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مقدمة
يمتد صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاني الـ ) )PKKإلى أوائل الثمانينيات ،حين تبنى الحزب
شعارات ذات نزعة انفصالية والكفاح املسلح لتحقيق مشروعه األساس ي ،املتمثل في إنشاء دولة كردستان
الكبرى .1وقد كان النظام السوري في عهد حافظ األسد أول من قدم الدعم للحزب خارج حدود تركيا ،وذلك
بتوفير معسكرات التدريب لعناصر الحزب وإيواء زعيمه عبد هللا أوجالن في دمشق ،وقد أدى هذا الدور
لسورية إلى عودة العالقات العدائية مع تركيا التي ترى في حزب العمال الكردستاني منظمة خطرة ،تهدد
بزعزعة أمنها واستقرارها الداخلي.2
سعت أنقرة في البداية لوقف الدعم السوري للحزب دبلوماسيا ،لكن دمشق أنكرت في ذلك الوقت أنها
كانت تسمح لحزب العمال الكردستاني بالوجود على أراضيها ،على الرغم من أن أوجالن كان يجري مقابالت
مع وسائل اإلعالم الدولية من العاصمة السورية ،وازداد التوتر بين البلدين حتى وصال إلى حافة الحرب في
عقب تهديد أنقرة بغزو األراض ي السورية عام  ،1998بسبب إيواء أوجالن ودعم حزبه الذي استخدمته
دمشق أداة ضغط ضد تركيا متى لزم األمر ،وقد أثمرت هذه السياسة بتوقيع اتفاق أضنة األمني بين
البلدين ،وطرد أوجالن من دمشق ،قبل أن يجري اعتقاله وإيداعه في سجن أميرالي بتركيا ،والحكم عليه
بالسجن مدى الحياة .3وهكذا انخفض نشاط حزب العمال في سورية ،كما أنه َ
غي َر قليال من توجهاته ،وبدأ
يميل نحو التهدئة ،ال سيما بعد إدراجه على قوائم اإلرهاب في عدد من الدول واملنظمات الغربية مثل أميركا
واالتحاد األوروبي وبطبيعة الحال في تركياَ ،
لكن ذلك لم يحل دون تشكيل أحزاب جديدة منفصلة عنه في
كل من سورية والعراق وتركيا وإيران ،أهمها حزب االتحاد الديمقراطي PYDفي سورية ،ويتزعمه حاليا كل
من شاهوز حسن وعائشة حسو ،4وقد بدأت سورية خالل سنوات األزمة باستخدامه للضغط على تركيا
من جديد؛ فتوترت العالقة بينهما مجددا بعد أن تحسنت لنحو عقد من الزمن قبل انطالق الثورة
السورية.
ففي نهاية التسعينيات تحديدا ،كانت أنقرة قد نجحت بتحويل العالقات العدائية التاريخية مع سورية
بسبب الخالفات على املياه والحدود واحتضان دمشق لحزب العمال الكردستاني إلى عالقة صداقة ،وقد
جاء هذا التحول تماشيا مع سياسة تركيا في الشرق األوسط التي تعد أي دولة تساعد تركيا ضد حزب
العمال الكردستاني دولة صديقة ،وأي دولة تساعد الحزب دولة عدوة.5
ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام  ،2002تطورت عالقات الصداقة والتعاون بين
البلدين ،ووصلت إلى حد التعاون االستراتيجي بينهما ،إذ أقامت تركيا عالقة وثيقة مع االبن بشار األسد
 1أحمد المصري" ،الكرد بين أتاتورك وأردوغان ما الذي تغير؟" ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية .2015 ،بتصرف .تاريخ الزيارة ،2018-12-20 :من:
http://cutt.us/5I3ly
 2المصري ،المرجع السابق .بتصرف.
 3جاغايتاي سونر" ،سورية وتركيا :البُعد الخاص بـ "حزب العمال الكردستاني" ،المرصد السياسي ،معهد واشنطن .2012 ،بتصرف .تاريخ الزيارة .2018-12-20 :من:
http://cutt.us/JXrfs
 4موقع حزب االتحاد الديمقراطي ،تاريخ الزيارة  .2019-2-2من الرابط/http://pydrojava.net/arabic :
 5سونر جاغايتاي ،سورية وتركيا :البُعد الخاص بـ "حزب العمال الكردستاني" ،بتصرف.

2

الذي خلف والده ،استنادا إلى سياسة العمق االستراتيجي وتصفير العالقات مع الجيران التي تبناها أحمد
داوود أوغلو ،العقل املفكر لحزب العدالة والتنمية ،لتكون هذه االستراتيجية إحدى محددات السياسة
الخارجية لتركيا في عالقاتها مع دول اإلقليم .6لكن بعد اندالع الثورة السورية عام  ،2011وقطع تركيا
عالقاتها مع دمشق احتجاجا على استخدام النظام العنف ضد السوريين ،ووقوفها إلى جانب الشعب
السوري واملعارضة ،عادت دمشق إلى طبعها القديم؛ ففتحت ذراعيها من جديد لحزب العمال الكردستاني،
وسمحت لفرعه املحلي -حزب االتحاد الديمقراطي -بالتوسع والسيطرة على بعض املناطق الحدودية مع
تركيا ،ما تسبب في استعادة حالة التوتر بين البلدين.7
تسعى هذه الدراسة لتحليل العالقة التي ربطت حزب العمال الكردستاني  PKKبالنظام السوري منذ
عام  1980في عهد الرئيس السوري السابق حافظ األسد ،وعودة هذه العالقات في عهد االبن بشار األسد
بعد اندالع الثورة السورية ،وكشف أبعاد هذا الدعم على العالقات السورية التركية .وقد اعتمدت الباحثة
على املنهجين التاريخي والوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث ،وأجرت عددا من املقابالت مع مختصين
بالشأن التركي والسوري .تفترض الدراسة أن الدعم السوري لحزب العمال الكردستاني كان بهدف
استخدام الحزب ورقة ضغط ضد أنقرة ،وأن عودة العالقات بين النظام السوري وحزب العمال
الكردستاني وفرعه املحلي في سورية خالل األزمة السورية كانت للغرض ذاته ،وبخاصة بعد رفض تركيا
لسياسات بشار األسد القمعية ضد املتظاهرين السوريين ،وفتح أنقرة أبوابها للمعارضة السورية،
وتمويلها.

ا
أوًل :الكرد في تركيا
يوصف الكرد بأنهم شعب هندوإيراني ،يعيش في املناطق الجبلية التي تعرف بجبال كردستان ،ويتوزع
أبناؤه بصورة أساسية بين تركيا وإيران وسورية والعراق وأرمينيا .8يقدر عدد كرد تركيا بنحو  15مليون
نسمة ،يشكلون  56في املئة من كرد العالم ،و 20في املئة من سكان تركيا ،9كما يمثلون األغلبية في 15
محافظة من أصل  81في الدولة ،ويعيش معظمهم جنوبي شرق البالد في املناطق ذات األغلبية الكردية،
حيث يطلق عليها الكرد اسم "كردستان تركيا" ،ويتوزع كرد تركيا مذهبيا بين سنة ( 70في املئة ،ومعظمهم
شافعيون) وعلويين ( 30في املئة) ،والبقية القليلة املتبقية من األيزيديين ،ويتحدثون جميعا اللغة
الكردية.10

