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The Kubani crisis -Ain Arab - has made the Turkish security at test
,because of these actors those are like octopus, olso it is rooted ,
which led to the threat of Turkey's internal, as the borders became
streamlined and exposed , and its military implications were
reflected on the Turkish political, security and economic aspects,
However, it is clear that the Turkish security approach towards
Kubani is being criticized for the strong use of military forces on the
borders, although it is aimed to maintain societal, national and
regional security
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المقاربة األمنية التركية تجاه أزمة عين العرب – كوباني -
دراسة في االنعكاسات وجدوى األدوات
صادقي نعيمة

2

الملخص

ؤن أزمة عي إلعرب -كوبان -جعلت إألمن ر
إلتؽ عىل إلمحك ،نظرإ ألخطبوطية أطرإفها
وتشابكها وتجذرها وهو ما أدى ؤىل تهديد تركيا دإخليا ،حيث أصبحت إلحدود إنسيابية
ومكشوفة ،وإنعكست تدإعياتها إلعسكرية إلميدإنية عىل إلجوإنب إلسياسية وإألمنية
إلتكية ،لكن إلوإضح أن إلمقاربة إألمنية ر
واالقخصاديت ر
إلتكية تجاه كوبان تتعرض لالنتقاد
أمام ؤستخدإم إلقوإت إلعسكرية بشكل قوي عىل إلحدود رغم أنها بهدف إلحفاظ عىل
إألمن إلمجتمغ وإلوطن وإؤلقليم
الكلمات المفتاحية :إألزمة ،إألمن إؤلثن إؤلقليم ،عي إلعرب ،تركيا.

المقدمة:

ػ ظل إلمخاطر إلجسيمة ر
إلن تتهدد إلكيان إل رتؽ وأمنه إلقوم ،حيث يتوإجد خطر كردي يتمثل ػ طموح تأسيس دولة
كردية تجمع عرق إألكرإد ،مما يعن إإلنقسام إلفعىل للخارطة ر
إلتكية ،هذإ إلتهديد إلدإخىل إلماثل أمام إلقيادة إلسياسية
ر
أكت بقعة جغرإفية ممكنة وبكافة إلوسائل ،ر
حن ولو بالتحالف
إلتكية هدفه ؤحدإث تغيت جيو -سياس وإلسيطرة عىل ر
مع أطرإف ؤقليمية ودولية.
إشكالية البحث:
ر
تتمحور إلدرإسة حول مدى ؤحدإث إلمقاربة إألمنية إلن توظفها تركيا إلحتوإء أزمة عي إلعرب (كوبان) ألي تغيت عىل
إلن صاحبت بناءإت إلدولة ر
تعتت إلوجه إلجديد للمشكلة إلكردية ر
إلتكية
إلميدإن وكذلك مدى جدوتها ،هذه إألختة ر
إلحديثة وقد شكلت تحديا أمام إلحكومات إل رتكية إلمتعاقبة ،لذلك حظيت ػ ظل إلقيادة إلسياسية إلجديدة بتعامل
جديد نظرإ ألنها وفق تصور هذه إألختة مسألة أمن قوم ومرتبطة إرتباطا وثيقا بمستقبل إلكيان ر
إلتؽ ػ ؤقليمه إلمعقد.
وإؤلستإتيجيات ر
ر
إلتكية إلحتوإء أزمة عي إلعرب
وفق هذه إلمنطلقات نطرح إؤلشكالية إلتالية :ما مدى نجاح إألدوإت
(كوبان)؟
الفرضية المحورية:
إلتكية وإألمريكية وإلروسية وإألروربية ولم ٌيحدث إلتدخل إلعسكري ر
إألزمة بقيت تتأرجح بي إلرؤى ر
إلتؽ ؤإل مزيدإ من
إلتعنت إلكردي ،وه مرهونة بإحدإث تغيت ػ إألزمة إلسورية.
أهداف البحث:
 توضيح إؤلطار إلمعرػ  knowledgeلمفهوم إألزمة وإدإرة إألزمة
 ؤطار عمىل  frameworkألزمة كوبان وتحليل لخلفياتها وأبعادها
إؤلستإتيجية إألمنية ر
ر
إلتكية ر
إلن تم توظيفها ؤلدإرة أزمة عي إلعرب.
 درإسة مضامي
ر
 تحليل تدإعياتها عىل إلمدى إلقريب وإلمنظور وإلبعيد من خالل بعض إلمؤشإت إلرإهنة
 بيان جدوى ومدى فعالية إلحلول ر
إلن وضعتها تركيا إلحتوإء أزمة عي إلعرب.
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محاور الدراسة:
مقدمة
 -1إلمحور إألول :درإسة ػ طبيعة أزمة عي إلعرب (كوبان)
 إلتعريف بأزمة عي إلعرب (كوبان)
 إلخلفية إلتاريخية إلزمة عي إلعرب (كوبان)
 -2إلمحور إلثان :درإسة أبعاد إلمقاربة إألمنية ر
إلتكية تجاه أزمة عي إلعرب (كوبان)
 طبيعة إلموقف ر
إلتؽ من أزمة عي إلعرب
إؤلستإتيجية ر
ر
إلتكية تجاه أزمة عي إلعرب
 مضامي
ر
 -3إلمحور إلثالث :تدإعيات أزمة عي إلعرب (كوبان) عىل إألمن إلقوم إلتؽ
 إآلثار إألمنية وإلسياسية
 إآلثار االقخصاديت
 إآلثار االجخماعيت وإؤلنسانية
 -4إلمحور إلرإبع :تقييم إلمقاربة إألمنية ر
إلتكية تجاه ألزمة عي إلعرب
 أوجه إلقصور ػ إلمقاربة إألمنية ر
إلتكية تجاه أزمة عي إلعرب
 أوجه إلقوة ػ إلمقاربة إألمنية ر
إلتكية تجاه أزمة عي إلعرب
 مستقبل أزمة عي إلعرب ػ محيط ؤقليم متغت
إلخاتمة
ن
المحور األول :دراسة نف طبيعة أزمة ن
(كوبان)
عي العرب
ي
ي
ن
التعريف بأزمة ن
(كوبان)
العرب
عي
ي
ر ئ
مفاج يهدد إلمصلحة إلقومية وتتم موإجهتها ػ ظروف ضيق
مفهوم إألزمة وإدإرتها " :إألزمة (" )Crisisه حدث
إلوقت وقلة إؤلمكانات ر
ويتتب عىل تفاقمها نتائج خطتة.
