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  ":مؤسسة الدراسات الفلسطينية"جنكيز تشاندار يف ندوة 
  بين الضرورة واخليار التركية "صفر مشاكل مع اجلوار"سياسة 

  

 إعداد أنيس حمسن

 

 

  

مغلقة ديسمبر املاضي ندوة /كانون األول 13يف " مؤسسة الدراسات الفلسطينية"نظمت 
جانكيز تشاندار، الذي  ،حول السياسة التركية يف املنطقة، واستضافت الصحايف والكاتب التركي

 لعدد من الرؤساء واملسؤولين األتراك، بدءاً اًمستشارعن كونه صحافياً وكاتباً، عمل  فضالً
الرئيس بربطته عالقات مميزة وقد سليمان دميريل،  الرئيس وصوالً إىلبالرئيس تورغوت أوزال 

حايف لعربي، ونشاطه الصومكنته عالقاته املميزة مع العامل ا. الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
  .ر يف التقريب بين تركيا والعامل العربيدوب القياموالسياسي يف تركيا، من 

الضيف جنكيز  ،األستاذ ميشال نوفل ،"الدراسات الفلسطينية جملة"قدم مدير حترير 
، متحدثاً عن تشاندار وباحثين ومهتمين إىل املشاركين يف الندوة، من صحافيين وكتاب تشاندار

  .الصحايف والسياسي ودوره يف الربط بين تركيا واملنطقة

لسياسة التقارب التركية مع  قوياً إىل أنه كان مؤيداًتشاندار  أشاريف بداية كالمه، 
 ،تورغوت أوزال ،تركيللرئيس ال اًخاص اًخالل عمله مستشار، الدول العربيةاملنطقة وخصوصاً مع 
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الشرق األوسط لها  بشأن لحكومة التركيةاحلالية لسياسة ال"ن ، موضحاً أ1993و 1991بين 
   ".من الزمن تمتد إىل عقدين جذور

نتهجت خالل الكثير من التحفظات بشأن السياسة التي ا" لديه هلكن تشاندار أشار إىل أن
ة، وفيما كان من املفترض أن أكون من ضمن احللقات الضيقة ألصحاب األشهر القليلة املاضي

[....]  ]التركية رجب طيب أردوغان[انقطع التواصل بيني وبين رئيس احلكومة  ،]يف تركيا[القرار 
يونيو من العام املاضي حتدثت فيه عن نزع /تقرير كتبته ونشر يف حزيرانألنه امتعض من 

 ، الفتاً إىل أن"كرديةء مظاهر العنف يف املسألة ال، بهدف إنها'حزب العمال الكردستاين'سالح 
حزب العمال 'بين قوات األمن التركية و لناراطالق إلالتقرير أعد خالل فترة شهدت وقفاً "

وكانت مقترحاتي التي قدمتها يف . ، ويف اليوم الذي نشر فيه التقرير استؤنف القتال'الكردستاين
حل املسألة، وبذلك أصبحت شخصاً يجب  بشأنالتقرير تتعارض مع اخلط الذي تبنته احلكومة 

. إبعاده عن صانعي القرار، وتم وقف كل البرامج التي كنت أقدمها على حمطات التلفزة التركية
  ".برؤية وجهي وسماع ما أقول سعيداً حلكومةلذلك مل يكن رئيس ا

  

  
  

في األسبوع فروابط معهم؛ بعض البعلى الرغم من ذلك احتفظت "وأضاف تشاندار 
لسفر إىل بروكسل مع وزير اخلارجية أحمد داود أوغلو على ا إىل، على سبيل املثال، دُعيت اضيامل

كتبتها خالل التي من عدد من املقاالت  كان مغتاظاًبل النه  متن طائرته اخلاصة، ليس حباً بي
ان من هذا املنطلق ك. ]القيادة التركية[أراد أن يشرح يل موقفه، أو موقفهم . أزمة غزة األخيرة

  ".عقليتهمكيف تعمل ملعرفة  اللقاء مفيداً
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، الشرق األوسط منطقةيف  خصوصاًالسياسة التركية اخلارجية  حتدث تشاندار عن ثم
االقتصاد ل مثَّ" تركي وموقعه من االقتصاد العاملي، وقالاالقتصاد الرابطاً بين تلك السياسة و