 6شتيفان بوخن" ،حزب العمال الكردستاني ونظام األسد  -عدو عدوي صديقي" ،يوسف حجازي (مترجم) ،موقع  .2012 ،DWتاريخ الزيارة
 .2018-11-30بتصرف .من الرابطhttps://p.dw.com/p/15w0i :
 7بوخن ،المرجع السابق ،بتصرف.
 8عقيل سعيد محفوض" ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا :المؤسسة العسكرية والسياسة العامة" ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتجية ،أبو ظبي ،2008 ،ص.78
بتصرف.
 9تعرف على أعداد ومناطق توزع الكرد ،موقع الجزيرة نت .2017،تاريخ الزيارة ،2018-12-15 :منhttp://www.aljazeera.net :
 10محمد نور الدين وآخرون ،الكمالية وأزمات الهوية في تركيا( ،بيروت :رياض الريس للكتب والنشر ،)2001 ،ص  .71بتصرف
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أنكرت الجمهورية منذ نشأتها على يد مصطفى كمال أتاتورك عام  1923تنوعها العرقي ،وعدت كل
مواطن يعيش داخل حدودها "تركيا" بغض النظر عن جذوره ولغته األم ،ما أدى إلى التنكر لحقوق
األقليات العرقية في تركيا بما فيها الكرد الذين يشكلون أكبر أقلية في البالد ،حيث رفعت تركيا في محاربتها
الهوية الكردية شعار":حل القضية الكردية من خالل استئصال جذور اإلرهاب وقطع دابر األشقياء عن
طريق القوة العسكرية" .11وقد نتج من سياسة اإلنكار تشكيل حركات مسلحة لتحصيل حقوق هذه
األقلية ،نشأت أول حركة مسلحة عام  1925أي بعد عامين على تأسيس الجمهورية ،وحركة آرارات -1927
 1931ثم حركة درسيم عام  .121938-1937لكن أتاتورك قاومها بالقوة العسكرية وأعدم منفذيها ،واتخذ
إجراءات مشددة في املناطق الجنوبية الشرقية من البالد ،كونها ذات أغلبية كردية ،وأطلق تسمية "أتراك
الجبل" على الكرد في البالد.13
مثلت مرحلة السبعينيات مرحلة انتقالية في حال الكرد ،إذ نشأ حزب العمال الكردستاني الذي تبنى
الشعارات االنفصالية والكفاح املسلح لتحصيل حقوق الكرد ،فبدأ بذلك حربا طويلة األمد مع الدولة
التركية ما زالت رحاها مستمرة حتى أيامنا هذه.14

ا
ثانيا :نشأة حزب العمال الكردستاني
تعود الجذور األولى لفكرة تأسيس حزب العمال الكردستاني إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين
في أنقرة ،على يد عبد هللا أوجالن ،وقد تأثر الحزب في بداياته باألفكار املاركسية ،آمن املؤسسون بأن تبني
مثل هذه األفكار سيؤدي إلى حل القضة الكردية؛ فبدؤوا بنقل فكرة "العودة إلى الوطن" للكرد في جنوب
شرق تركيا لبدء تطبيقها فعليا .15وفي  27تشرين الثاني /نوفمبر  1978أعلن تشكيل الحزب في ديار بكر
بحضور أوجالن ،وقد تضمن منهاج الحزب مرحلتين ،األولى :تشكيل دولة كردية في جنوب شرق تركيا،
والثانية :إقامة دولة كردستان الكبرى في تركيا والعراق وإيران وسورية ،باستخدام الكفاح املسلح ،وبعد
علن تأسيس الحزب رسميا باسم حزب العمال الكردستاني ،وبدأ الحزب عمله وتدريباته من خارج
عام أ ِ
األراض ي التركية بسبب مالحقته من الحكومة التركية؛ فانتقلت كوادره إلى لبنان وسورية وبعض الدول
األوروبية.16
أعلن الحزب -في مؤتمره األول في دمشق صيف  -1982ضرورة العودة إلى املناطق الكردية في تركيا لبناء
تنظيم عسكري خاص به ،وبعد عامين أعلن بدء الكفاح املسلح .17وقد حظي الحزب عند تأسيسه بدعم
كبير من الكرد وبخاصة من كرد العراق في جبال قنديل التي تحولت إلى قاعدة مركزية إلطالق الحزب
 11زينب ماهر السيد مرسي ،العالقات التركية العراقية :دراسة لحالة "الكرد" ،المركز الديمقراطي العربي.2015 ،
تاريخ الزيارةhttps://democraticac.de/?p=18020 .2018-101-22 :
 12سعد ناجي جواد ،دراسات في المسألة القومية الكردية( ،بيروت :الدار العربية للعلوم ،)2005 ،ص ،24بتصرف.
 21محمد عبد العاطي“ ،تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج” ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،مكتبة مدبولي ،2010،ص  .97بتصرف.
 14حنا عزو بهنان“ ،قضية حزب العمال الكردستاني وانعاكساتها على العالقات العالقات العراقية التركية  ،”2007-1984مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة الموصل .بتصرف.
 15عبد الفتاح علي يحيى“ ،حزب العمال الكرستاني في تركيا ،نشأته وتطوره” ،مركز الدرسات اإلقليمية ،جامعة الموصل ،1994 ،ص.119
 16العزاوي ،مرجع سابق ،ص .26
 17شتيفان بوخن ،مرجع سابق .بتصرف.
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عملياته العسكرية ضد تركيا ،ومن سورية حافظ األسد التي اتسمت عالقاتها مع تركيا آنذاك بالتوتر،
وبعض الدول املعادية للسياسة التركية مثل اليونان وأرمينيا واالتحاد السوفياتي في أثناء الحرب الباردة،
وكرد املهجر مثل الجالية الكردية في أملانيا .18استطاع حزب العمال الكردستاني استقطاب فئات واسعة
من الكرد وفي مدة قصيرة نسبيا؛ فشكل جيشا وصل تعداده إلى ما يقارب  15ألف مقاتل عام  ،1994انتشر
من حدود االتحاد السوفياتي سابقا (روسيا االتحادية) شرقا إلى لواء اإلسكندرون غربا (هاتاي حاليا).19
وقد بدأ الحزب نشاطه العسكري رسميا عام  ،1984وأقام قواعد له في شمال العراق ،تحالف مع الحزب
الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود البارزاني في ذلك الوقت.20
كانت أولى عمليات الحزب العسكرية من خالل الهجوم على مدن شيرناك وآروخ وشيران في والية حكاري
في العام ذاته21؛ ففتح هذا التاريخ بابا لحرب طويلة مستمرة حتى وقتنا الحاضر بين الحزب الذي يوصف
بالتنظيم اإلرهابي في تركيا والدولة ،إذ ينفذ الحزب من حين إلى آخر عمليات عسكرية وضربات ضد أفراد
الجيش والشرطة واملؤسسات العسكرية واملدنية في مناطق جنوب شرق البالد.22