أما ؤدإرة إألزمة ( )Mangement Crisisفه عملية خاصة من شأنها ؤنتاج إستجابة ر
ؤستإتيجية لموإقف إألزمات من خالل
مجموعة من إؤلدإريي إلمنتقي مسبقا وإلمدريي تدريبا ً
خاصا وإلذين يستخدمون مهارإتهم باؤلضافة ؤىل ؤجرإءإت خاصة
من إجل تقليل إلخسائر ؤىل إلحد إألدن"(.)i
فاألزمة تفرض عىل صانع إلقرإر إتخاذ قرإرإت شيعة ػ حالة عدم إلتأكد وػ ظل نقص إلمعلومات وصعوبة إإلتصال مع
أطرإف إألزمة ،وقد أصبح إليوم ُيؤخذ بنظام إؤلنذإر إلمبكر ( early warning )iiإلذي يعن إستـ ــشعار وجود أزمة قبل
وصولها إلمرحلة إلحرجة إلمهددة للوضع إلقائم فه عملية إستباقية.
نمط أزمة عي إلعرب (كوبان)
ا
ر
أول :كلمة كوبان تسمية حديثة يطلقها إألكرإد ويقولون أنها محرفة من كلمة كومبان ( )iii()Companyبمعن إلشكة ،ػ
إلشكة إأللمانية ر
ؤشارة ؤىل ر
إلن بنت خط إلحجاز ،جغرإفيا تقع قرية عي إلعرب ػ سهل هو جغرإفيا إمتدإد لسهل شوج
ر
إلتؽ (جنوب أورفا) ،وبعد أفول إلدولة إلعثمانية سكنها إألرمن إلهاربون من مذإبح إألرمن( ،)ivكما إستقر فيها أكرإد من
إلمنطقة أيضا ،بعد تحديد إلحدود مع تركيا عام  1921عىل إمتدإد خط سكة إلحديد ،أضىح جزء من إلمدينة عىل
إلجانب ر
إلتؽ من إلحدود باسم مرشد بينار.
سوسيولوجيا :تتألف مدينة عي إلعرب (كوبان) من إلعرب -إألكرإد -ر
إلتكمان -ر
إلشكس -إألرمن ومقسمة ؤىل عدة نوإج
عشائريا وقبليا وه :ناحية مركز عي إلعرب -ناحية شيوخ تحتان -ناحية صارين -ناحية إلحلبية ،وهذإ إلتقسيم فرنس
فبلدة عي إلعرب نشأت وتطورت أيام إإلحتالل إلفرنس لسوريا وقبل ذلك لم تكن سوى قرية أو نبع ماء.
بالنسبة للتسمية فهناك جدل كبت حوله فالمدينة ؤدإريا ه مدينة عربية سورية لكن سكانها أكرإد :إألكرإد :هم شعب
هندو ؤيرإن ،يتمركزون ػ إلمناطق إلجبلية وتخومها إلقريبة ػ جنوب غرب آسيا ،إلمعروفة بجبال كردستان وتتوزع
جغرإفيتهم ر
إلبشية ػ تركيا -إلعرإق -ؤيرإن -سوريا -لبنان -أرمينيا -آسيا إلوسظ ،وإألكرإد هم من إلجماعات إؤلثنية
إلرئيسية ػ تركيا ( %22من إلسكان ػ تركيا) ،تحتل إلمرتبة إلثانية بعد إلقومية ر
إلتكية ويتمركزون ػ إلمحافظات إلتالية:
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وإن -حكاري -ستة -دياربكر -ماردين -إلزغ ،ويتوزع إألفرإد مذهبيا بي  %72نافعيون %32 ،علويي ويتحدثون إللغة
إلقرمانية أي إلكردية ،يسود مجتمعهم إلتنظيم إلعشائري.
تعتت أزمة عي إلعرب (كوبان) أزمة عميقة ( )Deep crisisتحولت من أزمة عرضية ؤىل أزمة مزمنة وممتدة -طويلة
ر
إلن توإجه إلخطر وتوصل ؤىل :أن إلجماعات ر
إلمدى -وػ هذإ إلصدد أجرى قور ( ))v(Gurrدرإسة حول إألقليات ر
إلن
ر
إلذإن غالبا ما ترغب ػ ؤدإرة شؤون ؤقليمها بنفسها ،وقد ترغب ػ إإلنفصال إلكامل أو
تسغ لنيل حقها ػ إلحكم
إإلستقالل وتأسيس دولة جديدة أو قد تسغ لاللتحاق ببن جنسها ػ دولة مجاورة يشاركونهم روإبطهم إلقومية ،كما
تطرق قور  Gurrؤىل مفهوم إلجغرإفية إلعرقية  " Ethnic Geographyويرى أن وجود أقلية ػ ؤقليم محدد أو رقعة
جغرإفية محددة وتمركزها فيه يقوي إإلنتماء وتحديد إألهدإف وغالبا ما تكون هذه إألهدإف إنفصالية "(.)vi
فأزمة عي إلعرب ه أزمة إألقلية إلكردية ،وه أزمة متأصلة مستعصية ألن جذورها تعود ؤىل إلمسألة إلكردية ومطلب
إإلنفصال لألكرإد عن تركيا ،غت أنها تجددت مع إلمتغتإت إلدولية ر
إلن شهدها إلنسق إلدوىل بعد إلحرب إألمريكية عىل
إلعرإق ،خاصة بعد إلفوض إلعرإقية وإألزمة إلسورية.
ر
تدور أزمة عي إلعرب (كوبان) ػ إلشمال إلسوري مع إلحدود إلمتاخمة لتكيا وه عبارة عن رصإع مسلح للسيطرة عىل
جغرإفيات محلية مختلفة وذلك بي قوإت حماية إلشعب إلكردي ( )YPGوتنظيم دإعش .ؤن إلخلل ػ أزمة عي إلعرب
ً
خصوصا أمام ر
عشإت إآلإلف من إلمهاجرين إلسوريي ؤىل تركيا ،وقد تعقدت
(كوبان) إلسورية إمتد ليمس تركيا بالذإت
إألزمة بتدخل أطرإف دولية تريد توجيه إلتوإزنات وفق مصالحها.
