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  عبد العزيز محمد العجمى  اســم الباحـث
-١٩٩٠(القضية الكردية فى العالقات العربية التركية   عـنـوان البحث

١٩٩٩.(  
  الدول العربية  جـامـعــــة
  معهد البحوث والدراسات العربية  كـلـيـــــة
  الدراسات السياسية  قـســــــم
  )م٢٠٠٣(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 هذه الدراسة إلى التطرق للقضية الكردية وارتباطها بالعالقات تهدف

العربية التركية حيث إن العنصر الكردى فى الشرق األوسط ال يمكن تجاهله 
 ولكنه فى الوقت ذاته عنصر موزع ومقسم ة المنطقة،من على خريط

ا ومتنازع قبلياً، إذ يتواجد فى أكثر من دولة، جغرافيا، ومتصارع سياسي
  .فاختلفت طبائعه وخصائصه إلى حد يتعذر معه االتفاق

 عن -قوميا–ولكن يبقى االتفاق على أن هناك شعبا كرديا يختلف 
العرب والفرس والترك وإن كان يتوحد معها فى : الشعور الرئيسة الثالث

اع قائما على أن القضية الكردية الم، وفى كل األحوال يبقى اإلجمسإطار اإل
باتت تمثل واحدة من أخطر أزمات الشرق األوسط، ومتوقع لها أن تستمر 

  .لوقت طويل فى المستقبل
من هنا كان تركيز هذه الدراسة على جذور وآفاق القضية الكردية 
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وتسعى الدراسة لطرح القضية بصورة مجردة .  التركية-العالقات العربيةف
ا عن االنحياز ألى من أطراف الصراع وذلك خالل عقد ومحايدة بعيد

  .التسعينيات من القرن العشرين
واستنادا إلى ما سبق فإن أهمية هذه الدراسة تكمن فى معرفة تأثير 
القضية الكردية فى العالقات العربية التركية، وخاصة عالقات تركيا بالدول 

 علي ذلك فيما يتعلق وما يترتب) العراق وسورية(العربية المجاورة لها 
  .بالعالقات العربية التركية بشكل عام

  منهج الدراسة
 الدراسة باألساس على منهجية تاريخية تحليلية مقارنة، فضال اعتمدت

  . عن منهج الجماعات، وكذلك منهج النظام الدولى
فاألول يستخدم فى متابعة األصول التاريخية لألكراد عموماً 

ضية الكردية فى تركيا وبيان مدى االستمرارية والتطورات التاريخية للق
  .والتغير فيها وأساليب الحكومات التركية المتعاقبة فى التعامل معها

أما الثانى فهو منهاج الجماعات الذى يفيد فى دراسة خصائص األكراد 
كجماعة وطبيعة العالقات داخلها وفيما بينها وبين الجماعات األخرى فى 

  .مع النظام الحاكم"  التعاونية-الصراعية"المجتمع وعالقاتها 
أما المنهاج الثالث وهو منهج النظام الدولى فيهتم بتأثير المتغيرات 
الدولية على السياسات الداخلية وتضييق الفجوات بين العالقات الدولية 

ويفيد فى دراسة األكراد وعالقتهم بسياسات الدول التى . والسياسية المقارنة
  .       ب الحرب الباردة وحرب الخليج الثانيةينتشرون فيها عق

  استنتاجات الدراسة
تأثير القضية الكردية بأبعادها االجتماعية والسياسية واالقتصادية على  -١
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العالقات العربية التركية بشكل عام سواء من حيث استقرار هذه العالقات 
ه ومن هنا يمكن اإلجابة عن السؤال األول فى هذ. أو من حيث توترها

الدراسة، بأن القضية الكردية من القضايا المؤثرة فى العالقات العربية 
التركية، وكذلك –التركية وذلك من خالل ماشهدته العالقات العراقية 

التركية خالل التسعينيات وما ترتب عليه من توتر فى –العالقات السورية 
  .بعض جوانب العالقات العربية التركية

ر وتتأثر بالمحاور األخرى السياسية واالجتماعية أن القضية الكردية تؤث -٢
ومن هنا يمكن اإلجابة على . واالقتصادية فى العالقات العربية التركية

فقد كانت األهداف المعلنة لتركيا فى تدخالتها بشمال . السؤال الثانى
العراق وكذلك اتهاماتها لسورية أهدافا تتعلق باألكراد، ولكن لهدف المعلن 

س هو الهدف الحقيقى فهناك أهداف سياسية واقتصادية أخرى لتركيا لي
تسعى لتحقيقها مما دفعها للتحرك من خالل التذرع بتأثير عمليات حزب 
العمال الكردستانى عليها ومن ثم تتبعه والقضاء عيه سواء فى العراق أو 

