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أومير تاشبينار* 

تركيا: التسوية الكردية 

والديناميات اإلقليمية** 

حّققت 
تركيا، خالل األعوام العشرة 

األخيرة، تقّدمًا ملحوظًا يف 

العديد من اجملاالت املهمة؛ فعلى الصعيد 

االقتصادي ازداد معدل دخل الفرد أكثر من 

الضعف، وتضاعف الناجت احمللي اإلجمايل 

ثالث مرات، ووصل البلد إىل املرتبة 16 بين 

اقتصادات العامل الكبرى. تركيا اليوم، خالفًا 

للبلد الذي كان عرضة للتضخم واألزمات 

املالية يف التسعينيات، تفخر بأنها واحدة 

من جمموعة العشرين، وإحدى القصص 

القليلة للنجاح يف جتاوز أزمة االنكماش 

االقتصادي العاملي يف سنة 2008.

لقد شهدت تركيا يف العقد األخير حتواًل 

جوهريًا يف سياستها اخلارجية، ونتيجة 

جناحها االقتصادي، فإنها اآلن أكثر ثقة 

بالنفس، وتشّكل قوة إقليمية كبرى طموحة 

* مدير مشروع تركيا يف معهد بروكينجز، وأستاذ 
استراتيجيات األمن القومي يف كلية "احلرب القومية" 

األميركية، وأستاذ مساعد يف دائرة الدراسات 

 األوروبية يف جامعة جون هوبكينجز.

** ترجمة: ريم الدبّيات.

انطالقًا  الكردية،  إيجاد حل للمسألة  التركي نحو  التوجه  حتلل هذه املقالة أسباب 

من االزدهار االقتصادي الذي تشهده تركيا، والتطورات التي يشهدها الشرق األوسط، 

وخصوصًا احلراك اجلاري يف سياق ما يطَلق عليه "الربيع العربي" يف مصر وتونس، 

جديدة،  كردية  ذاتي  حكم  مناطق  قيام  واحتماالت  سورية،  يف  الدائرة  واحلرب 

وخصوصًا يف سورية، وربما يف إيران، وما سيترك ذلك من أثر يف تركيا التي يوجد 

فيها نحو نصف عدد األكراد يف خمتلف أماكن وجودهم.

ويرى كاتب املقالة أن األمل الوحيد لوقف هذا املّد املتزايد يف تركيا هو "الشراكة مع األكراد 

يف إطار الفدرالية واحلكم الذاتي"، وأن "ال شيء أقّل من اتخاذ خطوات جادة نحو الديمقراطية 

والتعددية الثقافية والفدرالية، قادرًا على استيعاب املّد الكردي."



019 مداخل

الكمايل1 صدم تركيا منذ األيام األوىل 

لتشكيل اجلمهورية، واليزال حتى يومنا هذا. 

ويف احلقيقة، فمنذ انتفاضة الشيخ سعيد2 يف 

سنة 1925، وصواًل إىل نضال حزب العّمال 

الكردستاين )PKK( حاليًا من أجل حتقيق 

احلكم الذاتي، فإن املسألة الكردية تبقى 

كعب آخيل يف الدولة القومية التركية. ويدرك 

األتراك جيداً النزع القومية، فقد خسروا 

إمبراطوريتهم بسبب األقليات القومية التي 

أصرت على إقامة دولها اخلاصة. وأصبحت 

املطالب اإلثنية لتقرير املصير كابوسًا ملركز 

اإلمبراطورية املتداعية خالل القرن التاسع 

عشر.