إلخلفية إلتاريخية إلزمة عي إلعرب (كوبان)
تعود جذور إألزمة ؤىل إتفاقية  1913بي ؤيرإن وإلدولة إلعثمانية ػ إألستانة ،كرست هذه إلمعاهدة تقسيم كردستان
إلشق منذ إلقرن إلتاسع ر
وشعبها خاصة بعد إنتشار إألفكار إلقومية ػ ر
عش(19م) ،حيث عملت إلدول إألوروبية عىل
طريق إلرحالة -إلبعثات إلتبشتية إلقنصليات عىل تحريض إلعشائر إلكردية ضد إلدولة إلعثمانية ،مقابل إإلمتيازإت
(إلمسألة ر
إلشقية) ،ولم تتمكن من بسط سيطرتها بسبب إلطبيعة إلمعقدة لكردستان ودفاع إلكرد عن أرإضيهم ،وبعدها
جاءت إتفاقية سايكس بيكو  1916ورسمت إلحدود إلحالية وبعد " توقيع إتفاقية سيفر مع إلدولة إلعثمانية
ر
إلذإن رغم أن إلدولة إلعثمانية حاولت مر ًإرإ أن تصف
1922م"( )viiبعد إلحرب إلعالمية إألوىل أعطت لألكرإد إلحكم
إلقضية إلكردية بأنها مسألة دإخلية ،وبعد إتفاقية لوزإن سنة  1923عمل أتاتورك عىل إلتخلص من إتفاقية "سيفر"
(إلتيطانية) ،وبذلك تم طمس
وإبطال مفعولها ،حيث طلب من إألكرإد إلتعاون معه للتخلص من إلقوإت إلمحتلة للبالد ر
إلهوية إلكردية وتذويبها ػ إلهوية ر
إلتكية(.)viii
ر
مما أدى ؤىل إندإلع إنتفاضات كردية ضد إلدولة إلتكية ،كرد فعل ػ ؤنكار إلهوية إلكردية ( )1938-1925إتفاقية إلشيخ
سعيد إلنورس عام  1925ضد إلتوجه إلعلمان ،لم يفض وفاة إلرئيس ر
إلتؽ إألسبق " كمال أتاتورك " ؤىل ؤنهاء إلتدإبت
إلتعسفية تجاه إألكرإد ،رغم إنتقال نظام إلحكم ػ تركيا من نظام إلحزب إلوإحد ؤىل إلتعددية إلحزبية ػ عام 1946
وصعود إلحزب إلديمقرإط ؤىل إلحكم وإقترص سعيها ؤىل تطوير إلعالقات مع إألكرإد من خالل دمج إألعيان إلمحليي ػ
ّ
إلتلمانية ومن جانب آخر شكل عهد إإلنقالبات إلعسكرية بدإية من  1962مزيدإ من تضييق إلخناق عىل
إلمجموعات ر
ر
ر
إلهوية إلكردية ،كما شهدت فتة إلستينات حملة تتيك وإسعة ألسماء إلقرى وإألماكن إلكردية لذلك تعد إلقضية إلكردية
إلن تحظ بأولوية ػ سلم إهتمامات إلسياسية إلخارجية وإألمنية ر
من إبرز إلقضايا إألمنية ر
إلتكية
غت أن هذه إألزمة عرفت منىح أمني خطت ػ عهد إلثمانينات بعد ظهور حزب إلعمال إلكردستان ( )PKKبالكردية ()ix
 Partiya Karkerên Kurdistanوإمتدإد نشاطه ؤقليميا بزعامة " عبد هللا أوجالن " وإلذي سغ ؤىل ؤنشاء فرق مسلحة
إلكتى إلمستقلة ر
إلن تجمع شتات إألكرإد ،حيث جرى تحول ػ سياسة تركيا إألمنية شهدت
وإقامة دولة كردستان ر
مستة إنفتاح عىل إألكرإد تمثلت ػ:
إلتدريىح لنظام إلطوإرئ إلمعمول به ػ مناطق إألكرإد وإلسماح للغة إلكردية كلغة تعليم وإعالم ضمن ضوإبط
إلرفع
ر
محددة وزيادة إإلهتمام بتنمية إلمناطق إلكردية وهذإ إلحل سيؤدي ؤىل تقوية تركيا من إلدإخل من خالل خلق إلمزيد من
إإلستقرإر حسب تقديرإت إلعقيدة إألمنية رلتكيا ،كما سيؤدي ؤىل إلتنمية وإلتوإفق إلسياس بي إلقوميات وإلمذإهب ر
إلن
تشكل إلبنية إلمجتمعية لدولة تركيا ،كما سيفض إلحل كذلك ؤىل تقوية تركيا وتعزيز خيارإتها إؤلقليمية وإلدولية للقيام
بدور فاعل ونشاط فعال ػ مختلف إلدوإئر إألمنية ؤقليميا.
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الحركيات السببية إلزمة ن
عي العرب
تعتت مقاربة إإلنتشار أو إلدومينو ه إألنسب لتفست أسباب إندإلع وتفجر أزمة عي إلعرب (كوبان) ،فمن تدإعيات
ر
إلعدوإن إألمريك عىل إلعرإق  2223وإنتقال إلعرإق من إلصيغة إلوحدوية ؤىل إلصيغة إلفدرإلية وظهور كيان كردي ػ
شمال إلعرإق (كردستان إلعرإق) وتمركز مقاتىل حزب إلعمال إلكردستان ر
إلتؽ فيه ،هذإ شجع أكرإد تركيا عىل إلمطالبة
باإلنفصال وإلذي هو مطلب تاريىح قديم ومحاولة إستثمار مطالبهم ػ ظل إلظروف إلدولية وإؤلقليمية ر
إلن فرضت
متغتإت جديدة أدت ؤىل تصعيد إألزمة وتأجيجها ،خاصة أمام تمدد دإعش بعد إلفوض إلعرإقية ،ويمكن أن نفش
أسباب تفجر أزمة عي إلعرب ػ هذه إلمرحلة بالعوإمل إلتالية:
 -1العوامل المرتبطة بمتغيات الداخل ر
الي يك:
حزب إلعدإلة وإلتنمية ،منذ قدومه وإىل تاريـ ــخ إلثورة إلسورية ،حاول تغيت مفهوم أمن إلحدود "إلقوم" إلكالسيك
ً
أكت إنسيابية ر
وجعله ر
إنفتاحا ،وخاصة ػ ظل مبادئ إلعدإلة وإلتنمية ر
إلن أهم أحد مبادئها هو "تصفت إلمشاكل مع
وأكت
إلجتإن"؛ حيث عمل عىل رفع إلتأشتإت إلالزمة للسفر بشكل متبادل بينها وبي إلدول إلجارة إألمر إلذي زإد من
إنسيابية إلحدود وسهولة إلمرور منها ،بعبارة أخرى حزب إلعدإلة وإلتنمية َ
حول إلحدود من مفهوم أمني ؤىل مفهوم ثقاػ
ناعم ( )xوإلهدف هو إلتقارب مع إلدول إلجارة لتطوير إلعالقات إلسياسية واالقخصاديت ،هذإ إلمفهوم إلجديد للحدود
أضعف من مفهوم إلدولة إلقومية وأدخل تركيا ؤىل مصطلح " إلجغرإفيا إلجديدة أو إؤلقليمية".
