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 حتلل هذه الدراسة مبادرات السالم واملصاحلة التي أطلقتها حكومات حزب:ملخص
 إلجياد حل للمسألة،)2017-2002( العدالة والتنمية يف الفرتة املمتدة بني عا َمي
 كام تناقش اخلطوات التي. مع الرتكيز بشكل خاص عىل عملية املصاحلة،الكردية
ِ ُّخ
 وجيادل البعض. ونقاط القوة والضعف فيها،اتذت يف مجيع مراحل عملية املصاحلة
أن التحديات الرئيسة وأوجه القصور كانت تكمن يف التحول يف األولويات السياسية
،وتغي ميزان القوى داخل السياسة املحلية الرتكية
ّ ر،للجهات الفاعلة السياسية الكردية
 وما،والفرص اجلديدة التي ظهرت أمام احلركة الكردية جراء احلرب األهلية السورية
 وأبرز ما توصلت إليه هذه الورقة هو.واجهته تركيا من ضبابية بسبب هذه احلرب
 هي، وبخاصة احلروب األهلية اجلارية يف سوريا والعراق،أن االضطرابات اإلقليمية
.العامل الرئيس الذي عرقل عملية املصاحلة
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ABSTRACT This study analyzes the peace and reconciliation initiatives of the AK
Party governments (2002 until 2017) to address the Kurdish Question. with a special
focus on the Reconciliation Process. Steps taken throughout the Reconciliation
Process and the strengths and weaknesses of these steps are discussed. It is argued
that the main challenges and shortcomings were the shifting political priorities of
the Kurdish political actors, the changing balance of power within Turkish domestic
politics, a new opportunities presented to the Kurdish Movement by the Syrian Civil
War and the uncertainties Turkey faced due to this war. The main conclusion of the
paper is that the regional turmoil, especially the ongoing civil wars in Syria and Iraq
are the major determinants that blocked the Reconciliation Process.
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مقدمة
كان�ت املس�ألة الكردية من أهم القضاي�ا التي حتظى بأولوية يف السياس�ة الداخلية حلكومة
ح�زب العدال�ة والتنمية  .AKPوقد ُبذلت جهود جادة يف س�بيل ذل�ك ،وأطلقت حكومات
حزب العدالة والتنمية  AKPاملتعاقبة مبادرتني رئيستني إلجياد حل للمسألة الكردية .وكانت
عملي�ة املصاحل�ة ( )2015 2013-من أبرز اجلهود التي ُب ِذلت ،مع العلم أن اجلهود الس�ابقة
مه�دت الطري�ق لعملية املصاحلة .وكان خطاب أردوغان يف ديار بك�ر عام  2005بمثابة تغري
يف الرأي بش�أن هذه املسألة .وإضافة إىل االنفتاح الكردي (ُ ،)2009أج ِري بعض التعديالت
القانوني�ة ،و ُب ِذ َل العديد من اجلهود من أجل التحول الديمقراطي حلل هذه املش�كلة .بالطبع،
مل تك�ن عملية املصاحل�ة ( )Çözüm Süreciممكن�ة إال يف ظل هذه اجله�ود املبكرة .إن هذه
الدراس�ة حت ّلل مبادرات السلام واملصاحلة حلكومات حزب العدالة والتنمية AKP (2002
)- 2017؛ إلجياد حل دائم للمسألة الكردية ،وتركز عىل عملية املصاحلة ،أو كام يقال بالرتكية
( .)Çözüm Süreciوتُنا َق�ش كذل�ك اخلطوات التي خُّ ِ
اتذت خالل عملية املصاحلة ،ونقاط
القوة والضعف فيها ،يف إطار املنطق العام لعمليات السالم.

مفهوم عملية ال�سالم
ُع�رف أية عملية سلام بأهنا حماولة جادة ملنع الصراع وإدارته بني الدول وداخلها1؛ ومن
ت َّ
أدنى متطلباهتا إرشاك األطراف الرئيسة يف العملية ،ووقف العنف ،وممارسة العملية السياسية،
واختاذ اخلطوات السياس�ية التي من ش�أهنا أن حتول دون عودة العنف مرة أخرى .2وفق ًا جلون
داريب ،وروجر ماك جينتي البدّ من وجود مخس�ة معايري لعملية السلام الناجحة ،وهي :رغبة
واس�تعداد األطراف املتنازعة للتفاوض بحس�ن نية ،وإرشاك اجلهات الفاعلة الرئيس�ة يف هذه
العملي�ة ،وتركي�ز املفاوض�ات على القضايا املركزي�ة للنزاع ،وعدم اس�تخدام الق�وة لتحقيق
األهداف ،وأن يلتزم املتفاوضون بعملية مستمرة.3