ا
ثالثا :الدولة في مواجهة حزب العمال الكردستاني
اتخذت الحكومات التركية املتعاقبة سلسلة إجراءات متشددة ضد الحزب؛ فأنشأت تنظيم حراس
القرى لحماية في املناطق التي ينشط فيها الحزب ،وفرضت حالة الطوارئ فيها ،ولجأت إلى سياسة تفريغ
القرى الكردية وتدميرها وامتدت العمليات التركية ضد الحزب للحدود مع سورية والعراق وإيران ،وقدرت
الخسائر البشرية بين الطرفين حتى عام  1999بنحو  40ألف قتيل ،فضال عن تدميرآالف القرى الكردية.23
إلى جانب املواجهة العسكرية مع الدولة ،سعى حزب العمال الكردستاني لفتح قنوات سياسية مع
تركيا؛ فعام  1990طالب عبد هللا أوجالن بهدنة في جنوب شرق تركيا معترفا بالسيادة التركية هناك ،ورأى
أن مطالب الكرد ثقافية وحقوق سياسية وليست انفصالية .24وفي  1993أعلن أوجالن وقف إطالق النارمن
جانب واحد ،داعيا إلى إقامة نظام سياس ي فدرالي في تركيا بدال من الدعوة إلى استقالل كردستان تركيا
وإقامة دولة كردية فيها ،ثم دعا بعد  3سنوات من روما إلى إقامة حكم ذاتي في تركيا بدال من االتحاد
الفدرالي ،25وبعد اعتقاله في  15فبراير /شباط  ،1999وإصدار محكمة أمن الدولة في أنقرة حكما بإعدامه
بتهمة الخيانة الوطنية وتهديد وحدة أراض ي تركيا ،دعا أوجالن حزبه إلى وقف النار والتخلي عن السالح،
“ 18تقدير موقف -فرصة أردوغان :الربط بين التعديل الدستوري وحل المسألة الكردية” ،مركز الجزيرة للدراسات .2013 ،تاريخ الزيارة  .2018-11-5من الرابط:
http://studies.aljazeera.net
 19فرصة أردوغان ،المرجع السابق .بتصرف.
 20فرصة أردوغان ،مرجع السابق .بتصرف.
 21حنا عزو بهنان“ ،قضية حزب العمال الكردستاني وانعكاساتها على العالقات التركية العراقية  ،”2007-1984مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة الموصل ،2008 ،ص .6
 22بهنان ،المرجع السابق.
 23محمد نور الدين“ ،تركيا الجمهورية الحائرة ،مقاربات في الدين والسياسة والعالقات الخارجية” ،مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق ،بيروت .1998 ،ص.74-73
بتصرف.
 24فالح عبد الجباروهشام داوود“ ،اإلثنية والدولة والكرد في العراق وإيران وتركيا" ،عبد اإلله النعيمي (مترجم) ،معهد الدراسات االستراتيجية ،بيروت ،2006 ،ص .92-91
بتصرف.
 25عبد الجبار ،المرجع السابق ،بتصرف.
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ومغادرة تركيا نحو شمال العراق ،إلحالل السالم في البالد ،وقد استمر وقف اطالق النار من ذلك التاريخ
حتى .262005
بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام  ،2002اعتمد الحزب مقاربة خاصة في ما يتعلق
بالقضية الكردية ،تربط نهضة تركيا بحل القضية الكردية ،الستنزافها كثيرا من إمكانات الدولة ومواردها،
وتفتح بابا للتدخل الخارجي؛ فآمن الحزب بحل القضية الكردية عن طريق املسار السياس ي ،شرط أن يتخلى
حزب العمال الكردستاني عن السالح .27وفي سبيل ذلك ،نفذت الحكومة التركية حزمة إصالحات ثقافية
واجتماعية تجاه الكرد ،مثل بث قنوات باللغة الكردية والسماح بحق التأليف والنشر والتعلم في الجامعات
بالكردية ،وزار أردوغان والية ديار بكر ذات األغلبية الكردية ،معلنا عن أن حل املشكلة الكردية يتطلب
مزيدا من الديمقراطية.
بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية عام  ،2009تفاوضات سرية مع الحزب في العاصمة
النرويجية أوسلو لكن لم يكتب لها النجاح ،وبعد عامين أعلن أردوغان انطالق تفاوضات سالم مع أوجالن
في سجن أميرالي ضمن ما سمي بـ"مبادرة السالم الداخلي" .28دعا أوجالن في عقبها إلى إنهاء النزاع املسلح الذي
استمر عقودا من الزمن ،وطالب الكرد بوقف النزاع قائال" :اليوم بداية عهد جديد ،يجب أن تعلو فيه
السياسة على السالح".29
لكن مرحلة الهدوء لم تستمر مدة طويلة ،إذ شكل هجوم سوروج االنتحاري أحد أهم األسباب
املفصلية .فعلى الرغم من تبني تنظيم الدولة االسالمية املسؤولية عن الهجوم الذي استهدف تجمعا التحاد
الشباب االشتراكي في مدينة سوروج التابعة ملحافظة شانلي أورفة في  20تموز /يوليو  ،2015وسقط فيه
 32وأكثر من  100جريح من الكرد ،إال أن حزب العمال الكردستاني اتهم الحكومة التركية بأنها كانت شريكة
في الهجوم ،فقتل عناصر من الحزب ضابطين اثنين من الشرطة التركية ،ونفذوا عمليات أخرى ضد
األهداف التركية .30الحقا أعلن العمال الكردستاني سيطرته على  16منطقة جنوب شرق تركيا ،قبل أن
تنجح تركيا في إعادة السيطرة عليها .31وبعد زيارته إلى ديار بكر بعد توقف العملية السلمية ،دعا أردوغان
الكرد إلى منع أبنائهم من االنضمام إلى حزب العمال ،بوصفه ال يمثل الكرد وينتهك حقوقهم ومصالحهم.32

ر ا
ا
إقليميا
ابعا :تركيا ومحاصرة حزب العمال
تأثرت العالقات ما بين تركيا وجاراتها املتمثلة في إيران ،والعراق ،وسورية ،باختالف االهتمامات
العقائدية ومتطلبات الحرب الباردة ،لكن تأثير املسألة الكردية في هذه العالقات كان أكثر وضوحا وقوة.
 26حنا عزو بهنان ،مرجع سابق .بتصرف.
 27سعيد الحج" ،تقرير :عملية السالم مع كرد تركيا أمام مفترق طرق" ،مركز الجزيرة للدراسات .2016 ،بتصرف.
 28سعيد الحج ،المرجع السابق.
 29يحيى حسن PKK ..PYD" ،ما القصة؟ ومن أين بدأت؟" ،موقع نون بوست ،تاريخ الزيارة  .2018-11-30منhttp://cutt.us/tscY2 :
 30لتفاصيل أوفر ،انظرhttp://cutt.us/W9ccS :
" 31محطات من صراع تركيا وحزب العمال الكردستاني" ،موقع الجزيرة نتhttp://cutt.us/N7RcR.
" 32أردوغان يزور ديار بكر ويطمئن الكرد" ،موقع الجزيرة نت ،استرجع في http://cutt.us/Fp4DB .2018-10-25
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وقد حاولت تركيا الحد من نشاط حزب العمال الكردستاني  PKKبفتح قنوات حوار مع دول الجوار .في هذا
اإلطار وقع تورغوت أوزال عندما كان رئيسا للوزراء بروتوكوال مع سورية عام  ،331982يتضمن تزويد
سورية بمقدار 500م مكعب من املياه في الثانية ،إلى جانب إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية أخرى،
مقابل قيام سورية بإجراءات أمنية ملنع تسلل املتمردين الكرد من الحدود السورية ،ومنع االلتقاء بالكرد
في تركيا الذين يطالبون باستقالل ذاتي في جنوب شرق البالد ،إضافة إلى تسليم أنقرة العناصر الكرد
االنفصاليين في حال قيامهم بنشاط يمس األمن القومي التركي34.
وبموجب االتفاق تعهدت سورية بإغالق مكاتب حزب العمال الكردستاني ،لكن هجمات الحزب عادت
مجددا من سورية نحو األراض ي التركية ،وفي إثرها صدرت رسالة تحذير عن أوزال يقول فيها" :إن تلك
الدول ستعرض مصالحها للخطر ،ولن تتردد تركيا آنذاك في الدخول معها في صراع مسلح" 35.وأبرمت تركيا
االتفاقية املشركة مع العراق في  5آب /أغسطس من عام  1984التي سميت باتفاقية "مطاردة ساخنة"،36
وتضمنت االتفاقية متابعة عناصر الحزب انطالقا من عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين املتجاورين
لضمان األمن واالستقرار على حدودهما املشتركة.
في السنوات األخيرات حصل تقارب بين تركيا ومسعود برزاني رئيس إقليم كرستان العراق ،سعى
لتحقيق أهداف مشتركة بينهما ،من بينها محاصرة حزب العمال الكردستاني ،والحد من استخدامه لإلقليم
بوصفه نقطة انطالق نحو األراض ي التركية؛ فقد نشرت تركيا نحو  3000جندي عام  2016في إقليم شمال
العراق الذي يعد من أبرز معاقل حزب العمال الكردستاني ،وذلك كي تكون قوة ردع ضد املقاتلين الكرد37.
وعلى الرغم من أن حكومة كردستان ال تسمح بأي نشاط عسكري لحزب العمال الكردستاني من جبال
قنديل ضد تركيا ،إال أنها ترفض الدخول في حالة اقتتال كردي ألنه ال يخدم املشروع الكردي الرئيس ،ثم
واسعة من أراض ي اإلقليم قد يهدد االستقرار في املدن
مساحات
إن سيطرة حزب العمال الكردستاني على
ٍ
ٍ
الكبرى مثل أربيل عاصمة اإلقليم؛ فضال عن تمتع مقاتلي الحزب بخبرات قتالية عالية ،فهم يحظون
بقاعدة جماهيرية عريضة في مناطق انتشاره في العراق وسورية وإيران وتركيا38.

