا "مود لسكي" بأنيا التخطيط وبأنيا فعؿ عقالني متماسؾ، التي تنطمؽ منيا  -

 الدولة حياؿ غيرىا.

كما يعرفيا الدكتور "فاضؿ زكي محمد" بأنيا الخطة التي ترسـ العالقات الخارجية  -
 عينة مع غيرىا مف الدوؿ.لدولة م

 أما "محمد طو بدوي" فيعرفيا بأنيا برنامج عمؿ الدولة في المجاؿ الخارجي. -

"مازف اسماعيؿ" يعرفيا بأنيا "أنماط السموؾ السياسي الخارجي اليادفة والمؤثرة التي  -
 (3)تتحرؾ مف خالليا الدولة  حياؿ الوحدات الدولية األخرى، منفردة أو مجتمعة".

                                                                 

 .154-153، ص ص 2010، تشريف الثاني 6ع، مجمة الكوفة، "القوة والسياسة الخارجية"محمد سالـ صالح،  - 1
 .154المرجع نفسو، ص - 2
 .33 -23، ص ص (1991مطبعة دار الحكمة،  ،بغداد) السياسة الخارجيةمازف اسماعيؿ الرمضاني،  - 3
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 :الثاني: أىداف السياسة الخارجيةالمطمب 
دت خصائص النظاـ السياسي والدولي إلى أف تندفع كافة الدوؿ إلى تحقيؽ ألقد 

مجموعة مف األىداؼ الخاصة بيا، ويالحظ اف ىذه االىداؼ تتسـ بالتنوع والتبايف في 
واقعيا الزماف والمكاف، ولعؿ مف بيف أبرز األسباب التي أدت إلى ذلؾ ىو تمايز الدوؿ في 

الداخمي والخارجي، وانعكاس تفاعميا عمى عممية تحديدىا ألىدافيا وتعدد االىداؼ حيث 
ىناؾ معيار االىمية والزمف والطبيعة أي طبيعة األىداؼ لذلؾ مف الممكف تحديد ثالث 

 مجموعات مف االىداؼ:
 اىداؼ استراتيجية عميا. -

 أىداؼ استراتيجية متوسطة. -

 أىداؼ معنوية. -

باإلجماع او  يتـ االتفاؽ عمييا: وىي االىداؼ التي ستراتيجية العميااألىداف اال -0
شبو اإلجماع أو الداخمي  )أو القومي( عمى ضرورة تحقيقيا وىذا التنوع ال يقبؿ 
المساومة عمييا أو التخمي عنيا مف ناحية وال تمانع الدوؿ الدخوؿ في حروب مف 

 ؼ تحت مفيوـ االمف القومي.أجميا مف ناحية أخرى. وتندرج مجمؿ ىذه االىدا

ويقصد بيا مجمؿ األىداؼ التي قد تمنع الدوؿ  :األىداف االستراتيجية المتوسطة -0
مف الدخوؿ في حرب مع غيرىا. وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ الرفاىية االقتصادية 

 (1) واالجتماعية وضماف الييبة والسمعة الدولية.

فات عديدة ومتباينة لألىداؼ ناؾ تصنياألىداف المعنوية: )األىداف القومية(: ه -3
 المعنوية )القومية(:

  :يميز البعض بيف عدة انواع مف االىداؼ القومية تبعا لممدى التصنيف االول
 .الزماني

                                                                 

، 1984، (جامعة جدة، معيد الدراسات الدبموماسية)غير منشورة،  ،في السياسة الخارجية محاضراتباسؿ خطيب،  - 1
 .141ص 
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 األىداؼ بعيدة المدى. -

 االىداؼ متوسطة المدى. -

 االىداؼ قصيرة المدى. -

 الستمرارية.وعادة ما تمثؿ االىداؼ بعيدة المدى أىدافا حيوية، وليا قدر اكبر مف ا
 يميز البعض اآلخر بيف:التصنيف الثاني : 

 .األىداف الحقيقية وىي التي تتوخاىا الدولة بالفعل وتعمل عمى تحقيقيا -

 : وىي االىداؼ التي تعمف عنيا الدولة بصورة عالنية. االىداف المعمنة -

ال واالىداؼ المعمنة قد تتطابؽ أو تقترب مف االىداؼ الحقيقية في بعض االحياف، إ
أنيا قد تتبايف في احياف اخرى عندما تكوف االىداؼ الحقيقية مدعاة إلثارة عداء الدوؿ 
االخرى أو إلثارة استنكار الرأي العالمي، فتعمؿ الدولة عمى كتماف أىدافيا الحقيقية وتقنيعيا 

 (1)بأىداؼ اخرى غير حقيقية.

مصالح دولة وتحقيؽ بالتالي فالسياسة الخارجية ألي دولة إنما ىي تستيدؼ حماية 
أىدافيا في المجاؿ الخارجي لذلؾ تعرؼ السياسة الخارجية لدولة بأنيا: "برنامج عمؿ دولة 

 في المجاؿ الخارجي الذي يتضمف األىداؼ الخارجية التي تسعى الدولة لتحقيقيا".

  

 
 
 
 
 
 

                                                                 

، ص (2012مؤسسة سباب الجامعة،  :االسكندرية) السياسة الخارجية والمؤتمرات الدوليةىشاـ محمود األقداحي،  - 1
  18-17ص 
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مف خالؿ ما تقدـ في ىذا الفصؿ، نرى أف األزمة ىو حدث أو موقؼ مفاجئ يؤدي 
تغيير في البيئة الداخمية أو الخارجية لمدولة، وىي أيضا موقؼ تنشأ عف احتداـ لصراع  إلى

شامؿ وطويؿ وممتد بيف دولتيف أو أكثر، كما أف لألزمة مصطمحات لغوية مرتبطة بيا 
كالقضية والصراع، إال أف لكؿ دولة أساليبيا الخاصة إلدارة األزمة، وتختمؼ ىذه األساليب 

كما أشرنا في ىذا الفصؿ إلى التعريؼ بمصطمح األقمية حيث نرى أنو ال  حسب قوة الدولة،
يوجد تعريؼ ثابت ومحكـ ومتفؽ عميو  بالنسبة لمباحثيف والدارسيف، وذلؾ بسبب التركيز 
عمى معيار واحد سواء مف الناحية العددية أو مف ناحية وزنيا لسياسي، ومف خالؿ المزج 

 بيف ىذيف المعياريف.
قمية مطالب تختمؼ حسب الوضع الذي تتواجد فيو ىذه األقمية داخؿ الدولة، كما اف لأل

 لذا تستعمؿ أساليب مختمفة لتحقيؽ ىذه المطالب.
 وفي األخير تطرقنا إلى تعريؼ السياسة الخارجية وأىدافيا.
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التركية  اتالكردية في تركيا مف أىـ القضايا التي واجيتيا الحكومتعد القضية 
، إلى درجة مصطفى أتاتوركعمى يد  1923المتتالية منذ تأسيس الجميورية التركية عاـ 

أّنيا باتت مشكمة تاريخية مزمنة تيدد أمف البالد، وترىؽ اقتصادىا، وتحقيؽ التنمية الشاممة 
 والتعايش السممي.

يا تسبب لتركيا مشكالت مع دوؿ الجوار الجغرافي، السيما ظؿ فضاًل عمى أنّ 
الصراعات اإلقميمية الجارية، وتطمع العديد مف الدوؿ والقوى اإلقميمية إلى استخداـ القضية 

 الكردية ورقة في صراعاتيا وتطمعاتيا وخالفاتيا مع الدوؿ األخرى.
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 المبحث األّول: أسس حزب العدالة والتنمية
أولوية إحداث تغييرات  2002د حزب العدالة والتنمية منذ توليو السمطة عاـ حدّ 

جذرية في السياسة التركية، ىذا ما برز في شعاراتو االنتخابية، وقد اكتسب ىذا مف ثقة 
، ىذا 2011و  2007، 2002الشعب وخياراتو في انتخابات الحزب، وفوزه في انتخابات 

في  (*)رجب طيب أردوغانالسياسية، خاصة بعد نجاح ما عّزز تفوقو في مجاؿ الساحة 
، ولـ يتحقؽ إاّل بفضؿ اإلصالحات االقتصادية 2014االنتخابات الرئاسية المؤخرة في أوت 

 والسياسية واالجتماعية التي مست البناء الداخمي والخارجي.

 المطمب األول: نشأة حزب العدالة والتنمية

بطمب تشكيؿ حزب سمي بحزب العدالة تقدـ الغب كموث  1961 فيفري 11في 
والتنمية، لكف لجنة الوحدة الوطنية حاولت عرقمة إخالؿ ىذا الحزب بسبب أف مؤسسيو كانوا 
مف الحزب الديمقراطي، ورغـ محاوالت في إفشاؿ ىذا الحزب، إاّل أّف ىذا األخير تأسس 

 كووريث لمحزب الديمقراطي. 1961بصورة رسمية في فيفري 

، وأعمف عف برنامجو السياسي، وأقّر 1961دالة االنتخابات المقررة في حزب الع ضخا
مفيوـ االقتصاد المختمط، كما آمف بأّف عمى الدولة أف ترّكز مساعييا عمى مجاالت معّينة 
كتحديد الطرقات والجسور والسكؾ الحديدية والسدود، أّما المشاريع االقتصادية أّكد عمى أّنيا 

تخذ استثمارات مف رجاؿ األعماؿ في المشاريع الخاصة، والعمؿ عمى إجبارية، وعمييا أف ت
 تحسيف الطرؽ الزراعية.

مف مجموع  %35,4أظيرت نتائج االنتخابات نجاًحا واضًحا لحزب العدالة بنسبة 
األصوات. كما أظيرت االنتخابات عدـ حصوؿ أي األػحزاب المشاركة باألغمبية الساحقة في 

                                                                 

ـ إلى حزب اإلخالص مف عائمة بسيطة بحي باسطنبوؿ، دخؿ منذ صغره في العمؿ السياسي وانض 1954ولد عاـ  *
ثـ رئاسة الحكومة وىو اآلف رئيًسا  1994الوطني، ويعّد مف مؤسسي حزب العدالة والتنمية، تولى عمدة اسطنبوؿ عاـ 

  لمجميورية.
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إلى تشكيؿ حكومة ائتالفية أيف ضمنت الحكومة ممثميف عف حزب  البرلماف، وىذا ما أدى
العدالة، وحزب الشعب الجميوري، وأّكد البرنامج الحكومي عمى ضرورة توفير ظروؼ 
مالئمة لمنيوض بالبالد، وىو عمى صعيد السياسة الخارجية أّكد البرنامج عمى التعاوف 

 الوثيؽ مع حمؼ الناتو.

طة إلى المدنييف، إاّل أف المؤسسة العسكرية، كانت ليا عمى الرغـ مف انتقاؿ السم
الييمنة عمى الحياة السياسية، خاصة المسائؿ المتعمقة باألمف القومي، ولكف غالًبا ما كانت 

 (1)تتعدى مواضيع أخرى.

إاّل أّف الحكومة االئتالفية لـ تحقؽ أي مف أىدافيا االقتصادية والسياسية واالجتماعية، 
اطات ممثمي حزب العدالة التي ركزت عمى مطالبيا، وىي رد االعتبار وذلؾ بسبب نش

مما أدى إلى تفاقـ األوضاع  ىاألخر لمسؤولي العيد السابؽ المحكوميف دوف المسائؿ 
، وىذا ما أدى إلى قياـ محاولة انقالبية فاشمة 1962االقتصادية واالجتماعية في بداية عاـ 

راجع  ىذا ساعة، وفشمو 16، واستمرت لمّدة 12/02/1962قاـ بيا العقيد طمعت أدمير في 
واألغمبية مف الجيش، وترتب عف فشؿ  ةركاف العاماألإلى معارضة جميع األحزاب، ورئيس 

ىذا التمرد تمسؾ حزب العدالة بالمطالبة بالعفو عف زعماء الحزب الديمقراطي السابؽ، وىذا 
الجميوري وحزب العدالة، وكاف مف ما أدى إلى خمؽ أزمة سياسية عنيفة بيف حزب الشعب 

استقالتو في  (*)أثرىا انسحاب حزب العدالة مف الحكومة، وبذلؾ قدـ عصمت إينونو
، وكّمؼ جماؿ كورسيؿ الرئيس إينونو بتشكيؿ حكومة جديدة في 31/05/1962
، وأماـ إلحاح حزب العدالة قّرر إينونو إطالؽ سراح جالؿ بيار ألسباب 02/06/1962

                                                                 

 (2008) 28ع  د.ـ.، ،مجمة ديالي، "1980حزب العدالة التركي حتى االنقالب العسكري عاـ "ىزبر حسف شالوخ،  - 1
  .36  ص
ونو، انتخب رئيس لجميورية تركيا بموافقة كؿ أعضاء المجمس الوطني الكبير رئيسا لمحزب الجميوري عصمت إين- *

ولجأ إينونو إلى إدخاؿ  ،حيث يعتبر ىذا األخير إينونو ذراعو األيمف ،وذلؾ بعد وفاة مصطفى أتاتورؾ بسبب المرض
 النظاـ التعددي في تركيا.
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ُأجريت انتخابات محمية حصؿ فييا حزب العدالة عمى  1963ي تشريف الثاني صحّية، وف
مف األصوات، مما أدى إلى  %37، بينما حصؿ حزب الشعب الجميوري عمى 46,3%

 استقالة حكومة إينونو االئتالفية.

، وظيرت 1964دخؿ حزب العدالة مرحمة جديدة بعد وفاة كموش بالفي في جواف 
ـّ انتخاب مشكمة حوؿ قيادة الحز  ب، ونتيجة لذلؾ برز مرشحوف كثيروف، وبعد المناقشة ت

لتكيف  139صوت لسعيد بمغيج و 522صوت، بعده  1072سميماف ديميرلي بأغمبية ساحقة 
 أرابو.

أصبح سميماف ديميرلي مستعد الستالـ السمطة، وقّرر مناقشة الميزانية  1965وفي 
جبار إينونو عمى االستقالة ، وشكؿ حكومة ائتالفية مع 1965فيفري  13في  العامة لمدولة وا 

األحزاب المعارضة، وعمؿ برنامج الحكومة عمى التأكيد عمى الحقوؽ األساسية لألفراد، 
وتحقيؽ المساواة بيف جميع المواطنيف، كما رّكز الحزب عمى االقتصاد المختمط، والتأكيد 

تجاه العمماني لمدولة، وبذلؾ عمى خطة جديدة لمتنمية، وحاوؿ حزب العدالة الخروج عف اال
 (1)بإعطاء مفيوـ حرية عقيدة والديف تفسيًرا واضًحا يتعدى الحدود التي وضعيا أتاتورؾ.

، وىنا أصبح %54بنسبة  1965فاز حزب العدالة في انتخابات النواب في أكتوبر 
ومي تشكيؿ حكومة مف أعضاء حزبو، وتطيير الجياز الحكسميماف ديميرلي بإمكاف الرئيس 

لو، وىنا قامت حكومة حزب العدالة بإصدار قانوف لمعفو عف  ةمف العناصر الغير موالي
 زعماء الحزب الديمقراطي.

                                                                 

 .37ىزبر حسف شالوخ، نفس المرجع، ص  - 1
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، مما %9، ووصؿ نسبة التقدـ إلى سميماف ديميرليازدىر االقتصاد التركي في عيد 
 أّدى عمى انتشار التفاؤؿ في الدولة ولكف ىوجـ مف قبؿ جميع الجيات عندما دعا إلى

 (1)السماح لمرأس الماؿ األجنبي باالستثمار في البالد، واتيـ بالماسونية.

حالة مف عدـ االستقرار وانتشار حوادث العنؼ بيف  1971 – 1970شيدت سنتي 
الطالب واالتحادات المينية ودعاة االنفصاؿ بيف أكراد تركيا، وقد حالت الصراعات السياسة 

ي في الحفاظ عمى االستقرار، فعمت الفوضى، وكثرت بيف األحزاب دوف نجاح حكومة ديميرل
 حوادث االغتياالت السياسية، واستخداـ القنابؿ لتفجير المؤسسات الحكومية.

في ظؿ ىذه الظروؼ تحّركت القوات المسمحة، إْذ وجو رئيس األركاف العامة ثالث 
د حكومة ، ودعاه عمى إيجا1971مارس  12قيادييف مذكرة إلى الضباط جودت صوناي في 

قوّية وجديرة بالثقة، واتيموا الحكومة بأّنيا شّجعت االنشقاؽ والفوضى واالنحراؼ عف مبادئ 
بزعامة نياد، وىو عضو عمى االستقالة  سميماف ديميرليت أتاتورؾ، فيذه الظروؼ أجبر 

 بارز في حزب الشعب الجميوري.

وفالحية في مناطؽ  إاّل أّف الخالفات بيف الحزبيف اتسعت وحدثت اضطرابات عمالية
، ووضعت 12/09/1980مختمفة مف البالد، كؿ ىذه األحداث دفعت الجيش باالنقالب في 

نياية لممأزؽ السياسي ما اراح معظـ سكاف تركيا. وأدى ىذا االنقالب إلى إنشاء دستور 
ػ، وىو الدستور الحالي في تركيا، وىذا األخير أعدتو إدارة 1982تركي جديد ُعرؼ بدستور 

 النقالب بعناية ودقة فائقة.ا

تضافرت تداعيات رد الفعؿ عمى االنقالب العسكري مع تنامي الحالة اإلسالمية في 
تركيا، خاصة بعد نجاح الثورة اإلسالمية في إيراف، ونجاح حزب الرفاه في االنتخابات 

                                                                 

  .38، ص مرجعنفس ال - 1
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 ، بالتالي تشكيؿ حكومة الرفاه1995، وفي االنتخابات البرلمانية عاـ 1994المحمية 
 االئتالفية.

ولكف اعتبر التطور الحادث في نمو اإلسالـ السياسي ممثال في حزب الرفاه وزعيمو 
 أربكاف مؤثر عمى وجود خطر متزايد عمى مبادئ الجميورية األتاتوركية ونظاميا العمماني.

ىذا دفع برئاسة األركاف العامة بتشكيؿ وحدة خاصة داخؿ مركزىا لمتابعة ىذه 
 ".مجموعة العمل الغربيةعمى ىذه الوحدة " التطورات، وأطمؽ

انعقد اجتماع مجمس األمف القومي في جمسة استمرت ألكثر  1997فبراير  28وفي 
 مف تسع ساعات.  

لى الحكومة االئتالفية في إوكانت مف نتائج ىذا االجتماع صدور توصيات قُّدمت 
صادر نمو الحركة شكؿ قرارات واجبة التنفيذ تحمؿ في طياتيا خطة لمقضاء عمى م

اإلسالمية في تركيا مف خالؿ إعادة فرض الدولة سيطرتيا عمى مؤسسات المجتمع المدني 
 ذات النشاط اإلسالمي.

طاره السياسي عف االنقالبات  1997فبراير  28رغـ أّف انقالب  كاف مختمًفا في شكو وا 
وكانت المؤسسة العسكرية تدرؾ العسكرية السابقة إاّل أّف تأثيره في الحياة السياسية كاف بارًزا 

تماًما، وىي تخطط إلغالؽ حزب الرفاه أّف الحزب سيعيد تشكيؿ نفسو تحت تسمية 
 (1)جديدة.

 حزب العدالة والتنمية إعادة تشكيل المطمب الثاني: 
تأثيراتيا السمبية الواضحة عمى الحركة اإلسالمية في  1997فبراير  28كاف لقرارات 

يا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، خاصة بعد صدور وثيقة تركيا في مختمؼ ساحات
 التي يتـ فييا تحديد استراتجيات الدولة لحماية األمف القومي التركي. 1997األمف القومي 

                                                                 

، ص ص (2010الدوحة: مركز الجزيرة لمدراسات، ) تركيا بيف تحديات الداخؿ ورىانات الخارجمحمد عبد العاطي،  - 1
71-74. 
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أف مظاىر الحياة اإلسالمية  2002 – 1997فيذه الوثيقة أبرزت خطتيا الخماسية 
 ييدد األمف القومي التركي.وصعود اإلسالـ السياسي ىما الخطر األوؿ الذي 

بالتالي عرفت الحركات اإلسالمية حالة مف الجمود نظًرا إلى قرارات االنقالب المدني 
والتخبط في خطاباتيا وأطروحاتيا لحؿ مشكالت تركيا العصيبة، السيما المشكمة االقتصادية 

وأ أداء لتسجؿ أس 2001، ووصمت إلى ذروتيا في فبراير 2002اليائمة التي بدأت عاـ 
 .1945اقتصادي لتركيا منذ عاـ 

واألزمة االقتصادية انعكست إيجابًيا عمى مراجحات قيادات اإلسالـ  1997 فإخالالت
السياسي والجماعات األخرى وأدت ىذه المراجحات في النياية إلى تصاعدات إيديولوجية 

قو بقرار المحكمة بيف أعضاء الحركة اإلسالمية، فقد شكؿ أعضاء حزب الرفاه الذي تـ إغال
الدستورية حزًبا جديًدا أطمقوا عميو تسمية حزب الفضيمة، إاّل أّف ىذا الحزب ورث مشكمة 

 الصراع الداخمي بيف جناحي الحزب التقميدي والتجديدي.

وىذه المشكمة أخذت تتفاقـ ولـ يكف الحزب قد أمضى عامو األّوؿ، فحدث ىناؾ 
، وأدى ىذا %50.8في إدارة حزب الفضيمة انشقاؽ حيث كاف فوز الجناح التقميدي 

 بدعوى مخالفة لممبادئ العممانية. 22/06/2001االنشقاؽ إلى إغالؽ الحزب في 

يمكف القوؿ أّف حزب الفضيمة كاف نقطة نياية في مسيرة الحركة األربكانية، إْذ شكؿ 
حتيـ القديمة زعماء الجناح التقميدي حزًبا جديًدا ىو "حزب السعادة"، وانكفؤوا عمى اطرو 

وأداروا ظيورىـ لمتغيرات االوضاع العالمية والمحمية يدعو الصمود أماـ متطمبات 
 إيديولوجية.

أّما الجناح التجديدي المعتدؿ الذي يتزعمو رجب طيب أردوغاف وعبد اهلل غوؿ، 
تركيا  يةمتطمبات الديمقراطية الميبرالية وعضو التوجيوا نحو انتياج مقاربة جديدة حياؿ 

 تحاد األوربي.الل
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وتبمورت ىذه الفكرة في تشكيؿ حزب سياسي جديد ىو حزب العدالة والتنمية في 
بؿ يمثؿ رؤية عرفت ب"العثمانية  *ال ينتمي إلى رؤية الحركة األربكانية 14/08/2001

فتاح اتجاه نالجديدة"، وتعد امتداًدا لرؤية الرئيس التركي الراحؿ توجرت أوزاؿ، وتقوـ عمى اال
ؼ التيارات والقوى الوطنية والتمسؾ بالقّيـ والتقاليد الوطنية مف اجؿ تحقيؽ نيضة مختم

  (1) الدولة داخمًيا وتعزيز مكانة تركيا دولًيا.

 حزب العدالة والتنمية  المطمب الثالث: مشروع

إلى ضرورة تحديث الحياة السياسية  2002انطمؽ مشروع حزب العدالة والتنمية منذ  
االجتماعية والثقافية لمدولة دوف المساس بمبادئ الدستور التركي القائـ عمى واالقتصادية و 

أساس العممانية مف خالؿ تعزيز قيـ الديمقراطية ودولة القانوف واحتراـ الدستور، وتوسيع دور 
، أّما فيما يخص ممؼ السياسة (2)منظمات المجتمع المدني، ىذا كاف عمى الصعيد الداخمي

فكاف مف أىـ األولويات لحكومة رجب طيب أردوغاف منذ وصولو لمسمطة الخارجية التركية 
قامة عالقات  دراسة قضية انضماـ تركيا إلى االتحاد األوربي ومحاولة إيجاد الحموؿ ليا، وا 
متعددة المجاالت مع الدوؿ العربية ومع دوؿ الشرؽ األوسط. ليذا قاـ الحزب بتحديد قائمة 

مج، وانطمؽ في تطبيؽ ذلؾ مف جوىر اإلديولوجية واألفكار مف األىداؼ الكبرى في البرنا
 السياسية لمحزب.

 البرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية:

قدـ رجب طيب أردوغاف برنامج حكومتو الذي يمثؿ أىداؼ  2003مارس  18في 
 لى المجمس الوطني الذي أّكد فيو جيود مؤسس الجميورية التركية أتاتورؾإوتوجيات الحزب 

                                                                 

الحركة االربكانية بقيادة أربكاف، حيث اتجيت حكومتو إلى ترسيخ اليوية اإلسالمية لممجتمع التركي ومعارضة االنضماـ  *
قامة عالقة لالتحاد األ وروبي ومنظمة حمؼ شماؿ األطمسي، واتجيت حكومتو لمسعي إلقامة سوؽ إسالمية مشتركة وا 

  إستراتجية مع الدوؿ اإلسالمية.
 .76-75محمد عبد العاطي، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
.12ميمية، ص ، مركز الدارسات اإلق"المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية في تركيا"سعد عبد العزيز مسمط،  -  2  
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في بناء الدولة والمجتمع مؤكًدا التزامو بيذه المبادئ العممانية، وقد عرؼ بنفسو كحزب 
 ديمقراطي اجتماعي محافظ.

تضمف برنامج الحزب عمى الصعيد الداخمي تحديد مؤسسات الدولة السياسية، مف 
 ، ودولة القانوف واحتراـ الدستور وتوسيع دور منظمات المجتمعخالؿ تعزيز الديمقراطية

وذلؾ تكريًسا لمعدالة االجتماعية، وتفضيؿ دور الشعب في ، المدني في الحياة السياسية
صناعة القرار وتغيير قوانيف األحزاب والعقوبات والقانوف التجاري وقانوف العمؿ. أّما عمى 
صعيد السياسة الخارجية، فقد تصدرت مسألة انضماـ تركيا إلى االتحاد األوربي قائمة 

 (1)ومة وسعييا لمباشرة المفاوضات في ىذا الشأف.أولويات الحك

كما تضمف البرنامج أيًضا تقميص دور المؤسسة العسكرية لمحد مف تدخمو في الشؤوف 
السياسية، وذلؾ مف خالؿ تحديد سمطات مجمس األمف القومي، ومف ثـ إعادة ىيكمة 

. كما تضمف (2)بنياجفمؤسسات تركيا وشرعيتيا الدستورية والقانونية تتالءـ مع معايير كو 
البرنامج أيًضا تحسيف الخدمات االجتماعية والصحية وحؿ المشاكؿ االقتصادية، وتطبيؽ 
إصالحات صندوؽ النقد الدولي واالتحاد األوربي بإتباع سياسة التقشؼ وتشجيع االستثمار 

عدد  األجنبي المباشر، وتطوير القدرة التنافسية لمصناعات التركية، حيث شمؿ ذلؾ تقميص
 37جنود الجيش كما ىو معموؿ بو في حمؼ الشماؿ األطمسي، وتقميص عدد الوزارات مف 

وزارة، فضاًل عف توفير أكثر مف مميوف ومائة ألؼ فرصة عمؿ جديدة، بحيث  24إلى 
أثمرت ىذه السياسات االقتصادية داخؿ المجتمع التركي في انخفاض معدؿ التضخـ في 

خؿ الفردي، وانخفاض نسبة المديونية مف الدخؿ القومي مف وارتفاع الد %30بنسبة  2004
، كما ىدفت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى إعداد صياغة 2004في  %65إلى  85%

دستور جديد لمبالد لتنفيذ مشروعيا اإلصالحي بيدؼ إيجاد وتقميص دور الجيش خاصة أّف 

                                                                 

  .350، ص (2000ترجمة: سميماف داوود وحمدي الدوري، بغداد، بيت الحكمة، ) صنع تركيا الحديثةفيروز أحمد،  - 1
.30 – 24، ص ص، 2003، 64ع ، الكويت، مجمة المجتمع ،"الصامتة في تركيا الثورة"عمي حمد أردخاف،  - 2  
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كيا وتطمعاتيا الداخمية بالنسبة لمحكومة أصبح ال يمبي احتياجات تر  1982دستور 
 (1) والخارجية.

رغـ أّف حزب العدالة والتنمية نجا مف المالحقات القضائية التي فرضيا ضّده  
، فأردوغاف 2009مارس  29العممانيوف، وقد ظير ذلؾ في االنتخابات البمدية األخيرة في 

ف كوف سبؽ واف وعد بتحقيؽ مستقبؿ ديمقراطي مزدىر اقتصر مف تحذير الناخبيف م
 "البدائؿ" األخرى ستجمب مستقباًل سيئا إْذ لـ يتـ التصويت لصالحو.

د في فترة معّينة، ئساالر عمى نياية نمط الخطاب السياسي شبالتالي ىذا األسموب يؤ 
ّنما يمكف اعتباره نجاًحا لممؤسسة العممانية التي  وىو ال يعّد فشاًل لحزب العدالة والتنمية، وا 

  طموحات برنامج معتنقي "اإلسالـ السياسي" في تركيا. استطاعت التقميؿ مف

باإلضافة إلى ذلؾ فإّف المكونات التركية المحافظة تكّيفت ىي األخرى  مع أسموب 
ف استمرت في ممارسة  حياة المجتمع الرأسمالي ونمط حياة المجتمع العمماني الحديث حتى وا 

التي حققيا الساسة اإلسالميوف ال تعني الطقوس الدينية، لذلؾ فإّف االنتصارات االنتخابية 
          (2)زعزعة استقرار تركيا العممانية أو انييار الجدار المتيف بيف الديف والدولة في تركيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

.33 – 30 ، ص ص،مرجع سابؽ عمي حمد أردخاف، - 1  
 .121-115محمد عبد العاطي، مرجع سابؽ، ص ص  - 2
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 المبحث الثاني: األقمية الكردية قبل مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم
ي رافقت الدولة التركية منذ فترة تعتبر المسألة الكردية مف المسائؿ األساسية الت

فقد بدأت ثورات األكراد عمى  ،يومنا ىذامنذ فترة تأسيسيا إلى  التركيةة تأسيس الجميوري
توجيات الدولة القومية العممانية بعد تأسيس الجميورية في بفترة وجيزة، وقد قاموا بسبعة 

اعتبارا مف  امنيا خطيراىذه األزمة منحا  أخذت، وقد 1938 – 1925عشرة ثورة بيف عامي 
 عقد الثمانينات بعد ظيور حزب العّماؿ الكردستاني.