ال ش�ك أن أية عملية سلام دون تواف�ر الظروف املذكورة أعاله ،س�تكون فرص النجاح
أمامها حمدودة للغاية .إن عملية السلام احلقيقية ليس�ت جمرد إهناء الرصاع املس�لح أو العنف
املب�ارش ،ب�ل إن عملية السلام هي إجراء ش�امل هي�دف إىل الرتكيز عىل اجلوان�ب االجتامعية
واالقتصادية والنفسية واألمنية املتصلة بالنزاع .وكام يوضح يوهان جالتونغ4؛ فإن إهناء العنف
املب�ارش ال يمك�ن اعتب�اره اهلدف النهائي لعملية السلام بأية وس�يلة .قد يس�تغرق األمر وقتًا
طويًل�اً للتغلب عىل مجيع جوانب الصراع والتعامل معها ،وال يمكن أبدً ا احلصول عىل نتيجة
ش�املة يف معظم الرصاعات .ومع ذلك ،طاملا استمر عامل العنف ،فلن يمكن أن تكون هناك
أرضي�ة خصب�ة لنجاح اجلوانب األخرى .ربام يكون النت�اج األمثل للمفاوضات هو التوصل
إىل ّ
ح�ل يمن�ح العدالة االجتامعية والتوافق ،و ُيريض توقعات األط�راف املتصارعة كافة .ومع
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ذلك ،فإن العديد من اتفاقات السلام التي مرت بمراحل تفاوض ،قد انتهت قبل حتقيق هذا
الوضع املثايل.

يتم حتليلها يف هذه الدراس�ة إىل اجلهود البناءة املبذولة كافة بعد
تشير عملية املصاحلة التي ّ
وقف إطالق النار هبدف التوصل إىل حل س�يايس للمس�ألة الكردية الطويلة األمد .ويبدو أن
عملية املصاحلة عملية ش�املة تتضمن أبعا ًدا قانونية واجتامعية واقتصادية هلذه املس�ألة .وكان
للدبلوماس�ية العامة وإستراتيجيات التواصل ً
مهم يف هذه العملية .وعىل الرغم من
أيضا دور ّ
إعلان وقف إطالق الن�ار يف بداية العملية ،إال أن وحدات حزب العامل الكردس�تاين PKK
املنتشرة يف األرايض الرتكي�ة مل تنس�حب رغ�م وعده�ا باالنس�حاب .ويف أثن�اء وقبيل عملية
حيز التنفيذ فيام يتعلق باالعرتاف باحلقوق التي
املصاحلة ،دخلت سلسلة من القوانني الشاملة ّ
6
طالب هبا األكراد .5ومع ذلك ،فإن التعديل الدستوري بشأن مطالب احلركة القومية الكردية
باحلك�م ال�ذايت مل يتم إدراجه عىل جدول األعامل .ورغم العقب�ات التي واجهتها العملية ،فقد
ُح ِّجم�ت العوائ�ق النفس�ية والبريوقراطي�ة التي تقف عائ ًقا أمام السلام الدائ�م خالل عملية
آث�ارا إجيابية يف الذاكرة
املصاحلة .بش�كل عام ،ترك مناخ السلام واالس�تقرار يف هذه العملية ً
اجلامعي�ة ملختل�ف قطاع�ات املجتمع يف تركي�ا ،ولذلك ،ال يمك�ن اعتبار ه�ذه العملية بمثابة
إخفاق كامل .من ناحية أخرى ،فإن املرحلة اجلديدة من الرصاع التي اندلعت يف يوليو 2015
غيت نموذج احلل ،وأدت إىل خارطة طريق جديدة.
رّ