في العقد ف .]والتنمية[ 'العدالة' ]حزب[، القوة احلقيقية لـ 2000يف العقد األخير، منذ العام التركي 
 ركز السابع، واملكبرقتصادات العاملية األاالبين  16 احتلت تركيا املركزاألول من القرن اجلاري، 

 سنة األول بحلول العشرةقتصادات أن تكون من بين اال إىلوهي تطمح  .أوروبا على مستوى
  ".بالذكرى املئوية لتأسيس اجلمهورية ، التي سوف حتتفل فيها تركيا2023

القاطرة الرئيسية التي أطلقت هذه الدينامية يف االقتصاد التركي كانت " وأوضح أن
 كان هؤالء أصحاب رؤوس أموال غير تقليديين، كانوا أشخاصاً . رجال األعمالالريادية لالطبقة 

اإلمباريالية  من من األناضول وخصوصاً من املتدينين، لكن يف الوقت ذاته كانوا جزءاً
طبقة رجال األعمال هذه أصبحت بمثابة العمود الفقري . بها أو مرتبطيناالقتصادية العاملية 

 يف العامل العربي 'اإلخوان املسلمين'تنظيم  يتساوى بذلك مع ،كان احلزب غامضاً .للحزب احلاكم
إن القاطرة الرئيسية لهذا احلزب التي تدفعه إىل األمام، هي هذه الطبقة احلديثة من رجال  [....]

  ".النمور األناضولية" ر وصفاطلق عليهم تشاندالذين أَ، "االعمال

  

  
  

  كضرورة وخيار" صفر مشاكل"

ىل أن إرأس املال التركي الناشئ كان يحتاج " انطالقاً من هذا التحليل، اعتبر تشاندار أن
األوروبي دخول تركيا إىل االحتاد  ، كما كانت حظوظوروبي يضعفيتمدد، فيما كان االقتصاد األ
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 اندفاعةهذا ما يوضح و، الشرق األوسطرأس املال التركي كان باجتاه وبذلك فإن تمدد . تضعف
   ".املنطقة نحوالسياسة التركية اخلارجية 

تركيا " فقد أوضح أن، "تم بدافع الضرورة"املنطقة وإذ اعتبر تشاندار أن توجه تركيا إىل 
 .كانت حتتاج، يف مرحلة نموها االقتصادي، إىل استقرار؛ استقرار حملي واستقرار يف دول اجلوار

ىل ، التي تتالءم مع احلاجة إ'صفر مشاكل مع اجلوار'ذلك كان ال بد من املعادلة العبقرية  وغولص
دول ت احلكومة التركية عَنَ قْأَ "ومن هذا املنطلق  ".تركياب ملتصلةا اجملاورة االستقرار يف املنطقة

  ".املرور بحريةالاجلوار برفع قيود التنقل وإلغاء سمات الدخول، بما يسمح للناس وللبضائع 

نها جزء من سياسة الضرورة إ. وراء ذلك اجتماعي وجتاري ن بعدٌكا"ورأى تشاندار أنه 
 أيديولوجياً  جزء من سياسة اخليار، التي حتمل بعداً هيكما . االقتصاديةالتي شجعتها التطورات 

   ".اًوليس مسلم قوياً نها حتمل خلفية وعمقاً إسالموياًإ. حلاكملحكومة واحلزب ال

الفكر الذي أرساه مؤسس مع متعارضة كانت " العدالة والتنمية"واعتبر أن أيديولوجيا 
 البيروقراطية التركيةو الكماليةقال إن العالقة بين و. كمال أتاتورك ةاجلمهورية التركية احلديث

على قطع تركيا لعالقاتها مع  د خصوصاًكانت تشديديولوجيا الكمالية، األ"كما أن . كانت إشكالية
احلالية يتعارض مع الكمالية، بهذا املعنى فإن نهج احلكومة ، [....] مع املاضي العثماين.. ماضيها