ا
خامسا :العالقات التركية السورية
تميزت العالقات بين تركيا وسورية بالتوتر الدائم ,fخاصة في مدة الحرب الباردة التي انضمت تركيا فيها
إلى حلف شمال األطلس ي (الناتو) بينما كانت سورية في معظم الوقت حليفة لالتحاد السوفياتي السابق ثم

 33أحمد نوري النعيمي ،العالقات العراقية-التركية :الواقع والمستقبل( ،عمان :دار زهران للنشر ،)2010 ،ص  236 -220بتصرف.
 34النعيمي ،المرجع السابق ،ص  .220-211بتصرف.
 35النعيمي ،المرجع السابق.
 36عزيز جبر شيال" ،العالقات العراقية التركية الواقع والمستقبل" ،مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،العدد ،1مجلد .2012 ،5ص .44بتصرف.
 37مهند الحميدي ،لماذا يدعم برزاني أردوغان ضد "الكردستاني" ،موقع إرم نيوز .2016 ،تاريخ الزيارة  .2018-12-12منhttp://cutt.us/VrnTM :
 38رائد الحامد" ،حزب العمال الكردستاني في سورية والعراق :النفوذ والصراعات والمنتظرة" ،موقع ترك برس ،2017 ،تاريخ الزيارة  .2018-12-12من:
https://www.turkpress.co/node/36360
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روسيا عام 39.1958وقد مرت العالقات بين البلدين بحالة من العداء والتأزم املستمرين وخصوصا أن
حدودهما املشتركة طويلة ،تمتد أكثر من  900كم طول ،ومزروعة باأللغام والحراسة املشددة ،ال سيما من
الناحية التركية ،إضافة إلى وجود املجرى املشترك لنهر الفرات ،والتداخل اإلثني بين شعوب البلدين40.
وقد تمثلت أبرز مشكالت البلدين في السيطرة التركية على لواء إسكندرون منذ  1920الذي كان تابعا
لوالية حلب ضمن سورية العثمانية ،حيث منحته فرنسا عام  1938الحكم الذاتي ،قبل أن تنسحب منه
وتسيطر عليه القوات التركية؛ فأعلنت تركيا أنه جزء من الجمهورية التركية ،األمر الذي رسم أول معالم
التوتر في العالقات مع سورية.41
وقد بلغت حالة التوتر بين تركيا وسورية ذروتها عام  ،1998في صورة غير مسبوقة في العالقة بينهما
منذ عام  ،1958حيث حشدت تركيا قواتها على الحدود مع سورية وهددت بغزوها إن لم تتوقف دمشق
عن إيواء حزب العمال الكردستاني ،ثم انتهت األزمة بتوقيع اتفاق أضنة األمني في العام ذاته .42بعد ذلك
تحسنت العالقات بين البلدين تماشيا مع سياسة تركيا في منطقة الشرق األوسط التي تكون بمقتضاها أي
دولة تساعد تركيا ضد حزب العمال الكردستاني دولة صديقة ،وأي دولة تساعد حزب العمال الكردستاني
دولة عدوة 43.استمرت حالة االنفتاح بين البلدين مع وصول الوارث االبن بشار األسد الى الحكم الذي بدأ
عهده بوعود االنفتاح والتحديث بعد أن كان نظام والده شموليا دكتاتوريا؛ فرأت فيه أنقرة أمال في أن تكون
سورية في عهده بلدا منفتحا بنظام سياس ي يستوعب املتغيرات الدولية ،ثم تكون سورية بوابة تركيا باتجاه
العمق العربي ،وتواصل ذلك بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى دفة الحكم في تركيا؛ فتحولت العالقة
مع سورية إلى مرحلة التعاون اإلستراتيجي44.
لكن العالقة بين البلدين الجارين عادت لتسوء من جديد بعد اندالع االثورة السورية .وبحسب تقارير
لالستخبارات التركية عام  ،2012فإن األسد بدأ السماح للحزب بالعودة إلى أراضيه حتى قبل اندالع الثورة،
وهو ما عدته أنقرة استهانة بسياستها التي غلب عليها الطابع الودي مع دمشق بعد توقيع اتفاق أضنة األمني
وما تاله من تطورات إيجابية بينهما.45

ا
سادسا :عالقة سورية بحزب العمال الكردستاني
كانت سورية من أوائل الدول اإلقليمية التي قدمت الدعم لحزب العمال الكردستاني في عهد الرئيس
السوري السابق حافظ األسد في مطلع الثمانينيات من القرن املاض ي ،حين سمح للحزب بإقامة مراكز
" 39توقيع  50اتفاقية خالل اجتماعات مجلس التعاون السوري – التركي" ،بي بي سي العربية 23 ،كانون األول /ديسمبر  .2009تاريخ الزيارة  ،2018-12-9من الرابط:
http://cutt.us/zlHOO
 40مصطفى الدروبي" ،في العالقات السورية التركية" ،مركز روابط للبحوث والدراسات االستراتيجية ،تاريخ الزيارة  .2018-12-9منhttp://cutt.us/kNWA :
 41القدرة ،مرجع سابق ،ص  .27بتصرف.
 42محفوظ "،،سورية وتركيا :الواقع الراهن واحتماالت المستقبل" ،مرجع سابق .بتصرف.
 43سونر جاغايتاي ،مرجع سابق.
 44اتفاق أضنة التركي السوري ..بروتوكول أمني ح ّمال أوجه ،الجزيرة نت ،تاريخ الزيارة  .2018-11-25منhttp://cutt.us/hpdEE :
 45الدروبي ،مرجع سابق ،بتصرف.
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تدريب على األراض ي السورية ،وسمح لزعيمه أوجالن اإلقامة في العاصمة السورية ،وبعد إغالق معسكر
الحزب في سهل البقاع اللبناني عام  ،1992فتح النظام السوري ثالثة معسكرات له في ريف دمشق
(صحنايا ،شبعا ،النشابية) تدرب فيها آالف من مقاتلي الحزب بحماية االستخبارات السورية وإشرافها كما
هو الحال مع معسكرات الفصائل الفلسطينية املسلحة ،ومعسكرات حزب هللا اللبناني .46مع ذلك كان
نظام األسد األب يرفض أي عالقة تربطه بالحزب أو زعيمه.47
يقول الصحافي والناشط الكردي السوري باز بكاري في مقابلة أجرتها معه الباحثة ،إنه في مقابل
الخدمة التي قدمها نظام األسد لحزب العمال؛ فإنه استخدم الحزب كعص ى غليظة ،ضرب بها الحركة
القومية النضالية الكردية في سورية ،وبخاصة أن العمال الكردستاني كان يرى في األحزاب الكردية في
سورية أحزابا كالسيكية ،ال تستطيع أن تقدم شيئا للقضية الكردية ،بل ذهب زعيم الحزب أوجالن أبعد
من ذلك ،وعد الكرد في سورية محض الجئين ،وأنه ال قضية كردية في سورية.48
حرص أوجالن على جعل الكرد السوريين يذعنون لدكتاتورية األسد؛ فكان ذلك من تناقضات الحزب
وسياساته؛ فبينما كان يقود في تركيا صراعا مسلحا من أجل حرية األقلية الكردية وإنشاء الحكم الذاتي
لها ،كان يطالب كرد سورية بالصمت تجاه القمع الذي تمارسه الحكومة املركزية عليه ،وكانت مناطق الكرد
السورية بالنسبة إلى أوجالن بمنزلة مراكز لتجنيد املقاتلين الذين ينتقلون للقتال في تركيا.49
من ثم؛ فإنه يمكننا القول إن العالقة التي ربطت النظام السوري بحزب العمال الكردستاني كانت
مبنية على املصلحة املتبادلة؛ ففي حين استخدم حافظ األسد حزب العمال للسيطرة على كرد سورية
والضغط على تركيا التي تعد بدورها حزب العمال أهم أعدائها املحليين ،استفاد حزب العمال الكردستاني
من هذه العالقة ،فثبت أقدامه في املنطقة وبنى لنفسه قواعد عسكرية ودرب آالفا من مقاتليه الذين
أصبحوا مستعدين للقتال ضد الدولة التركية متى احتاج األمر ،وذلك ضمن مشروع الحزب الكبير بتحقيق
االنفصال عن الدولة التركية ،وإقامة الحكم الذاتي للكرد في املنطقة .وفي الواقع ،انعكست هذه العالقة
على العالقات السورية التركية التي غلب عليها طابع التوتر خالل مرحلة الثمانينيات والتسعينيات ،مع
استمرار دمشق في تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني ( )PKKفي صراعه املسلح مع أنقرة الذي بدأ
فعليا في  1984كما ذكرنا سابقا .وعاد املشهد ليتكرر بعد عام  ،2011بدعم النظام السوري لحزب االتحاد
الديمقراطي /الفرع السوري للعمال الكردستاني.
في بداية عام  1996قدمت تركيا في عهد الرئيس سليمان دميرل ( )2000-1993تحذيرات للنظام
السوري بضرورة التوقف عن دعم الحزب ،وإال فإنها ستضطر إلى اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي 50.أما
أشد حاالت التوتر بين سورية وتركيا فكانت عام  ،1998حيث اقترب الطرفان من حالة الحرب ،ونتيجة