ورغـ جميع التحوالت التي مّرت بيا ىذه األزمة خالؿ ربع قرف مازاؿ الرأي العاـ 
التركي يتناوؿ ىذه القضية عمى أّنيا مكافحة لإلرىاب، وأصبحت األزمة الكردية مع مرور 

 إدارتيا. الزمف تأخذ أبعاًدا أكبر تصعب 
 ، توزيعيا الجغرافي وواقعيااالقمية الكردية التركية :المطمب األول

 :األقمية الكردية التركية-أوال
لتعريؼ أقمية يجب الرجوع الى أصميا، فغمب الرأي عمى أف األقمية الكردية في تركيا مف 

لموجودوف في باقي روبية وىذا ما ينطبؽ عمى جميع األكراد او الجنس اآلري ومف القبائؿ اليندو أ
البمداف األخرى )ايراف، العراؽ، سوريا...( فقد قـا األكراد بتأسيس حضارات عديدة عمى أرضيـ 
الممتدة مف جباؿ "أرارات" بيف الحدود السياسية ألرمنيا وتركيا الى جباؿ "حمرية" الفاصمة بيف بغداد 

رؽ لورستاف مف إيراف الى مف جانب أخر ومف ش -كردستاف العراؽ-والبصرة مف جانب الموصؿ 
، وقد نتج األكراد عف تزاوج بيف سكاف جباؿ "زاغروس" األصميف وبيف (1)والية مالطية في تركيا

مجموعات األولى مف اآلرييف التي اكتسحت منطقتيـ وبذلؾ فيـ يقربوف مف الفرس ويختمفوف تماما 
ـ فاألكراد 12الوسطى سوى في القرف عف العرب وكذا األتراؾ الذيف ـل يقدموا الى المنطقة مف آسيا 

ـ منذ فجر التاريخ فيـ ليسوا دخالء وال غازوف لممناطؽ التي سكنوىا، وال يمكف قطنوا بالده

                                                                 

، كمية العمـو 3الجزائر) أطروحة ماستر غير منشورة ،األقمية الكردية وانعكاساتيا عمى استقرار تركياأسماء بوشتمي،  - 1
 .32-31ص ص (،2013-2012السياسية واالعالـ، 
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اعتبار االكراد عنصرا صافيا، إذ يالحظ بأف الشمالييف متأثريف باألرماف في حيف أف 
ما يفسر تمؾ  الجنوبييف يكشفوف عف تأثيرات عناصر البحر األبيض المتوسط، وىذا

الفروقات البسيطة في الصفات الطبيعية الموجودة مف منطقة الى أخرى، والتي الحظيا 
أغمب الكتاب والرحالة، مثؿ فرايزر، ممنجر، ىاريس وىينوروسكي، وعند الغوص في التحميؿ 
الطبقي لتاريخ األكراد نجد أف االكراد يتكونوف مف طبقتيف مف الشعوب. الطبقة األولى كانت 

منذ فجر التاريخ وتسمى بػػ )شعوب جباؿ راغروس( وىي االصؿ القديـ  (*)تقطف كردستاف
أوربية( والتي ىاجرت مف مناطؽ -لمشعب الكردي، والطبقة الثانية ىي طبقة الشعوب )اليندو

آسيا الوسطى وىضبة األناضوؿ واستوطنت مع شعوبيا األصمية وامتزجت بيا ليكوف معا 
 .(1)الطبقة مف شعبي )الميديوف( و)الكاردوخيوف( أمة الكرد وتتكوف ىذه

ولربما نجد افضؿ تفسير ألصؿ الكرد في دراسات االشتقاؽ المغوية والتاريخية التي  -
في  (G.R.Driver)اجريت حوؿ أصوؿ اسـ "كرد" وىذا ما قالو وغردفري رولز درايفر 

ؽ عمييا كبار دراسة مشيورة مستندا إلى دراسات عمـ المغة وتوصؿ الى نتيجة واف
الباحثيف في ىذا المجاؿ، باستثناء ما اعتقد أنو أوؿ إشارة الى كممة كرد، وردت عمى 
لوح مف طيف يعود الى األلفية الثالثة قبؿ الميالد، ووردت كممة "كردوخ" في كتاب "أنا 
باسيس ألكسنوفاف" الشاعر االغريقي الشيير وىي أوؿ إشارة قديمة لكممة "كرد" وترد 

 .(2)بعدىا ولو نادرا في الكتابات االغريقية والرومانية الكممة
المغة الرئيسية لألكراد ىي المغة الكردية، والتي تقترب مف المغة الفارسية، وقد تأثرت  -

بالمغة العربية والتركية والتي تنقسـ الى ليجتيف رئيسييف، أال وىما الميجة الشمالية 
بالميجة الشمالية، وتعرؼ أيضا بالميجة  ، ويتحدث أكراد تركيا(3)والميجة الجنوبية
تستعمؿ في الكتابة والتعميـ، وكما قمنا أف المغة الكردية تقترب مف المغة الكرمانجية والتي 

                                                                 

 الشعوب الناطقة بالمغة الكردية تواجد فيياتكوردستاف مصطمح حديث نسبيا يستعمؿ لوصؼ المناطؽ التي  - *
 .66، ص(2009مصر: دار الشروؽ،  ) تركيا والبحث عف الذاتعبد المنعـ ممدوح،  - 1
 .53-52، ص ص(2013لبناف: دار الفرابي،  ) 1ط، وتطورىا نشأتياالحركة القومية الكردية وديع جويدة،  - 2
 .33بوشتمي أسماء، مرجع سابؽ، ص - 3
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الفارسية فيي بذلؾ تنتمي الى المغات االيرانية التي تمثؿ فرعا مف أسرة المغات اليندو 
ية والطاجكية وبذلؾ فالمغة الكردية روبية وىي تضـ المغات الكردية والفارسية واالفغانو أ

ليجة فارسية  ليست لغة مشتقة مف الفارسية أو محرفة عنيا، فبالتالي المغة الكردية ليست
ومضطربة بؿ ىي لغة آرية نقية ليا ميزاتيا الخاصة وتطوراتيا. وكاف لألكراد 

جة أبجديتيـ الخاصة بيـ قبؿ دخوليـ اإلسالـ ولكف انتشار االسالـ كاف مف نتي
استعماؿ األكراد لألبجدية العربية في كتابة لغتيـ، وعمى ىذا األساس ذىب عمماء 

والمغوييف ومنيـ "سيدني سميث" الى القوؿ بأف المغة الكردية ليست مشتقة مف التاريخ 
الفارسية او محرفة عنيا، بؿ ىي مستقمة تماما وليا تطوراتيا القديمة، فيي أقدـ مف المغة 

قبؿ الميالد وكانت لغة مستقمة قائمة  6ة إذ يرجع وجودىا الى القرف الفارسية القديم
بذاتيا، وقد أدت صعوبة السطح في كردستاف وصعوبة االتصاالت التي تفرؽ السكاف 
إلى قبائؿ متفرقة ومنعزلة متباعدة فيما بينيا، حيث أدى ذلؾ إلى اختالؼ كبير في 

مف منطقة الى أخرى،  مف اختمفت الميجاتالميجات التي يتكمـ بيا األكراد ومع تطور الز 
ليجات رئيسية وىي الكرمانجية،  04وتنقسـ الميجات الكردية الحالية ككؿ إلى 

 .(1)الجوزانية، الكميرية والسورانية
لمديانة التي يديف بيا االكراد فيمثؿ االسالـ الديف الغالب بالنسبة لألكراد في أما بالنسبة  -

أما بالنسبة ألكراد تركيا فأغمبيـ مف السنة، عمى المذىب الشافعي، جميع الدوؿ التي يقطنونيا 
وتوجد فئة قميمة منيـ تتبع المذىب الشيعي وتقطف منطقة تونجالي أو )درسيـ( كما أف بعض 

الحؽ )أو العمي الميية( مف المذىب الشيعي ويطمؽ  األكراد في تركيا ينتموف الى فئة أىؿ
 .(2) العمونيةعمييـ االتراؾ اسـ 

 

                                                                 

-2014كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية، ، الجزائر) السياسة التركية تجاه المسألة الكرديةقايد، عفاؼ  - 1
 .52-51(، ص ص2015

  في: حقائؽ جغرافية وتاريخية، -2
http://moqatel.com/openshare/beth/saisia/akrad/seco2.doc.cvt.htm   

 سا10:25عمى  06/02/2016
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 ديمغرافية األكراد ومناطق توزيعيم في تركيا -ثانيا
القومية الكردية المرتبة الثانية بعد القومية التركية في تركيا، واألكراد يمثموف االكثرية  تحتؿ

الساحقة مف سكاف ثماني عشرة والية تركية، واعداد سكاف اكراد تركيا يزيدوف عف أعداد سكاف 
االكراد حيزا اقميميا أوسع جغرافيا بما يشكمو سكاف أكراد تمؾ  اكراد العراؽ وايراف، ويشغؿ

 08-07الدولتيف، فاإلحصائيات تشير الى أف مجموع األكراد المستوطنيف في تركيا تتراوح بيف 
 10-9مالييف نسمة، وثمة احصائيات أخرى تشير إلى أف أعدادىـ تزيد عف ذلؾ ليصؿ بحدود 

داد كبيرة في مناطؽ األناضوؿ التركية الثالثة )الشرقية مالييف نسمة، يتمركز األكراد بأع
والوسطى والجنوبية الشرقية(، ويؤلفوف النسب المرتفعة مف سكاف ثمانية واليات تركية ىي: "واف" 

97.1  "74.7"موش  "68.7"ديار بكر  "60.8"مارديف  "58.2"اعربي  "الزع"
51.8 سكاف في والتي "أورفة" وماللميا الواقعتيف ويشكموف نسب عالية مف المجموع العاـ لم

في كؿ منيا، وثمة أقمية كردية  42بيف الجنوب الشرقي مف أناضوليا وارزنجاف ما يقارب 
مف مجموع سكاف والية "قارص" و"ماراش" "دار ضروـ"  20و 13تراوحت نسبتيا بيف 

و"حاكاري" و"بتكيس" "سراس" في أناضوؿ الشرقية والوسطى، ناىيؾ عف تمركزىـ في "واف" 
 و"دسيـ".

أطمؽ األكراد عمى المناطؽ المشارة الييا تسمية كردستاف الشمالية، وفيما يخص االتراؾ  -
فإنيـ يستخدموف مسألة الجنوب الشرقي أو مسألة اإلقميـ، تفاديا لإلقرار بوجود مسألة كردية في 

كيا تعاني مف حالة عدـ تركيا وتجدر اإلشارة في ىذا المجاؿ إلى أف مناطؽ جنوب شرؽ تر 
االستقرار، وفقداف االمؿ بسبب طبيعة الظروؼ واألوضاع السياسية االقتصادية واالجتماعية 

 ودينية ومذىبية غير متجانسة. المتردية في ىذه المناطؽ التي تضـ تركيبة قومية
 
 
 



الكردية زمة حكومة العدالة والتنمية وتعاملها مع األ             الفصل الثاني:                                 

 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لألكراد في تركيا تمثل التوزيع الجغرافي : 1 خريطة
 guide.com-turquie.www://httpالموقع:  

 

http://www.turquie-guide.com/
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 : واقع القضية الكردية في تركيا: لثاثا

منذ ستينات القرف الماضي، دخمت الحركة الكردية مرحمة التنظيـ السياسي فقد شير 
ني في تركيا، وبعد امتداد التيارات اإلقطاعية تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستا 1963عاـ 

وكبار مالكي األراضي واألغوات بقيت األحزاب الكردية ضعيفة وغير مؤثرة في الساحة 
التركية، حتى أّنيا لـ تنجح في استقطاب األكراد أنفسيـ مما أبقاىا عاجزة عف مواجية 

مف النواب األكراد في المجمس الحكومة التركية لممطالبة بحقوقيـ عمى الرغـ مف وجود عدد 
 الوطني التركي، إاّل أّف مشاركتيـ السياسية ظمت محدودة.

، وكمّيا 1968/1969ففي ىذه الفترة شيدت تركيا العديد مف المظاىرات طيمة عامي 
 تُندد بما أطمقت عمييا سياسة االضطياد القومي ضد الشعب الكردي.

الدولة التركية وتحولت إلى فكرة إيديولوجية مف تبمورت الفكرة القومية الكردية بعد قياـ 
 اولوياتيا حؿ القضية يتوقؼ عمى مدى تطبيؽ المبادئ الماركسية.

وشرع دعاة ىذا التيار في تشكيؿ تنظيمات سياسية كانت أبرزىا تمؾ التي شّكميا عبد 
، 1978كاراني كوردستاف" عاـ ير اباسـ حزب العّماؿ الكردستاني "بارتي ك (*)اهلل أوجالف

 . PKK وُيعرؼ اختصاًرا بػ 1979والذي أعمف رسمًيا عف تأسيسو في فبراير 

باسـ "قوات تحرير كردستاف"، كما  1984وباشر الحزب ببناء تنظيـ عسكري لو في 
 أعمف عف الكفاح المسّمح في العاـ نفسو.

رفع الحزب شعار إقامة دولة كردية ضمف مناطؽ في كؿ مف العراؽ، تركيا، إيراف 
حفي عقده في روما في صوأرمينيا، غير أّف زعيـ الحزب تراجع عف ذلؾ وأعمف في مؤتمر 

                                                                 

في تركيا قاد حركة التمرد ضد الحكومة التركية عمى مدى  1978العماؿ الكردستاني في عاـ مؤسس وزعيـ حزب  - *
عاـ ويعد بطال قوميا ومناضال في نظر العديد مف االكراد، تمكنت القوات التركية مف اختطافو في نيروبي  عاـ  15

ألؼ شخص. لممزيد مف  30ى ومسؤولية قتؿ ونقؿ إلى تركيا لتدينو محكمة امف الدولة العميا بتيمة الخيانة العظم 1999
  http://www.aldjazeera.netالتفاصيؿ: 

http://www.aldjazeera.net/
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عف استعداده بقبوؿ أّي حؿ سممي وديمقراطي، كما اقترح فكرة إقامة فيدرالية  1998أكتوبر 
 (1(تركية كردية.

كما يطالب األكراد بمنحيـ الحريات بما فييا استخداـ المّغة وحرية الرأي العاـ كما 
ُيطالبوف الدولة بمنحيـ المواطنة الكاممة مف حيث المساواة في االمتيازات التي تقدـ 
لممواطنيف اآلخريف، أّما الجيات المتطرفة األخرى فتطالب بإقامة دولة كردية عمى األراضي 

 (2)التركية، وتيديد نظاـ الدولة الكردية.

ؼ بػ: مشروع أوزاؿ وقد جرت محاوالت لحؿ المشكمة الكردية ومف ضمنيا ما ُعر 
، الذي منح بموجبو والة المنطقة الكردية صالحيات واسعة، كما اتخذت بموجبيا 1987

إجراءات أمنية مشّددة لحماية بعض المناطؽ كوضع األسالؾ الشائكة عمى طوؿ الحدود 
 وتعزيزىا بأجيزة إنذار مبّكر.

كيا منطقة طوارئ عاـ كما أعمنت الحكومة اّف معظـ المنطقة الجنوبية الشرقية مف تر 
1987. 

اتخذت الحكومة التركية إجراءات قاسية بموجب قانوف الطوارئ الذي فرضتو الحكومة 
عمى أغمب الواليات الشرقية والجنوب الشرقي.. كما أعمف رئيس الحكومة  1990منذ مارس 

ركيا أّف في "في ت 1990آذاؾ يمدمرد أكبولت أثناء زيارة لو إلى والية قسطموني في عاـ 
 أتراؾ فقط وال يوجد لدينا أكراد مف يعيش في األراضي التركية ىـ أتراؾ فقط".
 1994 – 1991شرعت الحكومة التركية في اتخاذ اإلجراءات مشّددة أخرى منذ عاـ 

لقطع الطريؽ أماـ تحركات حزب العّماؿ الكردستاني، رغـ كؿ ىذا فقد ظؿ مشروع أوزاؿ ىو 
كمة الكردية، حيث أّنو خرؽ القانوف الرسمي حوؿ استخداـ األكثر إيجابية في حؿ المش

                                                                 

مركز الدراسات ، "2006 –1999المتغيرات السياسية التركية تجاه المشكمة الكردية "عبد الجبار سمطاف الطائي، نواؿ - 1
  .4-3، ص ص 2007، 7ع ، 4 جامعة الموصؿ، ـ، اإلقميمية

.98محمد عبد العاطي، مرجع سابؽ، ص  -  2  



الكردية زمة حكومة العدالة والتنمية وتعاملها مع األ             الفصل الثاني:                                 

 

51 
 

 مصطمح باإلشارة إلى سكاف القسـ الشرقي الجنوب الشرقي في األناضوؿ.
حتى الصحؼ التركية المستقمة بدأت بالترويج ليذا المصطمح، وبدأت بمناقشة المشاكؿ 

العديد مف التنظيمات  السياسية واالقتصادية في األقاليـ الكردية تثير االنتباه وحساسية
التركية، فقد صرح عضو البرلماف التركي "الكردي األصؿ" عف الحزب "الشيوعي 
الديمقراطي" أّف المسألة الكردية ىي إحدى الجروح االجتماعية التي تشغؿ الرأي العاـ التركي 
باستمرار، وأّف أىالي منطقة جنوب شرؽ األناضوؿ يواجيوف ضغوطات باستمرار وليسوا 

 رارا.أح
خر لحؿ المشكمة بشكؿ أكثر جّدية شمؿ رفع األحكاـ العرفية آوليذا ُطرح مشروع 

وصرؼ النظر عف إقامة الوحدات العسكرية الخاصة بالعنؼ المضاد، وطرأ تطور مفاجئ 
، رفع الحظر عف التحدث بالمّغة 1991عمى موقؼ الدولة التركية عند ما أعمف في يناير 

"مشروع قانوف مكافحة اإلرىاب"   الكبيرـ نفسو أقر المجمس الوطني الكردية، وفي نيساف العا
و"قانوف العفو المشترط"، إاّل أّف ىذا األخير واجو ردود فعؿ خاصة مف قبؿ المؤسسة 
العسكرية التي انتقدت ىذه السياسة واعتبرتيا تيديًدا لكياف األّمة التركية وتيديًدا لوحدة اإلقميـ 

 التركي.
ف الحوار مع األكراد، وتصاعدت نغمة أ، تالشت اآلماؿ بش1993 مع وفاة أوزاؿ

تشيمر  وانسسالتصعيد العسكري في التعامؿ مع ىذه القضية. كما صرحت رئيسة الوزراء ت
نياية لتنظيـ حزب العّماؿ  1994ليكوف عاـ  نفرجميع إمكانات الدولة ستست»أّف: 

، كما أّف الحكومة أقدمت عمى «لمكرد ...الكردستاني، كما أّف تركيا لف تقدـ أّية تنازالت 
حممة كبيرة ضد حزب العّماؿ الكردستاني استخدمت فييا إستراتيجية جديدة تمثمت باإلخالء 

 ا مع حزب العّماؿ.بً القسري وحرؽ القرى التي تبدي تجاو 
كما أصدرت المحكمة الدستورية في نفس العاـ قرار بحظر عدد مف األحزاب التي 

نواب البرلماف األكراد في عدد كبير مف حقوؽ المدنية لألكراد مما دفع تروج لصالح ال
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المجمس الوطني الكبير لالستقالة وتشكيؿ حزب سياسي جديد باسـ الحزب الديمقراطي 
 (.HADEPعّرؼ اختصاًرا بػ ) HALKIN DE MOKRASI PARTISالشعبي الجديد 

اء الحوار السممي مع الحكومة رغـ المحاوالت العديدة التي قاـ بيا حزب العماؿ إلجر 
إاّل أّف الحكومة التركية رفضت  1998 – 1995التركية في العديد مف المّرات خاصة بيف 

 (1)ذلؾ وواصؿ الجيش التركي عممياتو ضد الحزب ومواقعو في داخؿ تركيا وخارجيا.

 (حزب العمال الكردستانيالتيارات الكردية في تركيا )المطمب الثاني: 

كاف لعّماؿ الكردستاني في مرحمة انتعاش التيار الماركسي في تركيا، و حزب ا أنش
ولضماف ديمومتو كاف البّد لمحزب مف دعـ لو،  ،مرحمة تعميؽ الوعي القومي الكرديبمثابة 

اإلقميمي مف الرئيس السوري حافظ الدعـ أكراد شماؿ العراؽ، و  الجغرافي مفحيث جاء الدعـ 
يراف واليوناف وأر   مينيا.األسد، وا 

ّنما لدوافع سياسية، فقد كانت تمؾ الدوؿ راغبة  ولـ يكف ىذا الدعـ لدواعي أخالقية وا 
غراقيا في حالة مف االرتباؾ والتوتر، ولـ يكف ذلؾ التوتر عمى  في خمؽ الصعوبات لتركيا وا 
ّنما كاف مرتبط بصعوده وىبوطو مع كؿ دولة عمى حدة، ألّنيا تدرؾ أّف ليس  درجة واحدة، وا 

 ستطاعتيا معاداة الجوار اإلقميمي بأكممو، األمر الذي يخمؽ ليا الكثير مف المتاعب.با

أّما عف تكويف الحزب فبينما كاف العصياف المدني المسمح الكردي السابؽ في 
العشرينات والثالثينات مف القرف الماضي قد نشأ بيف طبقة أصحاب األمالؾ وعمماء 

   (2)الديف.

                                                                 

  .5ابؽ، ص، مرجع سالطائي عبد الجبار سمطافنواؿ  -1
 ، مركز الروابط لمبحوث والدراسات"مف اإلنكار إلى االعتراؼ: المسألة الكردية في تركيا"معمر فيصؿ خولي،  -2

 . في:5، ص2014يوليو  20 االستراتيجية، إصدارات
ttp://aldjazeera.net/news/international/2014/7/10/%d8%a5%d9%82%dh   

 سا15:45 

http://aldjazeera.net/news/international/2014/7/10/%d8%a5%d9%82%25d
http://aldjazeera.net/news/international/2014/7/10/%d8%a5%d9%82%25d


الكردية زمة حكومة العدالة والتنمية وتعاملها مع األ             الفصل الثاني:                                 

 

53 
 

الكردستاني بيف طبقة الفالحيف والفقراء، شف الحزب حرب  فقد تأصؿ حزب العّماؿ
محدًدا ىدفو في السعي الستقالؿ المناطؽ الكردية، وفي مناطؽ األغمبية  1984في  شرسة

الكردية، جنوبي وجنوبي شرؽ تركيا ضد قوات الجيش واألمف التركية وضد الجماعات 
، وبالتالي ىذا دفع ببدء الصراع اإلسالمية وضد عموـ الّسكاف في المدف التركية الكبرى

 المسمح ضد الدولة التركية.

وبيذا ظير الحزب كتيديد أمني لألتراؾ يجب معالجتو، واعتمدت القّوة العسكرية في 
التعامؿ مع تمّرد حزب العّماؿ الكردستاني في جنوبي وجنوب شرؽ الدولة منظمة إرىابية 

 انفصالية.

 تخذت الدولة عّدة إجراءات:ولمتصدي لحزب العّماؿ الكردستاني ا

  لحماية القرى التي تتعرض ليجمات عناصر الحزب وأفراد الحرس جميعيـ مف
 "حراس القرى" تشكيؿ ما يسمى العشائر الكردية الموالية لمدولة.

  فرض حالة الطوارئ عمى المناطؽ الكردية األكثر تعرًضا لمنشاطات العسكرية
 لحزب العّماؿ الكردستاني.

 وذلؾ مف خالؿ إرساؿ عشرات اآلالؼ مف القمعيسموب العسكري المجوء لأل ،
 الجنود والطائرات والدبابات والصواريخ لمياجمة معاقؿ المقاتميف في الجباؿ الوعرة.

  اعتماد سياسة تفريغ القرى الكردية مف سكانيا، وصواًل إلى تدميرىا إذا تطمب
 ف األكراد.األمر ذلؾ لمنع استخداميا كمأوى يختفي فيو المقاتمو 

 .(1) اتياـ السكاف األكراد دائًما بمساعدة حزب العّماؿ 

                                                                 

 .5، صسابؽ مرجعمعمر فيصؿ خولي،  - 1
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فحزب العّماؿ كاف يطالب بالفيدرالية أو الكنفيدرالية، وليس االستقالؿ عف تركيا، كما 
يتخوؼ منو األتراؾ. وليذا لـ يؤدي عممية وقؼ إطالؽ النار منذ أكثر مف عاـ مف طرؼ 

 ـ إلى أّية نتيجة.حزب العّماؿ، ولـ تؤدي مسيرة السال

وفي ىذه المرحمة كانت الدولة التركية تتنكر لوجود الشعب الكردي نيائًيا. ومع الوقت  
واستفاد إلى حد أقصى مف  تمدد حزب العّماؿ الكردستاني إلى جميع الساحات الكردستانية

سورييف الحماية التي وّفرىا لو نظاـ حافظ األسد، وسماحو لو بحرية الحركة بيف الكرد ال
 واالستفادة مف طاقاتيـ في صراعو مع تركيا.

ومع كؿ ىذا التحرؾ مف طرؼ حزب العّماؿ قامت الحكومة التركية بشف حممة 
انسو تشيمر كرئيسة وزراء آنذاؾ، واستمرت تمؾ سفي عيد ت 1992عسكرية، التي بدأت عاـ 

 الحممة اإلجرامية بحؽ الشعب الكردي.
لقضاء عمى تيديد  جاء مسعود سميماف بعدىا إلى سدة ولما فشمت تانسو تشيمر با 

د اهلل أوجالف لتركيا أو طرده مف بالحكـ وىدد حافظ األسد باجتياح سوريا إْف لـ يقـ بتسميـ ع
 سوريا.
وفعال رضخ حافظ األسد لمضغوطات التركية، وقاـ بإخراج أوجالف مف سوريا، فألقي  

وُسمـ إلى تركيا بمساعدة مف أمريكا ومخابرات  في كينيا، 1999عميو القبض بعد ذلؾ سنة 
عّدة دوؿ أخرى، وكاف ذلؾ في عيد بولنت أجاويد كرئيس لموزراء حينيا. تـ نقؿ أوجالف إلى 

، حيث ُوّجيت لو تيمتي "الخيانة العظمى" والعمؿ عمى تقسيـ 1999فيفري  16تركيا في 
   )1)تركيا، بالتالي تمت محاكمتو وسجنو في جزيرة إيمرالي.

رغـ اعتقاد وقناعة الطرؼ التركي بأّنو قادر عمى إنياؾ الطرؼ الكردي، وخمؽ البمبمة في 
يصالو إلى مرحمة اليأس، وخير دليؿ عمى ذلؾ ىو ما مارستو مف سياسة معادية  صفوفو وا 

                                                                 

، في:2015ير ينا 2بيار روباري، حزب العدالة والتنمية التركي والمعضمة الكردية،  -  1 
http://www.sotkurdistdn.net/index.php?option=comk2&view=ite. 

سا        13:45  
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ظًنا أّنيا قادرة عمى القضاء عمى  تحديًدا (*)ضد الكرد في غرب كردستاف ومعركة كوباني
العّماؿ الكردستاني مف خالؿ ضربة أمنية وعسكرية، ولـ تولييا أي أىمية كبيرة تنظيـ حزب 

حينذاؾ في عيد توركت أوزاؿ الذي اغتيؿ بالّسـ الحًقا ألّنو حاوؿ التفاوض مع أوجالف لحؿ 
  القضية الكردية في تركيا وكمؼ جالؿ الطالباني لمقياـ بالتوسط بيف الطرفيف.

 الكردية بعد اعتقال زعيم حزب العّمال الكردستاني أوجالن القضيةتطور المطمب الثالث: 

بعد اعتقاؿ زعيـ حزب العّماؿ الكردستاني عبد اهلل أوجالف، أدى إلى انسحاب معظـ  
الوحدات المتبقية مف حزب العّماؿ مف األراضي التركية، إاّل أّف المسؤوليف األتراؾ لـ يدلوا 

حزب العّماؿ الكردستاني ما عدا ما أعمنتو اّنو فريًقا بتفاصيؿ كثيرة عف عممية اعتقاؿ زعيـ 
مف القوات الخاصة قامت باختطافو مف الدبموماسييف اليونانييف الذيف كانوا يؤوونو مّدة 

 أسبوعيف.

، والحكـ عميو 1999ىكذا وّجيت ضربة قاسية لمحزب بعد اعتقاؿ زعيمو في فيفري  
 ـ، وىي العقوبة التي لـ تطبؽ في تركيا منذ عاـأشير تخممتيا محاكمة سريعة باإلعدا 6بعد 

إلى السجف مدى الحياة، وكاف ذلؾ توافًقا  2001أف حققت الحكـ عاـ  ما لبثت، ثـ 1984
 مع توقيع تركيا لالنضماـ إلى االتحاد األوربي.