إلتصعيد إألمن وإلعسكري من إلجانب إلكردي :إألكرإد طلبوإ إلمساعدة من حكومة حزب إلعدإلة وإلتنمية ػ موإجهة
تنظيم دإعش ،بيدو أن تركيا رفضت خوفا من تهديد إلكرد مستقبال لألمن ر
إلتؽ وهو ما دفع نحو إلتصعيد وإلتفجت
خاصة بعد فشل عملية إلسالم وإلتفاوض بي إألكرإد وحكومة أردوغان ر
إلن إؤلفرإج عن "عبد هللا أوجالن" وتهربت من
ر
إإلعتإف إلدستوري باألكرإد وحقوقهم إلقومية وظهر جليا هذإ إلموقف ػ خطابات أردوغان بعدم وجود قضية كردية
وأنها شأن دإخىل.
 -2العوامل المرتبطة بمتغيات إقليمية:
" هذه إلعوإمل إؤلقليمية جعلت إلموإجهة إلجديدة بي إلطرفي تأخذ طابع إلرهان عىل تحقيق مجموعة من إألهدإف
إلمتدإخلة سياسيا وعسكريا ومنها:
 تدإعيات إألزمة إلسورية وإلفوض إلعرإقية
 إلتنافس مع ؤيرإن عىل سوريا وإلمسألة إلنووية إؤليرإنية
 إلتحالف مع مسعود برزإن لموإجهة نوري إلمالك
 إلصعود إلكردي ػ إلمنطقة ودخول دإعش عىل ساحة إألحدإث كفاعل عابر للحدود وناشط ؤقليميا (.)xi
ن
ن
الثان :دراسة أبعاد المقاربة األمنية ر
اليكية تجاه أزمة ن
(كوبان)
عي العرب
ي
المحور ي
 طبيعة إلموقف ر
إلتؽ من أزمة عي إلعرب (كوبان)
 ؤن تمدد دإعش ػ إلمنطقة وهجوماته عىل كوبان ،جعل تركيا تتخذ موإقف مبدئيا تمثلت ػ:
 موقف ؤنسان :ؤيوإء إلالجئي
 موقف عسكري دفاع :ر
نش قوإت عسكرية برية عىل حدودها مع عي إلعرب.
 منع إألكرإد من إلحصول عىل إلسالح ،ألنه ؤمتالك لعنارص إلقوة
 رجحت إلتدخل أألمم وإلدوىل إلشامل.
 منع تفكك سوريا ومنع بروز دولة كردية
إلتؽ بدأ ر
فالموقف ر
متيثا ػ إتخاذ إلخيار إلعسكري ػ إلبدإية ،لكن فيما بعد إستعملت إلقوة إلصلبة (إلعسكرية) خاصة
ر
بعد نجاح مقاتىل كوبان إألكرإد ػ فتح إلحصار وإلتصدي لدإعش ،حيث تفرغوإ لتوجيه سالحهم ضد إلجيش إلتؽ ،كما
أن موقف تركيا يتحرك وفق تصورها للخطر فه إل ترى إختالفا بي وحدإت "حماية إلشعب إلكردية" ر
إلن تدإفع عىل
عي إلعرب كوبان ،حزب إلعمال إلكردستان ر
إلتؽ وبي"دإعش" ؤذ تصنفهما عىل أساس أنها منظمات ؤرهابية.
قبل تفجر أزمة عي إلعرب إستعملت تركيا إؤلدإة إلسياسية إللينة ػ إلتعامل إلمسألة إلكردية فؼ سنة  2229أطلقت
إلحكومة مبادرة ُسميت " إإلنفتاح إلكردي "( ،)xiiحيث مثل فوز حزب إلعدإلة وإلتنمية  2222سابقة ػ إلحياة
ّ
إلسياسية ر
إلتكية من حيث قدرة حزب سياس عىل إلحد من تدخالت إلمؤسسة إلعسكرية ػ شؤون إلحكم خارج مهامها
إألورون من خالل تنفيذ معايت كوبنهاجن إلسياسية
إلدستورية ،وإىل توظيف ترشحها لالنضمام لعضوية إإلتحاد
ر
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ر
باحتإم إألقليات ومنها حرية إلممارسة إلنقابية وحق إلتعبت عن هويتها دإخل ؤطار
إلمؤهلة لذلك إإلنضمام ،إلمعنية
إلدولة .ؤضافة ؤىل:
 رفع حالة إلطوإرئ تدريجيا وإلسماح للغة إلكردية كلغة تعليم وإعالم.
 وضع حد للرصإع إلمسلح :من خالل نزع سالح وتشي ــح حزب إلعمال إلكردستان حيث شجعها إإلنتعاش
إإلقتصادي إلذي شهدته تركيا عىل حل إلمسألة بطرق سلمية.