 46هوشنك أوسي" ،الكردستاني" ونظام األسد :حكاية خصام ووئام على وقع أحالم المؤسس" ،صحيفة الحياة .2015 ،تاريخ الزيارة  ،2018-12-12منhttp://cutt.us/gMB5X :
 47بوخن ،مرجع سابق.
 48باز بكاري ،صحافي كردي سوري ،مقابلة أجرتها معه الباحثة عبر البريد اإللكتروني.2018-12-1 ،
 49شتيفان بوخن ،حزب العمال الكردستاني ونظام األسد ،مرجع سابق .بتصرف.
" 50اتفاق أضنة التركي السوري ..بروتوكول أمني ح ّمال أوجه" ،الجزيرة نت ،تاريخ الزيارة  .2018-11-25منhttp://cutt.us/FRpMW :
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لوساطات إقليمية تدخلت فيها مصر وإيران وجامعة الدول العربية ،جرى التوصل إلى حل وتوقيع اتفاق
أضنة ،تمخض عنه طرد أوجالن من سورية وإغالق مراكز الحزب فيها51.
لكن حزب العمال فعليا لم يتأثر بهذه التطورات كثيرا ،إذ كان قد تمكن تشكيل قاعدة دعم محلية له
في سورية ،متمثلة في حزب االتحاد الديمقراطي  ،52PYDالذي استخدمته سورية أداة للضغط على تركيا
في سنوات األزمة السورية املستمرة .وفي الواقع فإن بناء هذه القاعدة في سورية نجم مباشرة عن اعتقال
السلطات التركية ز َ
عيم الحزب عبد هللا أوجالن وإيداعه السجن في أميرالي والحكم عليه بالسجن مدى
الحياة ،لذلك كان الحزب يتخوف من أن يصاب التنظيم بالشلل وينكسر عناصره باعتقال القائد ،لذلك
بنى قواعد محلية له في مناطق عدة باإلقليم كما سنرى الحقا.

ا
سابعا :العالقات السورية  -التركية بعد اتفاق أضنة
تعهدت سورية وتركيا -بموجب اتفاق أضنة املوقع عام  -1998بالتعاون في مكافحة اإلرهاب عبر
حدودهما ،إذ تتوقف دمشق عن دعمها للحزب الكردستاني ،وتمنع تسلل مقاتلي الحزب إلى تركيا ،مع
احتفاظ أنقرة بحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها ،وباملطالبة بالتعويض في حال لم تتوقف دمشق عن
دعم الحزب ،إلى جانب إعطاء تركيا حق مالحقة عناصر الحزب داخل سورية حتى عمق خمسة كيلومترات،
واتخاذ التدابير األمنية الالزمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.53
من ثم؛ شكل االتفاق نقطة تحول في العالقات بين سورية وتركيا؛ فتحولت العالقة املتوترة إلى تعاون
استراتيجي بين البلدين ،وتبادال الزيارات الرسمية؛ فعام  2000زار الرئيس التركي آنذاك أحمد نجدت سيزر
سورية للتعزية بوفاة الرئيس األسبق حافظ األسد ،وفي وقت الحق عبر االبن بشار األسد عن رغبة سورية
في التعاون مع تركيا التي شهدت تغيرا كبيرا في سياستها الخارجية54.
ومع رفض تركيا استخدام أراضيها للعمليات األميركية الحتالل العراق ،رحبت سورية بذلك ،بعد أن
كانت تخش ى من أن تكون هدفا ثانيا ألميركا بعد العراق.55
وبعد وصول العدالة والتنمية إلى دفة الحكم ،استمر التقارب بين البلدين استنادا إلى رؤية أحمد داوود
أوغلو القائمة على تصفير املشكالت وتجسير العالقات مع الجميع؛ فتمكنت أنقرة من صوغ عالقات
جديدة مع سورية وإيران والعراق؛ فتحول العداء مع سورية حول إقليم إسكندرون إلى تحالف سياس ي
ونفوذ اقتصادي .56وو ِقعت اتفاقيات بينهما ،أهمها اتفاقية إزالة األلغام عن الحدود ،وفتح املعابر أمام
البلدين من دون تأشيرة دخول ،وإقامة منطقة خدماتية وصناعية حرة بينهما 57.وفي أثناء زيارته إلى تركيا في
 51اتفاق أضنة ،موقع الجزيرة نت ،المرجع سابق.
 52سونر ،مرجع سابق .بتصرف.
 53أحمد داوود أوغلو" ،العمق االستراتيجي" ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة :2010 ،ط ،1ص  .438-437بتصرف.
 54عقيل محفوض" ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا :المؤسسة العسكرية والسياسة العامة" ،مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية ،أبوظبي.2008 ،بتصرف.
 55محفوض ،المرجع السابق .ص ص  .26-23بتصرف
 56عمر كوش" ،مراجعة كتاب عودة تركيا إلى الشرق ،للكاتب ميشال نوفل" ،مركز الجزيرة للدراسات .2010 ،تاريخ الزيارة  .2018-12-10منhttp://cutt.us/OdQGR :
 57كوش ،المرجع السابق .بتصرف.
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 ،2007عبر األسد عن دعمه حق تركيا في الدفاع عن نفسها في الصراع القائم مع الكرد ،مشددا على الحل
السلمي قبل كل ش يء.58