لعّماؿ وترويضو والجيات الرسمية التركية اعتقدت أّف عممية القضاء عمى شوكة حزب ا 
، إاّل أّف ىذا القرار مغالطة كبيرة وتجاىال لمواقع خاصة بعد اعتذار عبد ؽ طوياًل لف تستغر 

اهلل أوجالف خالؿ محاكمتو لمشعب التركي عف الخطأ التاريخي الذي ارتكبو حزب العّماؿ 
الكردستاني لشنو الحرب ضّد الدولة متنازاًل عف أي طمب لمحزب، وحث أتباعو عمى إلقاء 

ؿ مسألة يىذه الدعوة  لتفعجاءت حيث  ي خضـ العممية السياسية،نخراط فالسالح واال
 التوقؼ عف العمميات العسكرية والمجوء إلى الخيار السممي والحوار العقالني.

                                                                 

ألكراد، وىي في الطرؼ الشمالي (: وىي تقع في سوريا بالحدود الموازية لتركيا، ويقطف فييا امعركة كوباني )عيف العرب-*
 الشرقي في محافظة حمب، وحدودىا الشمالية ىي الحدود السورية التركية، وعرفت ما يعرؼ بمعركة كوباني.
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المشكمة، فوزير  ةوىكذا نجد أّف تركيا واصمت منياجيا العسكري كخيار أساسي لمعالج
نوفمبر  12في  CNNة مع شبكة الخارجية التركي األسبؽ إسماعيؿ جيـ يقوؿ في مقابم

أّف تركيا تنوي بذؿ أفضؿ ما في وسعيا لخمؽ مناخ ما بعد أحداث أيموؿ لتوضيح »: 2001
 .«مواقفيا اتجاه اإلرىاب

عندما  2001سبتمبر  17وىذا ما أّكده بولنت أجاويد رئيس الوزراء التركي السابؽ في 
ع الواليات المتحدة األمريكية وقمع تمؾ رىاب جنًبا إلى جنب مأّف تركيا ستحارب اإل»أشار: 
، وىذا إشارة إلى حزب العّماؿ الكردستاني الذي اعتبر منظمة إرىابية مسؤولة عف «الظاىرة

  (1)أرواح عشرات اآلالؼ مف المواطنيف في معركة قادىا الحزب ضّد الجيش التركي.

التركية بقيت مقتنعة  لكف رغـ التصريحات التي قاـ بيا أوجالف، إاّل أّف مؤسسة الدولة
تحدث أميف عاـ مجمس األمف القومي بأّف:  2003بأّف الحزب ىدفو تقسيـ تركيا، ففي عاـ 

 .«ىدؼ العّماؿ الكردستاني الحقيؽ ىو االنفصاؿ والوصوؿ إلى تشكيؿ دولة مستقمة»

 ديد جديد وىو عمميةيبالتالي القوى األمنية التركي أصبحت مقتنعة بأّنيا باتت تواجو ت
 "االعتراؼ السياسي المتزايد بالحركة الكردية االنفصالية".

في حيف أّف المناورات االقتصادية لمعالج المشكمة الكردية يظؿ قاصًرا في عدـ 
االستجابة لبعض المطالب السياسية والثقافية لألكراد وخاصة بازدياد درجة الوعي اإلثني 

ات، ويضاؼ إلى ىذا المشاكؿ االقتصادية والسياسي لدى األكراد بوجود العديد مف المتغير 
ـّ حمّيا إاّل الشيء القميؿ، وانعكس ىذا  التي تعاني منيا المنطقة قبؿ اعتقاؿ أوجالف لـ يت

التي عرفتيا  بدرجة كبيرة عمى المنطقة بشكؿ حاد عند مواجية األزمة االقتصادية الخطيرة
 .  2001تركيا في عاـ 

                                                                 

.10-8، ص ص السابؽ نواؿ عبد الجبار، سمطاف الطائي، المرجع -  1  
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دية في تركيا باتت أكثر مف قضية ممحة صانعي فمف الواضح تسوية القضية الكر  
القرار التركي ال لوقؼ مسيرة القتؿ والّدـ فحسب بؿ رؤية تركيا المستقبؿ كما خططؾ ليا 
حزب العدالة والتنمية في مؤتمره األخير، فدوف إيجاد حؿ ليذه القضية ال يمكف تحقيؽ األمف 

في المنطقة الذيف يتوزعوف بيف  رادواالستقرار الداخمي في البالد، وزمف جية كسب األك
يراف، العراؽ وسورياف حيث باتت قضيتيـ تحظى باىتماـ إقميمي دولي، كما تكسب  تركيا وا 

ىذه القضية التي ىي بمثابة قنبمة قابمة  معالجةالمزيد مف عوامؿ القوة الذاتية، واألىـ 
 لالنفجار في أي لحظة.

سوريا تخشى مف والدة إقميـ كردي في  وفي العمؽ، فإّف تركيا أماـ ما يجري في 
شماؿ سوريا يكمؿ الفيدرالية القائمة في كردستاف العراؽ لتكوف خطوة ال رجعة عنيا في 

 طريؽ إقامة دولة كردية مستقمة تقمب الخرائط الجغرافية لمدوؿ في منطقة الشرؽ األوسط.  

األقمية مع حكم إلى ال ئوحزب العدالة والتنمية بعد مجيتعامل المبحث الثالث: 
 الكردية 

برئاسة رجب طيب أردوغاف  2002حدد حزب العدالة والتنمية بعد توليو الحكـ عاـ  
في السياسة التركية، حيث دخمت المشكمة الكردية مرحمة  ةأولوية إحداث تغييرات جذري

جديدة، وذلؾ العتبارات عديدة، فالظروؼ الداخمية التي ىيأت لبروز حزب العّماؿ 
تاني في عقد السبعينات والثمانينات انكمشت وباتت مسألة مناقشة الحقوؽ الثقافية الكردس

 لألكراد تثار بشكؿ عمني.

 حزب العدالة والتنمية لحل األزمة الكرديةرؤية : ولالمطمب األ 

لقد سعت الحكومة التركية جاىدة لحؿ القضية الكردية، فاالعتراؼ الرسمي مف قبؿ 
د القوميات وأقمياتيا، ودعوتيا يتحدالأردوغاف ذي الميوؿ اإلسالمية بالحكومة التركية برئاسة 

بأحقية ىذه القوميات استخداـ لغتيا وثقافتيا، وىو مؤشر عمى ضرب اإلرث الكمالي 
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لمجميورية القومية التركية، وىو اإلرث الذي ظؿ القوميوف والجنراالت متمسكيف بو عمى 
مف حكومة العدالة والتنمية لحؿ معضمة ىذه  عقود الجميورية، ىذا دليؿ عمى سعي جاد

 القوميات، وعمى رأسيا المسألة الكردية.

أثناء زيارتو لديار بكر متحدًثا  2002وقد أعمف رجب طيب أردوغاف في بداية ماي 
عف األقمية الكردية في تركيا، أّف حكومتو ستعمؿ عمى إصالح ما اعتبرىا أخطاء الماضي 

لقمعية إلدماج األكراد في النسيج المجتمعي والسياسي التركي التي إشارة منو إلى السياسة ا
استمرت أزيد مف ثمانيف سنة منذ تأسيس الجميورية، ورّكز عمى أّف المسألة الكردية ال 

 تنحصر في بعدىا السياسي فقط بؿ تتعداه إلى قضايا اقتصادية، اجتماعية وثقافية.

األكراد في العراؽ باألكراد في تركيا بعد وكاف أحد أسباب ىذه اإلعالنات ىو ارتباط 
، واليدؼ منيا ىو إخماد أي تحرؾ كردي مسبؽ 2003إعالف الحكـ الذاتي في العراؽ في 

ـّ مف خالليا االستجابة  صالحات متعددة ت بالتالي فقد حدثت بالفعؿ انفتاحات ديمقراطية وا 
ـّ تحويؿ األزمة الكردية إ  لى أزمة لغة فحسب. لقسـ كبير مف المطالب الكردية وت

تبث  TRT-6ومف النتائج المباشرة ليذه السياسة ظيور قناة تمفزيونية جديدة باسـ  
 (1)، وذلؾ في تطور يعّد األّوؿ مف نوعو في تركيا.2004بالمغة الكردية منذ عاـ  برامجيا

وتعتبر تصريحات أردوغاف تحوال في سياسة التعامؿ مع قضية األكراد، التي رّبما  
يد انفراجا سيكوف مف أبرز مظاىره التخمي عف المواجية العسكرية بيف الجيش التركي ستش

واألكراد المسمحيف، وفتح الباب أماـ إصالحات سياسية، وعالج المشاكؿ االقتصادية 
  (2)والثقافية لكردستاف تركيا.

                                                                 

 مجمة، ("2013 - 1923اريخية موقؼ الحكومات التركية بشأف المسألة الكردية )دراسة تغازي فيصؿ غدير، " -1
  .15، ص 36 .عد.ـ. ، المستنصرية لمدراسات العربية الدولية

سيد أحمد ولد أحمد سالـ، الكرد والدمج في تركيا، لقاء مكي، الكرد: دروب التاريخ الوعرة، مركز الجزيرة نت، ممفات  -2
  .64خاصة، ص. 
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عادة مؤسساتيا وف ؽ سعى حزب العدالة والتنمية إلى تغيير كياف الدولة التركية وا 
سياسة الحزب ذي الميوؿ الميبرالية، كما أّف خمؽ المشروع األردوغاني لحؿ القضية الكردية 

وزيارة وزير  نوفمبر، 10في ذكرى وفاة أتاتورؾ األب الروحي لمجميورية التركية في 
اربيؿ" ولقائو برئيس اإلقميـ "مسعود برازاني"، إّنما يّدؿ عمى جدية سعي الخارجية التركية "

ة والتنمية إلى إلغاء العممانية، الكمالية مف خالؿ االعتراؼ باألكراد وبحقوقيـ السياسية العدال
 والثقافية، حيث قاـ أتاتورؾ بقمع األكراد مرتكًبا مجازر بحقيـ.

إذف معالجة المسألة الكردية نابعة مف الواقعية السياسية المرتبطة بالمصالح، وليس 
 ّف الدولة التركية لـ تمثؿ دائًما بإرادة سياسية واحدة.إيماًنا بالحقوؽ الكردية، وأيضا أ

إلى جانب معارضة قطاع شيعي لـ يزوؿ متأثًرا بالتصور القومي التركي لمجميورية 
الكمالية، فقد تواجدت في أوساط الجيش، أجيزة األمف مجموعات قومية متطرفة بالغة 

، وبعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية (1)ةالتأثير، لـ تكف عمى استعداد لالعتراؼ باليوّية التركي
إلى الحكـ لـ يتغير التعاطي األمني العسكري مع المسألة الكردية، وتحديًد في الدورة 

، وذلؾ بسبب أّف حكومة العدالة والتنمية فضمت تجنب صداـ 2007 – 2002البرلمانية 
ركة القومية مبكر مع المؤسسة العسكرية، وبعض األحزاب المعارضة، السيما حزب الح

 (2)المعروؼ بتطرفو وتصمبو تجاه المسألة الكردية.

بالتالي فإّف السياسة التركية تجاه المشكمة الكردية تبدو متناقضة، ففي الوقت الذي ال 
تعترؼ فيو تركيا بوجود مشكمة كردية في تركيا، وتتبع ضّدىـ أشّد األساليب العسكرية في 

لعراؽ، وتقيـ مع أكراد شماؿ العراؽ أشكااًل مف التعاوف الداخؿ تقوـ بدور الحماية ألكراد ا
األمني والسياسي، وترعى جيود الوساطة السممية بيف الفصيمتيف الكرديتيف المتحاربتيف 

                                                                 

الدار العربية لمعمـو ناشروف،  :مركز اإلمارات لمدراسات)، ممعالجةأزمة اليوية في تركيا: طرؽ جديدة لي، جمحمد ثم - 1
 . 97، ص(ـ2010مكتبة مدبولي، 

مركز  ،، أبو ظبيجدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسية العامةعقيؿ سعيد محفوظ،  -2
 . 78ـ، ص. 2008اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 
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الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرازاني وحزب االتحاد الوطني الكردستاني 
 (*)بزعامة جالؿ الطالباني.

 مبادرة حزب العدالة والتنمية تجاه المسألة الكردية: نيالمطمب الثا

 مف بيف المؤشرات عمى ىذه المبادرة:

لمناقشة إعالف الحكومة عمى خطة  2009–12–11رلماف التركي في بجمسة ال
جراء تغييرات جوىرية عمى مطمب األكراد الثقافية والسياسية  شاممة تنيي الصراع المسمح وا 

  مسؤواًل عف الممؼ الكردي (*)الحكومة "بولنت أرنيتش" تنصيب نائب رئيس في تركيا.
وتوليو أمر الحوار مع األكراد، ىذا ما عما تحويو خطابات رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغاف واركاف حزبو وحكومتو مف مضاميف، وما اتخذتو مف إجراءات عممية وتعديالت 

 . قانونية

صالحا ـّ مف خالليا االستجابة بالتالي فقد حدثت انفتاحات ديمقراطية وا  ت متعددة، ت
ـّ تحويؿ األزمة الكردية إلى أزمة لغة فحسب.ملقسـ كبير مف ال  (1)طالب الكردية، وت

كما يرى الحزب أّف المسألة الكردية مف أىـ أولويات والمشاكؿ السياسية العامة في 
عمى الحزب المبادرة  تركيا، وتمثؿ أىـ مصادر التيديد الرئيسية لالستقرار في تركيا، بالتالي

لحؿ المسألة الكردية باالعتماد عمى مبدأ التوصؿ إلى تسوية األزمة وخاصة في بعدىا 
 األمني العسكري، ثـ في بعدىا التنموي واالقتصادي.

                                                                 

رئيس لمكياف الكردي شبو مستقؿ في إطار واحدة مف دوؿ اإلقميـ، ووريث العائمة البرازنية، التي تحولت إلى زعامة أّوؿ  -*
  عاًما، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. 70تاريخية لمكرد في العراؽ عمى مدى أكثر مف 

*
االتحاد الوطني الكردستاني، تمّيز بتغيير  سنة، وزعيـ حزب 80أّوؿ رئيس كردي لمعراؽ منذ تأسيسو قبؿ أكثر مف - 

قامتو عالقات متحولة شممت مختمؼ األطراؼ، احتفظ بعالقات جّيدة مع األمريكييف قبؿ غزو العراؽ، وبعده  تحالفاتو، وا 
 ، لممزيد مف التفاصيؿ اطمع:82، ص. 2006سنوات  4جدد انتخابو مف قبؿ مجمس النواب لرئاسة 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ecAA3471-da92-FRAMELES.HT 
، عمى الموقع: (2011أوت  24بورىاف كور أغمو، تركيا واألكراد: مف المسألة الشرقية إلى االنفتاح الديمقراطي، ) -1

d292_frameles.ht-rs/ec4a3471ttp://www.aldjazeera.net/nr//exeh  :سا11:32عمى  

http://www.aldjazeera.net/nr/exers/ec4a3471-d292_frameles.ht
http://www.aldjazeera.net/nr/exers/ec4a3471-d292_frameles.ht
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غير أّف العديد مف مفردات المبادرة التركية ىي جزء مف برنامج الحكومة لإلصالح 
ولكف المطالب الكردية تتجاوز  مى الشريحة الكردية،السياسي في تركيا، وال يقتصر األمر ع

ذلؾ إلى التخطيط السياسي ذات بعد كردي وضعيا في المقاـ األّوؿ، ومف ذلؾ ما يتعمؽ 
لذاتي أو الغدارة الذاتية لممناطؽ ذات اباليوية الثقافية القومية وبالحقوؽ السياسية والحكـ 

 ة.الطابع الكردي، ومنيا ما لو صمة بيوية الدول

ولكف ذلؾ ال ينسجـ مع تصور الرئيس أردوغاف، الذي رأى في مطمب الحكـ الذاتي 
إّف فتح مثؿ ىذا النقاش ال يخدـ ال الديمقراطية وال الحرية وال السالـ االجتماعي »فًخا فقاؿ: 
، وأعمف أردوغاف أّنو يدافع عف القضية الكردية، لكّنو ضد النزعة الكردية وضد «وال األخوة

 التركية "إْذ ليس في حضارتنا مكاف لمعرقية". النزعة

 الحقوق الثقافية: -أوال
سبتمبر  26أجازت التعديالت الدستورية التي أقّرىا البرلماف بعد االستفتاء العاـ في 

استخداـ المغات الغير التركية مثؿ الكردية والعربية في اإلعالـ والنشر، ورأى األكراد  2001
اؼ رسمي بوجود األكراد في تركيا، ولكف لف يتطور األمر إلى إدخاؿ أّف تمؾ التعديالت اعتر 

 المغة الكردية رسمًيا في نظاـ التعميـ، ولـ تصبح لغة رسمية لمبالد.
يمكف لكؿ شخص أف يتكمـ بمغة األـ وأف »وقد صّرح أردوغاف في ىذا السياؽ أّنو: 

ح أقساًما ليا في الجامعات يطبع بمغات وليجات مختمفة وأف يفتح دورات لتعميميا أف يفت
 «ولكف المغة المشتركة واحدة وىي التركية

 عمى صعيد الرأي العام:-ثانيا
عممت حكومة أردوغاف عمى زيادة الثقة باالنفتاح الداخمي اتجاه األكراد والتكوينات 
االجتماعية األخرى، وقد خففت الضغوط المتراكمة الناتجة عف السياسات السابقة، وىكذا 

الموضوع الكردي مألوًؼ في المناقشات اإلعالمية، السياسية، وأظيرت نتائج أصبح 
استطالع الرأي العاـ التركي تأييًدا متزايًدا، ولكنو غير حاسـ حتى اآلف في سياسة االنفتاح 
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، %21.3مف المستطمع آرائيـ، وأّيدىا جزئًيا  %31,6عمى المسألة الكردية، إْذ أّيد المبادرة 
 .%43.8فيما عرضيا 

أّف  2009أوت  23–22وقد أظيرت نتائج استطالع رأي عاـ أجري في الفترة 
 مف األتراؾ يعتقدوف أّف حزب العدالة والتنمية جاء لمبحث عف حؿ لممسألة الكردية. 51.1%

 المقاربة التنموية:-ثالثا
ارتأت حكومة حزب العدالة والتنمية ضرورة إعادة النظر في مشروع تنمية جنوب شرؽ 

أو إعطائو دفعة جديدة لممساعدة في تغيير البيئة االجتماعية االقتصادية في  ؿناضو األ
 المناطؽ الكردية.

وعميو شرعت الحكومة التركية في مقاربة تنموية لممسألة الكردية انطالقا مف اعتباريف 
 أساسييف:

 استحالة حؿ المسألة الكردية بالوسائؿ السممية والعسكرية. األّول:

 و االقتناع بضعؼ مستويات التنمية.ى الثاني:

عف  كما تبنت الحكومة مشروع تنموي لممناطؽ الكردية، تحدث رجب  طيب أردوغاف
مدينة ديار بكر عف المشاريع التي تقوـ الحكومة بمباشرتيا في إطار خطتيا لرفع مستوى 

 73دمة في مميار دوالر خالؿ السنوات القا 12تنمية المناطؽ الكردية، وتحدث عف استثمار 
 مشروًعا موزًعا عمى تسع مقاطعات في المنطقة.

كما تحدث عف تحويؿ منطقة ديار بكر إلى مركز جذب لمشركات الصغيرة والمتوسطة 
مميوف  3,8والكبيرة لمعمؿ في شروط قانونية وتشريعية، وبنى تحتية أكثر كفاءة، ووعد بخمؽ 

( الذي ييدؼ GAPناضوؿ )فرصة عمؿ. وتحدث أيضا عف مشروع تنمية جنوب شرؽ األ
زالة التفاوت  عمى تضييؽ الفجوة الحاصمة بيف مناطؽ تركيا عمى صعيد التنمية البشرية، وا 

 االجتماعي واالقتصادي القائـ عمى أساس إثني:
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 .رفع مستوى الدخؿ في المنطقة مف خالؿ تطوير البنى االقتصادية 
 بالد.زيادة مستوى مشاركة المنطقة في النشاط االقتصادي لم 
 .(1)المشاركة المجتمعية والحد مف الفوارؽ الطبقية اإلقميمية والعرقية 
 .خمؽ منطقة جذب لمسكاف وتخفيؼ ضغوط اليجرة عمى المراكز الكبرى 

لـ ينطو خطاب مبادرة الحكومة اتجاه األكراد وال االنفتاح السياسي أو اإلصالح 
األكراد. غير أف تركيا انفتحت عمى الداخمي بؿ عمى إزالة الجدراف السميكة بيف الدولة و 

تطورات سياسية ورمزية مف ناحية اعتراؼ الدولة بحدوث مجازر وتجاوزات عديدة في حؽ 
األفراد والجماعات، وقد حدث نقاش حاد عمى واحدة مف العقد الكثيرة بيف تركيا واألكراد ىي 

 (*)مجزرة درسيـ.

لمجزرة واالعتذار عنيا، والعمؿ وقد رأى رجب طيب أردوغاف ضرورة اعتراؼ تركيا با
نسانًيا.إعمى  وقد قدـ أردوغاف اعتذاًرا باسـ الدولة التركية عما  (2)زالة آثارىا سياسًيا وقانونًيا وا 
، ووجو انتقادات حاّدة لحزب الشعب الجميوري المعارض لحزب أتاتورؾ المسؤوؿ (3)جرى

ثارىا أردوغاف لدى شرائح سياسية كانت األسباب والدوافع والشكوؾ التي أ اعف المجزرة أي
 وحزبية مختمفة.

فيذا االعتبار ىو مدخؿ ميـ لتحقيؽ االنفتاح المطموب عمى القضايا الداخمية لتركيا ما 
بعد الكمالية ىي الشاغؿ األساسي ألردوغاف، ليس فقط ألّف الكمالية تضطيد ثقافتو 

اآلف مسألة أساسية في تركيا لـ يعد  المحافظة، ولكف ألّنيا تضطيد الثقافة الكردية التي تمثؿ
                                                                 

.106 –104عقيؿ محفوظ، مرجع سابؽ، ص ص.  - 1  
مستخدًما طائرات  1936، إثر قياـ الجيش التركي بإخماد ثورة درسيـ وسط األناضوؿ المندلعة سنة 1937حدثت سنة  -*

واعتراؼ النائب حسيف إيفوف عف حزب الشعب وأسمحة كيميائية والحصار، مما أدى إلى مقتؿ عشرات اآلالؼ مف أىميا، 
بمسؤولية الحزب في تمؾ المجزرة، ورأى أف أحداث  2011الجميوري المعارض، وىو حزب مصطفى أتاتورؾ في نوفمبر 

 درسيـ ىي مجزرة حقيقة خططت ليا سمطة الدولة، وعمى رأسيـ مصطفى كماؿ أتاتورؾ.  
(.2011 - 11 – 29اعتذار تركي، األخبار )فاطمة كايابؿ، مجزرة درسيـ كأوؿ اعتراؼ و  - 2  
(.2011 - 11 – 23وكالة األنباء األناضوؿ ) - 3  
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مف الممكف السكوت عنيا أو تجاىميا، كما كاف يجري في السابؽ، حيف كانت كممة كردي 
 .ي، اليوـ يستطيع الجميع أف يناقش بوضوح حقوؽ ىذا المجتمع الكردتيمةبحد ذاتيا 

نائية الكاتب واألستاذ الجامعي حقاف ياووز يقوؿ أّف دولة تركية يجب أف تكوف ث
القومية ممثمة لألتراؾ واألكراد بدوف أدني تفرقة بيف الثقافتيف. حمـ ياووز يبدو بعيًدا تماًما 

اقتصاد في العالـ، وتركيا عائدة بقوة في محيطيا الحضاري  20كما بدا حمـ تركيا مف أىـ 
في الشرؽ األقصى منذ عقد واحد. أحالـ تحققت وأحالـ أخرى ستتحقؽ، وليذا صوت 

  (1)ألكراد ألردوغاف لتجاوز مرحمة الكمالية إلى مرحمة تاريخية أوسع وأكثر إنسانية.نصؼ ا

 الممف الكردي:أردوغان و -رابعا

إّف سياسة تركيا في عيد حزب العدالة والتنمية شيدت تحوالت اجتماعية وسياسية  
سممًيا بما ميّمة في الداخؿ، ومف بيف ىذه التحوالت محاولة مقاربة القضية الكردية وحميا 

يحقؽ لحزب العدالة والتنمية الحاكـ المزيد مف التطمعات اتجاه الداخؿ والخارج، وذلؾ مف 
خالؿ الربط بيف ىذه القضية واإلصالحات التي أجرتيا الحكومة وانتياج مساعي محددة مف 

قبؿ أف يتراجع عنيا لصالح خطة  2009نوع خريطة الطريؽ التي طرحيا أردوغاف عاـ 
 (2)الديمقراطي والتي تبخرت الحًقا ىي األخرى. االنفتاح

، أرجوا منكـ أال تنسوا الفرؽ الكبير بيف سعرتوقاؿ أردوغاف في كممة ألقاىا بوالية 
 "اإلرىابي".   PKKالمسألة الكردية ومشكمة تنظيـ الػ 

                                                                 

عمى  2/10/2011نيى خالد، أردوغاف واألكراد وتركيا الجديدة، مقاالت الرأي،  -1
   http://www.aldjazeera.netالموقع:

، لبناف، السنة اإلسالمية عن تجمع العمماء المسممين الوحدة، "تركيا ورىاناتيا عمى القضية الكردية"خور شيد دلي،  - 2
 عمى الموقع:  .2، صـ2013، 134 .الثانية عشر، ع

htm-lli-http://www.wahdaislamyia.org/issues/134korshidda 
  سا14:59عمى  15/11/2015تـ االطالع عمى الموقع في   

http://www.wahdaislamyia.org/issues/134korshidda-lli-htm
http://www.wahdaislamyia.org/issues/134korshidda-lli-htm
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نحف مف يتكفؿ »وذكر أردوغاف بمنجزات الحكومة فيما يتعمؽ بالقضية الكردية قائال: 
رري اليجمات اإلرىابية، ونحف مف رفع الحظر عمى المغة الكرية والعربية، وقمنا بفتح بمتض

مميوف مواطف  74أقساـ لتدريس المغة الكردية، لقد كنا أوؿ حزب حاكـ فتح قمبو الحتضاف 
 .«دوف تمييز

كما صرح نائب رئيس الوزراء بولند ارنيتيش لقد بدأت الحكومة مجموعة مف 
شأنيا المساعدة عمى التوصؿ إلى حؿ المشكمة الكردية، وأّكد أّف ىناؾ  اإلجراءات التي مف

مف يتظاىر بأّنو يبذؿ جيده مف اجؿ الحصوؿ عمى حقوؽ األكراد، ولكّنو يفعؿ في الوقت 
نفسو كؿ ما بوسعو لعرقمة الحموؿ وأشار إلى أّف المشكمة الكردية تعد عائًقا أماـ تقدـ تركيا 

يتعّيف حمّيا، ولف يتحقؽ ذلؾ إال عف طريؽ استخداـ السالح، في جميع المجاالت، لذلؾ 
 وذلؾ مف خالؿ سمسمة مف اإلجراءات السياسية، االقتصادية واالجتماعية.

ىو عاـ حّؿ المسألة الكردية في تركيا، وأّف فوزه في  2011كما قاؿ أردوغاف أّف عاـ 
تور جديد التوافؽ عميو مع سيعني اإلعداد لدس 2011جواف  12االنتخابات البرلمانية في 

وى السياسية واإلثنية، وطرحو الستفتاء عاـ، وقد خص أردوغاف المناطؽ قمختمؼ التيارات وال
الكردية وخاصة منيا عاصمة األكراد القومية واألقمية ديار بكر بكثير مف الوعود، التي 

لديمقراطية ُوصفت أّنيا "جنوف انتخابي"، وىذا ما أدخمو في صراع مع حزب السالـ وا
الكردي، األمر الذي أخرج أردوغاف مف سياؽ حممتو وجعمو يصدر تصريحات ومواقؼ سمبية 
وصادمة مف المسألة الكردية. ومف رمز األكراد عبد اهلل أوجالف. وقاؿ أردوغاف أّنو ما داـ 

 وكنا نحف في الحكومة حينيا، لكف ،اوجالف حيًّا فمف يحدث تقدًما في حؿ المشكمة الكردية
نفذنا حكـ اإلعداـ بو أو استقمنا، وىذا ما دع النائبة الكردية السابقة أيصؿ توغموؾ المطرودة 
مف البرلماف بقرار مف المحكمة الدستورية بتيمة تأييد حزب العّماؿ الكردستاني "عندما ال 
تفعؿ الدولة شيئا لحؿ القضية الكردية فضدىا يصبح  عمى ىذا الشعب أف يرمي ديمقراطيتو 
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لخاصة، إّف شعبنا منظـ لدرجة كافية حتى يستطيع وضع نظاـ خاص بنا ألّف االستمرار ا
 (1)في الحياة مف دوف وضعية قانونية خاصة باألكراد غير ممكف بعد اليوـ".

 إعالن الحكم الذاتي:-خامسا

اعتبرت فكرة الحكـ الذاتي نوًعا مف الواقعية السياسية لدى األكراد، ولكف رئيس 
 ( 2)لتركية رجب طيب أردوغاف يراىا لعبة خطيرة.الحكومة ا

حيث قاـ األكراد منذ سنوات بعممية تكريد واسعة كتغيير أسماء األماكف وكتابتيا 
عبد اهلل أوجالف األكراد إلى االستعداد إلعالف الحكـ الذاتي في اإلقميـ  ابالكردية، وقد دع

 جديدة. ليكوف بداية لمرحمة تاريخية 2011جواف  15الكردي في 

إّف معالجة المسألة الكردية نابعة مف الواقعية السياسية المرتبطة بالمصالح وليس 
إيمانا بالحقوؽ الكردية، وأيضا أّف الدولة التركية لـ تمثؿ دائًما بإرادة سياسية واحدة. فإلى 

  التركي لمجميورية الكمالية –جانب معارضة قطاع شعبي لـ يزؿ متأثرا بالتصور القومي 
قد تواجدت في أوساط الجيش والجندرمة وأجيزة األمف مجموعات قومية متطرفة بالغة ف

وبعد وصوؿ حزب العدالة  (3)التأثير، لـ تكف عمى استعداد لالعتراؼ باليوية الكردية.
لـ يتغّير التعاطي األمني العسكري مع  2002نوفمبر عاـ  19والتنمية إلى الحكـ في 

 المسألة الكردية.