"لجأ رجب طيب إردوغان للتفاوض مع عبد هللا أوجالن وحزب إلعمال إلكردستان ،وقد جرت إلمفاوضات برعاية
ً
هجوما عىل هدف عسكري ترؽ وردت
نرويجية (أوسلو) لكن حزب إلعمال إلكردستان قطع إلهدنة ػ  2211وشن
إلدولة ر
إلتكية بالعمليات إلعسكرية "(.)xiii
ر
فالطرف إلتؽ أمام إألزمة ػ كوبان "يرى أنه عىل وحدإت حماية إلشعب ( )PYDأن تقطع عالقتها مع حزب إلعمال
إلكردستان ( )PKKوأن تحارب ضمن إلجيش إلحر أي إلمعارضة إلسورية إلسنية ذإت إلعالقة ربتكيا ،ر
حن تنته
إلكانتونات إلكردية "(.)xiv
إؤلستإتيجية ر
ر
إلتكية تجاه أزمة عي إلعرب (كوبان)
مضامي
ؤعتمدت تركيا عىل ر
ؤستإتيجيات عملية كالتاىل:
 إلمقاربة إؤلنسانية :تتضمن إلمستوى إلسلم ػ إلتعامل مع إألكرإد ،عىل شاكلة ؤيوإء إلالجئي إلنازحي من
كوبان وفتح إلباب للحوإر مع إألكرإد.
 إلمقاربة إلعسكرية :إستخدإم إلتهديد وإلردع بالقوة إلعسكرية ورفع مستوى إلتأهب إألمن للتدخل ػ حالة
تهديد أمن تركيا إلقوم.
ر
ر
إؤلستإتيجية :ؤدإرة إألزمة عن بعد وبالوكالة ،وفق ؤستإتيجية دع إألكرإد ودإعش يتصارعون.
 إلمقاربة
إضطرت تركيا للتعامل مع أزمة عي إلعرب بعد إستنفاذها كافة إلبدإئل إألخرى وإحتدإم إلمعارك ػ إلمناطق إلحدودية
ألرإضيها ،حيث أن معضلة تركيا ػ كوبان أنها تخضع لسيطرة حزب كردي ّ
يؤيد خصم أنقرة  -حزب إلعمال إلكردستان-
تنتهج تركيا ر
ؤستإتيجية " إلمناطق إلعازلة أو إآلمنة "( )xvر
وإلن ه كفيلة بأن ترفع عنها مسؤولية إلالجئي إلسوريي
إلذين تجاوز عددهم إلمليون ونصف مليون ،وترى أن هذه إلمنطقة ستكون مقر عمليات وتأهيل قوإت إلمعارضة
إلسورية إلمعتدلة (عنارص إلجيش إلسوري إلحر) ،كما أنها ستشكل نقطة إنطالق إلستهدإف دإعش و"نظام إألسد" وػ
نفس إلوقت ؤجهاض إلطموح إلكردي إلستنساخ تجربة إلعرإق إلشمالية ػ سوريا.
ر
فالموقف ر
إلتؽ من عي إلعرب " كوبان " يرتكز عىل رؤية شاملة للحل :ؤذ رصح أردوغان "نحتاج ؤىل ؤستإتيجية دولية
ليس لتدمت دإعش فحسب وإنما أيضا ؤلجبار إألسد عىل إلتنىح عن إلحكم وإنهاء إلرصإع ػ سوريا ،فالهدف إألول إل
يمكن تحقيقه بنجاح بمعزل عن إلثان"(.)xvi
ترص تركيا عىل عدم إلتدخل ً
ر
ّ
بريا بشكل منفرد ضد تنظيم إلدولة ػ إلعرإق وبالد إلشام ،من دون وجود ؤستإتيجية
َ
ر
ر
وإضحة للتخلص من حكم إألسد ،وػ ؤطار ؤستإتيجية دع إألعدإء يتقاتلون سمحت إلحكومة إلتكية بمرور قوإت من
إلبشمركة ومن إلجيش إلسوري إلحر لتعزيز وضع إلحامية إلكردية ػ مدينة عي إلعرب (كوبان).
ن
(كوبان) عىل األم القوي ر
المحور الثالث :تداعيات أزمة ن
الي يك
عي العرب
ي
ي
تتقاسم تركيا إلحدود بصفة ر
مباشة مع سوريا وإلعرإق ،وه إلمترصر إألول من تدإعيات أزمة عي إلعرب ،حيث وجدت
ر
ر
ؤرهان.
وإلدإعس مصنف وفق إلقانون إلتؽ بأنه تنظيم
تركيا نفسها بي إلمطرقة وإلسندإن ،فكال من إلخطر إلكردي
ر
ومن أبرز هذه إلنتائج:
ر
اآلثار األمنية والسياسية :إلتخوف من إتساع نطاق إألزمة ػ إلمنطقة عىل شاكلة تصدير إلثورة دإخل إلبيت إلتؽ ذإته،
بسبب عوإمل إلضغط إلكامنة ػ بنية تركيا إلمجتمعية ،حيث فش باري بوزإن إألمن إؤلقليم بمفهوم إإلنتشار ،إلمرتبط
بالتهديد إؤلثن أو إلمجتمغ نظرإ لعدم إلتوإفق بي إلحدود إلتاريخية وإلجغرإفيا ر
إلبشية أي إلتعارض بي إلدولة إلوطنية
وإلدولة إلقومية.
ر
ر
ر
عالوة عن مخاطر شحنات إألسلحة إلغربية إلحديثة إلن تتدفق ؤىل قوإت إلكردية وإلن ستيد من ؤذكاء فتيل إلتوتر
إؤلقليم .إآلثار إلسياسية:
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إلتؽ ػ مأزق عاىل إلضغط وإنقسمت إلقيادة إلسياسية ر
جعلت هذه إألزمة صانع إلقرإر ر
إلتكية وإلقيادة إلعسكرية حول
تقديرإت وتوقعات أمنية .ر
حن أن إلمفاوضات بي حكومة حزب إلعدإلة وإلتنمية وحزب إلعمال إلكردستان باءت
ر
وأيديولوج.