ا
ثامنا :تركيا والثورة السورية عام 2011
على الرغم من أن العالقات بين دمشق وأنقرة في السنوات العشر األخيرة التي سبقت اندالع الثورة
السورية اتسمت بالتعاون الوثيق والشراكة ،إال أن العالقة بدأت بالتغير مع انطالق الثورة في ربيع ،2011
إذ اتخذت أنقرة موقفا ضد القمع الذي يمارسه نظام األسد ضد السوريين واملتظاهرين سلميا ،وطالبت
النظام السوري مرارا بعدم استخدام العنف ضد املتظاهرين ،لكن ذلك لم يجد آذانا صاغية من النظام
السوري ،ما دعا أنقرة إلى تبني لهجة أكثر تشددا معه ،فبدأت تركيا الحقا باستقبال أعضاء "املجلس
الوطني السوري" الذي يمثل مجموعة املعارضة ،59وقدمت مالذا آلالف الالجئين السوريين ،وقطعت
عالقاتها السياسية والدبلوماسية مع النظام السوري ،وفي الوقت نفسه قدمت تركيا الدعم للمعارضة
السورية املسلحة واملمثلة بـ"الجيش الحر" ،وفتحت حدودها إلمدادات السالح أمامه ،وللمساعدات
اإلغاثية املرسلة إلى سورية.60
ودعمت أنقرة إزاحة األسد من السلطة بمشاركتها في املبادرات الدولية لحل االزمة السورية بما فيها
مؤتمرجنيف  1الذي طالبت خالله أنقرة بوحدة األراض ي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره
وعدم شرعية نظام بشار األسد .61يعلق بكاري بالقول إنه في ظل األزمة السورية واملتغيرات التي شهدتها
سورية دفعة واحدة ،وجد النظام السوري نفسه أمام جبهات عدة ،وبخاصة أن الثورة وصلت إلى املناطق
السورية معظمها ،وكان النظام على يقين بأنه لن يستطيع قمع هذه التحركات في املناطق الكردية ،من هنا
بدأت توجهاته بإعادة العالقة مع حزب االتحاد الديمقراطي الذي حظره سنوات عدة ،ثم نسق معه ليتولى
السلطة في تلك املناطق ،حيث بدأ حزب االتحاد الديمقراطي الفرع املحلي للعمال الكردستاني التركي،
بالضغط على الفاعليات السياسية في املنطقة الكردية ومنعها من االحتجاج ضد بشار 62.ويضيف بكاري
أن النظام السوري أراد االنتقام من تدخل تركيا في أزمته الداخلية؛ فكان ذلك باستدعاء حزب االتحاد
الديمقراطي والحزب األم العمال الكرستاني في املناطق الحدودية بين البلدين.
في األزمة السورية تزايدت التقارير التي تشير إلى تساهل دمشق مع حزب العمال الكردستاني وفرعه
املحلي في سورية؛ فسمحت دمشق لـحزب االتحاد الديمقراطي بفتح ست مدارس لغات كردية في شمال
سورية ،استخدمها الحزب ألغراض سياسية وعسكرية ،وسمحت دمشق لحزب العمال في  ،2012بنقل ما
 58محفوض ،مرجع سابق .بتصرف.
 59شتيفان بوخن ،حزب العمال الكردستاني ونظام األسد.
 60بوخن ،المرجع السابق.
" 61االستراتيجية التركية في الشرق األوسط في عهد رجب طيب أردوغان" ،مركز روابط للبحوث والدراسات االستراتيجية .2018 ،تاريخ الزيارة  .2018-12-12من:
http://rawabetcenter.com/archives/78172
 62باز بكاري ،مرجع سابق.
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بين  1500و 2000من أعضائه إلى سورية من جبال قنديل على طول الحدود العراقية اإليرانية 63.وهكذا
تمكن االتحاد الديمقراطي مع بداية عام  2013من فرض سيطرة شبه كاملة على مفاصل الحياة السياسية
في املنطقة الكردية 64.لكن بشار األسد -كما فعل والده من قبله -نفى أن تكون دمشق قد قدمت الدعم
لحزب العمال الكردستاني ،بل اتهم أنقرة بمحاولة شرعنة دعمها للجماعات املسلحة في سورية عبر هذه
االتهامات ،مدعيا أنه ال توجد لدى سورية مشكالت مع الشعب التركي ،وأن بالده ال عداوة لها مع تركيا ،بل
تعاملت معها دائما تعامال أخويا ،وأن مشكلة سورية مع الحكومة التركية سببها األخيرة.65
ومع فشل الجهد الدولي في تغيير النظام السوري وإجبار األسد على التنحي عن السلطة ،إلى جانب
عوامل أخرى ،بدأت لهجة تركيا تتغير نحو سورية .يقول الكاتب واملختص في الشأن التركي سعيد الحج إن
دعم الواليات املتحدة لحزب االتحاد الديمقراطي ووحدات الشعب ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية
(داعش) في سورية ،من دون النظر إلى مخاوف تركيا من أن ذلك قد يمكن الحزب من السيطرة على مزيد
من األراض ي الحدودية ،دفع أنقرة إلى البحث عن فاعل آخر في األزمة السورية ،وتمثل ذلك في روسيا،66
وقد أعلنت أنقرة فعليا رغبتها في تسوية خاصة مع العراق وسورية ،والعمل على زيادة أصدقاء تركيا في
املنطقة .67فأي نجاح للعمال الكردستاني وفرعه املحلي في املنطقة سيعني لتركيا توجيه ضربة ألمنها
واستقرارها.