، وذلؾ ألّف حكومة العدالة والتنمية فضمت 2007–2002ي الدورة البرلمانية ف تحديدا
تجنب صداـ مبكر مع المؤسسة العسكرية وبعض األحزاب المعارضة، وشكمت اإلنجازات 

                                                                 

.16/05/2011عائشة كربات، ربيع العرب، يصيب أكراد تركيا بالعدوى، األخبار  - 1  
، وصدر قانوف معارض لمطمب الحكـ 12/2010/ 29أردوغاف يرفض مطمب الحكـ الذاتي، السفير محمد نور الديف،  -2

تشيميؾ، الذي وصؼ المطمبيف أنيا جريمة سياسية ضد  الذاتي واعتماد المغتيف مف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر
دمقراطة المجتمع والمساعي التي يبذليا المجتمع المدني، محمد نور الديف، أكراد تركيا: ىويتي عكازتي، السفير 

24/12/2012. 
.97، ص ؽبسامحمد ثمجي، مرجع  - 3  
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-2002االقتصادية التي حققتيا حكومة العدالة والتنمية في الدورة البرلمانية السابقة )
 . في إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية ع الرئيسي( عند الناخبيف األتراؾ الداف2007

تكمف إحدى مبادئ الحكومة التركية "تصفير المشكالت مع الجيراف"، وتمنعيا  -1
مصداقية داخمًيا وخارجًيا، وأنيا تعد استجابة النعداـ األمف داخمًيا، وذلؾ بسبب 

 ـ.2004إنشاء حكومة إقميـ كردستاف في العراؽ عاـ 
مف قبؿ  2009يمقراطي )الذي تـ إغالقو في ديسمبر عاـ حزب التجمع الد -2

المحكمة الدستورية في تركيا( كاف قد تحصؿ عمى نسبة تصويت غير مسبوقة 
ـ. 2009في جنوبي شرؽ الدولة في االنتخابات البمدية، التي ُأجريت في مارس 

 لذا حاولت الحكومة استمالة الييئة االنتخابية الكردية لمحصوؿ عمى أصواتيـ
 وكسب المقاعد التي خسرتيا مف خالؿ ىذه لمبادرة الجديدة.

بعد فشؿ محاوالت القضاء عمى قواعد حزب العماؿ الكردستاني في إقميـ  -3
كردستاف العراؽ واقتراب "انسحاب" قوات االحتالؿ األمريكي مف العراؽ اضطرت 
 حكومة العدالة والتنمية إلى حؿ جديد لموضع في جنوبي شرؽ الدولة، الذي
أصبح صعًبا، وال سيما مع التغيرات التي طرأت عمى ميزاف القوى عبر الحدود 

 مع العراؽ.
العميقة" داخؿ تركيا  ما يسمى بقضية أرغينيكوف، التي حققت في أنشطة "الدولة -4

وتحديد دور المؤسسة العسكرية، أصبحت آفاؽ حؿ المسألة الكردية مف خالؿ 
 وسائؿ غير عسكرية أكثر سيولة.

نتعاش االقتصادي الذي شيدتو تركيا في ظؿ حكومة العدالة والتنمية شجع اال -5
عمى ضرورة حؿ المسألة الكردية بطرؽ سممية، بالنظر إلى الحاجة الماسة 
لخفض النفقات العسكرية المبالغ فييا، وكاف دور تركيا كمركز لمطاقة ومفترؽ 

والتنمية المسألة  خطوط األنابيب جزء مف المعادلة.  فعندما تحؿ حكومة العدالة
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الكردية، فإّنيا ستكوف قادرة عمى تأميف المناطؽ المحيطة بيا لتحقيؽ مشاريع نقؿ 
  (1).(*)اكو"بالطاقة الجديدة بما في ذلؾ "

 مسار مفاوضات ايميرالي: -سادسا

مع مطمع العاـ الجديد قفز الحديث عف وجود فرصة تاريخية لتسوية القضية الكردية  
إلى واجية المشيد السياسي التركي والكردي، بدأت القصة في األّوؿ مف  في تركيا سممًيا

شير يناير عندما كشفت مصادر تركية عمى أّنو بتكميؼ مف أردوغاف أجرى رئيس 
االستخبارات العامة التركية ىاكاف فيداف محادثات مع زعيـ حزب العماؿ الكردستاني عبد اهلل 

يوميف في المحادثات بغية التوصؿ إلى وثيقة لمحؿ  أوجالف المعتقؿ في ايمرلي، وقضى معو
السممي عبر سمسمة مف الخطوات والمراحؿ. بعد ذلؾ بيوميف سمحت السمطات التركية ولممرة 
األولى منذ تاريخ اعتقاؿ أوجالف في السجف بغية االطالع منو عمى ما جرى لتشيد 

قؼ، اتسمت جميعيا بالتأييد والحذر الساحتيف الكردية والتركية الحًقا جممة مف الردود والموا
باستثناء موقؼ الحركة القومية المتطرفة الذي اتسـ بالرفض الشديد بحجة أّف ذلؾ سيؤدي 

 إلى تقسيـ البالد.

حسب المصادر التركية، والتي سربتيا الصحافة، فإّف رؤية الحكومة التركية أّف عبد 
 مف ثالث مراحؿ.اهلل أوجالف أفصح عف خريطة طريؽ لمسالـ والتي تتض

 : وقؼ إطالؽ النار فوًرا بيف الطرفيف.األولى

                                                                 

روع اسـ "مشروع القرف" وييدؼ ىذا المشروع أطمؽ عمى ىذا المش (BTCجيياف )-تفميس -مشروع خط أنابيب باكو - *
إلى نقؿ بتروؿ أذربجاف وربما كذلؾ بتروؿ آسيا الوسطى وبشكؿ خاص كازاخستاف عبر جورجيا إلى ميناء جيياف التركي 

يوليو/تموز  13، وافتتح رسميا في 1998الواقع عمى سواحؿ البحر االبيض المتوسط وقد تـ إنشاء ىذا المشروع عاـ 
2006. 

)مركز  األقميات الدينية واإلثنية، تركي خميؿ، األقميات في تركيا في ظؿ حزب العدالة والتنميةمحمد نور الديف،  -1
  .270 ، ص2013لمدراسات والبحوث، فيفري المسار( 



الكردية زمة حكومة العدالة والتنمية وتعاملها مع األ             الفصل الثاني:                                 

 

69 
 

: انسحاب المقاتميف األكراد مف الداخؿ التركي إلى معاقؿ الحزب في جباؿ قنديؿ ثانًيا
 بكردستاف العراؽ.

صدار عفو عاـ في حؽ عناصر الحزب، مع بحث ثالًثا : البدء بنزع سالح المقاتميف، وا 
طالؽ سراح المئات مف السجناء األكراد، عمى أف مصير قياداتو، وتاميف أماك ف لجوء ليـ، وا 

 تكوف ىذه الخطوات متسمسمة وتسمح باالنتقاؿ إلى المرحمة الثانية.

عمى أف تكوف ىذه الخطوات متسمسمة، وتسمح باالنتقاؿ إلى المرحمة الثانية، أي 
المحمية يشمؿ كؿ  مرحمة المعالجة السياسية التي مف أىـ مصالحيا إقرار قانوف لمغدارة

 تركياف وليس المناطؽ الكردية فقط، مقابؿ الرؤية التركية.

حصد الحزب  2007جويمية عاـ  22في إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية في  
مف األصوات متخطًيا بيذه النتيجة تمؾ النتيجة التي حققيا في االنتخابات  % 64,4

الحكومة التركية بمفرده، وقد منحت ىذه العوامؿ  ـ. مما ميد لو تشكيؿ2002البرلمانية عاـ 
 (1)حكومة العدالة والتنمية زحما شعبًيا وسياسًيا لالنفتاح عمى األكراد.

وقد تمثؿ ذلؾ في الرفع التدريجي لنظاـ لطوارئ المعموؿ بو في مناطقيـ، والسماح 
عالـ ضمف ضوابط محددة وزيادة االىتماـ ب تنمية المناطؽ بالمغة الكردية كمفة تعميـ وا 

مبادرة لمعالجة  2009الكردية، واستمرارا بيذا النيج أطمقت حكومة العدالة والتنمية في عاـ 
المسألة الكردية، وقد شددت ىذه المبادرة عمى إجراء مناقشة متعمقة بشأنيا وعرضيا عمى 

 الرأي العاـ.

 وليذه المبادرة غايتيف مف وجية نظر الحكومة التركية:
ـ 1980يؿ الجذري لمنظاـ التركي الذي تشكؿ بعد االنقالب العسكري عاـ : التحو أوال

وتعزيز  مف خالؿ توسيع فيـ المواطنة، األمر الذي مف شأنو إعادة تعريؼ المجتمع السياسي
                                                                 

خريؼ ، 3 .ع د.ـ. ،ستا لمدراسات واألبحاث،  ،"مسألة تركيا الكردية وعممية السالـ، رؤية تركية"يمماز أنصار أوغمو،  -1
  .8، ص 2009
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مشاركة المجتمع المدني، واالنخراط في المركزية الدولة مع الحكومات عمى المستويات 
 اسة.المحمية لمتكامؿ مع العاصمة السي

: ىو وضع حد لمصراع المسمح مف خالؿ نزع السالح وتسريح حزب العماؿ ثانًيا
 الكردستاني.

أما عف العوامؿ التي ساىمت في صياغة تمؾ المبادرة يمكف إجماليا في خمسة، ىي 
 كالتالي:

 تقوـ الرؤية الكردية عمى خطوات محّددة منيا: 

  إمكانية وضعو تحت اإلقامة النظر في وضع أوجالف في السجف مع اإلشارة إلى
 الجبرية في منزلو، إذا لـ يكف ىناؾ مجاؿ لإلفراج عنو

   إصدار عفو عاـ وشامؿ عف جميع عناصر وقيادات الحزب في الداخؿ والخارج
 )وليس تاميف أماكف لجوء ليـ كما تطمب السمطات التركية(. 

 .االعتراؼ باليوية الكردية دستورًيا 
   ً(1)ا ذاتًيا في مناطؽ شرؽ البالد.وأخيرا منح األكراد حكم  

أما عمى المستوى الخارجي، فقد أعمف مسعود البرازاني رئيس إقميـ كردستاف العراقي  
عف دعمو الكامؿ لمحادثات إيميرلي تطوًرا، وقد يفسر تأييد مسعود البرازاني لعممية التفاوض 

ميـ، إيجابية في ظؿ حكومة لمعالقات الدبموماسية واالقتصادية اإليجابية التي شيدتيا إق
العدالة والتنمية، كما أّف الوصوؿ لحؿ لممسألة الكردية في تركيا ينعكس بشكؿ إيجابي ويعز 

يراف.  (2)مف مكاسب أكراد اإلقميـ في العراؽ وسوريا وا 

                                                                 

.4–3خور شيد دلي، مرجع سابؽ، ص ص - 1  
لدراسات ا، مركز الروابط لمبحوث و من االنكار إلى االعتراف: المسألة الكردية في تركياي، لمعمر فيصؿ خو  -2

  .9، ص 2014يوليو  20االستراتجية، في إصدارات 
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بالتالي المقارنة بيف الرؤيتيف، تؤكد لنا عمى أّف الجانب التركي يرّكز عمى نزع سالح 
كردستاني، والتيرب مف أي اعتراؼ بكياف ذاتي لألكراد، أو حتى االعتراؼ حزب العّماؿ ال

رسمًيا  باليوية القومية الكردية في الدستور، فيما يخص الجانب الكردي يركز عمى حؿ 
متكامؿ يربط نزع سالحو بحؿ سياسي شامؿ ودائـ، وىو ما يجعؿ رؤية الجانبيف متباعدة 

مكانية التوصؿ إلى تسوية سميمة  تاريخية منشودة، إف لـ تكف مستحيمة ما لـ تقارب تركيا وا 
ىذه المشكمة بطريقة واقعية تؤدي إلى االعتراؼ بالحقوؽ الكردية خاصة في ظؿ وجود قناعة 
عميقة لدى األكراد بأّف أردوغاف الذي تنصؿ مرارا مف وعوده بحؿ القضية الكردية في تركيا 

ناورة السياسية لتحقيؽ أىداؼ ومحاسبات مختمفة سممًيا يتعامؿ مع ىذه القضية بعقمية الم
 وليس التطمع إلى حؿ سممي حقيقي تاريخي. 
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لصياغة السياسة الخارجية ألي دولة ال تنطمؽ مف فراغ بؿ تحكميا العديد مف 
ع السياسة الخارجية. تحتؿ صنالمحددات والعوامؿ التي تؤثر في صانع القرار لبناء و 

الجغرافيا المكانة األبرز في توجيو صناع القرار في تحديد السياسة الخارجية بالتالي الموقع 
الجغرافي بحد ذاتو يشكؿ قيمة سياسية لمدولة خاصة إذا كانت تسيطر عمى ممرات دولية 

 البشري دور في التقدـ والرقي االقتصادي.ميمة، ولمعامؿ 
كما أّف لتجانس السكاف عرقًيا ودينًيا ومذىبًيا دور كبير في االستقرار الداخمي، ىذا ما 
يسمح لدولة ما لعب أدوار إقميمية ودولية. وامتالؾ الدولة لموارد طبيعية  مع حسف تسييرىا 

اد منافس يجعميا طرًفا فاعال إقميمًيا واستغالليا والقدرة عمى تطويرىا، يجعميا تبني اقتص
ودولًيا خاصة مع التوجو الجديد لمسياسة الدولية التي تعتمد االقتصاد مؤشر لتطوير الدوؿ 

 يمكنيا مف المنافسة في األسواؽ العممية.
وال تتحدد السياسة الخارجية لمدوؿ إال بجممة مف القواعد المركبة الرسمية والغير 

سياسة معّينة. ولطالما شكمت المؤسسة العسكرية اتخاذ ناع القرار نحو الرسمية التي توجو ص
 في تركيا دوًرا بارًزا في حماية المبادئ العممانية.

، وتماشًيا مع الدور الذي 2002ولدى وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ عاـ 
اؼ التي ما في منطقة الشرؽ األوسط، وضعت لنفسيا العديد مف األىد لعبوأرادت تركيا 

كانت لتحققيا لوال تبنييا المرتكزات ومبادئ سياسية عمى رأسيا سياسة  تصغير المشكالت 
 دور ميـ في المنطقة. لعب مف مكنتياوالوسيط المحايد، والتي 
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 المبحث األول: عقيدة السياسة الخارجية التركية
احية الثقافية، ىذا جغرافًيا، ومتنوعة مف حيث السكاف ومف الن متشبعةتعتبر تركيا 

التنوع والتعداد نتج عنو تعدد الرؤى والتوجيات في السياسة التركية الداخمية منيا والخارجية 
 خاصة في ظؿ موقعيا الجغرافي أيف تعتبر حمقة وصؿ بيف الشرؽ والغرب.

، ةبالتالي نجد أّف صانع القرار في السياسية الخارجية يتأثر بكؿ ىذه العوامؿ الجغرافي
 قافية، االقتصادية والبشرية في اتخاذ القرار وصناعة السياسة الخارجية التركية.الث

ومف خالؿ ىذا المبحث سوؼ نعمؿ عمى التعرؼ عمى السياسة الخارجية التركية 
 أسسيا وأىدافيا.

 المطمب األول: محددات السياسة الخارجية التركية

 المحدد الجغرافي والبشري: -أوال
مف مناطؽ العبور وساحات صراع النفوذ لمقوى البرية  مركزي تقع تركيا في موقع 
جنوب، وتتقاطع في تركيا النقاط التي تربط التمة  –غرب وشماؿ–والبحرية بيف خطي شرؽ

فريقيا عمى خط شماؿ  الساخنة أسياوية المركزية مع البحار –البرية األورو  جنوب، مف  –وا 
وقاز، ونقاط عبور بحرية تتمثؿ في المضايؽ، البمقاف والق خالؿ منطقتي عبور برييف ىما:
مع منطقتي الشرؽ األوسط وقزويف، المتيف تعتبراف  أوراسياباإلضافة إلى المناطؽ التي تربط 
 (1)مركًزا لممصادر الجيو اقتصادية.

 
 
 
 

                                                                 

، ترجمة: محمد جابر الثمجي وطارؽ "ىا في الساحة الدوليموقع تركيا ودور  ،العمؽ االستراتيجي"أحمد داوود أغمو،  -1
، عبد الجميؿ   142، ص 2010، بيروت، الدار العربية لمعمـو
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 خريطة تمثل الحدود الجغرافية لتركيا: 9  خريطة
    http://google.com/searsh ?q=carte+geographique+sur+la+turquiclientع: الموق
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يقع في قارة آسيا  %97، 2كـ 779,452تتمتع تركيا بموقع متمّيز، تقدر مساحتيا بػ 
في أوربا، يحدىا مف الشماؿ جورجيا، أرمينيا والبحر األسود، ومف الجنوب العراؽ،  %3و

توسط، في الشرؽ تحدىا إيراف، وفي الغرب بمغاريا، اليوناف وبحر سوريا والبحر األبيض الم
إيجة. تشكؿ تركيا نقطة التقاء بيف أوربا وجنوب غرب آسيا، وتسيطر عمى مضيقي البوسفور 
والدردنيؿ المذيف يتحكماف بمداخؿ البحر األسود والبحر األبيض المتوسط، مما يكسبيا أىمية 

 (1)ف أىمية في نقؿ التجارة الدولية.إستراتيجية واقتصادية لما ليا م
 إلى °26شماال ودائرتي عرض  °42 إلى °36 أما فمكًياف فيي تقع بيف خطي طوؿ

شرًقا، وىذا ما سمح بتنوع التضاريس والمناخ، وموقعيا الجغرافي متنوع مف سيوؿ  45°
و التي تجتاز وجباؿ وسواحؿ، ووفرة المياه وشبكة المجاري المائية واألنيار سواء الداخمية أ

 دوؿ أخرى مثؿ الدجمة والفورات.
المناخ التركي يتميز في السواحؿ الشمالية بالبرودة شتاءا ومعتدؿ الحرارة صيًفا وأمطار 
غزيرة طوؿ العاـ، أما منطقة األناضوؿ فيي شديدة البرودة شتاءا ومعتدلة الحرارة إلى حد ما 

 يدة البرودة شتاءا ومعتدلة صيًفا وأمطارصيًفا، وأمطار نادرة، أما المناطؽ الشرقية فشد
، اما القسـ األوربي فحار في الصيؼ ومعتدؿ شتاءا وأمطاره معتدلة، يبمغ عدد السكاف جيدة

سنوًيا وكثافة تقدر بػ  2.2، وبزيادة تبمغ 2008مميوف نسمة حسب إحصائيات  72حوالي 
مف تركيبة  %80راؾ ، وىي متعددة األجناس واألعراؽ، حيث يشكؿ األت2نسمة/كـ 194

مف العرب، باإلضافة إلى أقميات أرمينية ويونانية، وغيرىا.  %1مف األكراد،  %15السكاف و
مسيحي، إال أّنو  000 210و يييود 000 138مف السكاف مسمموف، يتواجد فييا  98%

                                                                 

دراسات شرؽ  ماجيستير، 9002–9009السياسة الخارجية التركية اتجاه سوريا طي التولي، امحمد عبد الع -1
  .68، ص 2011جامعة األزىر،  ،أوسطية، غزة
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ال توجد إحصائيات لعدد السكاف حسب األعراؽ فالحكومة التركية ترى في تركيا بمد لكؿ 
 (1)تراؾ، بغض النظر عف أصوليـ العرقية.األ

تركيا ىي أيضا ساحة جذب مركزية، ولذلؾ نجد أّف اسطنبوؿ مدينة شرؽ أوسطية 
ومدينة أوربية شرقية، ومدينة لمبحر األسود ومدينة لمبحر المتوسط ... وتعّد تركيا مف حيث 

ية وقوقازية، وتنتمي العنصر البشري وساحة التأثير الجغرافي في دولة شرؽ أوسطية وبالقان
إلى آسيا الوسطى، والبحر األبيض المتوسط والخميج والبحر األسود، كؿ ذلؾ في آف 

فريقيا، وىذا ما يمنحيا القدرة   (2)واحد. ومنو فإّف تركيا تتوسط القارات الثالث آسيا، أوربا وا 
 تعد قمب العالـ. في التفاعؿ الحيوي مع محيطيا اإلقميمي، كما أّنيا قمب منطقة أوراسيا التي

ومنو تعتبر دولة محورية وحاسمة في المجاؿ الجيوسياسي، تحدىا ثماني دوؿ، وىذا ما 
قامة تحالفات وتجمعات كونيا الدولة المحورية في  يعطييا خيارات في تبني سياسات وا 

 نيا القدرة في التحكـ، كما أّنيااميميف يعطيمائييف مجاليا الجغرافي، وسيطرتيا عمى ممريف 
   (3)دولة فتية ومنو قوةة بشرية ما يمنحيا التوازف مع محيطيا اإلقميمي.

 المحدد السياسي: -ثانيا
يشير الدستور إلى أّف النظاـ في تركيا جميوري ديمقراطي "برلماني" عمماني، السمطات 
 الثالث المتمثمة في السمطة التشريعية وىي الجمعية الوطنية "البرلماف"، السمطة التنفيذية
وتتمثؿ في رئيس الجميورية، ومجمس الوزراء والسمطة القضائية، وتنقسـ إلى ثالث فئات 
قضاء العدؿ، قضاء إداري والقضاء الخاص. اما فيما يتعمؽ بالمحاكـ العسكرية فيي تدخؿ 
في نطاؽ القضاء العسكري، وتمثؿ المحكمة الدستورية السمطة القضائية العميا، وتبنت الدولة 

، الجياز التشريعي يتـ انتخابو كؿ خمس سنوات 1982مقراطية بعد تعديؿ دستور الحياة الدي

                                                                 

المجمة ، 2011–2002العربية –، أثر المحددات الجيوسياسية عمى العالقات التركيةفداد السرحاصايؿ فالح مق -1
  .7، ص 2013، 2، العدد األردنية

.611بؽ، ص اأحمد داوود أغمو، مرجع س - 2  
.8بؽ، ص اصايؿ فالح مقداد السرحاف، مرجع س - 3  
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نائب، كؿ مواطف تركي مقيـ في تركيا لو الحؽ في  550مف قبؿ الشعب ويتكوف مف 
 المغتربيف يحرموف مف ىذا الحؽ. ااالنتخاب إذا ما بمغ سف الثامنة عشر، أم

د، يتـ انتخابو حالًيا كؿ خمس سنوات يعتبر رئيس الدولة أعمى سمطة سياسية في البال
بعدما كاف كؿ سبع سنوات، ويستطيع ترشيح نفسو لعيدتيف فقط، ويوكؿ لمحزب الفائز 

 باألغمبية البرلمانية بتشكيؿ الحكومة وىو مف يقرر موافقة أو رفض أعضاء الحكومة.
أت ، وبد1999حصمت تركيا عمى صفة دولة مرشحة لمعضوية في االتحاد األوربي في 

 (1).2004مفاوضات العضوية في 
إال أّف االتحاد األوربي انقسـ إلى مؤيد ورافض، فإذا كاف منطمؽ التيار المعارض قيمًيا 
وثقافًيا عمى اعتبار التخوؼ مف أف ىذا االنضماـ يعني دخوؿ تجمع سكاني كبير بحجـ 

األوربي، مما  الشعب التركي مختمؼ في عمومو، مف حيث قيمو وثقافتو ودينو عف المجتمع
ييدد بإمكانية تمييع المنظومة  القيمية األوربية ولو عمى المدى البعيد، فإّف تيار المدافعيف قد 
انطمؽ مف توجو اقتصادي باألساس، حيث اعتبر أّف دخوؿ تركيا سيوسع الفضاء 

  (2).تواالقتصادي األوربي ويساىـ في تقوي
ذا كاف البعد االقتصادي قد تصدر المواقؼ  المدافعة عف انضماـ تركيا، إالّ أّف البعد وا 

إذ إّف أىمية انضماـ تركيا إلى االتحاد األوربي يمكف ليذا األخير أف  لـ يغبالجيواستراتيجي 
يساىـ أكثر في تصدي وكبح التوترات والمشاكؿ التي تيدد المنطقة، كذا ضبط الوضع 

 3االستراتيجي إقميمًيا.

                                                                 

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  ،، القاىرةوغانالتجربة التركية من أتاتورك إلى أردإسماعيؿ محمد صادؽ،  -1
  .15 –13، ص ص 2012، 1ط

فتح اهلل ولعمو، تركيا واالتحاد األوربي، عف الموقع: -  2 
.12/04/2013، في  http://www.marocainsdumonde.gov.mg/document/turquie-ue-Maroc 

3- Vecdic Gonul, " L’intégration de la Turquies à la politique européenne de défense" : 
http://www.voltairenet.org/article 11382.html, vu le 28/0//2014. 

http://www.marocainsdumonde.gov.mg/document/turquie
http://www.marocainsdumonde.gov.mg/document/turquie
http://www.voltairenet.org/article%2011382.html
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وربي كاف لو مف اإليجابيات تراجع دور المؤسسة وسعييا لمعضوية في االتحاد األ
العسكرية في الحياة السياسية، نمو الحريات األساسية لألفراد خاصة فيما يتعمؽ بحقوؽ 

 األقميات.
قبؿ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السمطة كانت أي محاولة لمتغيير، ولو كاف 

دالة والتنمية إلى الحكـ منذ جوىري يتـ إجياضو مف طرؼ الجيش، ولكف بوصوؿ حزب الع
الديمقراطية  ،دخؿ النظاـ في تفاعالت وتبني ثالث قيـ أساسية وىي اإلسالـ 2002

 والعممانية.
أما الحياة الحزبية فاعتمدت تركيا عمى نظاـ الحزب الواحد منذ استقالليا إلى غاية 

عمى لتي مرت ا، أيف أقر الرئيس عصمت إينونو التعددية، وكانت اغمب الحكومات 1950
تركيا ائتالفية، إلى غاية وصوؿ حزب العدالة والتنمية الذي حصؿ عمى أغمبية المقاعد 

 (1)مقعد، وىو ما لـ يحدث في تركيا مف قبؿ. 550مقعد مف أصؿ  360النيابية بػ 
 المحدد االقتصادي:-ثالثا
افة إلى تعتبر صادرات المنتجات التركية مف أىـ مصادر الدخؿ القومي التركي، إض  

مصادر أخرى أىـ الصناعات في تركيا ىي صناعة المنسوجات، وأىميا السجاد والمواد 
الغذائية والمشروبات والكيماويات والسيارات. أما أىـ الثروات المعدنية التي تمتمكيا تركيا ىي 
الفحـ الحجري والفحـ النباتي والحديد والرصاص والنحاس والفضة، كما تعتبر مف أكبر 

معدف الكروـ في العالـ، كما يشكؿ القطف، التبغ، الزيتوف والحمضيات، العنب  منتجي
 والخضروات أىـ المحاصيؿ الزراعية، وتعد تركيا مف أىـ منتجي البندؽ في العالـ.

                                                                 

.16، ص بؽاادؽ، مرجع سإسماعيؿ محمد ص - 1  
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كما توفر السياحة موارد ميمة لتركيا، حيث تقدر بػ ثمانية مميار دوالر سنوًيا، أّما 
االتصاالت التي تعتبر مقدمة قطاع الخدمات فتساىـ قطاعات اإلنشاءات والمواصالت و 

 (1)مف الناتج القومي. %70بمقدار 

 المحدد العسكري:-رابعا

يعتبر األتراؾ شعب محارب وقوي يستطيع خوض الحروب في أي وقت، وفي أي  
 ظرؼ نتيجة البيئة التي عاش فييا وتاريخو القديـ.