كانت فرنسا قدوة تركيا الكمالية من 

حيث فهمها للمواطنة كعملية اندماج. وربما 

كان االندماج يف احلالة الفرنسية أسهل 

يف القرنين التاسع عشر والعشرين، حين 

مل تكن التعددية الثقافية شائعة بعد، لكن 

أصبح استيعاب أقلية أكثر صعوبة مع تزايد 

الوعي السياسي واإلثني يف العقود القليلة 

املاضية. وتركيا تواجه اليوم، وبصورة 

متزايدة، جياًل كرديًا قوميًا ذا توقعات 

وطموحات متصاعدة. لقد وصلت التطلعات 

السياسية لنحو 15 إىل 20 مليون كردي 

تركي )20 % تقريبًا من إجمايل السكان( إىل 

مستويات غير مسبوقة يف األعوام العشرة 

األخيرة، وما قامت به حكومة حزب العدالة 

والتنمية من أجل حتسين املستوى املعيشي 

واحلقوق الثقافية لألكراد يف تركيا يفوق 

ما قّدمته احلكومات السابقة، لكن هذه 

اإلصالحات زادت أيضًا التطلعات الكردية. 

ومّما ال شك فيه أن تمرد حزب العّمال 

1 نسبة إىل مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس اجلمهورية 

التركية، وأول رئيس لها. ]املترجمة[

2 أول انتفاضة كردية ضد اجلمهورية الوليدة وقد 

قمعت باحلديد والنار وُأعدم قادتها وأبرزهم الشيخ 

سعيد. ]احملرر[

وفاعلة. فخالل احلرب الباردة، والتسعينيات، 

اعتادت أنقرة أن تقّلل من ثقلها يف الشؤون 

الدولية، أّما اليوم فإنها تؤدي دوراً خمتلفًا 

تتساوى فيه مع الدول العظمى. ويمكن القول 

إنها، بطموحها املتعدد االجتاهات، حتاول 

أن تزيد ثقلها بقوة يف املنطقة املمتدة من 

إفريقيا إىل الصين عبر الشرق األوسط وآسيا 

الوسطى.

وكانت التغّيرات مهمة جداً يف اجلبهة 

الداخلية أيضًا، فقد حدثت ثورة صامتة 

يف العالقات املدنية ـ العسكرية، فعهد 

االنقالبات العسكرية يف تركيا وىّل، 

ونظام الوصاية العسكرية جرى استبداله 

باحلضور القوي لألحزاب السياسية املدنية 

التي وصلت إىل مستوى غير مسبوق من 

الشعبية والشرعية يف نظر ما يقارب %50 

من الناخبين. فقباًل مل يوجد يف التاريخ 

احلديث للبلد حزب مدين تمّكن من الفوز 

بثالثة انتخابات على التوايل، وبزيادة 

نصيبه من األصوات يف كل مرة. هناك طبعًا 

جمال للتطور، وخصوصًا فيما يتعلق بحّرية 

التعبير واستقالل القضاء، لكن بأكثر من 

شكل، فإن تركيا اليوم بلد أكثر ديمقراطية، 

لكن ليس بالضرورة أكثر ليبرالية، مقارنة 

بما كانت عليه يف التسعينيات.

وعلى الرغم من هذه الصورة املشرقة 

للنجاح الشامل يف االقتصاد والسياسة 

اخلارجية، واملفاهيم السياسية عامة، فقد 

كان هناك، حتى وقت قريب، ناحية واحدة 

 يف تغيير 
ّ
فشلت تركيا فيها بشكل جلي

"الباراديغم": املشكلة الكردية. وكان هذا إىل 

حّد ما قصوراً أساسيًا منذ جرى االعتراف، 

من طرف معظم الباحثين، بكون القضية 

الكردية هي التحدي األصعب واألعمق الذي 

يواجه البلد. فالتحدي الكردي للمشروع 
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حزب العّمال أو أوجالن. فمنذ سنة 1923 

حتى سنة 1990، جرى قمع اللغة الكردية 

والقومية الكردية بشدة يف تركيا. ويف سياق 

سياسة االستيعاب ضمن القومية التركية 

كان األكراد حمرومين من حقوقهم الثقافية، 

وتّم إجبارهم على أن يكونوا أتراكًا. وهكذا، 

كانت احلركة القومية الكردية، وبعّدة طرق، 

تتنامى كرّدة فعل على القومية التركية 

والضغط االستيعابي.