ا
تاسعا :سورية وحزب اًلتحاد الديمقراطي PYD
بعد أن تمكنت أنقرة من اعتقال أوجالن وإيداعه السجن مدى الحياة في عقب توقيع اتفاق أضنة مع
سورية ،ومن ثم انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني خارج األراض ي السورية والتركية ،ظهرت
تفرعات محلية عدة للحزب في الدول التي يوجد فيها الكرد؛ ففي العراق أسس حزب الحل الديمقراطي
الكردستاني عام  ،2002وفي  2004أسس حزب الحياة الحرة الكردستاني) (PJAKفي إيران ،وحزب االتحاد
الديمقراطي) (PYDفي سورية عام  ،2003وجرت املؤتمرات التأسيسية لهذه التفرعات في معاقل العمال
الكردستاني في جبال قنديل .68حيث شاعت حالة اإلحباط بين قواعد الحزب الشعبية ،وأصابه الشلل
التنظيمي ،ما جعل تأسيس هذه األحزاب أمرا ملحا إلعادة بناء الصفوف 69.وقد سعى حزب االتحاد
الديمقراطي في سورية إلعادة تنظيم أعضاء حزب العمال الكردستاني تحت لوائه ،لكنه فشل بذلك؛ فحتى
مطلع  ٢٠١١كان أغلب أعضائه في السجون السورية ،وتعرض الحزب للمالحقة والتعذيب على أيدي
 63شتيفان بوخن" ،حزب العمال الكردستاني ونظام األسد -عدو عدوي صديقي" ،يوسف حجازي (مترجم) ،موقع  .2012 ،DWتاريخ الزيارة  .2018-11-30من الرابط:
https://p.dw.com/p/15w0i
 64المرجع السابق .بتصرف.
" 65األسد :سورية ال تدعم حزب العمال الكردستاني" ،موقع قناة العالم اإليرانية .2013 ،تاريخ الزيارة .2018-12-12 :من http://cutt.us/HoZVD :
 66سعيد الحج ،مقابلة أجرتها معه الباحثة عبر البريد اإللكتروني في .2018-12-20
 67مظفر مؤيد العاني" ،هل تغير الموقف التركي من نظام بشار األسد؟" ،موقع تركيا بوست ،2016 ،تاريخ الزيارة  .2018-12-25منhttps://www.turkey-post.net/p- :
/142031
 68هوشنك أوسي" ،الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سورية  ،")2( 2017-1898المركز الكردي السويدي للدراسات .2018 ،تاريخ الزيارة .2018-12-12
https://goo.gl/khnMVV
 "69حزب االتحاد الديمقراطي" ،مركز كارنيغي للشرق األوسط1 ،آذار /مارس  . 2012تاريخ الزيارة  2018-12-5من https://goo.gl/LgvLPo :
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النظام السوي ،إذ يطالب حزب االتحاد الديمقراطي باالعتراف الدستوري بالحقوق الكردية وفق صيغة
الحكم الذاتي70.
على الرغم من التوتر الذي شاب عالقة النظام السوري بالحزب قبل سنين األزمة السورية ،إال أن
النظام السوري كرر سيناريو دعمه للحزب الكردستاني أيام حافظ األسد في الثمانينيات ،بالتقارب مع
االتحاد الديمقراطي خالل األزمة ،إذ وافق الحزب على التنسيق مع النظام فورا لتحقيق ما عجز عن فعله
سابقا بسبب مالحقة النظام له كما يقول باز بكاري .71ومع إخالء نظام األسد بعض مناطق الكرد
لتخصيص مزيد من املوارد لجبهات أخرى تمكن حزب االتحاد الديمقراطي من السيطرة عليها بالتنسيق مع
النظام عام  ،2012فشكل الحزب ثالثة كانتونات وهي :عفرين وكوباني والقامشلي72.
في الحقيقة إن حزب االتحاد الديمقراطي الـ ( )PYDوجد في األزمة السورية وانفتاح النظام السوري
عليه فرصة إلقامة حكم ذاتي للكرد ،وبمساندة جناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) التي كان أسسها
عام  ،2004دخل مرحلة مهمة أدت إلى سيطرته السياسية والعسكرية الواسعة في مناطق شمال سورية
وشمال شرقها ،وتضاعفت قدراته العسكرية الحقا ،وبخاصة بعد تلقيه الدعم من التحالف الدولي بزعامة
الواليات املتحدة التي رأت فيه وكيال ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية ( داعش)73.
وعلى الرغم من تصنيف االتحاد الديمقراطي لنفسه بوصفه جزءا من املعارضة السورية إال أن
التشابه بين أفكاره وأفكار حزب العمال الكردستاني برز بوضوح في األزمة السورية ،وبخاصة في ما يتعلق
بالتقارب مع النظام السوري والحصول على منافع سياسية في ما يتعلق باألراض ي الواقعة على الحدود مع
تركيا ،حيث عمل الحزب على تحويل هذه املناطق إلى معكسرات تدريب وسلطة إدارية للحزب ،واتخذ
الحزب موقفا مخالفا للثورة وعد "املجلس الوطني السوري" امتدادا للسياسة التركية .األهم من ذلك أنه
تعاون مع النظام السوري بشن هجمات ضد املتظاهرين الكرد في حلب وغيرها74.
إن مثل هذه التطورات شكلت مصدر قلق لتركيا؛ فاستمرار سيطرة الحزب على حدودها سيعمل على
إحداث نقلة نوعية في املسألة القومية الكردية في تلك املناطق وحتى داخل أراض ي تركيا .وبعد عودة سيطرة
النظام السوري على مناطق كان خسرها ملصلحة املعارضة ،بدأت مطالباته بالسيطرة على مناطق شرق
الفرات التي ظلت تحت سيطرة االتحاد الديمقراطي ،وبدأت تفاوضات بين الطرفين حول فكرة الفدرالية
أو اإلدارات الذاتية في مستقبل سورية.75
لكن العالقات التي ربطت االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب بالواليات املتحدة األميركية
ملحاربة داعش ،شكلت تحوال في عالقة النظام السوري بالحزب الحقا ،بحيث تشير بعض املصادر إلى انتهاء
التنسيق بينهما ،وهذا ما يؤكد أن عالقة الطرفين كانت مصلحة ذاتية ال أكثر.76
 70خيري عمر" ،التطور السياسي لحزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني" ،مجموعة التفكير االستراتيجي ،2016 ،بتصرف .تاريخ الزيارة  ,2018-12-12من:
http://cutt.us/Izmlk
 71بكاري ،مرجع سابق.
 72سونر ،مرجع سابق .بتصرف.
 73خيري ،مرجع سابق ،بتصرف.
 74خيري ،المرجع السابق.
 75سعيد الحج ،مقابلة ،مرجع سابق.
 76سعيد الحج ،المرجع السابق.
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ا
عاشرا :دو افع الدعم السوري لـ  PKKوPYD
لم تكن عالقة النظام السوري بحزب العمال الكردستاني ( )PKKمتعلقة باملبادئ وأخالقيات العمل
السياس ي على اإلطالق ،بل كانت عالقة مبنية على أساس مصلحة ذاتية آنية؛ فاستفاد النظام السوري في
كل مرة نسق فيها مع العمال الكردستاني لحماية نفسه ولم يعترف حتى بالعالقة بينه وبين العمال
الكردستاني ال قبل طرد زعيمه أوجالن وال حتى مع انطالق الثورة السورية .في هذا الشأن ،يعلق بكاري
بالقول إن النظام السوري لم يعترف بأي عالقة تربطه بحزب االتحاد الديمقراطي PYDعلى الرغم من
التنسيق بينهما في ما يتعلق بسيطرة األخيرعلى بعض املناطق الحدودية مع تركيا ،لذلك نستطيع القول إن
النظام السوري استخدم الكردستاني وفرعه املحلي حزب االتحاد الديمقراطي ورقة رابحة للضغط على
تركيا كلما لزم األمر ليس أكثر.77
وهذا ما يشدد عليه الصحافي واملختص بالشأن التركي إسماعيل كايا ،إذ يقول إن حافظ األسد
استخدم حزب العمال الكردستاني ورقة مساومة خالل التفاوضات مع تركيا حول حقوق املياه في نهر
الفرات وقضايا أخرى ،وهو السيناريو الذي كرره ابنه خالل األزمة السورية ،حين نسق مع االتحاد
الديمقراطي  -الفرع املحلي للكردستاني الذي طاملا الحق أبناءه وعذبهم في السجون ،لكنه رأى فيه حليفا في
األزمة للضغط على أنقرة ومنعها من التدخل في الشأن السوي وقمع النظام للمتظاهرين .78ويعلق الباحث
واملختص في الشؤون التركية سعيد الحج على ذلك بالقول إن دمشق سعت عبر دعم الكردستاني
والديمقراطي لتوجيه الغضب الكردي القومي على أراضيها نحو تركيا ،وال سيما أنها اتبعت مع كردها
سياسة التهميش ،ورفضت منحهم الجنسية في ظل حكم البعث.79
من ناحية أخرى ،يسود اعتقاد تركي بأن الدعم املتزايد الذي تقدمه دمشق لحزب العمال الكردستاني
ومن ثم لفرعه املحلي ،كان في الحقيقة موجها لضرب املشروعات التنموية التركية ،والضغط على أنقرة
للحصول على حصة أكبر من مياه نهري دجلة والفرات .80وسعت دمشق إلبقاء حزبي العمال الكردستاني
واالتحاد الديمقراطي نشطين على أراضيها في األزمة -على وجه الخصوص -الستخدامهما في قمع املتظاهرين
الكرد كما حدث في عفرين عام  ،2012إذ اتهمت املعارضة السورية الحزب الديمقراطي تحديدا بأنه يعمل
أداة تنفيذية لدى بشار األسد ،من خالل قمع التظاهرات في املناطق الكردية ،وتوجيه الغضب الكردي نحو
أنقرة.81