، «سالم في الداخل سالم في الخارج»" ويتبنى الجيش التركي مبدأ أو شعار "أتاتورؾ 
نتيجة االنقالب العسكري المدعوـ مف قبؿ اليوناف لـ  1974فباستثناء تدخمو في قبرص 

يخض الجيش التركي أي حرب سواء مع الجوار اإلقميمي أو الدولي عمى الرغـ مف وجود 
محة التركية ثاني أكبر العديد مف النزاعات البرية والمائية مع دوؿ الجوار، تعتبر القوات المس

جيش في حمؼ الشماؿ األطمسي، بعد الواليات المتحدة األمريكية، وثامف أكبر جيش في 
العالمي  Fire power العالـ مف حيث عدد الجنود في الخدمة وفؽ تقريرات مركز 

 . 2014المتخصص في ترتيب الجيوش وقوة الدولة العسكرية لعاـ 

 وتقسـ القوات التركية إلى:

القوات البرية التركية ىي الثانية مف ناحية العدد في حمؼ الشماؿ  قوات البرية:ال -
فرد عامؿ،  000 402األطمسي بعد الواليات المتحدة األمريكية، بتعداد يصؿ إلى 

إْذ إّف الخدمة العسكرية اإللزامية ىي النظاـ المتبع في تركيا وتختمؼ مّدة التجنيد 
 جّند.باختالؼ المستوى التعميمي لمم

 ىيكمة كاممة في نياية الثمانينات. إعادة  خضعت القوات البرية لعممية

 
                                                                 

.53، ص بؽاطي التمولي، مرجع سامحمد عبد الع - 1  
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قطعة بحرية عاممة  183: القوات البحرية التركية تتكوف عمى حوالي القوات البحرية -
  (1)فرد عامؿ وتتبعيا قوة مف مشاة البحرية وحرس السواحؿ. 50000وتضـ حوالي 

ية ىي ثالث أكبر قوة جوية في حمؼ الناتو بعد : القوات الجّوية التركالقوات الجوية -
طائرة مف دوف طيار، ويتبع  28طائرة عاممة و 755امريكا وبريطانيا، وتتكوف مف 

طائرات إنذار  4تتكوف مف حمولة جوا،ملمقوات الجوية وحدة استطالع إلكتروني ال
ؿ ، ووحدات الطائرات مف دوف طيار، وتمكنت مف الدخو 737مبكر مف نوع بوينغ 

 A-400وًيا في مشاريع تصنيع طائرات حديثة مثؿ اإليربيس حيبوصفيا شريًكا 
، ولذلؾ تقوـ بتصنيع F-35المخصصة لمنقؿ العسكري، والطائرة المقاتمة األمريكية 

 محمًيا بترخيص مف أمريكا. F-160الطائرة 

ولكف خالؿ السنوات  معظـ أنظمة التسمح التي تستخدميا تركيا أمريكية المصدر،
األخيرة حاولت االعتماد عمى أنظمة التسمح مف دوؿ أخرى كألمانيا، روسيا، انجمترا، فرنسا، 
سرائيؿ. كما تعمؿ تركيا عمى صناعة أسمحتيا لتحقيؽ االكتفاء الذاتي، ويسعى الجيش إلى  وا 

 وضع إستراتيجيات ما يخمؽ األمف واالستقرار في المنطقة.

 سس السياسة الخارجية التركيةالمطمب الثاني: أ 

عمى الرغـ مف انتياء الحرب الباردة فقد استمر الخطاب التركي يتحرؾ ضمف الثوابت 
جزء مف المحور الغربي مع بعض التعديالت المحدودة في  نياأ أي النظر إلى تركيا عمى

 المكاف والزماف.
ري في التوجييات ولكف مع وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السمطة حصؿ  تغيير جذ

ية، حيث يحمؿ رؤية مختمفة إلى مكانة تركيا وموقعيا ودورىا في الساحتيف اإلقميمية يكالتكت
احمد داوود أغمو ميندس ىذه الرؤية الجديدة وواضعيا قبؿ وصوؿ الحزب  ؿوالدولية، يقو 

                                                                 

1- Natural ressources, « NRDC : US Nuclear in Europ », hams,M. Kristensen, 31 defense 
cancel, 2005. 
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سياسة إلى السمطة: إّنو مف دوف قراءة صحيحة لمظروؼ والمتغيرات الدولية ال يمكف فيـ ال
الخارجية التركية، ومف ثـ فيـ رؤيتيا اإلستراتيجية الجديدة، حيث جسد ذلؾ في كتابو الشيير 

 (1).2001الموقع الدولي لتركيا"، الذي صدر في عاـ  –"العمؽ اإلستراتيجي
ويرى داوود أغمو أف خروج تركيا بموقع ومكانة مف ىذه المرحمة مرتبط باعتماد رؤية 

السياسة الخارجية تقتضي أف تكوف قوة مركزية، كما يشير إلى ثالثة ديناميكية مؤثرة في 
عوامؿ ظيرت في التسعينات كانت معيقة أماـ أف تكوف تركيا قّوة مركزية مؤثرة: )اإلرىاب(، 
والمقصود حزب العماؿ الكردستاني وما حممو مف استقطابات داخمية، عدـ االستقرار 

 قة.السياسي واألزمات االقتصادية المتالح
 الجديدة: اخمس أسس لتركي

في الوقت الذي كاف الالعبوف العالميوف أوليـ الواليات  التوفيق بين الحريات واألمن: -
سبتمبر كانت  11المتحدة األمريكية يغمبوف االعتبارات األمنية، خاصة بعد أحداث 

تركيا البمد الوحيد الذي نجح في التقدـ عمى صعيد اإلصالح السياسي مف دوف 
 .االخرى فريط بالمتطمبات األمنية، وىذا ما جعؿ تركيا نموذًجا لمبمدافالت

  ير المشكالت:فبين تركيا وجيرانيا أو ما يسمى بتصالعالقة محاولة حل المشكالت  -

إخراج تركيا مف صورة البمد المحاط بالمشاكؿ والدخوؿ في صورة البمد ذو العالقات 
لسياسة الخارجية التركية قدرة استثنائية عمى الجّيدة مع الجميع، وىذا إف تحقؽ يمنح ا

 المناورة.
 إتباع سياسة خارجية متعددة األبعاد ومتعددة المسالك: -

د. حكف إتباع سياسة ذات بعد واممففي الظروؼ الدولية المتحركة الحالية مف غير ال
" في استقطاب الغرب/الشرؽ والشماؿ/الجنوب مصدر مشكمةوبدال مف اف تكوف تركيا "

" لممشكالت وبمد مبادر إلى مصدر حلسيا/أوربا والغرب/اإلسالـ تكوف عمى العكس "وآ
                                                                 

.2004، بيروت، ، خريؼ 116، العدد مجمة شؤون األوسطأنظر ترجمة لمعديد مف فصوؿ الكتاب في  - 1  
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طرح الحموؿ ليا، وبمدا يشكؿ مركز جذب يساىـ في إرساء السالـ العالمي واإلقميمي، 
المنظور ال يجب النظر إلى أي خيار عمى أّنو بديؿ عف اآلخر وال  اومف ضمف ىذ

 فسو عمى أّنو تناقض. التعاطي مع كؿ الخيارات في الوقت ن
عادة تعريف دور تركيا في الساحة الدولية: -  تطوير األسموب الدبموماسي وا 

" تصؿ بيف طرفيف بمد جسرلقد كاف التعريؼ الشائع في المرحمة الماضية أف تركيا "
 ".بمد مركزرحمة الجديدة ىي تركيا أال تكوف جسر "مفي ال
 موماسي إلى الحركة الدائمة:االنتقال من السياسة الجامدة والكمون الدب -

 الميمة لتركيا. العالـ التواصؿ مع كؿ بمداف
لى ىذه األسس الخمسة التي يحددىا داوود أوغمو، فإّف توفير األدوات الضرورية  وا 
لنجاحيا يتطمب أيًضا إعادة توجيو البوصمة الفكرية لموقع تركيا وجعميا منسجمة مع عمقيا 

متمثؿ في العالـ اإلسالمي ومنو العربي، بعدما ابتعدت عنو التاريخي والحضاري والثقافي ال
ة العثمانية، حيث أصبحت تركيا جزءا تابًعا لممنظومة الغربية نالسمطانييار منذ 

 (1)اإلسرائيمية.
بيف كؿ العوامؿ مركز وليذا تبنت تجسيدات جديدة لمسياسة الخارجية لتكوف دولة 

دبموماسية واقتصادية وثقافية، يرى داوود أغمو  المحيطة بيا، وىذا يقتضي مؤىالت وأدوات
أّف تركيا تمتمكيا بالتالي جّسدت تركيا عمى امتداد سنوات حكـ حزب العدالة والتنمية سياستيا 

 الجديدة وفقا لمتكتيكات التالية: 
 (:الناعمةقوة الدبموماسية )القوة -أوال

ف أف تبقى محصورة داخؿ أشار الرئيس التركي عبد اهلل غوؿ مرة أّف تركيا ال يمك
األناضوؿ، ففي ظؿ التحوالت اإلقميمية والدولية الخطيرة يصبح مف الخطأ أف تبقى أنقرة 

                                                                 

، الطبعة تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارجمحمد عبد العاطي،  -1 ، مركز الجزيرة لمدراسات، الدار العربية لمعمـو
  .138 –137ـ، ص ص 2010، 1
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متفرجة عمى ما يجري، وىي جزء يتأثر بما يجري بمحيطيا، وتؤثر بو ولعّؿ غزو العراؽ 
كاف رئيس  واحتاللو مف قبؿ األمريكييف كاف نموذج لمتأثر والتأثير المتبادليف. وغالًبا ما

الحكومة التركية رجب طيب أردوغاف يطمؽ شعارا أّف تركيا ال يمكف أف تجمس في المدرجات 
 وتتفرج عمى المعبة، بؿ يجب أف تكوف العًبا عمى أرض الممعب.

فتركيا عممت عمى تجسيد نيج القوة الناعمة أي الدبموماسية منذ المحظة األولى لتسمـ   
، وانتقمت إلى موقع الطرؼ المبادر ال 2002نوفمبر  03في  حزب العدالة والتنمية السمطة

 المنتظر لما يجري أو سيجري وظير ذلؾ في العديد مف القضايا منيا:
  سرائيؿ، والتواصؿ مع حركة حماس بعد فوزىا في الوساطة بيف باكستاف وا 

، واستقباؿ رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ 2007االنتخابات النيابية مطمع 
يا، لز عقرة، ومحاولة إدراج حماس في العممية السممية بدال مف حصارىا و في أن

ثـ مساعي تركيا المتكررة لمتوسط بيف محمود عباس وحركة حماس بعد 
 انفجار الخالؼ بينيما.

 سرائيؿ، ع ر االجتماع بالتوسط بيف السمطة الفمسطينية برئاسة محمود عباس وا 
 الرئيس غوؿ. الشيير بيف عباس وشمعوف بيرز بدعوة مف 

" تركي والسماح حتى لمرئيس اإلسرائيمي كامب ديفيدفيما يشبو " 2007في نوفمبر 
و"عباس" بالتحدث أماـ البرلماف التركي ليكوف أوؿ مسؤوؿ إسرائيمي يتحدث في برلماف دولة 

 مسممة.
 .التوسط في األزمة المبنانية 
 قناع فئات سّنية بالمشاركة في  السعي لخفض االحتقانات الداخمية في العراؽ وا 

 العممية السياسية الداخمية.
  االنفتاح الواسع عمى أرمينيا، وكسر الجميد في العالقة بينيما رغـ حساسية

 وعمؽ الخالؼ بينيما.
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  خفض التوتر في القوقاز بعد انفجار الصراع العسكري بيف جورجيا وروسيا
تقرار في منتدى التنمية واالس، وطرح تركيا مبادرة "2008في أغسطس 

 ".القوقاز
  قبوؿ خطة األميف العاـ السابؽ لألمـ المتحدة كوفي عناف لحؿ المشكمة

 القبرصية.
 .االنفتاح عمى العالقات مع اليوناف 

 المؤسسات اإلقميمية والدولية:-ثانيا
أدركت تركيا أىمية ودور المنظمات اإلقميمية في تعزيز االستقرار والتعاوف في 

زت تركيا تركيزىا عمى تفعيؿ منظمة المؤتمر اإلسالمي نظًرا ألىمية محيطيا اإلقميمي، فعز 
 األوضاع في المنطقة اإلسالمية، والسيما بعد غزو أفغانستاف والعراؽ.

 ةكذلؾ أصبحت تركيا عضوا مراقًبا في جامعة الدوؿ العربي. 
 .كما أّنيا مف مؤسسي ممتقى تحالؼ الحضارات بالشراكة مع إسبانيا 
 تخمؼ عف المشاركة في "االتحاد مف اجؿ المتوسط"، الذي دعا كما أنيا لـ ت

 .2009إليو الرئيس ساركوزي في 
 قوات حفظ السالم: -ثالثا

لـ تتردد تركيا في أف يكوف ليا حضور فاعؿ في بعض مناطؽ التوتر، حيث أرسمت 
ا ، ولتركي2009تركيا قوات سالـ إلى الصوماؿ، وقد وافؽ البرلماف عمى ذلؾ في فبراير 

 (1)مشاركة في قوات األطمسي في أفغانستاف في إطار عمميات مكافحة "اإلرىاب".
 
 

                                                                 

، ط ،، بيروتعودة تركيا إلى الشرق واالتجاىات الجديدة لمسياسة التركيةميشاؿ نوفؿ،  -1 ، 1الدار العربية لمعمـو
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 الترابط المتبادل: -رابعا
الذي مف شانو أف يحقؽ التعامؿ االقتصادي بيف دوؿ المنطقة، إْذ ترى تركيا أّف 
التعاوف االقتصادي ىو احد أسس السالـ في الشرؽ األوسط، واّف التعاوف االقتصادي يشجع 

 (1)مف الدوؿ العربية. عقد اتفاقية التجارة الحّرة مع سوريا والعديداالستقرار السياسي، لذا تـ 
 التعددية الثقافية-خامسا

ذىبية شرط أولي الستقرار المنطقة، مترى تركيا أّف الحفاظ عمى التعددية العرقية وال
خاصة عبر القنوات  األكثر فاعمية فيما يتعمؽ بمخاطبة اآلخريف ؽوتعد الثقافة مف الطر 

عمى التعددية المذىبية والعرقية شرط البد منو  اظالمدنية والشعبية، وترى تركيا أّف الحف
  (2)لتحقيؽ االستقرار والسالـ في الشرؽ األوسط.

 المطمب الثالث: أىداف السياسة الخارجية التركية

اؼ الرئيسية تسعى الدولة مف خالؿ سياستيا الخارجية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىد
التي يحددىا صناع القرار، ويقصد بأىداؼ السياسة الخارجية األوضاع التي تود أف تحققيا 

 الدولة في البيئة الخارجية بالتأثير في النسؽ الدولي أو الوحدات الدولية األخرى.
ويعد تحديد أىداؼ السياسة الخارجية لتركيا أو أي دولة أخرى، أمًرا متمبًسا نظًرا إلى 

وبة تعييف موضوعاتيا ومفرداتيا خاصة واّف ىذه الموضوعات تتغير بصورة دائمة، صع
ال  ؿواعفالثقافة، السياسة والبيئة الخارجية المفتوحة عمى  ،وترتبط بالبيئة الداخمية ونظـ القيـ

 (3)يمكف حصرىا.
 الخارجية التركية فيما يمي:السياسة  وتتمثؿ أىداؼ

 
                                                                 

ي، و دار مجدال ،، عمافاإلسرائيمية في ضوء اإلستراتيجية التركية الجديدة –العالقات التركيةعبد الكريـ كاظـ جميؿ، -1
 . 165–164، ص ص 2013، 1ط

.141–139، ص ص بؽامحمد عبد العاطي، مرجع س - 2  
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 األمن القومي:-أوال

ألمف القومي ىو اليدؼ الرئيسي ألي سياسة، وىو عبارة عف تحديد مصادر تحقيؽ ا 
التيديد الذي تواجيو وحدة الدولة واحتوائيا سواء كاف ذلؾ في الداخؿ أو الخارج، وعمى أي 
مستوى، فاألمف القومي عند تركيا مركب ومتعدد المعاني، وال يقتصر عمى القضايا المباشرة 

قضايا االجتماعية واالقتصادية، بؿ وحتى القضايا الرمزية الخاصة، بؿ يتسع ليشمؿ ال
 9بتاريخ  2945وقع  والسموكية والثقافية المختمفة، وقد حدد قانوف األمف القومي لتركيا

مفيوـ األمف اإلقميمي بالدفاع عف الدولة وحمايتيا مف التيديدات الداخمية  1983سبتمبر 
ني والوحدة، وكؿ المصالح والحقوؽ التعاقدية في والخارجية لمنظاـ الدستوري والكياف الوط

البيئة الدولية، وعمى كافة األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وىذا ما يجعؿ مثال 
 (1)مشكمة األكراد في تركيا تدخؿ ضمف سياؽ األمف القومي.

 وىنا يمكف أف نميز بيف مستوييف بيف مستوييف لألمف القومي في تركيا: األّوؿ
خارجي أو دفاعي يتعمؽ بمواجية التيديدات والتحديات الخارجية، وغالًبا ما يتولى  الجيش 
االستجابة الرئيسية ليا، والثاني داخمي يتعمؽ بمواجية متطمبات االستقرار الداخمي ومواجية 

والجنائي، وتتوالىا في حيف الشرطة   يالتحديات األخرى ذات الطابع االجتماعي، القانون
    (2)ات المساندة وىي األجيزة المنفذة.والقو 

 التكامل الداخمي:-ثانيا

يعتبر التكامؿ الداخمي ىدًفا مف أىداؼ سياسة األمف القومي، والسياسة الخارجية  
تعزز ذلؾ خالؿ زيادة تفاعالتيا الخارجية بيدؼ الحفاظ عمى وحدة تركيا مف الناحية 

امات في التكوينات االجتماعية يشكؿ ىاجًسا الجغرافية واالجتماعية، فالتخوؼ مف أي انقس

                                                                 

"، دراسة التركية تجاه القضية الفمسطينية في ظل حكم "حزب العدالة والتنمية السياسة الخارجيةياسر يشير العشي،  -1
  .66، ص2014د.ب.ف،  ،جامعة األقصى، مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير والعالقات الدولية
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لدى صانعي القرار في السياسة الخارجية التركية خاصة في ظؿ وجود مشكمة األكراد 
 ومطالبتيـ باالنفصاؿ.

وتحقيؽ التكامؿ الداخمي التركي يستدعي التعاوف اإلقميمي مع الجوار الجغرافي لحؿ 
عماؿ الكردستاني كاف ميدًدا لمتكامؿ وعامؿ المشكالت اإلثنية، اإلرىاب والمياه، فحزب ال

إْذ تتيـ ىذه األخيرة مف طرؼ كيا باحتضانيا الضغط الداخمي النفوذ بيف تركيا وسوريا، تر 
 سوريا باحتضانيا لمحزب االنفصالي، وتحريضو عمى أعماؿ العنؼ الداخمي، بغية الضغط

 (1)يجية مع الكياف الصييوني.عمى الحكومة عنصر داعـ لبناء تركيا عالقات إستراتالداخمي 
 الدولة النموذج: -ثالثا

إّف أىـ ىدؼ مف أىداؼ السياسة الخارجية التركية ىو اعتبار تركيا دولة نموذجا 
لمبناء السياسي والحداثي، خاصة أّنيا تقع في منطقة متوسطية ما بيف الشرؽ والغرب، ويرى 

عمى أّنيا دولة طرفية بميا ب الباردة وما قود أغمو أّنو كاف ينظر إلى تركيا طيمة الحر داأحمد 
وجسرية تربط بيف الشرؽ والغرب، ما فرض عمييا االبتعاد عف األزمات األمنية، وفي ظؿ 

تبمورت نظرة جديدة لمموقع الجغرافي التركي، الذي  2001سبتمبر  11تغير األحداث  بعد 
ة األتراؾ بيذه النظرة رسالة وسعو الوصوؿ بتركيا إلى مصاؼ الدولة النموذج، ويقوـ الساسب

مزدوجة موجية أوال إلى المنطقة اإلسالمية في الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى والقوقاز 
وغيرىا كبديؿ لمنماذج السائدة لدييا، وىي نظـ فاشمة ومتأخرة في نظرة تركيا والغرب، وىي 

قة اإلسالمية، وىو ثانية نحو الغرب الذي يرى ضرورة ماسة لمتغيير الشامؿ في المنط ةموجي
مف الحالة الراىنة  والبدائؿ الراديكالية المحتممة التي تيدد وتطرح تحديات محتممة  ؼو خيت

 (2)لمصالحو اإلستراتيجية في العالـ اإلسالمي.

                                                                 

، قدمت ىذه الدراسة استكماال لمتطمبات 9002 –9009تجاه سوريا السياسة الخارجية محمد عبد العاطي التمولي،  - 1
  .113، ص 2011جامعة األزىر، كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية،  ،الماجستير في دراسة الشرؽ األوسط، غزة
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ويبدو أف األتراؾ يجتيدوف في ىذا االتجاه ومنيـ مف يعتقد أّف تركيا نموذج حًقا، وىـ 
 التالييف: فتيـ ىذه في االتجاىييحددوف مضموف ىدفيـ ىذا ومقول

نموذج لمشرؽ األوسط وآسيا الوسطى في االتجاه نحو الغرب، ذلؾ أّف دولة إّف تركيا  -
الدولة المعنية التي تجد في مسار التطور عمى الطريقة األوربية، وتستورد تجاربيا 

دة مف تركيا حالة يمكف دراستيا واالستفافي السياسية التنموية والتكنولوجية، ترى 
 تجاربيا.

أّف تركيا دولة نموذج لمغرب اتجاه الشرؽ األوسط، ذلؾ أّف الغرب يعتبرىا الدولة  -
المسممة الوحيدة التي تشيد تجربة ديمقراطية وتداوال سممًيا عمى السمطة، وانفتاًحا 
عالمًيا وتكنولوجًيا عمى الغرب، ولذلؾ يفترض أف يحافظ الغرب عمى دعـ  ثقافًيا وا 

تركية مقابؿ شرؽ أوسط وآسيا الوسطى اإلسالمييف والمختمفيف، ويعانياف التجربة ال
االضطرابات السياسية واالجتماعية، واالنغالؽ الثقافي واالتجاىات المتزايدة 

 (1)لمعنؼ.
فاعال في طرفا ولذلؾ قامت تركيا بأدوار إقميمية متمّيزة في فترة وجيزة، إذا كانت   -

سرائيؿ. كما القضية الفمسطينية، ودعمت مفاو  ضات غير مباشرة بيف سوريا وا 
فرضت تركيا نفسيا عمى إسرائيؿ بالشراكة مع مصر في رد العدواف عمى غزة عاـ 

 ، إضافة إلى مساعييا الحقيقية نحو الصمح بيف حركتي فتح وحماس.   2012

 األىداف االقتصادية: -رابعا
ؿ السياسة الخارجية التركية، يمثؿ االقتصاد السياسي واحد مف المداخؿ الميمة في تحمي

لذا اىتـ حزب العدالة والتنمية بالجانب االقتصادي في  برامجو الحكومية التنموية منذ توليو 
، إدراًكا منو بأّف االقتصاد ىو المنفذ لتركيا خاصة وأّف ىذه األخيرة مّرت 2002الحكـ عاـ 
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 %9,4القومي اإلجمالي ، وكانت أبرز مالمحيا انخفاض الناتج 2001بأزمة خانقة عاـ 
 (1).1945، وىو ما كاف أسوء أداء لالقتصاد التركي منذ عاـ 2001خالؿ عاـ 

داري ومالي،  لذلؾ شرعت تركيا في تنفيذ سياسة االنفتاح واإلصالح اقتصادي وا 
، واألطر اإلرشادية لمعممية االقتصادية دور الدولة في ةوغيرت العديد مف المبادئ التوجييي

وقد انعكس ذلؾ عمى الحياة االقتصادية بزيادة اإلنتاج والصادرات، وتحسف تسيير االقتصاد. 
مميار  25في المؤشر االقتصادي التركي، كما حصمت عمى دعـ احتياطي خارجي بمغ 

 (2)دوالر لدعـ برنامج اإلصالح، وقد حققت نمًوا اقتصادًيا متمّيًزا.
رئيس الحالي إلى أّف االقتصاد ويشير رجب طيب أردوغاف رئيس الوزراء السابؽ وال

أصبح موجًيا لمسياسة، بعد أف كانت العالقات تخضع العتبارات سياسية، قامت تركيا بفؾ 
االرتباط بيف السياسة واالقتصاد، لجية أّف التوتر  في العالقات التركية السورية خالؿ 

، وعالقات 2011سنوات النزاع بينيما، وكانت محفزة لتحسيف العالقات بيف البمديف قبؿ 
عزز بيف االقتصاد والسياسة، أي وضع المالتفاعؿ اإليجابي دافع لبناء نوع مف االرتباط 

السياسة في خدمة االقتصاد لدرجة أف تركيا وسوريا مثال أنشأتا مجمس التعاوف االستراتيجي 
يؽ المستويات اإلدارية العميات تحت رعاية ورقابة وتنسبيف جمع الو غرضالمشترؾ، وكاف 

المستويات العميا لمسمطة، لدى الجانبيف مف أجؿ تجاوز العقبات اإلدارية والقانونية التي مف 
 (3)أجميا أعاقت التعاوف بينيما.

تساىـ العديد مف العوامؿ في صياغة السياسة الخارجية التركية منيا الموقع الجغرافي 
آسيا، الذي مّكف تركيا مف االنفتاح الفريد، الذي يتوسط قارات العالـ الثالثة إفريقيا، أوربا و 

عمى جوارىا الجغرافي القريب، ولعب دور إقميمي فّعاؿ خاصة في منطقة الشرؽ األوسط، 
القتصاد والصعود بو إلى مراكز اإضافة إلى القوة البشرية الفتية التي ساىمت في تطوير 
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قرار السياسي الداخمي، متقدمة عمى المستوى العالمي، والقوة العسكرية التي ساىمت في االست
 وأعطت مكانة لمجيش التركي عمى المستوى اإلقميمي.

ومف اجؿ لعب دور إقميمي ميـ في الشرؽ األوسط يتناسب مع قدرات تركيا 
وطموحات صّناع قرارىا، صاغت عّدة مرتكزات تبنى عمييا السياسة الخارجية في المنطقة، 

ؿ الطرؼ التركي في المحيط العربي، تصغير المشكالت التي ساىمت في تقبعمى رأسيا 
فاستطاعت تركيا االنخراط في أمور الشرؽ األوسط بكؿ أطيافو العربية والغير العربية 
)إيراف، إسرائيؿ(، وجمبت أطراؼ النزاع نحو طاولة المفاوضات رغبة منيا في إحالؿ السمـ 

 واألمف في المنطقة.
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 عمى العالقات التركية األمريكية  داكر األ  تأثيرحدود المبحث الثاني: 

حد المفاتيح الميمة لفيـ السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط وذلؾ ليس أتمثؿ تركيا 
نما أيضا بسبب قدرة ا  فقط بسبب البعد االستراتيجي لتركيا والذي أعطاىا ميزة تنافسية عالية و 

باعتبارىا الشريؾ األمثؿ الذي يمكف  تركيا الفائقة عمى تقديـ نفسيا لمغرب والواليات المتحدة
االعتماد عميو لذا فقد دخمت أنقرة  في شراكة إستراتيجية طويمة المدى مع الغرب والواليات 
المتحدة  بشكؿ جعميا بمثابة حجر زاوية في أي سياسة أمريكية تجاه الشرؽ األوسط بالرغـ 

ي مرحمة ما بعد الحادي عشر مف أف العالقات األمريكية التركية قد شيدت توتر ممحوظا ف
مف سبتمبر إال أف الخيط الناظـ ليذه العالقة يؤكد أف كال الطرفيف كاف حريصا عمى أف 
تؤثر خالفاتيا عمى الشراكة اإلستراتيجية بينيما ما دفعيما إلى إعادة تقييـ العالقة بشكؿ 

 فجوة الخالفات ويزيد مف مساحة االلتقاء. ؽيضي
 :لعالقات التركية األمريكيةواقع ا األول: المطمب 

عمى الرغـ مف حالة الصعود واليبوط التي شيدتيا العالقات االمريكية التركية طيمة 
قد شيدت تغييرا ممحوظا في ديناميات  0220سبتمبر  00نصؼ قرف إال اف مرحمة ما بعد 

 ىذه العالقة.
ميـ في المنطقة رغـ أف الواليات المتحدة األمريكية تنظر لتركيا كحميؼ استراتيجي 

وصحيح أف الصراع األمريكي اإليراني المستقؿ عمى أراضي العراؽ أعاد أىمية التحالؼ 
التركي األمريكي لمواجية النفوذ اإليراني المتزايد في العراؽ وتوفير غطاء تركي ألي ضربة 
أميركية محتممة ضد إيراف، إال أف يبقى لخصوصية التجربة الكردية في العراؽ وحرص 

واليات المتحدة األمريكية عمى إنجاحيا بما فييا تركيا مف تخريبيا أو إلغائيا، وىو ما أثبتتو ال
السنوات الماضية. لقد باتت خطوط حمراء لـ يعد بإمكاف تركيا تجاوزىا وىذا الواقع قد 
يصيب تركيا باإلحباط ثانية مف السياسة األمريكية المتبعة حياؿ أكراد العراؽ ولكف مف 
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لمحكومة التركية أف تبحث عف وسائؿ جديدة لتطوير تعامميا مع ىذا الواقع الجديد قبؿ  المفيد
 .(1)فوات األواف

بالتالي رفضت تركيا أف تكوف بنفسيا حميفا مع الواليات المتحدة األمريكية في حرب 
يا الخميج الثالثة أصاب اإلدارة األمريكية بالدىشة في ظؿ اعتقادىا بأف تركيا كانت مدينة ل

؛ فالمخاوؼ التركية بشأف 0220بالمساعدة في انتعاشيا مف األزمة االقتصادية في عاـ 
تداعيات اإلطاحة بصداـ عمى الكرد تفسير اتجاه الجنراؿ أوزقوؽ )رئيس أركاف القوات 
المسمحة التركية( مف أف ىذه الحرب ليست حربنا وىذه المسؤولية ليست مسؤوليتنا فظيور 

الكردستانية في أعقاب حرب الخميج الثالثة باإلضافة إلى تقدمو مف جزء  الحكومة اإلقميمية
قائـ بحكـ الواقع مف العالـ إلى جزء فاعؿ باالعتراؼ الدولي كإقميـ بحكـ ذاتي مقبوؿ قانونا، 
دفع تركيا إلى أف تكوف أكثر قمقا بشأف قضيتيا الكردية الحالية ويمكف اف يكوف الجيش 

ؿ أي تقميد مف جانب الكرد لنموذج الحكومة اإلقميمية الكردستانية التركي غير مستعد لقبو 
وعمى ىذا األساس تجاىمت أنقرة مرة أخرى مطالب حزب العماؿ الكردستاني بوقؼ إطالؽ 

بما وافقت الحكومة التركية عمى مطالب الجيش بعمميات المطاردة  0222النار في نوفمبر 
بالتالي منحت أي  0222الحزب في ديسمبر الشديدة في شماؿ العراؽ ضد متمردي ىذا 

 (2)حوار بشأف القضية الكردية.
 :الرأي العام التركي

رغـ أىمية المساعدات التي تقدميا اإلدارة األمريكية لتركيا سواء كانت اقتصادية أو 
عسكرية ورغـ دعميا لالنضماـ لالتحاد األوروبي، فإف الرأي العاـ التركي ينظر ألمريكا 

                                                                 

 .154، صالمرجع نفسو - 1
 .491-490 ص ماريانا خاروداكي، مرجع سابؽ، ص - 2
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تحمؿ قدرا مف الكراىية والعداء، وتعمقت المشاعر المعادية لألمريكييف في  نظرة سمبية
 .(1)0223أوساط الشعب التركي في العقد الماضي بعد غزو العراؽ في 

فكثيرا ما اعتبرت الصحافة التركية أف ما يحدث في العراؽ ىو مؤامرة صييونية 
تركيا واعتبرت كذلؾ التفجيرات  أمريكية تيدؼ إلى السيطرة عمى الشرؽ األوسط بما في ذلؾ

اإلرىابية التي شيدتيا تركيا كأحد تداعيات االحتالؿ األمريكي لمعراؽ، فقد أصبح الرأي العاـ 
التركي يرمي الموـ عمى الواليات المتحدة باعتبارىا سببا في إنجاز المشاكؿ في تركيا 

ا بالنسبة لألتراؾ ىو ومحيطيا، كذلؾ كاف أحد تداعيات الغزو األمريكي لمعراؽ وأخطرى
، التي كانت "تمزؽ الوطف التركي" 0202عاـ  (*)استدعاء الذكريات األليمة التفاقية سفير

بسبب ما شيدتو خالؿ األزمة وبعدىا مف عالقة تقارب حدود الشراكة بيف األمريكييف وأكراد 
وبمؤسس العراؽ وستظؿ ىذه العالقة تثير لدييـ الكثير مف اليواجس المرتبطة بالوطف 

 .(2)الجميورية وبحدودىا وفمسفتيا
إف المالحظ لألحداث التاريخية التي ميزت العالقات التركية األمريكية يرى أف العداء 
القائـ لدى الرأي العاـ التركي تجاه الواليات المتحدة األمريكية ال يتعمؽ  بإدارة محددة فرغـ 

جدوؿ أعماليا إال أنيا لف تستطيع تصنيؼ الواليات المتحدة لتركيا في مرتبة أعمى في 
التأثير عمى الرأي العاـ التركي إال إذا اعتمدت تركيا لغة خطابية أكثر إيجابية. ولكي يتـ 
تحسيف صورة الواليات المتحدة في تركيا تحتاج الحكومة التركية إلى أخذ زماـ المبادرة في 

األتراؾ مف  سمعروري أف يتطوير العالقات األمريكية التركية؛ وفي ىذا الصدد مف الض

                                                                 

، بيروت مركز الزيتونة لمدراسات واالستثمارات، أولويات خاطئة التقسيمات الخاطئة لمقوة األمريكيةفالنجاف ستيفاف،  - 1
 .9، ص2010

عقب الحرب العالمية األولى بيف  1920أوت  10معاىدة سفير: ىي معاىدة السالـ التي  التوقيع عمييا في - *
اإلمبراطورية العثمانية و حكومات الحمفاء ولكف المعاىدة رفضت مف قبؿ الحركة الوطنية التركية بزعامة مصطفى كماؿ 

، عمى أنقاض اإلمبراطورية العثمانية كاف رفض اتاتورؾ لتطبيؽ 1923ر أكتوب 29اتتورؾ، التي شكمت جميورية تركية في 
 بنود المعاىدة نابعا مف خسارة لحجـ ىائؿ مف المناطؽ التي كانت تابعة لمعثمانييف في حالة تطبيؽ المعاىدة.