ر
بالفشل .مما أدى بدوره ؤىل تنام حدة إإلستقطاب إلدإخىل عىل أساس طائؼ وعرػ
إلن أنفقتها إلدولة ر
اآلثار االقتصادية :تشت إؤلحصائيات أن إألموإل ر
إلتكية لمكافحة إؤلرهاب قد ثقلت كاهل إلدولة ،كما
ر
أن حجم إؤلنفاق إلعسكري وإلعبء إلماىل من ورإءه قد أوقع أرصإر بالغة باإلقتصاد إلتؽ ،ويرى بعض إلمحللي حول
إنعكاس إألزمة ػ كوبان عىل إلوضع إإلقتصادي ر
إلتؽ أنه لو إستثمرت تلك إألموإل ػ إلتنمية إلمستدإمة للمناطق
ر
عت مدخل إإلقتصاد وتجنب تلك إلخسائر إلمالية
إلكردية إلستطاعت إلدولة إلتكية تحقيق إإلستقرإر إؤلقليم فيها ر
وإلبشية ر
ر
وإلن بلغت حوإىل  522مليار دوإلر أمريك منذ عام .)xvii(" 1984
ر
ر
اآلثار االجتماعية واؤلنسانية :باتت تنتش حالة من إلقلق وإلتوتر ػ إلشارع إلتؽ ،بعد أن سجلت عدة حوإدث
وتفجتإت ػ عدد من إلمدن ر
إلتكية.
يشت تقرير  MIRAأي  Multi sector Initial Rapide Assessementوهو تقييم أوىل وشي ــع متعدد إلمجاإلت :يتضمن
إلتقرير صورة عن إإلستجابة إلجماعية لألزمة إؤلنسانية ( )humanitarian Crisisوأزمة إلالجئي لمنطقة كوبان إلكردية
إلسورية وإلقريبة من إلحدود ر
إلتكية ،حيث يقدر إلذين دخلوإ تركيا منذ  13أكتوبر  2213حوإىل  222ؤىل  252ألف ر ئ
إلج،
وتناشد  MIRAتحديد ر
ؤستإتيجية ألولويات ؤنسانية خالل إألسابيع إألوىل إلمتمثلة ػ حاإلت إلطوإرئ ،ونموذج يتضمن
عينة من  77من إلعائالت مؤجرة شقق سكنية ػ تركيا 82 ،يسكنون مع عائالت مضيفة أو مستقلة 44 ،ػ إلجوإمع
وإلمدإرس 15 ،ػ إلمخيمات ،كما تضمن إلبحث رشإئح مختلفة مدرسي ،مجتمع مدن ...ؤلخ.
المحور الرابع :تقييم المقاربة األمنية ر
اليكية تجاه أزمة ن
عي العرب
ؤن تحليل خيوط هذه إألزمة بصفة شاملة يوج بأن إلوإليات إلمتحدة إألمريكية تتعامل بإزدوإجية مع تركيا ػ قضية
عي إلعرب :فمن جهة تدعم إألكرإد عسكريا وتهاجم تركيا بأنها إل ر
تحتم حقوق إألقلية إلكردية ،ومن جهة أخرى ترغب
ر ُ
ػ أن تقوم تركيا بعمل متفرد ضد إألكرإد لتتورط ػ معارك هامشية حن تضعف تركيا ؤقليميا وتحاسبها فيما بعد بينما
مشتكا مع إلناتو ،كما َأن إلتدخل إلعسكري ر
هذه إألختة تريد عمال ر
إلتؽ له ما ريتره أمام إلجغرإفيا إلجديدة رلتكيا ونظرية
ر
ر
إتيىح وإلسياسة إلمتعددة إألبعاد ر
إلن تحرك إلسياسة إألمنية إلتكية ،عىل إلرغم مما توإجهه من إنتقادإت
إلعمق
إإلست ر
ؤإل أنها ظفرت ببعض إلمكاسب للمصالح ر
إلتكية.
أوجه إلقصور ػ إلمقاربة إألمنية ر
إلتكية تجاه أزمة عي إلعرب
ؤن توظيف تركيا للخيار إلعسكري لن يحل إألزمة ػ عي إلعرب ،حيث قدم جون لوك ماريت  John Lock Marretػ
إمتيقية ،وظف من خاللها " إلمقاربة
كتابه " :صناعة إلسالم نزإعات جديدة ،فوإعل جديدة ،مناهج جديدة " درإسة ر
عت إلثقافية لدرإسة أنماط بعض إألزمات وإلتإعات إلدولية ،حيث ر
يفتض أن نهاية إلحرب إلباردة أتاحت إلمجال لظهور
ر
إلعديد من إلتإعات وفق إلقاعدة إألثنو ثقافية إلعنيفة وإلمعقدة وهو ما يستدع حسبه تطوير مناهج إلوساطة
وإلتفاوض إلجديدة ،حيث أن إلتقنية إلتقليدية إلقائمة عىل إلقوة ّ
وإلردع للتأثت ػ ؤدإرة إلتإعات ذإت إلشكل إلهرم لم
تعد فعالة ،ػ موإجهة فوإعل محلية دإخلية ،متلونة  protéiformesغت ّ
معرفة .)xviii( indéfinis
ر
إلسياسات وإألدوإت إلقهرية أصبحت غت وظيفية ألنها كانت تتأسس عىل مسلمة أو إفتإض إحتكار إلسلطة ػ ؤقليم
إلدولة ( ،)xixأصبح إلتعامل مع إألزمات يستدع منهجية سياسية أمنية هادفة إلحتوإء أرصإر إألزمة ومنع تفاقمها
"تعان إلمقاربة إألمنية ر
إلتكية ػ عي إلعرب غموضا ،فعىل صعيد إلسياق إؤلقليم تميل تركيا ؤىل تفضيل سياسة
متعددة إألطرإف قائمة عىل إلتفاوض (إلتعاون وإلتحالف) ،غت أنها تتسم بالحدية وإلصالبة وإلتشدد عندما يرتفع ضغط
إلهوإجس إألمنية ،ؤضافة ؤىل صفة أحادية إلبعد بالنسبة للوسائل وإؤلرصإر إلذي يصحبه ػ إلغالب تهديدإت عسكرية
مكشوفة أو مقنعة وفق مبدأ حماية إلوحدة إلقومية وإلدفاع عن حقوق إلسيادة وإلحريات ر
إلمشوعة "(.)xx
ػ ؤطار إلتحوإلت ػ مسألة إلتعامل مع إلمعطيات إلجديدة للحرب عىل إؤلرهاب ،إقتنصت إلوإليات إلمتحدة ما كانت
ً
تريده من تركيا ،إستخدإم إلقوإعد إلجوية ر
وخصوصا قاعدة ؤنجرليك .إلصفقة إلسياسية ر
إلن تحدثت عن
إلتكية
"إلمناطق إآلمنة" تعد ػ جوهرها صفقة غت وإضحة إلمعالم ،ولكنها بال شك إل تحتوي عىل تصور وإضح لشكل وماهية
هذه إلمنطقة إلحقيقة ،حلف شمال إألطلس"إلناتو" يرصح بأنه ليس جزء من أي ر
مشوع لمنطقة عازلة أو آمنة وه
ؤشارة وإضحة بعدم وجود غطاء دوىل للعرض ر
إلتؽ بإنشاء مثل هذه إلمنطقة(.)xxi
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تحديات دإخل إلحزب إلحاكم :توإجه سياسة إلحزب عىل إلصعيد إألمن إنتقادإت ،فقد وجهت إلعديد من إلتقارير
إلدولية لحكومة حزب إلعدإلة وإلتنمية ر
مؤشإت حقوق إؤلنسان تضمنت ترإجع حرية إلصحافة إلكردية.