 .سورية

ة أما فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الثالث، من حيث الرؤية المستقبلي -٣
فيالحظ من خالل . للعالقات العربية التركية فيما يرتبط بالقضية الكردية

 :هذه الدراسة أن هذه العالقات تشير إلى االحتماالت التالية 

أنه على الرغم من استقرار الوضع فى المنطقة الكردية على كافة  -
الحدود اإلقليمية فى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادى 

 إال أن رفض الحكومة التركية للتوجه السلمى لحزبالعمال والعشرين،
وكذلك بعدما غير الحزب اسمه فى . الكردستانى بعد اعتقال زعيمه

 إلى مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستانى وأعلن أنه ١٦/٤/٢٠٠٢
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سيتوقف عن أنشطته المسلحة وسيغير برنامجه السياسى، فربما تعاد 
ة الكردية مستقبال وإلى العالقات العراقية أجواء التوتر إلى المنطق

التركية مما سيؤثر على العالقات التركية بشكل عام، خاصة فى حال 
  .إعداد عبد اهللا أوجالن

إن الوضع الكردى لم يشهد التغيير المطلوب فى تركيا من الناحية  -
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وكذلك فى العراق وعلى الرغم 

بات والحكم الذاتى والتحسن فى الوضع الذى يعيشه من االنتخا
األكراد فى شمال العراق تحت الحماية الدولية، إال أن الحكومة 
المركزية لها رأى آخر فى هذا الشأن وسوف تبديه متى ما تهيأ لها 

األمر الذى قد يدفع تركيا إلى التوغل مجددا فى شمال العراق . ذلك
 .بحجة منع تدفقق الالجئين

ذ االنتهاء من حرب الخليج الثانية فتقسيم العراق مازال احتماالً من -
واردا ترتفع نسبته بين فترة وأخرى، فكل المؤشرات والتحركات 
األمريكية تعمل على ضرب العراق إضافة إلى تكثيف خطوات 
المعارضة المدعومة أمريكيا لتغامر بالدخول البرى لألراضى 

وربما سوف يعزز قيام حرب ) نكما حصل فى أفغانستا(العراقية 
أهلية تمتد إلى أمد طويل وتفرض ذاتها واقعا تقسيميا، مما يولد 
زعزعة االستقرار اإلقليمى وتبقى العراق بؤثرة صراعات داخلية قد 

ورغم التطمينات من قبل الواليات المتحدة . تمتد إلى المنطقة بأكملها
على األرض قد تؤدى للعرب ودول الجوار العراقى إال أن التفاعالت 

إلى غير ما تخطط له الواليات المتحدة، فتركيا شديدة التخوف من 
قيام دولة كردية على حدودها الجنوبية الشرقية وما ينطوى عليه ذلك 
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 .من مخاطر على أمنها حيث يعيش فيها غالبية الشعب الكردى

وفى هذا الصدد فالشك أن القضية الكردية دخلت القرن الحادى 
رين وهى أكثر قوة من أى وقت مضى فعلى الصعيد العراقى ووفقا والعش

 لن يتم السماح دليا أو إقليميا بإعادة ١٩٩٨التفاق واشنطن فى سبتمبر 
أوضاعهم إلى ما قبل حرب الخليج الثانية حيث حصل أكراد العراق على 
وضع شبه استقاللى من الممكن فى أية أزمة من األزمات التى تنشأ بين 

ة العراقية والواليات المتحدة األمريكية أن يكو سالحا قويا ضد العراق الحكوم
حيث يمكن االعتراف به دوليا أو أن يكون طريقا للمعارضة إلزاحة الحكومة 

  .العراقية
ومن المفترض أن تتقرب الحكومة العراقية من األكراد وتفتح معهم 

 ال يريدون قنوات اتصال أفضل، وتقبلهم فى وضع فيدرالى خاصة وأنهم
  .حتى تتجنب مخاطر المرحلة القادمة. االنفصال

واالحتمال األخير رغم اتفاص أضنه بين سورية وتركيا إال أن تركيا 
ربما تعاود اتهاماتها لسورية باختالق أعذار وحجج تستخدم األكراد وسيلة 
فيها للضغط على سورية فى المسائل العالقة بين الطرفين كقضايا الحدود 

ه وكذلك عملية السالم فى الشرق األوسط، وجميع هذه النقاط مازالت والميا
  .محور جدل ولربما تثيرها تركيا مستقبال

  
  
  
  
  
  