 .310، ص2006 ، القاىرة، الييئة العامة المصري لمكتاب،تركيا البحث عن المستقبلياسر احمد حسف،  - 2
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حكومتيـ بأف الواليات المتحدة ىي صديقتيـ بدعميا عضوية تركيا في اإلتحاد األوربي 
وبمساعدتيـ ضد حزب العماؿ الكردستاني، فمعظـ األتراؾ يعتقدوف بأف الواليات المتحدة 

ات تدعـ في الواقع ىذه الجماعة اإلرىابية وأف األتراؾ يشاركوف نفس القيـ والمؤسس
 والمصالح مع الواليات المتحدة األمريكية.

ومف الممكف قياـ الواليات المتحدة بكؿ األمور الصحيحة مف اجؿ تركيا ولكف ال يمكف 
أف تتحسف تصورات تركيا تجاه أمريكا ما لـ يقيـ المسؤولوف في الحكومة التركية بإبراز 

وال يمكف إال لمتصريحات  وتأكيد ما تقوـ بو الواليات المتحدة مف أجؿ الشعب التركي
اإليجابية المحمية التي تشجع السياسات التي تتبعيا الواليات المتحدة أف تجذب األتراؾ 

 .(1)بصورة أكثر إيجابية تجاه الواليات المتحدة
 :محددات العالقات األمريكية التركيةالثاني:  المطمب

مية نياية الحرب العالسي " الناتو" عقب منذ انضماما تركيا إلى حمؼ الشماؿ األطم
الثانية بدت تركيا أشبو بالحصاف األسود بالنسبة لمغرب والواليات المتحدة التي سعت لتقوية 
عالقاتيا مع حميؼ استراتيجي ميـ ومؤثر جغرافيا وسياسيا وحضاريا وقد نسج كال البمديف 

 :باألخرى في عدد مف المحددات أىماعالقاتو 
 :المحدد االستراتيجي -أوال

نظر الواليات المتحدة االمريكية لتركيا باعتبارىا أحد المفاتيح االستراتيجية في المنطقة ت
القوقاز مرورا بالبمقاف والشرؽ االوسط وقد حرصت الواليات المتحدة  حتىالممتدة مف أروبا 

 توطدتعالقاتيا بأنقرة ودعميا عسكريا واقتصاديا وقد  توطيدطيمة نصؼ قرف عمى 

                                                                 

سونار جاغايتاي،  استمرار مشاعر العداء لمواليات المتحدة االمريكية، أسباب داخمية أ خارجية؟ معيد واشنطف*** - 1
 عمى الموقع:

-in-americanism-analysis/view/persistentanti-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
internalcauses-or-turkey.external  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/persistentanti-americanism-in-turkey.external-or-internalcauses
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/persistentanti-americanism-in-turkey.external-or-internalcauses
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لبمديف خالؿ مرحمة الحرب الباردة وما بعدىا خاصة في ظؿ تكيؼ الواليات العالقات بيف ا
 .0222المتحدة لوجودىا في منطقة الشرؽ االوسط عقب حرب الخميج الثانية 

ة الذي سعت مف خاللو واشنطف لتعويض شوطيمة التسعينات كانت تركيا بمثابة الكما 
إستراتيجية االحتواء المزدوج وقد تـ  النظاـ العراقي السابؽ بقيادة صداـ حسيف وذلؾ ضمف

ت عديدة لفرض حظر الطيراف عمى شماؿ ااستخداـ قاعدة " إنجرليؾ" العسكرية الجوية مر 
 .العراؽ

التي  كما لعبت تركيا دورا ميما ضمف مياـ قوات حمؼ الشماؿ األطمسي " الناتو"
 .السوفياتي سابقا االتحادسعت لحفظ األمف واالستقرار في وسط وشرؽ أرويا بعد تفكؾ 

 األمفوقد اعتبرت الواليات المتحدة األميركية أف تركيا جزء أساسي مف منظومة 
اإلقميمي في الشرؽ األوسط ويجب العمؿ عمى حمايتيا في مواجية أي تيديدات إقميمية 

يراف وعمى المستوى الموجيستي  أوسواء مف جانب صداـ حسيف  دوؿ الجوار سوريا وا 
الستخباراتي اد اتسمت العالقة بيف البمديف بدرجة رفيعة مف التنسيؽ األمني و فق يواالستخبارات

وفي  ؛وتـ تشكيؿ ىيئة مشتركة بيف البمديف لمتنسيؽ في العديد مف القضايا اإلستخبراتية
، زادت أىمية تركيا كالعب رئيسي في إطار 0220مرحمة ما بعد الحادي عشر مف سبتمبر 

وش اإلبف " الحرب عمى اإلرىاب" حيث تفاعمت تركيا مع المادة ما عرؼ إباف إدارة الرئيس ب
حمؼ ( مف معاىدة الدفاع الخاصة بحمؼ الناتو والتي تفرض عمى جميع األعضاء في ال2)

ساعة قامت  06ية دولة تواجو عدوانا خارجيا وخالؿ أقؿ مف تقديـ جميع أشكاؿ المساعدة أل
وي لمقوات األمريكية لبدء الحرب عمى أفغانستاف تركيا بتسييؿ استخداـ أراضييا ومجاليا الج

تمعب تركيا دورا محوريا في إطار اإلستراتيجية الجديدة  أف، ومف المتوقع 0220في أكتوبر 
 باراؾ اوباما لمعالجة الوضع في أفغانستاف. عيا الرئيس األمريكي الجديدتي وضال
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 :المحدد الكردي-ثانيا
( دورا ميما في توثيؽ PKK زب العماؿ الكردستانيلعب المحدد الكردي )الموقؼ مف ح

العالقات بيف واشنطف وأنقرة، حيث تدعـ الواليات المتحدة موقؼ تركيا مف الحزب وتعتبره 
ف تؤدي اإلطاحة بصداـ أ منظمة إرىابية لذا فقد تفيمت الواليات المتحدة مخاوؼ تركيا مف

ف دولتيـ المستقمة في الشماؿ وىو ما حسيف إلى تشجيع األكراد االنفصاؿ عف العراؽ وتكوي
مف عدد سكاف تركيا البالغ  02إلى  02قد يشجع أكراد تركيا والذيف يتراوح عددىـ ما بيف 

 .االنفصاؿ عف تركياو مميوف نسمة باالنضماـ إلى الدولة الوليدة  22حوالي 
اخر وقد وصؿ الدعـ األمريكي لتركيا في مواجية حزب العماؿ الكردستاني إلى أو  
 .(1)قاـ الحزب ببعض اليجمات داخؿ تركيا فحي 0222

حيث أعمنت الواليات المتحدة أف حزب العماؿ الكردستاني والحركات التابعة لو 
وجالف الخروج الكامؿ لمقضاء عمى حركة أ استراتيجيةمنظمات إرىابية بينما اتبعت تركيا 

حد كبير لسياسة التي تنتيجيا د تركيا إلى اكر أويمكف إرجاع الموقؼ األمريكي مف قضية 
ورغـ  ،سبتمبر 00تركيا وأيضا إلى خطابيا الموجو المناىض لإلرىاب خصوصا بعد أحداث 

أف الواليات المتحدة تعتبر مستعدة لدعـ المطالب والحقوؽ الكردية بسبب دور الوساطة في 
حميفيا  اآلفتركيا  إال أنيا ال تريد إزعاج ،واالجتماع الالحؽ مع المسؤوليف الكرد 22 أحداث

وبدال مف ذلؾ ففي إطار السياسة  أنقرةاإلقميمي الياـ وىكذا تريد تجنب التصادـ مع 
األمريكية لمحرب عمى اإلرىاب يدعـ الخطاب الرسمي األمريكي "حؽ تركيا في محاولة 

 .التعايش مع مشكمة اإلرىاب الخطيرة لمغاية في اإلقميـ الجنوب الشرقي لمبالد"
نفسو كاف مشروع بوش لمتحوؿ الديمقراطي يدعو الواليات المتحدة إلى اتخاذ  وفي الوقت

 .(2)لمتمييز بيف حزب العماؿ الكردستاني وقضية الحقوؽ الكردية في الدولة التركية األولىالخطوات 
                                                                 

 .152-151 ص محمد عبد العاطي، مرجع سابؽ، ص - 1
الغزالي، بيروت لبناف، شارع  )ترجمة خميؿ الجيوسي( دار ،الكرد والسياسة الخارجية األمريكيةماريانا خاروداكي،  - 2

 .485، ص2013، 1جوالف، أربيؿ، إقميـ كردستاف العراؽ لمطباعة والنشر، ط
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 :األروبي االتحادعضوية تركيا في -ثالثا
ط بسبب المزايا التي قد أمريكيا واضحا ليس فقىدفا لطالما كاف التحاؽ تركيا بأروبا 

نما أيضا بيدؼ جسر قوي بيف الشرؽ ا  و  ،تعود عمى حميؼ ميـ واستراتيجي ليا مف وراء ذلؾ
والغرب عبر البوابة التركية وكذلؾ إحداث التوازف االستراتيجي داخؿ االتحاد األوربي بيف 

يطاليا والقوى الجديدة األقرب لمح ةالقوى التقميدي ميؼ األميركي مثؿ تركيا مثؿ فرنسا وألمانيا وا 
وبعض دوؿ أروبا الشرقية مثؿ بولندا، لذا فقد بات انضماـ تركيا لالتحاد األوربي احد البنود 

وذلؾ بسبب التأييد القوي الذي تظيره واشنطف  ؛التركية-الثابتة عمى مائدة العالقات األمريكية
 .(1)ألنقرة في ىذا الصدد

اعتراؼ  ؿالمزيد مف السياسات التحررية بعد أوزا بالتالي توجو أردوغاف كاف نحو تنفيذ
ومف ثـ فسوؼ  ؛واعد بقضية كرد تركيا في إطار جيود الحكومة لالنضماـ لالتحاد األوروبي

تحافظ المطالب الكردية بالحقوؽ إلى تصؿ إلى مستوى الحكـ الذاتي مف جية واإلرادة 
 .(2)الدولة الموحدةمف تركيا اإلقميمي ما يسمى بأالتركية مف جية أخرى عمى 

 :المحدد االقتصادي-رابعا
نما سعت الواليات ا  البعد االستراتيجي فقط و  عمى األمريكية-لـ تقتصر العالقات التركية

المتحدة لتوطيد عالقاتيا االقتصادية بتركيا خاصة خالؿ النصؼ الثاني مف التسعينات التي 
دخمت تركيا  0220ففي عاـ تردية. موصمت فييا األوضاع االقتصادية بتركيا إلى مستويات 

في مرحمة مف الركود لـ تعرفو خالؿ نصؼ قرف حيث ىبط الناتج المحمي اإلجمالي بنحو 
4182  22في حيف فقدت الميرة التركية نحو  مف قيمتيا ونظرا الرتفاع الفساد الحكومي

اليات المتحدة فقد أوشكت تركيا عمى اإلفالس لوال تدخؿ صندوؽ النقد الدولي بدعـ مف الو 
 مميار دوالر. 2.2حوالي  راض أنقرةقإلنقاذ الوضع مف خالؿ ا
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ولـ تتحسف األوضاع االقتصادية في تركيا إال بعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية 
حيف تـ وضع برنامج لمخصخصة وزيادة االستثمارات األجنبية باالتفاؽ  0220لمسمطة عاـ 

سياحة بشكؿ ممحوظ وارتفعت قيمة العممة التركية مع صندوؽ النقد الدولي حيث انتعشت ال
 .وزادت قيمة االستثمارات األجنبية

بيف  Qualified Industrial Zone تـ تشكيؿ منظمة صناعية مشتركة 0220في عاـ 
عفاءات  واشنطف وأنقرة والتي أعطت المنتجات التركية مزايا تنافسية داخؿ السوؽ األمريكية وا 

العالقات التجارية بيف البمديف وتعد الواليات المتحدة ثاني أكبر  ضريبية ساىمت في زيادة
 .(1)شريؾ تجاري لتركيا بعد ألمانيا

 :المطمب الثالث: الرؤية األمريكية لمدور التركي في الشرق األوسط
الرئيس بوش االبف إال  يإذا كانت العالقة األمريكية التركية قد شيدت تواترا طيمة فترت

اإلدارة األميركية مف اف تستمر في النظر لتركيا كحميؼ استراتيجي ميـ ال أف ذاؾ لـ يمنع 
يمكف التفريط فيو ميما وصمت درجة الخالفات معو وقد زاد مف ذلؾ التحوؿ الذكي الذي 

التنمية في سياستيا الخارجية بإعطاء المزيد مف االىتماـ لمشرؽ و مارستو حكومة العدالة 
نما باعتباره احد المنافذ الميمة لتركيا في ا  د "حديقة خمفية" و األوسط ليس فقط باعتباره مجر 

انخراط تركيا في واضحا انو كمما  زاد  حاؿ رفض االتحاد األوربي عضويتيا بو، وقد بدا
 ميا كحميؼ يجبياسإعمييا وارتفع ممفات الشرؽ األوسط كمما ازداد الطمب األمريكي 

 استرضاؤه واالعتماد عميو.
تركيا ستظؿ احد المفاتيح الميمة لمسياسة األمريكية في  أفمف المحمميف وقد أكد الكثير 

 :أىميا منطقة الشرؽ األوسط والقوقاز وذلؾ انطالقا مف عدة اعتبارات
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الدور الميـ لتركيا كنافذة عمى محاور وبمداف ذات أىمية خاصة بالنسبة لواشنطف  -
يراف وسوريا وأرمينيا وجورجيا  وأذربيجاف ودورىا المحوري في مثؿ إسرائيؿ والعراؽ وا 

 .ا حتى اليند وروسياأروبحفظ االستقالؿ في الحزاـ الممتد مف وسط 

الموقع االستراتيجي لتركيا كممر بحري ومالحي يخترؽ البحر األسود وبحر القوقاز  -
 .والبحر المتوسط

وبا المتدادات النفط والغاز مف دوؿ أسيا الوسطى ألر  تتركيا باعتبارىا ممر احتياطيا -
 .( وذلؾ كبديؿ عف الخط الروسي الممتد عبر أوكرانياجيياف-سميفت-عبر خط )باكو

النظر لتركيا باعتبارىا نموذجا لدولة ديمقراطية مسممة لدييا تحالؼ وثيؽ مع   -
 .الواليات المتحدة وىو ما قد يحسف الصورة االمريكية في منطقة الشرؽ االوسط

اف تركيا اف تمعب دورا ميما في اكثر مف جية ليذه االعتبارات رأت واشنطف أف بإمك
وقد نشطت تركيا بشكؿ واضح خالؿ السنوات الثماني الماضية كي تخمؽ لنفسيا حيزا معتبرا 
في الشرؽ األوسط، ووسعت مف دوائر حركتيا الخارجية وقد شجعتيا واشنطف عمى ذلؾ 

 .(1)دةالدور الجديد لتركيا في الشرؽ األوسط لو مزايا عدي أفحيث رأت 
 لالعتباراتعمى ىذا النسؽ تركيا ليا موقع مركزي في االستراتيجية االمريكية ليس 

التي تنيض  ةة أيضا ومرد ذلؾ اف الرقعة الجغرافيبوليتيكياإليديولوجية بؿ لالعتبارات الجيو 
 ومركز دائرتياوراسيا عمييا تركيا كانت ومازالت المنطقة األ
الكونية المتحدة األمريكية( المنطقة األخيرة لسيطرتيا  وتعتبر القوة البحرية )الواليات

 (2)بسبب أنيا تحبس وتحاصر القوة البرية )روسيا( وتمنعيا لموصوؿ إلى البحار المفتوحة
وفيما يخص سياسات تركيا الشرؽ أوسطية يمكف القوؿ أف تركيا انطمقت مف عدة 

 أسس أىميا:
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ي ني في الداخؿ والخارج دوف اف يعمحاولة التصالح مع اإلرث اإلسالمي والعثمان -
ذلؾ محاولة أسممة الداخؿ التركي أو الدخوؿ في تحالفات اممية عمى المستوى 

نما محاولة تصحيح الصورة العربية عف تركيا كقوة غربية مقطوعة الصمة ا  الخارجي و 
 بمحيطيا الجغرافي واالستراتيجي

غربية في المنطقة واالعتماد محاولة إيجاد مسافة واضحة مع التوجيات والسياسات ال -
 .عمى الذات في تحسيف العالقة مع دوؿ الشرؽ األوسط بعيدا عف العباءة الغربية

نما محاولة ا  مف اجؿ تفجيرىا و ليس الدخوؿ بقوة عمى خط الصراعات في المنطقة  -
 .المبرد لمخالفات في الشرؽ األوسطالوسيط تيدئتيا والقياـ بدور 

طفافات والمحاور اإلقميمية مع االنفتاح عمى كافة تجنب الدخوؿ في لعبة االص -
 .ـ الصورة التركية كوسيط محايدعظالالعبيف بما ي

 (1).تجنب االنزالؽ لمعارؾ دينية أو مذىبية في المنطقة -

 :التركيير التوجو غيت
خر يواجو العالقات التركية األمريكية وىو احتماؿ حدوث تحوؿ في التوجو آتحدي 

ر في خفمف المحتمؿ أف تختار أنقرة اتجاه أ ،الخارجية التركية المستقبمية التركي أو السياسة
 سياستيا الخارجية ال يكوف محوره واشنطف فقد تختار سياسة محورىا:

االتحاد األوروبي تقوـ عمى أولوية العضوية في االتحاد األوروبي كرد فعؿ عمى  -0
 .المصالح األمريكية التي تتناقض مع المصالح التركية

و الموازنة بيف التفاعالت التعاونية واإلستراتيجية مع نطاؽ واسع مف القوى األخرى أ -0
 .تتميز بخبرة قوية في منطقتي أوراسيا والشرؽ األوسطو 

استقاللية قد تحقؽ  وأكثرإف الذكر والمنطؽ الذيف ييدفاف التخاذ موقؼ تركي جديد 
ف حزب العدالة والتنمية ألى ذلؾ أضؼ إ ،النفاذ إلى عمؽ المجتمع التركيفي بالفعؿ وبدأ 
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مشتركة وحده الذي أبدى رغبتو خاصة في اتباع ىذه السياسة بؿ أصبحت ىذه الرغبة ليس 
 .(1)السياسية التركية االطياؼبيف كثير مف 

أو المممكة المتحدة أو إسرائيؿ  األمريكيةال يمكف لتركيا االعتماد عمى الواليات المتحدة 
وما تفعمو ىذه القوى ينحصر في إشارة االضطراب في المنطقة  ستراتيجيةاإللتمبية احتياجاتيا 

يؤىميا لفعؿ ذلؾ ولف تجد ة لمشكالت تركيا وحدىا فتراثيا العثماني يحقيقحموؿ ليس لدييا 
الواليات المتحدة األمريكية بديال حقيقيا عف تكريا وسوؼ تضطر لقبوؿ دورىا الجديد في 

 (2).المستقبؿ
راقيؿ التي واجيتيا وستواجييا العالقات التركية األمريكية في المستقبؿ بالنظر إلى الع

حداث التوافؽ  فإف عمى حكومات الدوليتيف إيجاد أرضية مشتركة لمتفاىـ وتذليؿ الصعوبات وا 
الطرؼ األخر فقد تحتاج مصالح لتحقيؽ أىدافيـ المشتركة ويجب عمى كؿ طرؼ مراعاة 

 تتغير نظرة تركيا إلييا وتحافظ عمييا كحميؼ. ير كيغيالسياسة األمريكية إلى ت
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عمى العالقات التركية لمعراق  ةالمتحد الوالياتاحتالل تأثير المبحث الثالث: 
 وتنامي الدور الكردياألمريكية 

نقطة أساسية في تغيير تركيا عالقاتيا مع العراؽ ألنو  0223اعتبر غزو العراؽ في 
ضاع في العراؽ دوف الحاجة إلى الدور التركي المؤثر، في مف الصعب إعادة ىندسة االو 

حيف تحركت أنقرة باتجاه العراؽ ليس فقط استجابة لمرغبة االمريكية بقدر ما كاف استجابة 
لمحفاظ عمى مصالحيا القومية والتي تتمثؿ أوال في محاولة عالج تداعيات سقوط نظاـ 

 ؽ عمى أمنيا القومي.صداـ حسيف ومخاوفيا مف تأثير الفوضى في العرا
 :المطمب االول: التحول في العالقات التركية العراقية

في أواخر سبتمبر وجو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف دعوة إلى نظيره 
العراقي نوري المالكي لزيارة اسطنبوؿ لحضور المؤتمر القادـ لحزبو الحاكـ األمر الذي 

العالقات الثنائية بيف البمديف التي شاب بيا التوتر،  اعتبر بريؽ أمؿ وبادرة طيبة لتعزيز
ولكف المالكي رفض الدعوة مبررا موقفو بانشغالو في خطط سفر أخرى، وىكذا لـ يأت 
الضيوؼ العراقيوف مف بغداد بؿ مف أوبيؿ عاصمة "حكومة إقميـ كردستاف" حيث يعمؿ 

قت الذي تنجرؼ فيو بغداد االكراد العراقيوف عمى التقرب بشكؿ وثيؽ مف أنقرة في الو 
 بعالقاتيا بعيد عنيا.

أصدرت بغداد مذكرة اعتقاؿ  0200ومع انسحاب القوات االمريكية مف العراؽ في 
بحؽ نائب رئيس الجميورية السني طارؽ الياشمي بتيمة االرىاب وبعد بقائو فترة وجيزة في 

ـ اليارب عرضت تركيا منطقة "حكومة كردستاف" وقيامو برحمة قصيرة إلى قطر قبؿ الزعي
بمنحو حؽ المجوء ومنذ ذلؾ الحيف يجري الياشمي مقابالت متكررة مع رئيس الوزراء التركي 
ورئيس الجميورية ورئيس المخابرات إلى حيف أصدر اإلنتربوؿ "نشرة حمراء" تيدؼ إلى 

كيا تسييؿ إلقاء القبض عمى الياشمي، في حيف أكد رئيس الوزراء بشير أتااللي التزاـ تر 
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منحت أنقرة تصاريح لمياشمي والوفد المرافؽ لو تسمح ليـ  0200بحمايتو وفي اواخر يونيو 
 باإلقامة الدائمة في اسطنبوؿ.

ومع تفاقـ التوترات بشأف أزمة الياشمي، أجرى المالكي مقابمة مع صحيفة "ووؿ 
رئيس الوزراء ستريت جورناؿ" كشؼ خالليا مدى توتر العالقات العراقية التركية، بالتالي 

المالكي يسعى وراء أجندة موالية لمشيعة تدعميا إيراف قد كبحت العالقات التركية مع بغداد 
 ودفعت أنقرة إلى إعادة تقييـ موقفيا مف "حكومة إقميـ كردستاف".

حدث تحوؿ في العالقات التركية العراقية حيف قاـ مسعود بارزاني رئيس  0202وفي 
زيارة لتركيا منذ ست سنوات وبعد ذلؾ قامت تركيا بإنشاء قنصمية "حكومة إقميـ كردستاف" ب

 بأربيؿ ومنذ ذلؾ الحيف حصؿ تحسف في الحركة الدبموماسية.
وفي خضـ التوترات المستمرة بيف تركيا والحكومة العراقيةػ، نمت العالقة الوليدة بيف 

 (1)أربيؿ وأنقرة وأصبحت تمثؿ تحالفا غير معمف ضد بغداد.
 :تحول في العالقات بين البمدينعوامل ال

 ىناؾ عامالف إقميمياف قد عزز ىذا التحوؿ:
بمبادرة  0222: ىو تحقيؽ التقارب بيف "حكومة إقميـ كردستاف" وأنقرة منذ عاـ أوليما

مف االكراد كوسيمة لموازنة النفوذ االيراني في العراؽ ومواجية النزاعات المركزية في بغداد.  
االستراتيجية التدريجية والناجحة في الوقت نفسو فقد قدمت "حكومة إقميـ ومف أجؿ تنفيذ ىذه 

كردستاف" إغراءات عديدة لتركيا مثؿ منح مشاريع البناء الكبرى لمشركات التركية عمى سبيؿ 
المثاؿ مطارات أربيؿ والسميمانية ومف جانبيا عممت واشنطف جاىدة عمى تعزيز ىذا التقارب 

 ، خوفا مف اندالع صراع بيف تركيا و"حكومة إقميـ كردستاف".0223بعد غزو العراؽ عاـ 
: العامؿ الثاني واالكثر حداثة ىو عدـ االستقرار االقميمي النابع عف "الربيع ثانيا

العربي" وتأتي أنقرة في طميعة المعارضة لنظاـ األسد في سوريا كما أنيا تمتعض الدعـ 
                                                                 

مع العراؽ )تعزيز العالقات مع كردستاف يؤدي إلى ضعفيا مع  عالقات تركيا المتغيرة ،تاي وتايمر إيفانزياغسونر جا- 1
 .، ص 2012بغداد( معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى، أكتوبر 
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عمى اقتناع تاـ بأف طيراف ليا تأثير ونفوذ عمى  االيراني لدمشؽ وتشجعو بقوة، وتبدو تركيا
بغداد. لذا فإنيا أصبحت تؤمف بأف محور "شيعي" بقيادة إيراف آخذ في التشكيؿ عمى حدودىا 

 الجنوبية ويمتد مف العراؽ إلى سوريا.
وقد أدت وجية النظر ىذه الى قياـ أنقرة بالبحث عف حمفاء لمواجية ىذا المحور بما 

 ردستاف وسكاف العراؽ مف العرب السنة.في ذلؾ إقميـ ك
باإلضافة إلى ذلؾ "كثؼ حزب العماؿ الكردستاني" مف أنشطتو االرىابية في تركيا مما 

قتيؿ جراء أعماؿ العنؼ المرتبطة بيذا الحزب التركي وترى  222ادى إلى وقوع أكثر مف 
 (1) يدعمونو.أنقرة أف نظامي األسد وطيراف ىما المذاف يقفاف وراء ىذا التيديد و 

وقد كانت تركيا طيمة السنوات الثمانية الماضية بمثابة محطة رئيسية في مساعدة 
 القوات االمريكية الموجودة في العراؽ.