ر
قصور إألجهزة إألمنية ر
إلتكية ػ إستباق إألعمال إؤلرهابية إلعابرة للحدود نحو إلدإخل إلتؽ.
ترصرت إلصورة إلنمطية رلتكيا عىل مستوى إؤلقليم ،بفعل سياسات إلدعم وإلمساندة لجماعة إؤلخوإن إلمسلمي ػ
مرص وتمويل حركة إلنرصة ػ سوريا.
ؤن أردوغان يست ربتكيا نحو تأزيم إلوضع إلدإخىل وتصعيد إلتوتر فيما يخص عالقات تركيا إؤلقليمية بإستخدإمه إؤلدإة
إلعسكرية رغم أن إلدبلوماسية ومبدأ صفر مشاكل ه مبادئ ناظمة للسياسة إلخارجية ر
إلتكية ،وه أمور إل يستبعد أن
ئ
فجان ػ تحديد مستقبله إلسياس.
يكون لها دور
أوجه القوة نف المقاربة األمنية ر
اليكية تجاه أزمة ن
عي العرب:
ي
ر
إؤلستإتيجية إلغربية منذ خمسينات إلقرن إلماض
إستطاعت تركيا أن تكون محورية إلدور ػ إلمنطقة خاصة بعد ترإجع
ر
وحن إلعقد إألخت منه ،إضطلعت تركيا بدور بارز وتكفلت بما يحقق أمنها ومصالحها ضمن إلمصالح إلغربية ،غت أنه
ً
ً
مع بدإية إلعقد إألول من إلقرن إلجديد ،بدأت تنشد دورإ إستقالليا سوإء من خالل عدم إلسماح للقوإت إألمريكية بفتح
(إلتؽ -إؤليرإن) ر
جبهة شمالية لغزو إلعرإق أو من خالل تبن مقاربة مختلفة توظف إلرصإع إلتنافس ر
(إلتؽ -إؤلشإئيىل)
لدعم قوتها كقطب مهيمن عىل إؤلقليم ككل "ينخرط ػ إلتأثت عىل إلتفاعالت إلحاصلة ػ إلمنطقة بصورة ر
مباشة "،
ً
وصوال ؤىل إإلبتعاد عن تأثت إلموإقف إألمريكية وتبن موإقف إتسمت بالندية فيما يتعلق بالحرب إلدولية عىل "دإعش"،
ؤستإتيجية إلتحالف ضد دإعش ر
حيث تخلت تركيا عن تبن ر
وإلتيث ػ ذلك.
ر
بالنسبة للحرب ر
إلن أعلنتها تركيا ضد دإعش وضد حزب إلعمال إلكردستان قد تحقق لتكيا نجاحات أمنية وعسكرية،
ؤإل أنه من إلصعوبة إلحديث عن تحقيق مكاسب سياسية كبتة من إلحرب ضد إألكرإد ،بل قد يكون إلعكس هو إلمنتظر
خاصة وأن إلتجارب إلسابقة من إلحرب بي إلجانبي تؤكد عقم إلخيار إلعسكري.
ن
مستقبل أزمة ن
إقليم متغي :
عي العرب يف محيط
ي
ً
ر
ؤن مسألة أكرإد تركيا ومستقبل إلسالم إلكردي إلتؽ يرتبط بمستقبل إألزمة إلسورية وأن حسمها سيكون عامال إلستقرإر
تركيا وإؤلقليم ككل ،وػ هذإ إلصدد فإن إألمن ر
إلتؽ هو أيضا رهان ػ تقديرإت إلبناء إلعسكري إلكردي وإلذي له روإبط
ً
ر
متينة مع إلفوض إلسورية ،فاألكرإد إلسوريون يمثلون إمتحانا بالنسبة لتكيا ػ إلمنطقة ،وتركيا من وجهة نظر أمريكا
تقود إلقوإت إلسورية إلحرة وفق مفهوم إلقائد إؤلقليم ر
إلتؽ .نجد عدة ر
مؤشإت باتساع إلدور إلذي ستقوم به تركيا
ً
يجان ،حيث قامت تركيا بتدخل عسكري بري متفرد محدود ػ سوريا وبالتاىل
مستقبال ػ إلمنطقة وهو سيناريو ؤ ر
إستثمرت معركة كوبان لصالحها.
عىل إلمدى إلقريب ستتمكن تركيا من إحتوإء إلحركة إإلنفصالية ػ جنوب تركيا مما سيؤدي ؤىل تخفيف إلمخاطر
ر ُ
إإلنفصالية وكذلك تخفيف إألعمال إؤلرهابية ر
وإلن تنسب ؤىل إإلنفصاليي إألكرإد وهو ما حصل ؤذ
إلن تطال تركيا دإخليا
بعد  23سنوإت من إألزمة تمكنت تركيا من ؤخماد لهيب إألزمة وتهدئة أطرإفها.