عادة ربط مع العثمانية إاجمليد للعثمانية، عبر ىل التاريخ إنها تريد أن تكون حرة يف العودة إإذ 
 "مبريالية تملك شعور احلديقة اخللفيةالتي تعيش يف ال وعي كل تركي، والتي يف خلفيتها اإل

  .]لتركياحديقة خلفية  كانةوسط بممنطقة الشرق األأن احلكومة التركية وفق تشاندار تعتبر [

، "االنفتاح على الشرق األوسطدوراً يف  أدىالبعد األيديولوجي " ندار أناوفيما يعتبر تش
تقاطع بشكل ي أيضاً ذاوهخيار سياسي تضاف إليه سياسة الضرورة، "كـ  فإنه يضع االنفتاح هذا

 قليمة وكدولة لهاتركيا كقوة إإىل يحمل بداخله احلنين اجلمهور التركي الذي مشاعر مع  كبير
  ".ماض عثماين جميد

  "صفر مشاكل"سورية كبعد جيوسياسي لـ 

لكن عندما . احليز اجليوسياسي"مثلت  ، يقول تشاندار، إن سوريةيف إطار هذه السياسة
 سورية، ومل تكن جداً اًجمال التطبيق العملي كان املناخ الدويل مشوش يفوضعت تلك السياسة 

فالدولة العربية . للسياسة التركية اخلارجية اجلديدةبالتايل تلك الدولة اجلذابة لتكون قاعدة 
رئيس احلكومة اللبنانية ، بعد اغتيال إقليمية ودولية ةعزل، كانت تعيش سوريةىل تركيا، إاألقرب 

وتخلصها  سوريةإىل نسبة عبوة األوكسيجين بالرفيق احلريري، فجاءت تركيا لتمثل األسبق، 
القناة التي تدخل منها  سوريةويف املقابل مثلت بالتايل من حالة العزلة التي كانت تُدفع إليها، 

  ".وسطيةاألىل السياسة العربية والشرق إتركيا 
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 طاولةسرائيل يف تنظيم عالقاتها مع إاستخدمت "إىل أن تركيا  يشير تشاندار أيضاً
رئيس احلكومة [هذا جمال ترحيب من قبل كان ؛ ]مباشرةغير [ سورية –مفاوضات إسرائيلية 

هذا التحرك، فضالً عن النمو املميز . أوملرت وكذلك من قبل بشار األسد ]سرائيلية آنذاك إيهوداإل
أوروبا والواليات املتحدة، : لعامل الغربيإىل اتركيا لتقدم نفسها مناسبة ل شكللالقتصاد التركي، 

  ".إيرانناعمة بخالف السياسة التي تتبعها  املنطقة عبر قوةأنها تتقدم يف على 

 ]اململكة العربية[يتداعى، من فيها مركز القوة السنية  يف منطقة كان: "يضيف تشاندار
 ءإمكانها مليف نها القوة اجلديدة الصاعدة التي ىل مصر، قدمت تركيا نفسها على ألسعودية إا

 'صفر مشاكل مع اجلوار'ويف هذا السياق، بدت سياسة [....]  االندفاع اإليراينالفراغ يف مواجهة 
، وهي 'الربيع العربي'ميه البعض يسحين قيام ما  ىلوجمدية ومميزة، وقد استمرت هكذا إعلة اف

النهوض 'أو  'الثورات العربية'فضل أن أطلق عليها تسمية أأنا [....] تسمية ال أحبذها مطلقًا، 
حمورها إىل تمثل  سوريةكانت هذه،  'صفر مشاكل مع اجلوار'، سياسة إذاً. ، أو أي شيء آخر'العربي

 ".أن بدأت الثورات العربية

كانت كلمة السر للدخول  'صفر مشاكل مع اجلوار'يف احلقيقة، فإن سياسة : "يتابع تشاندار
لرأي العام التركي بمثابة موسيقى إىل اىل السياسات الداخلية العربية، وهذا كان بالنسبة إالتركي 
وبخالف إيران، فإن تركيا مل تكن  .لكن يف الواقع كانت سياسة تنطلق من مبدأ الستاتيكوجميلة، 