وقد كانت اليجمات التي قاـ بيا "حزب العماؿ الكردستاني" في العمؽ التركي أحد 
المستويات وقد سعت  العوامؿ الدافعة نحو توثيؽ التعاوف االمريكي التركي عمى كافة

الواليات المتحدة إلى تيدئة العالقة بيف تركيا وأكراد العراؽ مف خالؿ تشجيع العراقييف عمى 
التنسيؽ مع األتراؾ  حوؿ لينية التعاطي مع مسألة حزب العماؿ الكردستاني وقد أسفر ىذا 

 (2)التنسيؽ عف تأييد عراقي وكردي لالقتراب التركي في التعاطي مع الحزب.
إضافة إلى الثروة التي تمتمكيا "حكومة إقميـ كردستاف" في مجاؿ الطاقة عنصرا آخر 
قوي وعادة ما نظرت تركيا إلى بغداد عمى انيا المتعارض الوحيد حوؿ الصفقات الطاقة مع 
العراؽ. إذ يؤكد وزير الطاقة التركي تانريمدز أف انقرة تسعى جاىدة لمحصوؿ عمى موافقة 

فاؽ النيائي بشأف إبراـ أي صفقة بخصوص خطوط األنابيب مع حكومة بغداد  قبؿ االت
 "إقميـ كردستاف" بيد أف ىذا الضماف غير مؤكد عمى خمفية عالقة انقرة السيئة مع المالكي.
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 تموقع األكراد في الشرق االوسطخريطة تمثل : 1  خريطة
  guide.com-http://www.turquirالموقع: 

وقد كاف الدعـ التركي التمقائي لبغداد نابعا مف الخطر الذي شعرت بو أنقرة مف التيديد 
الذي يشكمو االكراد عقب الغزو األمريكي لمعراؽ بالتالي تركيا قامت بيجمات عسكرية في 

"حزب العماؿ الكردستاني" كما سعت تركيا في كؿ شماؿ العراؽ لضرب أىداؼ تابعة لػ 
مناسبة خشية نيوض القومية الكردية بتقويض مساعي األكراد العراقييف لمحصوؿ عمى حكـ 
ذاتي موسع، وذلؾ بإقامتيا عالقات وثيقة مع المجتمع التركماني في المنطقة والعمؿ عمى 

 الحد مف النفوذ الكردي في إقميـ كركوؾ المتنازع عميو.
في حيف اف البعد السياسي لمعالقات الثنائية قد أظيرت بالفعؿ  بعض عالمات التراجع 

، فعمى مدار األربعة 0202في الوقت الذي سعى فيو المالكي إلى إعادة انتخابو في عاـ 
أعواـ الماضية انتيجت حكومتو الموالية لمشيعة نحو المركزية وىي السياسة التي القت تأييدا 

http://www.turquir-guide.com/
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يث المبدأ إلى أف بدأ حكـ المالكي يميؿ نحو استبداد مقمؽ ذو طابع طائفي مف أنقرة مف ح
وقد كاف رئيس تكتؿ "العراقية" إياد عالوي ىو المفضؿ مف قبؿ تركيانا بسبب نزعتو القومية 

 العراقية وبرنامجو غير الطائفي.
بالتالي فضمت أنقرة في طميعة المفاوضات الخاصة بتشكيؿ الحكومة مع الموافقة 

يقضي بترؾ المالكي في منصب  0202االمريكية ابرمت األحزاب العراقية اتفاقا في نوفمبر 
 رئيس الوزراء مقابؿ تعيدات بإشراؾ تكتؿ العالوي في السمطة.

 (1)وىو االتفاؽ الذي لـ يحتـر المالكي معظـ بنوده. 
أربيؿ إلجراء وال يزاؿ مسؤولوف في وزارة الخارجية التركية يقوـ بانتظاـ بزيارات إلى 

مشاورات مع "حكومة إقميـ كردستاف" دوف أف يتوقفوا لزيارة بغداد وىو االمر الذي انتقدتو 
حكومة  المالكي ووصفت ىذه الزيارات بأنيا "محضورة" واعتبرتيا مكيدة ضد الحكومة 

 المركزية.
وضع  ومف جية نظر تركيا ىذه التطورات تجعؿ مف البرازاني حميفا رئيسيا ألنقرة ألنو

نفسو كثقؿ موازف لمنع حزب العماؿ الكردستاني مف إقامة جذور لو في سوريا ما بعدد 
 االسد.

 :المطمب الثاني: مستقبل العالقات بين تركيا وحكومة إقميم كردستان
يعد توسيع نطاؽ تعاطي انقرة مع "حكومة كردستاف" مناورة ميمة مف الناحية 

تحالؼ جديد في المنطقة خاصة إذا واصؿ بارازاني االستراتيجية مف شأنيا أف تعزز قياـ 
توجيو االكراد السورييف اتجاه محور تركيا "حكومة إقميـ كردستاف" ىذا ما يجعؿ العالقات ال 
تخمو مف العقبات ألف في الحقيقة ال تزاؿ معسكرات "حزب العماؿ الكردستاني" تعمؿ في 

إلقميـ كردستاف" تشعر بالحساسية مف  إقميـ حكومة كردستاف ومف جانبيا يبدو أف: "حكومة
 تعزيز العالقات مع تركيا خوفا مف استفزاز إيراف التي ليا ثقميا في المنطقة.
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 خريطة تمثل إقميم كردستان العراق: 4  خريطة
  guide.com-urquiehttp://www.tالموقع: 
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كما أف ىناؾ عقبة محتممة أخرى تتمثؿ في رغبة "حكومة إقميـ كردستاف" في قياـ أنقرة 
بإطالؽ حوار مع "حزب العماؿ الكردستاني" مما يعد أمرا بالغ الصعوبة في ظؿ المشيد 
ة السياسي التركي الحالي، والجدير بالذكر أف رئيس الوزراء التركي أردوغاف يضع خط

 (1).0206لخوض أوؿ انتخابات رئاسية مباشرة في البالد، المقرر إجراؤىا عاـ 
وفاز فييا  0200ونظرا لنتائج االنتخابات البرلمانية األخيرة في تركيا التي جرت عاـ 

فقط مف االصوات بالتالي مف الضروري أف يشعر  %6282حزب العدالة والتنمية بنسبة 
تو وقوميتو مف أجؿ حشد المزيد مف الدعـ وىذا إلى جانب أردوغاف بضرورة الرفع مف شعبي

االرتفاع اليائؿ في اعماؿ العنؼ التي يقوـ بيا "حزب العماؿ الكردستاني" تجعؿ الحوار 
 التركي مع ىذا "الحزب" شبو مستحيؿ.

ومع ذلؾ فقد بدأ قادة مف كال الطرفيف يفضموف قياـ عالقات أوثؽ بيف الجانبيف 
يرى المسؤولوف األتراؾ بأنو في حالة انجراؼ بغداد بعيدا عف المصالح  وبصورة غير عمنية

التركية فقد تقرر أنقرة "أخذ كردستاف تحت جناحييا" حيث تردد أف البرازاني نفسو اقترح ىذا 
 النوع مف العالقة المتبناة بينيما قبؿ االقتراح التركي.

مف الواليات  F-16دة مف طراز ونظرا ألف بغداد تقوـ بشراء الطائرات المقاتمة الجدي
المتحدة، فمف الممكف وضع ىذا التعيد عمى المحؾ، ومف جانبو عبر البرازاني عف مخاوفو 
مف احتمالية استخداـ بغداد ليذه الطائرات ضد "حكومة إقميـ كردستاف" في المستقبؿ. كما أف 

فاع عف "حكومة إقميـ المسؤوليف االتراؾ واالكراد أشاروا إلى أف أنقرة ستكوف مستعدة لمد
 (2)كردستاف" في حاؿ تدخؿ بغداد بقوة لالعتراض ىي الحكـ الذاتي الكردي.
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فتركيا تحاوؿ جـ الطموحات الكردية الخاصة باالنفصاؿ بإقميـ كردستاف تمييدا إلعالف 
دولتيـ المستقمة الحيمولة دوف انفجار األوضاع في مدينة كركوؾ التي تمثؿ إحدى "الرئات" 

 (1)ادية لتركيا بسبب ثروتيا النفطة.االقتص
مف ذلؾ العاـ ولقد  0221فالعالقات التركية العراقية بدأت بالتحوؿ في اواخر عاـ 

التقى المبعوث الرسمي لتركيا الى العراؽ مراد أوزبمؾ ومستشار أردوغاف الرئيسي لمسياسة 
 الخارجية أحمد داوود أوغمو مع مسعود البرازاني في بغداد.

اف أوؿ  اتصاؿ رسمي عمى مستوى عاؿ بيف المسؤوليف الترؾ والبرازاني منذ وىذا ك 
 أربع سنوات.

وقد كانت زيارة أوزجمؾ وداوود أوغمو بداية لسمسمة مف االتصاالت الرسمية مع حكومة 
إقميـ كردستاف أدت إلى تحسيف كبير في العالقات بيف أنقرة وأربيؿ بشكؿ خاص في حقؿ 

نمو الشراكة في ىذا المجاؿ  التي تبقى ىي االىـ بسبب اعتماد تركيا الطاقة باإلضافة الى 
 عمى إيراف وروسيا.

عمى  KRGواآلف ىناؾ عالقات متعددة االبعاد بيف تركيا وحكومة إقميـ كردستاف 
 المستوى الديبموماسي واالقتصادي والثقافي.

ع االقميـ كما أف وازدىرت تجارة تركيا م 0200وقد فتحت تركيا قنصمية في أربيؿ عاـ 
لوالية ديار بكر ذات الغالبية الكردية في الجنوب الشرقي  0203زيارة البرازاني نياية عاـ 

 KRGبالتالي إقامة روابط طاقة أقوى مع  KRGوتعكس تحوال في العالقات الثنائية بيف تركيا 
 في الداخؿ. اصبح أحد المكونات األكثر أىمية في محاوالت تركيا معالجة المسألة الكردية

 :زاوية النفط
توصمت تركيا وحكومة إقميـ كردستاف التفاؽ لبناء خط لنقؿ الغاز  0200في مايو 

وخطيف لنقؿ النفط مباشرة مف منطقة شماؿ العراؽ التي يسيطر عمييا الكرد الى تركيا بدوف 
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ح ىذه خطوة أخرى إلى األماـ، وستتي 0221موافقة بغداد، مما نقؿ التقارب الذي بدأ عاـ 
جيياف -االنابيب لمكرد لممرة األولى الوصوؿ مباشرة لمسوؽ الدولية، متجاوزيف خط كركوؾ

 الذي تسيطر عميو بغداد.
وقعت أنقرة وأربيؿ اتفاقية أخرى متعددة المميارات حوؿ الطاقة  0200وفيي أواخر عاـ 

ية، لكف عممية بدأ النفط الخاـ مف كردستاف العراؽ يتدفؽ الى االنابيب الترك 0203وفي 
التصدير الفعمي ليذا النفط مازالت تنتظر موافقة بغداد ومنحت حكومة إقميـ كردستاف مؤخرا 

 ستة شركات تركية تراخيص استكشاؼ النفط.
منحت حكومة إقميـ كردستاف شركة تركية ترخيص استيراد  0203وفي أواخر عاـ 

لتركية ببناء خط أنابيب غاز مف ا BOTASS. وقد بدأت شركة KRGالغاز الطبيعي مباشرة مف 
 حكومة إقميـ كردستاف إلى مدينة مارديف في الجنوب الشرقي مف تركيا.

سيعتمد بشكؿ كثيؼ عمى عالقاتو  KRGوتشير كؿ ىذه التحركات أف مستقبؿ اقتصاد 
مع تركيا، وحكومة إقميـ كردستاف غنية بالنفط والغاز الطبيعي، الذي يجب أف يستخرج  

السواؽ الغربية، وتشكؿ أنابيب النفط مف شماؿ العراؽ إلى الموانئ التركية عمى وينقؿ إلى ا
البحر المتوسط االدوات األكثر كفاءة واألقؿ كمفة لنقؿ النفط العراقي إلى أوربا وبذلؾ فإف 
صفقات الطاقة تشير لتحوؿ كبير في سياسة تركيا اتجاه حكومة كردستاف ولقد ولت األياـ 

 ا لكرد  العراؽ كجزء مف المشكمة اآلف ينظر إلييـ كجزء مف الحؿ.التي كاف ينظر في
ـ كردستاف في شماؿ العراؽ  بالتالي ىناؾ اآلف إشارات واضحة بأف تركيا ستدعـ حكومة إقمي
باعتبار اف أنقرة تحقؽ فائدة ضخمة مف مصادر الطاقة في االقميـ وزيارة البرزاني لديار بكر اشارة 

قميـ كردستاف العراؽ وخالؿ ىذه الزيارة ناقش  لمدى النمو الذي وصمتو العالقات بيف تركيا وا 
 .PKKالبرزاني مع أردوغاف قضايا مثؿ عممية السالـ بيف تركيا وحزب العماؿ الكردستاني 
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وأكدت الزيارة االندفاعية الجديدة لسياسة حزب العدالة والتنمية نحو تعميؽ العالقات 
 (1)مع حكومة كردستاف بشكؿ أكبر.

 :دور الواليات المتحدة في العالقات التركية العراقية
لقد كانت الواليات المتحدة األمريكية قمقة مف تآكؿ سمطة بغداد وعدـ فرض سيطرتيا 
عمى جميع أنحاء العراؽ، فقد حاولت واشنطف بيدوء وضع عقبات أماـ تقارب كردستاف مع 

ؿ تقفاف الواحدة إلى جنب االخرى انتبيت واشنطف أف أنقرة وأربي 0200تركيا، ففي مايو 
عندما اعمنت "حكومة إقميـ كردستاف" عف الخطة الطموحة الستغالؿ النفط والغاز وعندما 
ظيرت احتمالية وقوع مواجية عسكرية بيف بغداد وحكومة "إقميـ كردستاف" في يوليو، سعت 

ت الطرفيف مف واشنطف إلى تيدئة ما كانت تخشى أف يصبح نقطة التقاء كارثية بينف قوا
 شانيا أف تمزؽ العراؽ.

ولكف عالقة أنقرة مع االكراد العراقييف ال تحتاج أف ينظر ليا بمثؿ ىذه النظرة 
المتشائمة وعمى الرغـ مف أف العالقات بيف تركيا و"حكومة إقميـ كردستاف" قد وصمت إلى 

 مستوى كاف ال يمكف تصوره قبؿ سنوات قميمة.
توازنات متأصمة إف العالقة بف تركيا و"حكومة إقميـ إال اف العالقة تحتو عمى 

كردستاف" ضد بغداد ىي عالقة قوية  ولكنيا مف المرجح أف تبقى أيضا عند المستوى التي 
 (2)ىي عمو إذا ما استثنى نشوب صراع مفتوح بيف بغداد وأربيؿ.

قدـ ليـ فالواليات المتحدة االمريكية أصبحت تتحالؼ مع االكراد في شماؿ العراؽ وت
المساعدات في إطار تشكيؿ الخريطة السياسية في عراؽ ما بعدد صداـ، كما انفرد األكراد 
بشكؿ كامؿ عمى شماؿ العراؽ الى جانب المكاسب السياسية األخرى عمى الساحة السياسية 
العراقية حتى أصبح األكراد يتمتعوف بشبو دولة مستقمة في شماؿ العراؽ، وىو ما شكؿ 

                                                                 

(، المركز الديمقراطي العربي 2012-1991، دراسة لحالة األكراد )العالقات التركية العراقيةزينب ماىر السيد مرمي، - 1
 سا14:50عمى:  http://democraticac.de/p=18020 : عمى الموقع .21)قسـ الدراسات والعالقات الدولية(، ص 
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لتركا ومصالحيا السياسية في شماؿ العراؽ. ويكفي لمداللة عمى ذلؾ استالء  ضربة قاسية
 االكراد عمى مدينة "كركوؾ".

فالوجود االمريكي في العراؽ شكؿ عائقا كبيرا أماـ تركيا لموقوؼ بحـز ضد االنتياكات 
وتكرارا الكردية لممصالح التركية في شماؿ العراؽ، فقد حذرت الواليات المتحدة  تركيا مرارا 

 مف أي محاولة لمتدخؿ في شماؿ العراؽ.
وكاف لدى تركا مجموعة مف الخطوط الحمراء في شماؿ العراؽ التي يجب بأي حاؿ  

 مف االحواؿ أف يتـ االعتداء عمييا أو تجاوزىا مف قبؿ االكراد العراؽ وىي كالتالي:
د "كردستاف منع قياـ دولة كردية عمى أي جزء مف األراضي التي يعتبرىا األكرا .0

 التاريخية".

 الحيمولة دوف استالء األكراد عمى كركوؾ الغنية بالنفط. .0

الحيمولة دوف إنشاء فدرالية في العراؽ عمى أساس عرقي يمكف األكراد مف الحصوؿ  .3
عمى حكـ ذاتي مستقؿ وتكويف قومية مستقمة في الشماؿ والتي بدورىا ستشعؿ 

 (1)المطالب االنفصالية لألقمية في تركيا.

عدـ السماح لحزب العماؿ الكردستاني باستخداـ شماؿ العراؽ كقاعدة لميجوـ عمى  .6
 تركيا.

وضعت عممية انتياؾ المصالح التركية في شماؿ العراؽ تركيا أماـ موقؼ شديد 
الصعوبة، أصبح األكراد طرفا رئيسا فاعال في العممية السياسية العراقية مكنيـ مف الحصوؿ 

بات السياسية الكثيرة حيث حظي األكراد عمى دور مميز في كافة عمى العديد مف المكتس
 المؤسسات التي تشكمت بعد االحتالؿ االمريكي لمعراؽ.

وأصبحت عناصر حزب العماؿ الكردستاني تتحرؾ في شماؿ العراؽ بسيولة بسماح 
 كردي ومساعدة مف الطرؼ األمريكي.
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ية وتحسيف عالقاتيا بالواليات وىو ما دفع تركيا إلى إعادة صياغة سياستيا الخارج
 المتحدة االمريكية حتى تخرج مف ىذا المأزؽ.

فقد وافقت تركيا عمى ارساؿ قوات حفظ السالـ الى العراؽ بعد فتور شديد في العالقات 
مع الواليات المتحدة كما اتجيت الحكومة التركية إلى إعادة صياغة سياستيا اتجاه اكراد 

ديد لمعراؽ ما بعد صداـ حسيف، والتي واكبت معيا العديد مف العراؽ في ضوء الواقع الج
 (1)المتغيرات والتي مف اىميا السيطرة األمريكية عمى المشيد السياسي واألمني.

بالتالي وجدت تركيا وفي ظؿ الظروؼ المعقدة التي يمر بيا العراؽ أف الدخوؿ في 
مصالح التركية في شماؿ العراؽ شراكة مع اكراد العراؽ ىو أفضؿ وسيمة لمحفاظ وحماية ال

عف طريؽ ربط االقتصاد الكردستاني بتركيا وبالتالي ضماف اعتماد األكراد تجاريا عمى تركيا 
وبيذه الوسيمة يمكف ضماف محاربة حزب العماؿ الكردستاني والحفاظ عمى حقوؽ االقمية 

 التركمانية.

 التركية االمريكية:المطمب الثالث: األزمة السورية وتأثيرىا عمى العالقات 
 ، 2013عاـ ربيع مف ابتداءًّ "والشاـ العراؽ في اإلسالمية الدولة تنظيـ" صعود أدَّى
دلب وحمب والرقة الزور دير محافظات وبمدات مدف مف العديد في وانتشاره  اشتباكات إلى وا 
 مع سـالح الطرفيف مف أي محاولة حدود تصؿ لـ األكراد، والمقاتميف مقاتميو بيف متفرقة
 .اآلخر

 السوري الشرقي الشماؿ في وحمفاؤه "الديمقراطي االتحاد حزب" أعمف 2014 يناير وفي
 وتطوير واألمني الخدماتي العمؿ تنظيـ وجرى الكردية، المناطؽ إلدارة حكومة تشكيؿ
 مف بيف حادة سجاالت األمر وأثار ،"كردستاف غرب" ُسمِّي ما في الكردية السياسية األجيزة
 .سوريا عف "االستقالؿ" نحو خطوة هاعتبر 

 لتسيطر والموجستي العسكري األميركي الدعـ مف استفادت "الشعب حماية وحدات" إف
 واشنطف في حسابات األمر وعكس السوري، الشرقي والشماؿ الشماؿ مف ميمة أجزاء عمى
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 سوريا، في "الدولة تنظيـ" ضد بري لقتاؿ منَطمقًّا ترابيا متواصؿ كردي شريط إقامة في ترى
 عف أصالًّ  راضية وغير األمر، عف راضية غير تبدو التي أنقرة استفزاز الى األمر أدَّى ولو

 .السورية لألوضاع األميركية السياسية المقاربة
 الوضع آثار مف تخشى فيي بحذر؛ المذكورة التطورات مجمؿ عمى تركيا ردَّت وقد
 سيطرة بعد استقرارىا وعمى لمحدود مقابمةال الكردية مناطقيا أوضاع عمى اسوري المستجد

 بمظير الظيور تريد ال عينو الوقت في لكنيا المعابر، معظـ عمى الكردية الميميشيات
 (1).الدولة تنظيـ"ػ ل المساند
 في سوريا التركي التدخل أسباب

 بيف حدودىا عمى الدائرة كوباني/العرب عيف معركة في الحياد التركية الحكومة التزمت
 الذيف األكراد مف داخميا عمييا الكبير الضغط رغـ الكردية الشعب حماية وقوات الدولة ظيـتن

 .اإلرىاب بدعـ باتياميا وخارجيا القتمى، عشرات االحتجاجية مظاىراتيـ في سقط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمثل الموقع الجغرافي لكوباني )معركة كوباني( : 5  خريطة
 guide.com-http://www.turquie: المرجع

                                                                 
، 2015أوت 3ؿ شرؽ سوريا: حسابات الداخؿ ومعطيات الخارج"، مركز الجزيرة لمدراسات، زياد ماجد، "األكراد شما- 1
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 :الجنوبية حدودىا عمى كردي سياسي كيان تشكيل من أنقرة مخاوف 
 مع جغرافي تواصؿ عمى  )كبداية ذاتية إدارة أو إقميـ(  كردي سياسي كياف أي سيكوف : أوال 
 .تركيا في الكردية القضية وتدويؿ والتأثر، أثيرالت نوافذ يفتح مما وتركيا العراؽ أكراد
 عممية في أنقرة جيود يقوِّض قد مما مطالبيـ؛ سقؼ وارتفاع تركيا أكراد ودعـ تشجيع :ثانًيا

 الشرقي الجنوب مناطؽ في المحمية اإلدارة أو الذاتي الحكـ مطالب ويذكي الداخمية السالـ
 .الكردية األغمبية ذات
 أسسوا حاؿ في سوريا أكراد سينتيجيا التي السياسة مف واضحة تخوفات أنقرة لدى  :ثالًثا
 السوري النظاـ ومنيـ خصوميا، مع وتقاربيـ أنقرة مع خالفيـ ظؿ في سيما سياسيا، كياًنا
 قواتو عودة في يمانع ال إنو مؤخًرا مسمـ، صالح الديمقراطي، االتحاد حزب رئيس قاؿ الذي

 شروطب معو والتعاوف السوري لمشماؿ
 لمتدريب الكردستاني العماؿ لحزب إضافية مساحات الكياف ىذا يعطي أف تركيا تخشى :رابًعا

طالؽ  إلى السالـ عممية فييا وصمت فترة في منيا، انطالًقا ضدىا العسكرية  عممياتو وا 
 .مسدودة طريؽ
 وجغرافيا سياسيا عازاًل  إنشاؤه المزمع )الدولة دوف ما أو الدولة(الكياف ذلؾ يشكِّؿ قد  :خامًسا

 التركية التجربة عمى االستراتيجية وتأثيراتو مخاطره لو أمر وىو العربية، والدوؿ تركيا بيف
 (1).برمتيا
  العسكري والتدخل موقفيا لتغيير تركيا دعت التي األسباب أىم

 خط الجنوبية حدودىا عمى السورييف لألكراد سياسي كياف إقامة مشروع أف أنقرة ترى -9
 إف :القوؿ يمكف ىنا، .الذكر سابقة لألسباب القومي أمنيا معايير منظور مف أحمر
 اليجمات مستثمرة ،"مشكمة فافتعؿ مشكمة تحؿ أف أردت إذا" مبدأ وفؽ عممت أنقرة
 لتسخيف الكردستاني العماؿ وحزب الدولة تنظيـ مف كؿ   قبؿ مف ليا تعرَّضت التي

 .اآلمنة المنطقة فكرةل مواءمة أكثر وجعميا الحدود عمى األجواء
 الكردي والممؼ القومي، ألمنيا األبرز التيديد الكردستاني العماؿ حزب تركيا تعتبر -9

 مسؤوليتو وأعمف الحزب نفذىا التي اليجمات كانت ولذلؾ حساسية؛ ممفاتيا أكثر
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 الموقؼ لتغير سبًبا ممحوظ جمود مف السياسية العممية فييا تعاني فترة في عنيا
 .التركي

 استبداليا استراتيجيا يعني قد الذي (51+دوؿ (والغرب إيراف بيف النووي تفاؽاال -1
طالؽ المنطقة ممفات في بتركيا  العقوبات رفع بعد سيما اإلقميـ، في يدىا وا 

 عنيا االقتصادية
 بنسبة الحاكـ الحزب فييا تراجع والتي تركيا، في األخيرة البرلمانية االنتخابات نتائج -4

 ما وىو بمفرده؛ الحكومة لتشكيؿ المطمقة األغمبية مف رمتووح ،% 8.5إلى تصؿ
 وَحدَّ   )األميركية( والخارجية  الداخمية الضغوط مواجية في موقفو إضعاؼ إلى أدى
 .(1)الخارجية السياسة في استقالليتو إمكانية مف

 التركي-األميركي االتفاق
 أنقرة وضعت ،)داعش( ةالدول تنظيـ لمكافحة الدولي التحالؼ تشكيؿ عف اإلعالف مع

 عمى اآلمنة المنطقة مقدمتيا في الميدانية، المعارؾ في الفعمي النخراطيا شروط ثالثة
 :أىميا أىداؼ، لعدة تحقيًقا السورية،-التركية الحدود
 تواصؿ عمى يكوف الجنوبية، تركيا حدود عمى كردي سياسي كياف أي إعالف إعاقة -9

 يحمؿ المياه نحو ممر تشكيؿ ومنع والعراؽ، تركيا مف كؿ في الكردية المناطؽ مع
 .النفط نقؿ بخصوص استراتيجية أىمية

 تنظيـ مثؿ العديديف، خصوميا مف أي   مف انتقامية ىجمات أية مف الحدود حماية -9
يراف، الكردية، الشعب حماية وقوات الكردستاني، العماؿ وحزب داعش،/الدولة  وا 
 .األسد ونظاـ

 تطيير" حممة ومف السورييف، الالجئيف مف محتمؿ تدفؽ يأ مواجية في نفسيا تأميف -1
 مستقباًل  الكردية القوات بيا تقوـ قد والعرب  التركماف ضد "عرقي

 جًوا وحمايتيا السورية، لممعارضة وانطالؽ تموضع كنقطة اآلمنة المنطقة استثمار -4
 .األسد قوات مف
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دوف  واعتبرتيا خاصة، اآلمنة والمنطقة التركية الطمبات المتحدة الواليات رفضت
 .الصدد بيذا تركي طمب وجود إلنكار األمر وصؿ بؿ أولوية،

 وخصوًصا الجوية، العسكرية قواعدىا باستخداـ ليا بالسماح أنقرة واشنطف طالبت
 الطمب ىذا رفضت تركيا لكف السورية، الحدود مف القريبة أضنة محافظة في إنجرليؾ قاعدة
 خاللو مف فُتحت الطرفيف، بيف الحًقا أُبـر سري اتفاؽ عف تحدث الدوائر بعض أف رغـ

 األميركية طيار بدوف لمطائرات القاعدة
 قوات نفوذ وتحديد الدولة تنظيـ تراجع ىو الخطوات لتمؾ المباشر المعنى كاف فإ
 ىذه مف ابتداءً  األسد إسقاط سيناريو أي- تركيا المفضؿ السيناريو فإف الكردية الحماية
 في التركية لمقوات بري عسكري توغؿ بتوقع المبالغة ينبغي وال سياًل، يبدو ال -المنطقة
 :التالية لألسباب السورية، األراضي

 العسكري التورط بخطورة واالستراتيجية النظرية الناحية مف التركية الحكومة قناعة : أوال 
 تحميا وال األزمة ؽتعمِّ  ومذىبية إثنية أبعاًدا يحمؿ الصراع أف خصوًصا سوريا، في المباشر

 في "توريطيا" تريد مف ىي ُتسمِّيا لـ التي األطراؼ بعض أف تركيا تعتبر ذلؾ، مف أكثر
 مف الكثير ظؿ في المنطقة في واشنطف خطط مف التركي التوجس إلى يعيدنا قد مما سوريا؛
 .اإلقميـ في حمفائيا استبداؿ نيتيا عمى الشواىد
 المتحدة، الواليات مع السورية األزمة حؿ حوؿ الرؤية مىع اآلف حتى االتفاؽ عدـ :ثانًيا
 وتسميح تدريب مشروع تعثر بدليؿ لتركيا، االستراتيجي والحميؼ الدولي التحالؼ قائدة

 عمى واقتصارىا اآلمنة، المنطقة لفكرة الكامؿ األميركي الدعـ وغياب السورية، المعارضة
 لمقوات الفرات نير شرقي ميمة مناطؽ ترؾ مع األولي التركي التصور مف فقط جزئية رقعة

 وما اآلمنة لممنطقة السابؽ أنقرة تصور بيف الواضح الفرؽ يظيره الذي األمر الكردية؛
 .الصادرة التقارير وفؽ عميو االتفاؽ تـ

 االئتالفية الحكومة تشكيؿ محاوالت ظؿ في البالد، في السياسي االستقرار عدـ حالة :ثالًثا
 .االنتخابات إعادة لسيناريو إضافة فييا، المحتمؿ شريؾال بشأف والغموض

 تشكيؿ انتظار وتفضيميا حالًيا، موسعة عممية ألي التركي الجيش قيادة معارضة :رابًعا
 الحجـ بيذا قرار التخاذ المسمحة لمقوات جديدة قيادة وترقية الجديدة الحكومة
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يراف روسيا اعميود ومواقؼ السوري، المستنقع في التورط حسابات  :خامًسا  المحتممة، وا 
 (1).النووي االتفاؽ بعد خصوًصا
 سوريا في التركي لمتدخؿ أغمبيتو في التركي العاـ الرأي رفض: سادًسا
 واستطاؿ سوريا في عسكريا تركيا تدخمت حاؿ في المتوقعة االقتصادية االنعكاسات :سابًعا
 .البالد يف الحالية االقتصادية األزمة سُيعمِّؽ ما وىو األمر،
 قبؿ مف الحدود عمى أو التركي الداخؿ في انتقامية عمميات أية مف خوؼالت: ثامًنا

 .السوري النظاـ أو الدولة تنظيـ أو الكردية التنظيمات
 

نستنتج اف لالزمة الكردية في تركيا تأثير كبير عمى سياستيا الخارجية سواء عمى 
وص العالقات االمريكية التركية خاصة بعد المستوى اإلقميمي أو الخارجي، وعمى وجو الخص

وتشكؿ إقميـ كردستاف الذي أصبح يشكؿ ضغطا عمى الحكومة  0223احتالؿ العراؽ في 
 التركية فيما يخص مطالب أكراد تركيا.