ويجري اليوم إحباط التطلعات السياسية 

الكردية من خالل عوائق قانونية هي يف 

الغالب بقايا دستور سنة 1982، الذي تّم 

صوغه حتت حكم العسكر. لكن ديناميات 

العنف اإلثني احلالية، وتطلعات األكراد 

املتزايدة، والفضاء السياسي احملدود 

للمطالب الكردية، أمور كلها تشّكل مزيجًا 

قاباًل لالنفجار يف أي حلظة. ويف سنة 

2009، ويف حماولة ملعاجلة األسباب 

اجلذرية للمشكلة، أطلق حزب العدالة 

والتنمية عملية "االنفتاح الديمقراطي"، التي 

منحت مقاتلي حزب العّمال الكردستاين 

عفواً جزئيًا، فكانت خطوة يف االجتاه 

الصحيح. بيد أنه، وبعد فترة قصيرة من 

حادثة احلدود، عندما عاد مقاتلون سابقون 

يف احلزب من العراق إىل تركيا واستقبلهم 

السكان األكراد احملليون استقبال األبطال، 

حتّول هذا االنفتاح إىل طريق مسدود.

ولهذا، فإن الدعوة التي وّجهها زعيم 

حزب العّمال الكردستاين عبد الله أوجالن، 

يف 21 آذار / مارس 2013، من أجل هدنة 

وانسحاب مقاتلي احلزب، وضعت البلد على 

عتبة حتّول نموذجي كبير. وهذه هي الفرصة 

الثانية التي تتاح للجمهورية التركية حلّل 

املسألة الكردية. إاّل إن إجبار حزب العّمال 

الكردستاين على الدخول يف "طور الصراع 

السياسي" لن يكون أمراً يسيراً، ألن كثيرين 

من عناصره أمضوا أعوامًا طويلة اليعرفون 

الكردستاين مل يعد بالقوة التي كان عليها 

يف التسعينيات.

لكن القومية الكردية، كقوة سياسية، 

مازالت تنبض باحلياة يف طول البلد 

وعرضه، إذ يغذي جيل جديد ساخط وعايل 

الصوت، مطالب األكراد اإلثنية والثقافية 

والسياسية، ليس يف شرق األناضول فحسب، 

بل يف كبريات املدن الغربية أيضًا، بما فيها 

إستانبول وإزمير ومرسين وأضنة.

يعيش نصف أكراد تركيا اليوم يف 

غرب البلد، حيث يشكلون طبقة دنيا يف 

لقى باللوم عليهم من 
ُ
اجملتمع، وغالبًا ما ي

جانب األغلبية التركية ألنهم يدعمون حزب 

العّمال الكردستاين. ويف ظل هذه األوضاع، 

فإن املراكز املدنية الغربية، مثل إستانبول 

وإزمير ومرسين وأضنة، تعيش حتت وطأة 

كابوس العنف اإلثني الكردي ـ التركي. ومن 

املؤكد أن التفاف الشباب الكردي حول 

حزب العّمال الكردستاين وزعيمه املعتقل 

عبد الله أوجالن، الذي ال يزال يمتلك نفوذاً 

سياسيًا كبيراً على احلزب، يزيد األمر 

سة لهذه  تعقيداً. والتجربة التثقيفية املؤسِّ

القوة الشابة، كانت تمرد حزب العّمال 

الكردستاين الذي انطلق بداية الثمانينيات. 

ومع أن األتراك، يف معظمهم، يعتبرون حزب 

العّمال الكردستاين منظمة إرهابية، إاّل إن 

قطاعًا كبيراً من األكراد األتراك ينظر نظرة 

رومانسية إىل هذه احلركة. ومن املفيد القول 

إن احلزب الكردي الرئيسي يف تركيا، حزب 

السالم والديمقراطية )BDP(، غير قادر على 

النأي بنفسه عن حزب العّمال الكردستاين.