لقد قبلت الواقع يف الدول العربية على ما هو . تدفع باجتاه أي تغيير لألنظمة يف أي بلد من البلدان
قاتها مع املنطقة وللدخول إليها، لكن عندما بدأت عليه، وعبر هذه السياسة سعت تركيا لبناء عال

  ".يف تونس ثم يف مصر، فإن الستاتيكو اإلقليمي انتهى الثورات العربية، أوالً

 تقاليد السياسة اخلارجية لىاخلروج ع

وتناقضاً مع السياسة التركية التقليدية منذ " صفر مشاكل مع اجلوار"وبخالف مبدأ 
وبسرعة . املوجة اجلديدة املطالبة بتغيير األنظمة"تركيا رعت  احلديثة،تأسيس اجلمهورية التركية 

اململكة و األميركية ا الواليات املتحدةتبنت التغيير يف تونس ثم يف مصر حيث سبقت بموقفه
يف تركيا يتذكر واجلميع  .التي كانت حتاول احلفاظ على نظام مبارك ،السعودية وإسرائيلالعربية 

، دعا الرئيس املصريردوغان، وقبل أسبوع من سقوط أرجب طيب  ة،التركي احلكومة أن رئيس
  ".رير، نقلته قنوات التلفزيون يف بث مباشريف خطاب من ساحة التحمبارك إىل التنحي 

" حزب العدالة والتنمية" بموقع ر هذا التغيير يف سياسة احلكومة التركيةايربط تشاند
بالتايل جتماعي نحو املركز السياسي وهو الهامش االانتقل من "قد الداخلي، حيث كان احلاكم 

عندما حل "على املستوى العملي، رأى أنه و ".يمثل التغيير يف تركيا، وديناميته تمثل التغيير حملياً
وفية  ]احلكومة التركية[البقاء يف حالة الستاتيكو، ولكي تكون  يعد ممكناًالتغيير يف املنطقة، مل 
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ن التوقعات كانت تشير إىل أن إذ إلذلك،  آخر ، ثمة جانب عمليوثانياً . ت مع التغييرلهويتها، كان
الشرق [ىل املنطقة إفريقيا إالعامل السني من شمال  التغيير سوف يعم العامل العربي، خصوصاً

لرائدة يف ن تكون اأفيتوجب عليها بالتايل ذا أرادت تركيا أن تكون يف موقع القيادة، إ، و]وسطاأل
هاجس صنّاع السياسة أو صنّاع القرار األتراك، االستثمار يف مستقبل املنطقة بما ف. التغيير ينتب

العب كقليمية وإكقوة  هاوهذا يعزز موقعتركيا قوة إقليمية،  ن اجلميع مقتنع بأنإتركيا، إذ يفيد 
  ".دويل مؤثر

تركيا يف تنافس صامت منذ عقود مع "ن ا ،كما يراها تشاندار، اخرىجوانب عملية يف و
والتجاوب مع مطالب اجلماهير العربية والشارع . إيران، يف كل إنش وكل زاوية يف هذه املنطقة

 ُيمَكِّنهانها من قلب املوازين مع إيران يف قلوب العرب، وكذلك كِّمَالعربي، يجعل تركيا يف موقع يُ 
  ".قيادة املنطقةمن 

  

  
  

  عن إسرائيل اقتراب من فلسطين وابتعاد

. تركيا مع إسرائيل تتدهور عالقة إىل أن هذه األحداث أتت فيما كانتيشير تشاندار 
شمعون بيرس، أنه كسب قلوب  ه وبينوقد أدرك طيب أردوغان ومنذ اجلدل احلاد بين: "ويقول

عندما  ألتراك عموماً حساسون جداًفا. العرب وخصوصاً الفلسطينيين، وكذلك الشارع التركي
بالعرب، لكن عندما تتصل األمور  األتراك ليسوا معجبين كثيراً. يتصل األمر بالقضية الفلسطينية

يطلق  حكومتهم، وهم يحبذون رؤية رئيس بالفلسطينيين فإنهم عاطفيون، هكذا كان األمر دائماً 
  ".على قوله بوجه القادة اإلسرائيليينال يجرؤ أحد  كالماً
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وتعزيز وضعه  ]إقليمياً[صرف أردوغان كان ملصلحة تقوية تركيا ت" ويعتبر تشاندار أن
يف اجملتمع  ]اً عليهإيجاب[انعكس  ما يف الشارع العربي إذ وجد نفسه مباشرة بطالً، داخل تركيا