ً
ر
ر
ستبؼ تحظ بارتياح ودعم وإشنطن مستقبال كقوة مركزية مؤثرة ػ إلمنطقة
إؤلستإتيجية أن تركيا
تشت إلدرإسات
ولتنفيذ ر
إلعرن وعجزه عن موإجهة إلتحديات إألمنية
ؤستإتيجية وأجندة وإشنطن خاصة بعد تفكك إلنظام إؤلقليم
ر
وإلسياسية ،وستستمر تركيا ػ فرض نفسها كالعب مؤثر عىل إلتوإزنات إؤلقليمية وعىل إلوإقع إألمن ػ كوبان وعىل
أرض إلمعركة نظرإ لسياستها إلخارجية وإألمنية إلمتعددة إألبعاد وإلتوجهات خاصة ػ ظل إستمرإر إلفرإغ ػ إلمنطقة
بعد ترإجع قوى ؤقليمية مثل سوريا -مرص وإستمرإر حزب إلعدإلة وإلتنمية ػ إلحكم.
كما تحاول تركيا إلحصول عىل إلسالح إلنووي ويبدو ػ إلبدإية أنه بغرض سلم وإذإ ما حققت ذلك ستكون قوة نووية
إؤلمتإطوري ػ حوإرصها ومستقبلها وستهدد إلقوى إؤلقليمية (ؤيرإن -ؤشإئيل) ويزدإد حضورها
ؤقليمية تعيد إلماض
ر
ر
وتأثتها ػ جزيئات إلمشهد إلعسكري ػ كوبان وػ إلمنطقة ككل خاصة منطقة إلشق إألوسط(.)xxii
الخاتمة
ر
قمنا بدرُإسة ؤشكالية مدى جدوى وقوة تأثت إلمقاربة إألمنية إلتكية تجاه أزمة عي إلعرب – كوبان -فهل أتت هذه
ُ
ُ
ً
ر
إلمقاربة أكلها؟ أم أنها لم تجدي فتيال بعد سنوإت من إلتإع إؤلقليم إلعرػ .وقد أفضت إلدرإسة ؤىل إلنتائج إلتالية:
 تتمسك تركيا بمصطلح إإلنفتاح عىل إألكرإد وليس مفهوم حكم ر
إلمحاور إلفعىل ُ
ذإن أمام غياب ُ
إلممثل لألكرإد
إلن حزب إلعمال ُيصنف من قبلها ػ خانة إؤلرهاب.
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إؤلستإتيجية ر
ر
إلتكية تجاه عي إلعرب تزإوج بي إألسلوب إلسلم إلسياس :إلمتمثل ػ إلحوإر ودمج إألحزإب
إلكردية ػ إلحياة إلسياسية ومشاركتها ػ إلعملية إإلنتخابية ،وإلسماح لهم باستعمال إللغة إلكردية ،وإألسلوب
إلعسكري :للتوسع ػ رقعة جغرإفية كان من إلمفروض أن تأخذها إلقوإت إلكردية ،بالتدخل ػ عملية نبع
إلسالم للتوغل ر
أكت ػ إلمناطق إلكردية ،وتنشيط قوإتها إلعسكرية عىل إلخط إلحدودي مع سوريا.
إألزمة لم يتم ؤدإرتها وفق ما يجب أن يكون عليه إلحال بالنظر ؤىل تعدد إلرؤى وتشابك أطرإفها ،غت أن إألدإة
إلعسكرية لم تؤدي ؤىل مكاسب كبتة بالنسبة للطرف ر
إلتؽ عدى إلتوغل ػ رقعة جغرإفية وإسعة ،كما لم
ِ
يخمد إلحماس إلكردي لالستقالل بل أدى ؤإل مزيد من إلتعنت إلكردي سيعيد إلكرة كلما توفرت إلظروف
إؤلقليمية.
تعاملت تركيا مع مسألة إألكرإد عىل أساس أنها قضية دإخلية مستقلة ومنفصلة إل عالقة لها بدول إلجوإر ،لكن
إلتوظيف إؤلعالم وتأثته عىل إلرأي إلعام إنعكس عىل مشاعر إألكرإد ،ؤضافة ؤىل تدعيم دول أخرى  -منافسة
رلتكيا أو عدوة  -لألكرإد جعلها تكسب خصوصية.
تشكل هذه إألزمة ػ حال إستمرإريتها ودون إلتوصل ؤىل حل ؤحدى مصادر إلتهديد عىل للهوية إلقومية ر
إلتكية،
ّ
سيغت من حدود سايس بيكو ،وقد أصبحت أزمة عي إلعرب (كوبان) ر
وإلن يتجدد
ألن قيام كيان دولة كردية
معها إلحلم إلكردي باإلنفصال عن تركيا إمتحان يوإجه تركيا ويعكس إلمتغتإت إلجديدة ر
إلن أدت ؤىل تحول
حقيؼ لتوجهات إلسياسة إألمنية ر
ر
عىل مستوى إلعقيدة إألمنية ر
إلتكية إلجديدة.
إلتكية ،فه ؤذن إختبار
إليوم تسغ تركيا بكل أجهزتها إلسياسية وإلعسكرية ؤىل ؤعادة حماية حدودها ر
حن وإن إضطرت لفتح قوإعدها
أمام إلتحالف إلدوىل نظرإ لحجم إلمخاطر .إتبعت تركيا مقاربة أمنية متعددة إلمستويات ،لكنها سياسة حذرة،
حيث رجحت إلعمل إلدبلوماس قبل إللجوء للحل لعسكري ألن إلحل إلسياس سيحفظ مصالحها مع جميع
إألطرإف ،كما إستطاعت أن تحافظ عىل مسافة فاصلة تمنع تورطها بصورة ر
مباشة ػ إلرصإع إلجاري بكوبان،
حيث أبقت عىل مجال للمناورة أمام تناقضات إلمشهد إلعسكري ػ عي إلعرب
ترى تركيا إلخطر إلكردي أ كت من خطر دإعش ألن إألول خطر ر
إتيىح مصتي يتعلق بمستقبل كيان تركيا أما
إست ر
ر
إلثان فهو خطر مؤقت.
ر
هناك عدة عوإمل مؤثرة عىل إلتكتيكات وإلخطط إلن تضعها تركيا من أجل إلتحكم ػ أزمة عي إلعرب
ً
مستقبال ،منها مبادئ إلدولة ر
إلتكية ورصيدها إلتاريىح ،وتركيبتها االجخماعيت ،ومنها إلمتغتإت إلخارجية
كالتحول ػ إلنسق إلدوىل وبنية إلقوى إلفاعلة فيه.
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