يجب أاّل يكون مفاجئًا القول إن العديد 

من األكراد أعطوا عبد الله أوجالن وحزب 

العّمال الكردستاين ثقتهم كي يتوليا أمر 

اجليش التركي، فمؤسسة األمن القومي 

التركي، يف نظرهم، ما كانت لتعترف 

بالوجود اإلثني لألكراد يف البلد من دون 
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املتفق عليه على نطاق واسع هو أن نصف 

األكراد، أي 15 مليون تقريبًا، يعيشون يف 

تركيا. وغالبًا ما يتّم ذكر الفلسطينيين على 

أنهم الشعب الذي ليس لديه دولة، لكن من 

الناحية اأُلخرى فإن األكراد الذين يفوق 

عددهم أضعاف عدد الفلسطينيين، هم شعب 

ليس له دولة أيضًا. ولهذا ليس مستغربًا 

أن تشعر أنقرة بالقلق حيال آفاق القومية 

الكردية واحللم بظهور" كردستان الكبرى" 

يف املنطقة، إذ من احملتمل جداً أنه عقب 

تفكك نظام األسد سيجري تأليف حكومة 

كردية تتمتع بحكم شبه ذاتي يف الشمال 

السوري. ومع وجود حكومة إقليم كردستان 

يف العراق، واإلقليم الكردي السوري املتشكل 

حديثًا يف سورية، فضاًل عن اإلقليم الكردي 

اإليراين، فإن هذا كله سيجعل تركيا ال ترى 

قريبًا سوى كيانات كردية عند حدودها 

اجلنوبية.

األمل الوحيد الحتواء هذا الصعود الكردي 

بالنسبة إىل تركيا هو الشراكة مع األكراد يف 

إطار الفدرالية واحلكم الذاتي. فال شيء أقّل 

من اتخاذ خطوات جادة نحو الديمقراطية 

والتعددية الثقافية والفدرالية، قادراً على 

استيعاب املّد الكردي. وحتى وقت قريب 

كان أردوغان يحاول احلّد من التنازالت 

ألكراد تركيا، بينما كان يعزز العالقات مع 

أكراد العراق. فبتشجيعه الروابط االقتصادية 

مع الشمال العراقي كان يبدي انحيازه إىل 

حكومة إقليم كردستان يف إصرارها املتزايد 

على السيادة على خمزون النفط والغاز يف 

اإلقليم الكردي، األمر الذي يدفع يف اجتاه 

انفصال كردستان العراق عن بغداد.

قد يكون حزب العدالة والتنمية أدرك 

أن هذه املفارقة مل تعد مقبولة، وهو ما 

دفعه إىل التفاوض مع زعيم حزب العّمال 

الكردستاين. بمعنى آخر، لقد أصبح مستحياًل 

بالنسبة إىل تركيا احلفاظ على استراتيجيتها 

شيئًا سوى القتال يف اجلبال.

املطلوب اآلن، خالل عملية السالم الهّشة 

هذه، هو إجناز حتّول ديمقراطي حقيقي مع 

وضع دستور جديد. فإذا تمكنت تركيا من 

حتقيق هذا االنتقال الصعب، فإن عوائدها 

ستكون هائلة على صعيد السياستين 

الداخلية واخلارجية. لهذا، ويف مقابل إعالن 

حزب العّمال الكردستاين وقف إطالق النار 

واملباشرة يف سحب مقاتليه، فإن على تركيا 

إعادة النظر يف قانون مكافحة اإلرهاب 

الذي يجّرم الرأي، واستبدال املراجع العرقية 

يف الدستور باملواطنة املتساوية، وإفساح 

اجملال أمام اللغة الكردية يف التعليم واحلياة 

العامة، وخفض عتبة 10% من أصوات 

الناخبين الواجب بلوغها من أجل التمثيل يف 

البرملان. وربما األهم من ذلك، فإن تركيا 

قد تضطر إىل اتخاذ خطوات جادة جتاه 

الفدرالية والالمركزية، وهي خطوات من 

شأنها أن حُتدث تغييراً نموذجيًا يف البلد.