أبعد من حدود تركيا، وبذلك  إىل رجل عظيم وتأثيره يذهبالذي شعر أن رئيس حكومته  التركي
  ".ربح قلوب العرب وعزز مكانته داخلياً

 'العدالة والتنمية'حزب  يأيديولوجي"أن  واستطراداً يف املساحة الفلسطينية، يعتبر تشاندار
تخابات االنيف عبر فوزها  'حماس'يفترضون أن الربيع العربي مل يبدأ يف تونس، إنما مع 

 'حماس'وقد استقبلوا بعد االنتخابات رئيس املكتب السياسي حلركة ، ]2006سنة [الفلسطينية 
  ".يف تركيا على الرغم من االمتعاض اإلسرائيلي واألميركي 2006عام خالد مشعل 

نهم كانوا إإذ "، تصرفهذا الإىل  "عدالة والتنميةال"مسؤويل دفع  آخر اًسبب ويقدم تشاندار
فالنزاع مع العسكر يف تركيا مل يكن قد سوي بعد، وبالنسبة . يعانون أزمة مشروعية، حملياً ودولياً

أجندة  أنها حتملبمشتبه حاكمة يف تركيا  ةىل العلمانيين يف تركيا واجملتمع الغربي، كانوا قوإ
لتأكيد أنهم منتخبون من الشعب، وعبر  ثانية هي أجندة إسالمية، وبالتايل كانوا يسعون دائماً

سعون إلظهار كانوا ي. يخترعوها هم، ويتم العمل بها يف تركيا حالياًآليات ديموقراطية غربية مل 
، القت مشاكل مماثلة 'حماس'االنتخابات عبر إرادة شعبية، وكذلك فإن مشروعيتهم كحزب فاز يف 

يف دولة  وكحزب حاكم. 'حماس' حركةهوا أنفسهم بحملياً ودوليًا، فكان من السهل عليهم أن يشبِّ
  ".حملياً ودولياً وأن ُيسوِّقوها 'حماس'رئيسية، أرادوا أن يحموا 

  

  التركي واملأزق السوريالنموذج 

كثيراً من تبنيها التغيير يف  يف عودة إىل الثورات العربية، يرى تشاندار أن تركيا أفادت
  . حملياً وإقليمياً ودولياًزاء التغيير يف مصر، إبذهابها إىل أبعد احلدود  العامل العربي، خصوصاً

للكيانات ىل تركيا كنموذج إفجأة، عندما حدث التغيير يف مصر، بدأ العامل ينظر : "ويقول
اإلسالمي، وكذلك ليست  'القاعدة'إنها ليست نموذج . املقبلة على التغيير العربية اجلديدة أو تلك

  ".على تركيا كنموذج للعامل العربيمثل إيران، فمن األفضل إذاً احلفاظ  'القوة الثورية'نموذج 

لتركيا على مدى سنوات عدّة،  حموراً، التي لطاملا مثلت سوريةوصل التغيير إىل : "يضيفو
وقد . كيلومتراً 911والتي تقف عند عتبة الباب التركي، ولديها أطول حدود مع تركيا، تبلغ نحو 

األسد بإجراء إصالحات، إذ مل تكن تركيا تريد حدوث فوضى  ]بشار[قناع كثيرة إلحماوالت  جرت
، فكان بهذه السرعة سوريةأحد يف تركيا يتوقع أن تصل شرارة التغيير إىل أي مل يكن . سوريةيف 

تعمل عبر القوة الناعمة إلقناع األسد بالسير يف  تركيا بدأتاملوقف متذبذباً لفترة ثم اختبارياً، ثم 
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ثم بدأوا باالبتعاد عن . اقتناع املسؤولين األتراك بأن األسد لن يستجيب لهم رغماإلصالحات، 
لى أرض ع، وسوريةىل مرحلة من املعارضة املباشرة للنظام يف ، لتنتقل تركيا إبالتدريجالنظام 