 77باز بكاري ،مقابلة ،مرجع سابق.
 78إسماعيل كايا ،مقابلة أجرتها معه الباحثة في .2018-12-22
 79الحج ،مقابلة ،مرجع سابق.
 80علي إحسان باغيش ،إشكاليات المياه وآثارها في العالقات التركية -العربية ،ضمن كتاب العالقات العربية –التركية :حوار مستقبلي (بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها
مركز دراسات الوحدة العربية) ،إعداد جماعي( ،مركز دراسات الوحدة العربية) ،ص  .179بتصرف.
" 81حزب االتحاد الديمقراطي" ،مركز كارنيغي للشرق األوسط1 ،آذار /مارس  .2012تاريخ الزيارة  .12018-12-15بتصرف .منhttp://cutt.us/2BCei :
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في يوليو /تموز  2012وجهت الحكومة التركية تحذيرا لدمشق من مغبة استمرار دعم عناصر حزب
العمال الكردستاني ،والحق ا اتهمت األسد بالتنسيق مع االتحاد الديمقراطي ،وبتسليم املناطق الكردية
املحاذية للحدود التركية إلى "وحدات حماية الشعب الكردية" ( )YPKالتابعة لالتحاد الديمقراطي ،مهددة
بممارسة حقها في مالحقة املتمردين الكرد األتراك داخل سورية في حال الضرورة .82وبما أن بروتوكول أضنة
ييهئ األرضية الالزمة ألنقرة للتدخل ،لتأمين حدودها كما ذكرنا سابقا ،أطلقت أنقرة عمليات عسكرية عدة
نحو املناطق السورية الحدودية؛ ففي آب /أغسطس عام  2016أطلقت عملية "درع الفرات" بالتعاون مع
الجيش السوري الحر وفصائل من املعارضة السورية ،ملنع قوات حزب العمال الكردستاني من العبور إلى
منطقة غرب الفرات ،األمر الذي تعده تركيا خطا أحمر ،إضافة إلى السعي لطرد تنظيم داعش عن حدود
تركيا الجنوبية ،وإقامة منطقة عازلة شمال سورية.83
ثم أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" نحو مدينة عفرين الحدودية بداية العام املاض ي ،إلرساء األمن
على حدود تركيا والقضاء على عناصر ) (PYDو ) ،(YPGإذ تعد أنقرة وحدات حماية الشعب الكردي
السورية املدعومة من أميركا ،امتدادا لحزب العمال الكردستاني ،املصنف باإلرهابي في تركيا وأميركا .84وقد
تمكنت أنقرة عبر عملياتها العسكرية من قطع التواصل الجغرافي بين املناطق التي يسيطرعليها حزب
االتحاد الديمقراطي شمال سورية ،وأنهت أنقرة سيطرة وحدات حماية الشعب على عفرين.85

خاتمة :سيناريوهات اآلتي
يمكن القول إن العالقات السورية التركية ظلت متأرجحة منذ زمن طويل بين حالتي التوتر والتعاون،
وظلت تجاذبات العالقات بينهما مستمرة؛ فقليال ما هدأت لهجة االتهام املتبادل بينهما؛ فمن جهة تحمل
تركيا مسؤولية مشكالتها الداخلية لسورية ،وترد األخيرة بلهجة مشابهة ،عاد املشهد مجددا بينهما في الثورة
السورية التي انطلقت ربيع  .2011وبطبيعة الحال كان لحزب العمال الكردستاني دور رئيس ي في إضفاء
التوتر على عالقة تركيا بالنظام السياس ي في سورية خالل محطات معينة.
ومن هذا املنطلق ،فإن السيناريو األول يقوم على أن التأرجح في العالقة سيظل قائما ما دامت بعض
املشكالت األساسية بين البلدين من دون حل كالحدود واملياه .بمعنى آخر ،ستواصل سورية استخدام
حزب العمال الكردستاني وتفرعاته في سورية والجوار ورقة ضغط على أنقرة إلجبارها على تقديم تنازالت
معينة ،وبخاصة حينما تطل املشكلة املائية والحدود برأسها في العالقة بين الطرفين؛ فيجري طرحهما متى
لزم األمر لتمثال عنصر ضغط دبلوماس ي وسياس ي بصورة خاصة.

" 82محطات من صراع تركيا وحزب العمال الكردستاني" ،موقع الجزيرة نت .2017 ،استرجع في  2018-12-2من http://cutt.us/tJy6O :
" 83تركيا تعلن إنتهاء عملية "درع الفرات" بسورية" ،موقع الجزيرة نت .2017 ،تاريخ الزيارة  .2018-12-10منhttp://cutt.us/KhhDr :
" 84تركيا :عملية غصن الزيتون بدأت ..وغارات جوية على عفرين على الرغم من تهديدات نظام األسد" ،موقع سي إن إن العربية .2018 ،تاريخ الزيارة  .2018-12-20من :
http://cutt.us/Z2awW
 85موقع سي إن إن ،المرحع السابق.
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السيناريوالثاني قد يكون بتوجه تركيا نحو بناء عالقات تقارب مع حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات
حماية الشعب وبدعم من الواليات املتحدة األميركية ،كما هو الحال مع حكومة إقليم كردستان التي تتمتع
بالحكم الذاتي في العراق؛ فبعد أن كانت تربط تركيا بكرد العراق عالقة عداء في ما مض ى ،تحول الطرفان
إلى صديقين وثيقين ،وشهدت العالقة بينهما تحوال تاريخيا بحيث أصبحا حلفاء في املنطقة على مختلف
الصعد .وبالطبع فإن مثل هذا التوجه لن يكتب له النجاح إال بتسوية قضية الكرد في تركيا ،والتوصل إلى
سالم دائم مع حزب العمال الكردستاني ،ليصبح بإمكان تركيا سحب ورقة الكرد من تحت بساط سورية
وغيرها من القوى اإلقليمية والدولية .لكن عملية السالم مع الكرد في تركيا صعبة وشاقة ،وأثبتت مرة تلو
األخرى فشلها بسبب رفض جهات من الطرفين التركي والكردي السالم مع اآلخر.
أما السيناريو الثالث فيكون بعودة التنسيق بين تركيا وسورية حول املناطق التي استحوذ عليها حزب
االتحاد الديمقراطي على الحدود بينهما خالل األزمة السورية ،وبخاصة بعد إعالن القوات األميركية
االنسحاب من سورية ،وهي التي كانت تقدم الدعم العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي ولوحدات حماية
الشعب؛ فبعد االنسحاب لن يكون بإمكان االتحاد الديمقراطي ومن خلفه العمال الكردستاني مواصلة
السيطرة على املكاسب التي حققاها في األزمة السورية ،فضال عن أن جزءا ال يستهان به من الكرد في سورية
يرفضون أي خطوة إلقامة دولة كردستان بين سورية وتركيا والعراق وإيران.
ما يزيد من إمكان ترجيح هذا الطرح ،أنه من الواضح أن تركيا وسورية قد عادتا فعليا إلى العمل وفق
اتفاقية أضنة املوقعة بينهما عام  ،1998وإن لم يعلنا رسميا بذلك؛ فمثال ،على الرغم من رفض النظام
السوري العلني عملية غصن الزيتون في عفرين ،إال أنه لم يقم بأي إجراء ملنع التوغل التركي في سورية .وفي
النهاية فإن حزب العمال الكردستاني وتفرعاته ليسوا نظاما سياسيا يحكم منطقة وال يوجد اعتراف شرعي
به وبتفرعاته ،بل يمثلون منظمة مسلحة تتغير طبيعة عالقتهم مع األطراف األخرى ،وفق قواعد املحافظة
على استمرار الحزب األم (حزب العمال الكردستاني) .وقد استخدم من النظام السوري فقط للضغط على
تركيا ،استنادا إلى املنطق القائل :عدو عدوي صديقي.
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