الديناميات اإلقليمية

من املهم أن نتذكر أن دعوة زعيم حزب 

العّمال الكردستاين املعتقل، عبد الله أوجالن، 

من أجل هدنة، أتت بعد أشهر من املفاوضات 

مع السلطات التركية. ويمكن رّد توقيت مثل 

هذه املفاوضات جزئيًا إىل البراغماتية 

التركية، فقد أدركت تركيا أن الربيع العربي 

يف جوهره هو حركة من أجل ديمقراطية 

تقرير املصير، ومن شأن هذا التغيير الشامل 

يف املنطقة أن يؤثر كثيراً يف املطالب 

الكردية من أجل تقرير املصير، ففي النهاية، 

بناء دولة كردستان الكبرى املستقلة، هو 

حلم املاليين من القوميين األكراد. وهناك 

يف الوقت الراهن نحو 30 مليون كردي 

يف منطقة الشرق األوسط، وعلى الرغم 

من االختالف بشأن العدد الدقيق، فإن 
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والديمقراطية، يمتلك االعتراف القانوين، كما 

أنه يمتلك الشرعية لدى األكراد بسبب عالقته 

الوثيقة بحزب العّمال، واشتراكه معه يف 

األهداف السياسية املتمثلة يف إقامة احلكم 

الذاتي الكردي، واعتراف أعضائه بالسيد 

أوجالن زعيمًا لألكراد، األمر الذي يجعل 

حزب السالم والديمقراطية شريكًا جديًا يف 

املفاوضات، ويمّكنه من إيصال مطالب حزب 

العّمال واملساعدة يف وضع حزمة إصالحات 

قابلة للتنفيذ يف البرملان.

لقد آن األوان لتحويل هذا النجاح 

التكتيكي إىل انتصار استراتيجي، ليس 

فقط بعالج األعراض، بل بحّل األسباب 

اجلذرية للنزاع الكردي أيضًا. وهذه بداية 

اجلزء الصعب من عملية اإلصالح، فسقف 

التوقعات مرتفع جداً لدى الطرفين، الكردي 

والتركي، وسيكون هناك كثير من العقبات 

واالستفزازات وانعدام الثقة التي يمكن التنبؤ 

بها يف األيام املقبلة. ولذلك على احلكومة 

عدم إهدار الوقت، فهذه النافذة التاريخية 

فرصة للسالم قد ال تدوم طوياًل، وخصوصًا 

إذا مل يتّم اتخاذ خطوات عاجلة جتاه إجراء 

إصالحات دستورية. 

الكردية اإلقليمية، بينما تقوم بقمع حقوق 

األكراد يف الداخل. وعلى أنقرة اليوم تغيير 

مسار عملية السالم مع حزب العّمال 

الكردستاين، وعليها تقديم صفقة أفضل 

كثيراً ألكرادها، عساها، يف املقابل، تنجح 

يف جذب أكراد سورية والعراق إىل دائرة 

نفوذها.

يحتاج رئيس احلكومة أردوغان إىل أن 

يفهم أن نزع سالح حزب العّمال الكردستاين 

لن يأتي يف بداية عملية السالم، وإنما يف 

نهايتها. وهو يستطيع، بل يتعين عليه، أن 

يطالب باتفاقية لوقف إطالق النار، لكنها ال 

يمكن أن تكون جمرد دعوة طرف واحد، هو 

الطرف الكردي، إىل االستسالم. فإلسكات 

بنادق حزب العّمال الكردستاين يف أثناء 

إجراء احملادثات، على تركيا وقف عملياتها 

العسكرية ضد املتمردين يف جنوب شرق 

البلد، ويف شمال العراق.

أخيراً، على تركيا التفاوض ليس مع حزب 

العّمال الكردستاين فحسب، بل مع احلركة 

السياسية الكردية أيضًا املمثلة يف البرملان، 

أي حزب السالم والديمقراطية. فخالفًا 

حلزب العّمال الكردستاين، فإن حزب السالم 
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