عن الشكل التقليدي  ذلك ابتعاداً لَثَّمَجمدداً . لتنظيم املعارضة السورية جهوداً كبيرةالواقع بذلت 
للسياسة اخلارجية التركية، ألن السياسة التركية منذ زمن أتاتورك وحتى احلكومة احلالية، كانت 

دول  اسة الداخلية ألي بلد، وخصوصاً يفىل التدخل يف السيعن االنزالق إ تتبع مبدأ البقاء بعيداً
وجدت تقليدي للسياسة التركية، خلي عن املبدأ التالوبسبب كسر هذا النمط التقليدي واجلوار، 

  ".احلكومة نفسها أمام انتقادات كثيفة يف الداخل

  املسألة الكردية هاجس تركيا

جتاه  ،األسرع ،موقفهاخلف األبواب املغلقة، كانت احلكومة تبرر سبب : "يتابع تشاندار
ال نريد ':  تركيا، بقول املسؤولين فيهاسورية إىلباقي الدول، وجلب املعارضة الب، مقارنة سورية

كل األطراف  يف العراق لطاملا وقفت تركيا على مسافة من. 'تكرار اخلطأ الذي ارتكبناه يف العراق
تحدث معها، ألن العمود الفقري للمعارضة العراقية كان مل تاملعارضة العراقية بل  تستضف ومل

ين األتراك املعادين للقضية قومييف مواجهة الاألكراد، والتعامل مع األكراد يضع احلكومة 
 استطراداًكراد العراق، وأ دعض من وبالتايل فإن تأييد املعارضة العراقية سوف يقوي. الكردية

يف  لكن. أي بنفسها عن القضية برمتهاسوف يقوي األكراد يف تركيا، ولذلك فضلت احلكومة الن
ن املعارضة العراقية إأثير، إذ املسألة السورية، تعلمت أن النأي بالنفس يبعد تركيا عن دائرة الت

من التأثير يف تركيا مكنة عدّة لالتقاء مثل لندن وباريس وطهران وواشنطن، ومل تتمكن جدت أو
م ال يريدون تكرار التطورات ال قبل احلرب على العراق وال بعدها؛ لذلك قال املسؤولون األتراك إنه

  ".يف املسألة السورية اخلطأ الذي اقترفوه يف العراق، وبالتايل أرادوا أن يكونوا رواداً

أن وهي ، "لت أو تم جتاهلها يف العامل العربيمِ هْ صورة لطاملا أُ" ىلإويشير تشاندار 
تجلى يف ي وأحياناً ضَمَّنُيُو نُمُكْ يَ ، سوريةاملوقف املتخذ بشأن القضية السورية والتطورات يف "

  ".بعده الكردي

ينبض يف اجلزء  تركيايف تركيا، وبغض النظر عمّا يجري يف املنطقة، فإن قلب : "يضيف
كراد، األعلى  أما يف السياسة فإن االهتمام ينصب دائماً، يف غزة خصوصاً، اجلنوبي من فلسطين

الظاهرة  إىل اجلنوب نصطدم معنا هأو تركيا نفسها، وكلما توج سوريةسواء أكان يف العراق أو 
  ".الكردية

وعلى الرغم ، ]األسد[جتاه بشار  سريعاً فاً عدائياًالقيادة التركية موق لقد اتخذت: "ويتابع
كما أنه لن يكون مبارك، مل تكن تتوقع أن سقوط األسد سيكون بسرعة سقوط بن علي أو من أنها 

حتدث املسؤولون األتراك عن سقوط فقد  ،من املدة التي سقط فيها القذايف يف ليبيا طول كثيراًأ
اململكة العربية وقطر والدول جامعة فوا املعارضة السورية ونسقوا مع وشيك لبشار وآووا واستضا
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يف  ، بما يضمن لهم دوراً مقرراًاألميركية ىل حد ما مع الواليات املتحدةالسعودية وإالعربية 
على الرغم من فقدانه السيطرة على ، لكن عندما طال أمد سقوط بشار، إىل اآلن، سوريةقبل مست