بالتالي وبناء عمى كؿ ما تقدـ فإف تحديد مسارات السياسة الخارجية مستقبال في اي 
األرجح في ضوء المقومات التي تمتمكيا تركيا لكي  مف االتجاىات الثالثة يتوقؼ عمى

يؤىميا لمعب دور إقميمي وبما تنعكس عمييا بيئتيا الدولية واالقميمية حيث تبيف لنا أف تركيا 
 ستتأثر سمبا أو إيجابا في سعييا الدؤوب نحو دور إقميمي فاعؿ ومؤثر.

ىو العنصر االقوى في اليوـ تتجو نحو سياسة خارجية مستقمة بصورة متزايدة فتركيا 
 تركيا اليوـ، وتدعمو بصورة متزايدة أيضا أحداث داخمية اقميمية وعالمية.
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مف خالؿ تعرضنا لمختمؼ المراحؿ والمتغيرات التي مرت بيا االزمة الكردية في تركيا 
فرضيات التي مف اختبار ال اتمكن ،وتأثيرىا عمى سياستيا الخارجية سواء إقميميا أو دوليا

طرحناىا، واالجابة عمى االشكالية المطروحة في ىذا الشأف ، كما استطعنا عبر ىذا العرض 
 الخروج بمجموعة مف االستنتاجات ىي كالتالي:

انقرة ال تستطيع فجأة إقرار مطمب الحكـ الذاتي لألكراد ألف مثؿ ىذا اإلقرار سيؤدي  -
قامة دولة كردية مستقمة مف شأنيا تمقائيا إلى رفع سقؼ المطالب الكردية القوم ية وا 

قمب الخرائط الجغرافية في المنطقة حتى لو قاؿ حزب العماؿ الكردستاني إنو ال يريد 
مثؿ ىذه الدولة فضال عف أف مثؿ ىذا االقرار سيكوف لو تداعيات كبيرة عمى الداخؿ 

مؿ عمى تقسيـ التركي، وسيكووف كافيا التياـ حكومة العدالة والتنمية بالخيانة والع
 تركيا.

ير فتص ،إف انفتاح حزب العدالة والتنمية يتمثؿ في التوازف بيف االمف والديمقراطية -
المشاكؿ مع الجيراف، الديبموماسية االستباقية والوقائية، االلتزاـ بسياسة خارجية 

 متعددة األبعاد والدبموماسية المتناغمة.

ف ييكية والقضايا ذات االىتماـ المشترؾ بوخالؿ تطرقنا لواقع العالقات التركية األمر  -
الدولتيف، توصمنا إلى نتيجة وىي اف العالقات يغمب عميا الطابع األمني والمصمحة 

 المشتركة مع دوؿ الجوار.

االبعاد المتعددة حيث تمثؿ  ذاتما يتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية التركية  وىذا
 المتحدة االمريكية األضعؼ. توالوالياا يالعالقات االقتصادية بيف ترك

 األمريكيةالعالقات التركية  تأـزتؤدي إلى  واإلقميميةكما اف األحداث العالمية 
ىذه االحداث بالشأف االمريكي )االحتالؿ االمريكي لمعراؽ( أو بشأف  تعمقتخصوصا إذا 

 دولة حميفة ليا وعدـ مراعاة الواليات المتحدة االمريكية لممصالح التركية.
التي دامت أكثر مف نصؼ قرف فإف السياسة  األمريكيةالعالقات التركية  تستمر تىوح

 :عمىالواليات المتحدة االمريكية العمؿ  فعمىاالمريكية تحتاج إلى تغيير نظرة تركيا، وعميو 
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وبيف  نيايب المشتركةالكردية بما يتماشى والمصالح  المسألةسياستيا اتجاه  تغيير .0
 الة وجود حزب العماؿ الكردستاني مف شماؿ العراؽ.تركيا والعمؿ عمى إز 

رؽ أف تعمؿ الواليات المتحدة االمريكية عمى تخفيؼ التوترات في منطقة الش .0
حسف  سياسةي السياسة التي تنتيجيا تركيا )االوسط بتبني سياسة الحوار وى

 .الجوار(

 األوربي. دلالتحاتركيا  النضماـ دعمياعمى الواليات المتحدة االمريكية زيادة  .3

الباردة، حيث أصبحت أكثر  الحرب فترةاليوـ غير تركيا التي كانت إباف  تركيايبدو أف 
الخيط  سيبقىيكف فإف التحالؼ  وميماالواليات المتحدة األمريكية،  مواقؼ انتقائية حياؿ

وع تركيا والواليات المتحدة االمريكية ستعرؼ ن أفالعالقة، إال انو مف المؤكد  ليذهالناظـ 
 التي جمعتيـ مف قبؿ.الشراكة آخر مف الشراكة غير 
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 :استنتاجات
نستنتج اف الحكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغاف حاولت كسب الدعـ   -

األمريكي تطمعا إلى مزيد مف الدور والنفوذ االقميمييف في الشرؽ االوسط خاصة بعد الوالية 
التقى بالعديد مف زعماء أكراد تركيا وسط حديثو عف ضرورة ايجاد حؿ الثانية ألوباما الذي 

 سممي لمقضية الكردية في تركيا.
محاولة تركيا تسويؽ نفسيا في الغرب والمنطقة كنموذج إسالمي معتدؿ يمكف   -

 االعتماد عميو مف أجؿ تعميمو ودعمو.
عما لسياستو سعي أردوغاف إلى التحالؼ مع اكراد العراؽ وكسبيـ إلى جانبو د  -

قميـ  االقميمية في منطقة الشرؽ األوسط وعمى ىذا االساس تطورت العالقة بيف تركيا وا 
كردستاف بشكؿ غير مسبوؽ في الفترة األخيرة وال سيما مع زعيـ إقميـ كردستاف العراؽ 
مسعود البرزاني إلى درجة اف ىناؾ مف يتحدث عف صفقة بيف أردوغاف والبارزاني بيذا 

مونيا: اعتراؼ تركيا بدولة كردية في العراؽ مقابؿ دعـ االكراد لسياسة تركيا الخصوص مض
يراف.  االقميمية وتطمعاتيا اتجاه سوريا والعراؽ وا 

محاولة كسب أكراد سوريا إلى صؼ سياستو ودفعيـ إلى االنخراط في معركة إسقاط   -
اتجاه المنطقة نظرا حيث باتت األزمة السورية تشكؿ أكبر تحدي لسياسة اردوغاف  ،النظاـ

ألىمية سوريا في االستراتيجية التركية وتداعيات ىذه االزمة عمى السياسة التركية عمى كافة 
 .المستويات

سعي اردوغاف إلى كسب أكراد سوريا إلى جانبو فإنو عبر المعارضة السورية   -
ء المكوف السياسية )المجمس الوطني( والعسكرية )الجيش الحر وجبية النصرة( يحاوؿ إقصا

الكردي عف الخريطة السياسية المستقبمية لسوريا، كما بدا ذلؾ واضحا مف جميع مؤتمرات 
 المعارضة السورية التي عقدت في تركيا.
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تركيا تريد أف تقوؿ لمغرب وال سيما أروبا إنيا بسعييا لمتوصؿ إلى وثيقة لحؿ   -
ف نموذجيا  القضية الكردية في تركيا، أنيا الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وا 

الديمقراطي قابؿ لألخذ بو. بالتالي  ىنا تريد تعزيز موقفيا التفاوضي بشأف قضية االنضماـ 
 الى العضوية األوربية بعد أف تعثرت جيودىا في ىذا المجاؿ طوؿ العقود الماضية.

 إف الجيود التركية األخيرة بشأف حؿ القضية التركية سمميا تأخذ شكؿ اليجوـ   -
السياسي والديبموماسي ضد حزب العماؿ الكردستاني أكثر مف الرغبة في التوصؿ إلى حؿ 
سممي، وثمة قناعة عميقة لدى الحزب والعديد مف االوساط الكردية بأف أردوغاف ييدؼ مف 
وراء تحركو األخير إحداث انشقاقات كبيرة في صفوؼ حزب العماؿ الكردستاني وخمؽ نوع 

ف والقيادات العسكرية لمحزب انطالقا مف قناعتيا بأف ىذه القيادات لف مف الخالؼ بيف أوجال
تستجيب لنداء أوجالف بنزع السالح إذا ما قرر ىذا األخير توجيو مثؿ ىذا النداء في لحظة 

 ما.

ىناؾ قناعة لدى حزب العماؿ الكردستاني بأف التقرب التركي االخير منو باسـ الحؿ   -
ولة جمب الحزب إلى جانب السعي التركي إلسقاط النظاـ السممي ىدفو األساسي ىو محا

السوري وأف حكومة أردوغاف ستنقمب عمى أي شيء سيتـ االتفاؽ عميو فور تحقيؽ ىذا 
اليدؼ، خصوصا وأف تركيا تعتقد في العمؽ أف ثمة تحالفا غير معمف بيف الحزب 

 الكردستاني والنظاـ السوري.

ضية الكردية كورقة لتوسيع النفوذ والدور في إف السياسة التركية تتعامؿ مع الق  -
يراف في مرحمة  المنطقة، وربما استخداميا كورقة في سياستيا االقميمية ضد سوريا والعراؽ وا 
الحقة في إطار الصراع الجاري في المنطقة والذي بدأ يحمؿ بعد طائفي في أحياف كثيرة 

 وفي أكثر مف منطقة وقضية.

الخارجية فإف حكومة أردوغاف تسعى مف وراء التقرب  باإلضافة الى ىذه األىداؼ  -
مف القضية الكردية سمميا، تحقيؽ جممة مف االىداؼ السياسية في الداخؿ واىميا كسب 
األكراد كورقة انتخابية قوية في صناديؽ االقتراع، وتمرير مشروع الدستور الجديد الذي يعدلو 
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كراد في البرلماف، والحد مف تصاعد نفوذ البرلماف مف خالؿ الحصوؿ عمى موافقة النواب اال
المعارضة التركة والسيما حزب الشعب الجميوري الذي بدأت شعبيتو في ازدياد عمى وقع 

 الخالؼ مع أردوغاف بشأف سياستو إزاء األزمة السورية.

 :التوصيات
 .يجب عمى الحكومة التركية المتعاقبة االعتراؼ بالمشكمة الكردية 
 مميوف  00ي أف يعترؼ بوجود قومية غير تركية تقدر بػ عمى الدستور الترك

 والية تركية في جنوب شرؽ األناضور. 03كردي في اكثر مف 
  عمى حكومة تركيا تنمية المناطؽ التي يتمركز فييا االكراد، لتطوير حالتيـ

 االقتصادية والرفع مف مستواىـ المعيشي وذلؾ عف طريؽ المشاريع التنموي.
 رصة لمحوار لموصوؿ إلى نقاط التقاء مع الحكومة التركية إعطاء لألكراد ف

 واألغمبية السكانية.
  عمى تركيا وحميفيا االستراتيجي )الواليات المتحدة االمريكية( أف يغيروا نظرتيـ

حوؿ تصنيؼ حزب العماؿ الكردستاني عمى أنو منظمة إرىاببية بيح أف ىذا 
 كردية ويعمؿ مف أجؿ تحقيقيا.األخير حزب سياسي يدافع عف حقوؽ األقمية ال
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 (BTC) جييان-تفميس-مشروع أنابيب باكو
( اسـ "مشروع القرف" BTCجيياف ) -تفميس-أطمؽ عمى مشروع خط أنابيب باكو

شكؿ وربما كذلؾ بتروؿ آسيا الوسطى وب-وييدؼ ىذا المشروع الى نقؿ بتروؿ أذربيجاف
عبر جورجيا الى ميناء جيياف التركي الواقع عمى البحر األبيض المتوسط -خاص كازاخستاف

 .2006يوليو/تموز  13وافتتح رسميا في  1998وقد تـ الشروع في انشاء ىذا المشروع عاـ 
( تمثؿ المصادر ACGاف حقوؿ النفط الموجودة في مناطؽ أذري وتشيراغ وكوناشي )

جيياف بفضؿ ما تحتوي عميو مف مخزوف يبمغ نحو  -تفميس-ط باكواالساسية التي تغذي خ
 AIOCمميوف طف في اطار اتحاد شركات  60

كمـ وىو بذلؾ ثاني أطوؿ خطط 1776جيياف -تفميس-ويبمغ طوؿ خط انابيب باكو
لألنابيب في العالـ، والمخطط لو اف تتجاوز طاقتو اليومية مميوف برميؿ، كما أف تكاليؼ 

يونيو/حزيراف عاـ  2مميار دوالر وقد بدأ تدفؽ النفط عبره ألوؿ مرة في  4انشائو بمغت 
جيياف اصبح يمثؿ اىـ طريؽ لنقؿ الطاقة -تفميس-وباختصار فإف خط انابيب باكو 2006

بيف الشرؽ والغرب بعد تجاوز المضايؽ، حيث اف مف مميزات ىذا الخط التخمص مف 
المخاطر وكذلؾ االبتعاد عف روسيا وىذا الخطط االكتظاظ الكبير في المضايؽ والتقميؿ مف 

سوؼ يزيد مف االىمية الجيوسياسية والجيوستراتيجية لتركيا مف ناحية كما أنو في الوقت 
 نفسو يكتسي أىمية بالغة في الحفاظ عمى االستقرار السياسي في مناطؽ القوقاز.
سيا الوسطى وباإلضافة الى ذلؾ فإف توسيع ىذا الخطط لكي يربط كامؿ مناطؽ آ

وبخاصة حقوؿ نفط كازاخستاف سيزيد مف االىمية االستراتيجية لو بالنسبة الى تركيا ألنو 
 سيحوليا مف دولة غير مؤثرة في مجاؿ الطاقة الى دولة ذات تأثير كبير

( انتيجت سياسة 2000-1995وبالنتيجة فإف تركيا في المرحمة التي نتحدث عنيا )
يات المتحدة االمريكية وفي الوقت نفسو دخمت في تنافس مع الدولة الجسر بدعـ مف الوال

-تفميس-روسيا وفي ىذا االطار فإنو وبالرغـ مف النجاح الذي حققو خطط انابيب باكو
 جيياف لـ يتمكف مف كسر سيطرة روسيا عمى خطوط انابيب منطقة بحر قزويف
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( المرتبطة TIKAوالى جانب ذلؾ فإف تركيا في ىذه الفترة جعمت مف مؤسسة تيكا )
برئاسة الوزراء مؤسسة اكثر فاعمية وقوة وركزت عمى تقديـ المساعدات االجتماعية 

 1999( في عاـ KEIواالقتصادية والتقنية الموجية الى آسيا الوسطى وحولت منظمة كاي )
 لتصبح منظمة اقميمية وبفضؿ ىذا االنفتاح واصمت تركيا اىتماميا بالمنطقة.

اثرت االنسحاب طوعا مف المنطقة  2003و 2000بيف عامي  لكف تركيا في الفترة
 .2001بسبب أزمتيا الداخمية ونتيجة االزمة االقتصادية التي ىزتيا في عاـ 

 العالقات التركية الروسية: الخيار الصعب بينف التنافس والتعاوف:
شيدت أكبر تقارب بيف البمديف  2008و 2003يمكف القوؿ إف الفترة ما بيف عامي 

ليس مف الخطأ توصيؼ ىذه المرحمة مف العالقة بيف البمديف بأنيا "فترة ذىبية" ونقطة و 
فقد كانت ىذه  2003مارس عاـ  1التحوؿ في العالقة بيف الطرفيف كانت مع مذكرة 

الحادثة سببا في تدىور العالقات بيف تركيا والواليات المتحدة االمريكية وبالمقابؿ مثمت 
 تطوير العالقات بيف تركيا وروسيا.عامال ميما في تسريع 

وقد كاف لتطابؽ وجيات النظر والمصالح بيف تركيا وروسيا في ضرورة المحافظة عمى 
وحدة التراب العراقي أثر كبير في ىذا الخصوص ومف العناصر الميمة كذلؾ والتي ميدت 

زت ما كاف منتظرا لتطوير العالقات بيف تركيا وروسيا العالقات التجارية الثنائية والتي تجاو 
 2003منيا خالؿ السنوات االخيرة، فحجـ التبادؿ التجاري بيف تركيا وروسيا كاف في عاـ 

مميارات دوالر، وارتفع مرة اخرى   10الى  2004مميارات دوالر ثـ ارتفع في عاـ  6حوالي 
ة مميار دوالر، وقراب 20قفز ليتجاوز  2006دوالر وفي عاـ  15ليصؿ الى  2005في عاـ 

 .2008دوالر في عاـ  25
غير أف ميزاف العالقات التجارية بيف البمديف بقي في صالح روسيا. فبينما تأتي 

في المركز الثاني بالنبة الى تركيا في مجاؿ التجارة الخارجية تأتي  -كشريؾ تجاري-روسيا
 %4.5تركيا في المركز الثاني عشر في التجارة الخارجية لروسيا بنسبة ال تتعدى 

مف احتياجاتيا مف الغاز مف روسيا ولذلؾ  %25مف البتروؿ و %65تركيا تستورد ف
تمثؿ تركيا مصدرا ميما لضخ العممة الى روسيا ىذا االختالؿ في التوازف التجاري تعكسو 

استوردت تركيا  2006االرقاـ بصورة واضحة، وكمثاؿ عمى ذلؾ، فإنو وفقا لمعطيات عاـ 
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مميار دوالر،  3دوالر، بينما لـ يتجاوز قيمة صادراتيا الييا  مميار 17مف روسيا ما قيمتو 
 مميار دوالر. 14وفي ىذه الحالة فإف العجز في الميزاف التجاري وصؿ الى 

ديسمبر مف عاـ  6و 5ولعؿ الزيارة التي قاـ بيا الرئيس الروسي الى تركيا يومي 
ئيس الدولة توضح المدى عمى مستوى ر  1973والتي كانت الزيارة االولى منذ عاـ  2004

الذي أخذه مسار تحسيف العالقات بيف االبمديف، حيث تـ التوقيع عمى بياف مشترؾ بيف 
 البمديف في ختاـ ىذه الزيارة ثـ عمى إثر ذلؾ قاـ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردو

 . وباإلضافة الى ذلؾ، قاـ وزير2005غاف بزيارة موسكو في يناير/كانوف الثاني عاـ 
. وقد 2006مايو/أيار عاـ  31الشؤوف الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ بزيارة أنقرة في 

فقط  2005و 2004وصمت عدد الزيارات الدبموماسية المتبادلة  بينف الطرفيف بيف عامي 
الى ست زيارات مما يؤشر الى القفزة التي عرفتيا العالقات بالمقارنة مع المراحؿ السابقة 

تحسف العالقات الروسية التركية أثر ايجابي مكف أنقرة مف تطوير عالقاتيا وكاف مف نتيجة 
 مع دوؿ منطقة القوقاز وآسيا الوسطى دوف الدخوؿ في أجواء مف التنافس والصراع.

وباإلضافة الى ذلؾ ففي ىذه المرحمة أمكف ربط شبكة عالقات تركيا مع الجميوريات 
لفدرالية الروسية بعد أف كاف مف غير الممكف في ذات االصوؿ التركية المنضرية تحت لواء ا

السابؽ تأسيس مثؿ ىذه العالقات معيا وقد كشفت ذلؾ بوضوح الزيارة التي قاـ بيا الرئيس 
الى روسيا ثـ مروره بتتارستاف  2009فبراير/شباط  15و 12التركي عب اهلل غوؿ ما بيف 

نبغي القوؿ إف مثؿ ىذه العالقات في رمزية مفادىا أنو قادر عمى المرور مف ىناؾ ولكف ي
 ما تزاؿ ضعيفة.

 :انفتاح جديد في السياسة التركية عمى القوقاز وآسيا الوسطى
قد يكوف مناسبا عوضا عف تناوؿ عالقة تركيا بدوؿ المنطقة كؿ دولة عمى حدة تناوؿ 

عاوف" ىذه العالقة باعتبار أف دوؿ القوقاز وحدة مترابطة في أطار "منتدى االستقرار والت
الذي تشكؿ في اآلونة األخيرة، كما رأينا مف المناسب تناوؿ موضوع عالقة تركيا بأرمينيا في 

 إطار تطبيع العالقات بيف الطرفيف.
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 :منتدى التعاون واالستقرار ومرحمة تطبيع العالقات بين تركيا وأرمينيا
امف والثاني عشر إف النزاع الذي نشب بيف روسيا وجورجيا في منطقة القوقاز بيف الث

-جورجيا-قد غير التوازنات االقميمية في المنطقة، ذلؾ أف محور تركيا 2008مف أغسطس 
 أذربيجاف ىو الذي وقؼ حجر عثرة في طريؽ جورجيا. 

فعمى إثر ىذا النزاع مباشرة وفي الثاني عشر مف أغسطس أسست تركيا "منتدى 
 (KIIPاالستقرار والتعاوف في القوقاز" )

ا المعتدى في المقاـ االوؿ الى صياغة آلية لتركيز األمف االقميمي في وييدؼ ىذ
المنطقة )إدارة أزمات( وبالتأكيد فإف تحقيؽ ىذا اليدؼ ليس باألمر الييف بسبب الظروؼ 

فإف ىذه  -ومثمما كاف الشأف في عيد سميماف ديميريؿ–المتحولة والمتغيرة. ومف جانب آخر 
 الترحيب مف قبؿ الواليات المتحدة االمريكية.المبادرة التركية لـ تقابؿ ب

قامت تركيا باتصاالت دبموماسية مكثفة في  -وطواؿ أغسطس–وبالرغـ مف ذلؾ فإنو 
ومع حموؿ سبتمبر –( بيد أنو KIIPالمنطقة في اطار "منتدى االستقرار والتعاوف في القوقاز")

سبتمبر  6فالمالحظ أنو في  أسفرت ىذه االتصاالت عف حمحمة أألرمينيا عف موقفيا السابؽ
 انطمقت بيف تركيا وأرمينيا مرحمة ما يسمى بػ "دبموماسية كرة القدـ" 2008

انطالقا مف ىنا فإف الصراع الذي نشأ في أغسطس بيف روسيا وجورجيا أي الى والدة 
ع وتطوير "منتدى االستقرار والتعاوف في القوقاز" وىو ما قد قاد بدوره الى والدة مرحمة تطبي

 العالقات بيف تركيا وأرمينيا
أي فترة منية قصيرة ال تتجاوز الستة أشير  2009الى فبراير  2008فمنذ سبتمبر 

شيدت العالقات بيف تركيا وأرمينيا مرحمة سريعة مف  التحسف لـ تكف في الحسباف ومؤخرا 
الثامف مف وخالؿ المؤتمر الخامس واالربعيف لألمف في ميونيخ والذي عقد ما بيف السادس و 

وعمى إثر المقاءات التي تـ إجراؤىا أصدر قائدا البمديف تعميماتيما لوزيري  2009فبراير 
الشؤوف الخارجية مف أجؿ التسريع عفيي تطبيع العالقات بيف الجانبيف. وعمى ىذا النحو 
وعمى إثر جممة مف االتصاالت الدبموماسية عرفت العالقات التركية االرمينية مرحمة مف  

 تطبيع يجدر بنا التوقؼ عند بعض النقاط المتعمقة بوال
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أوال: انطمقت مرحمة تطبيع العالقات بيف تركيا وأرمينيا مف الناحية التاريخية عمى إثر 
وما أعقبو  2008تغير الموازيف بسبب الصراع الروسي الجورجي الذي اندلع في أغسطس 

 ي القوقاز"مف خطوات تركية لتأسيس "منتدى االستقرار والتعاوف ف
لقد كاف سعي روسيا لتوسيع مجاؿ نفوذىا في القوقاز يعني تقمص مجاؿ نفوذ دوؿ 
أخرى وعمى رأسيا تركيا والواليات المتحدة والناتو واالتحاد االوربي وىذا  ما دفع ىذه الدوؿ 

 شروعالى تطوير سياسات جديدة في المنطقة وليذا االعتبار قامت تركيا بطرح مبادرة أو م
دى االستقرار والتعاوف في القوقاز" غير أف تأكيد الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد "منت

االوربي عمى ضرورة تطبيع العالقات مع أرمينيا مف جية ومف جية ثانية سعي تركيا إلزالة 
العراقيؿ القائمة بينيا وبيف أرمينيا جعؿ مف أرمينيا حجر الزاوية في السياسة المتعمقة 

 .بالقوقاز
وىكذا بدأت مرحمة تطبيع العالقات بيف تركيا وأرمينيا ال يمكف تبسيطيا الى مجرد 

نما ليا ارتباطاتيا وأىميتيا إقميميا ودوليا.  عالقة بيف دولتيف وا 
فالعالقات بيف الجانبيف مف حيث السياسة الدولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمواقؼ كؿ مف 

نفسو مرشحة ألف تفرز جممة مف التأثيرات عمى الواليات المتحدة وروسيا وفيي الوقت 
 العالقات التركية مع كؿ مف الواليات المتحدة وروسيا.

وبالنسبة إلى أرمينيا التي توجد في نطاؽ محصور جغرافيا وسياسيا فيي تنظر بإيجابية 
عمى المستوى البراغماتي الى مسيرة التطبيع مع تركيا باعتبار أف الطريؽ المؤدي غمى 

جيا في أوربا يمر عبر تركيا بالتالي تطبيع العالقات بيف تركيا وارمينيا يعتبر عامال اندما
 مساعدا في حؿ المشاكؿ القائمة في العالقات بيف اذربيجاف وأرمينيا.

فمف المالحظ أف تطبيع العالقات بيف تركيا وأرمينيا مر عبر منتدى االستقرار والتعاوف 
 االخير بدأ يعطي ثماره.حيث اف ىذا  2008في القوقاز في 
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  فتح اهلل ولعمو، تركيا واالتحاد األوربي، عف الموقع:

http://aldjazeera.net/news/international/2014/7/10/%d8%a5%d9%82%25d
http://aldjazeera.net/news/international/2014/7/10/%d8%a5%d9%82%25d
http://www.aldjazeera.net/
http://www.aldjazeera.net/
http://www.aldjazeera.net/nr/exers/ec4a3471-d292_frameles.ht
http://www.aldjazeera.net/nr/exers/ec4a3471-d292_frameles.ht
http://www.aldjazeera.net/nr/exers/ec4a3471-d292_frameles.ht
http://www.wahdaislamyia.org/issues/134korshidda-lli-htm
http://www.wahdaislamyia.org/issues/134korshidda-lli-htm
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http://www.marocainsdumonde.gov.mg/document/turquie-ue-
Maroc 12/04/2013.  

 ـالمتحدة االمريكية، أسباب داخمية أ سونار جاغايتاي،  استمرار مشاعر العداء لمواليات
 خارجية؟ عمى الموقع:

-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
-turkey.external-in-americanism-rsistentantianalysis/view/pe

internalcauses-or  
 :عمى الموقع الجيوبوليتكية لمحوار العربي التركي اإليرانيمصطفى المباد، األبعاد 

-4EB5-44F1-a.net/nr/exers/DB5675F3http://www.aldjazeer
C9D258F 980f.htm-A9C4  

(، 2012-1991، دراسة لحالة األكراد )العالقات التركية العراقيةزينب ماىر السيد مرمي، 
 عمى الموقع:  .21المركز الديمقراطي العربي )قسـ الدراسات والعالقات الدولية(، ص 

ttp://democraticac.de/p=18020h  :سا14:50عمى 
Vecdic Gonul, " L’intégration de la Turquies à la politique 
européenne de défense" : http://www.voltairenet.org/article 
11382.html, vu le 28/0//2014. 
 

 جنبية:المراجع بالمغة األ

Natural ressources, « NRDC : US Nuclear in Europ », hams,M. 
Kristensen, 31 defense cancel, 2005. 
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