التي املعادلة  ية، ألن األكراد السوريين دخلوااألمور معقدة وإشكالأصبحت جزاء عدّة من بالده، أ
يختلف عن وضع  سوريةأكثر بروزاً، كما أن وضعهم يف أصبحوا قد منها، و اًجزء ربما كانوا دائماً

، وهم يف تركيا 'حزب العمال الكردستاين'ينسقون أكثر مع  سوريةن أكراد إاألكراد العراقيين، إذ 
وكانت . سكندرونإمن اجلزيرة حتى لواء ، هاانسحبت قوات النظام من وجدون يف مناطق حدوديةي

  ".وتركيا سوريةمت احلدود بين سِ ين عندما رُأانقسمت إىل جزقد املدينة أو البلدة أو القرية الواحدة 

 يف كون سكانها من األكراد، سوريةوفيما تتشابه احلدود التركية مع كل من العراق و
املنطقة  حيث العراقية –على احلدود التركية . تختلفتضاريس اجلغرافية ن الإقول تشاندار، ي

  .ىل القامشليإسكندرون إالسورية فهي سهلية؛ من لواء  –احلدود التركية  اأمجبلية ووعرة، 
  

تسري  'صفر مشاكل'تبدو تركيا اليوم يف مشاكل مع اجلميع، لكن سياسة : "تشاندار قولي
الزعيم الكردي [مثير، بحيث تبحث عن التنسيق مع و متناقض، إنه وضع مع أكراد العراقفقط 

، لكن البرزاين ال يملك اإلرادة، سوريةالبرزاين للسيطرة على املنطقة الكردية يف  ]العراقي مسعود
املقابل للحدود  سوريةالقدرة على السيطرة على هذا اجلزء من  ال يملك أيضاً خر،آلولسبب أو 

حزب 'السوري املتحالف مع  'حتاد الديموقراطيحزب اال'ينتمون إىل  يسكنه أكراد الذي ،التركية
  ".التركي 'العمال الكردستاين

ركت يف مؤتمر يف البرازيل األسبوع املاضي شا: "داللة، ويقوليسرد تشاندار حادثة ذات 
، وروبي، وهناك التقيت مع سليمان مسلم، وهو كردي سوريتنظمه أحزاب اليسار يف البرملان األ

ب عرإنه من عين . يةنبولاستإيتحدث بلهجة تركية و، نبولاستإمتخرج من جامعة التكنولوجيا يف 
عطائي رقم هاتفه للتواصل معه، فقال إن لديه أكثر من رقم ألنه إ قبل أن نغادر سألته. احلدودية

رقام ىل هاتفه وهو يحاول إعطائي أإظرت ن. وروبايف القامشلي وأوقاتاً أخرى يف أ يقضي أوقاتاً
الله  التركي عبد 'حزب العمال الكردستاين'هواتفه، فكانت على خلفية الهاتف صورة زعيم 

  ".النأوج

عندما يتعلق األمر بانهيار نظام األسد، فإن صداعاً "تشاندار إىل القول إنه ويخلص جنكيز 
باإلرباك، حيث بدأت تظهر  سوريةلقد أصيبت السياسة التركية بشأن  .يصيب تركياشديداً 

حمد داود أوغلو، الذي ال يمكن املساس به، عام التركي، تشير إىل تآكل هيبة أانتقادات من الرأي ال
  ".نفسه حلكومةاوكذلك رئيس 

مع البروز الكبير لصورة داود  مسألة ربما ليست مالحظة كثيراًأود أن أضيف : "ويتابع
مية يجب التركيز أكثر على حزبه احلاكم واحلكومة التركية، التي باتت تأخذ مواقف قو إذأوغلو، 
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يف السلطة عشرة أعوام  'حزب العدالة والتنمية'قضى : "يضيفو" .متطرفة بشأن املسألة الكردية
تمكن من إعادة اجليش إىل ثكناته، فيما تمكن املتطرفون يف احلزب من أخذه رهينة، أن يمن دون 

ىل حزب قومي تركي بحكومة إسالموية، تعمل لتكون قوة إقليمية بوجه إسالمي يله إوحتو
  ".وبمضمون قومي

 



 وال الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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