من االنفتاح الكردي �إلى الم�صالحة
خالف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بش�كل كبري اخلطاب الرس�مي حول القضية
الكردي�ة ،يف خطاب�ه يف دي�ار بك�ر يف  12أغس�طس 2005؛ حي�ث اعرتف أردوغ�ان بأخطاء
احلكومات الس�ابقة فيام خيص املسألة الكردية" :هناك أخطاء كثرية يف املايض ،ونحن أقوياء بام
فيه الكفاية حلل هذه األخطاء واملسائل" .7كام أكد أردوغان التزامه بحل (املسألة الكردية) من
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التحول الديمقراطي والتقدم االقتصادي" .املش�كلة الكردية ليس�ت جمرد مشكلة جزء
خالل
ّ
أيضا ...سنجد اًّ
من هذه األمة؛ بل هي مش�كلة بالنس�بة لألمة مجعاء .كام أهنا مشكلتي ً
حل هلذه
املشكلة بمزيد من الديمقراطية ،واملزيد من حقوق املواطنة ،وباملزيد من الثروة".8
كان خط�اب أردوغ�ان يف دي�ار بكر يف ع�ام  2005حماولة جريئة؛ ألن�ه كان من الصعوبة
الش�ديدة التلفظ بام يتناقض مع املوقف الرس�مي بش�أن القضية الكردية يف ذلك الوقت .ففي
أوائ�ل ع�ام  2000كان حزب العدالة والتنمية موضع ش�ك بالنس�بة للمؤسس�ة العس�كرية
والقضائي�ة .والب�د من األخذ باحلس�بان أنه يف ع�ام  ،2005كان ميزان الق�وى يميل ملصلحة
ديمقراطيا.
املؤسسة البريوقراطية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية املنتخبة
ًّ
يف بداي�ة  2009ت�م إطلاق أول مب�ادرة سلام منهجي�ةُ ،
وأطل�ق عليه�ا اس�م (االنفتاح
الديمقراط�ي) أو (االنفت�اح الك�ردي) ،ث�م ُأشير إليه�ا الح ًقا بـ(بمشروع الوح�دة الوطنية

واألخوة) .لكن هذه املبادرة ضعفت بعد العودة االستفزازية ملقاتيل حزب العامل الكردستاين
إىل تركيا من خالل معرب اخلابور ،وانتهت بعد هجوم احلزب عىل مدينة توكات يف  7ديس�مرب
ُ .2009أطل�ق على املبادرة الثانية عملية املصاحلة .ب�دأت عملية املصاحلة بإعالن النوروز من
عب�د اهلل أوجلان يف نوروز ع�ام  21( 2013مارس) .وبينام أخفق�ت املبادرة األوىل ودخلت
البلاد فترة من االضطراب�ات ،توقف�ت املب�ادرة الثانية
خالف رئي�س الوزراء رجب طيب �أردوغان ب�ش � ��كل
بسبب اندالع العنف مرة أخرى يف يوليو .2015

كبير الخطاب الر�سمي حول الق�ضية الكردية

شمل االنفتاح الكردي ،بعض التغيريات الكبرية يف
في خطابه في ديار بكر في � 12أغ�سط�س  2005هنج احلكومة الرتكية جتاه املسألة الكردية ،مدعو ًما ببعض
حي � ��ث اعت � ��رف �أردوغ � ��ان ب�أخط � ��اء الحكومات الترشيع�ات الرئيس�ة .ويف املقاب�ل ،كان م�ن املتوق�ع أن
يرتك حزب العامل الكردستاين السالح ويغادر األرايض
ال�سابقة فيما يخ�ص الم�س�ألة الكردية
الرتكي�ة .وقد اس�تند االنفتاح الكردي على عملية صنع
القرار اجلامعي التشاوري بمشاركة األحزاب الثالثة 9والرتكيز بوجه خاص عىل الدبلوماسية
العامة والبعد التش�اوري لعملية السلام .وبينام كان هناك دعم لالنفتاح الكردي عىل املستوى
ً
تش�ككا يف العملي�ة .كانت عملي�ة املصاحلة عملية
البريوقراط�ي ،كان اجلمه�ور الرتك�ي أكثر
من األعىل إىل األس�فل ،وش�ملت مفاوض�ات بني أوجالن نيابة عن احلرك�ة القومية الكردية،
والدولة الرتكية .عىل كل حال ،جتادل هذه الدراسة بأن عملية املصاحلة جاءت نتيجة االنفتاح
الكردي.
يف يناير ُ ،2010أطلق بش�كل رسمي عىل االنفتاح الكردي اسم( :االنفتاح الديمقراطي:
الوحدة الوطنية واألخوة) .وعىل نطاق أوس�ع ،تعامل االنفتاح مع املش�كلة الكردية من ناحية
التنمية االقتصادية ،وإرساء الديمقراطية واألمن .وبتنحية النهج القائم عىل األمن جان ًبا ألول
م�رة يف التعام�ل مع املش�كلة ،تم الوف�اء بالعديد من الوع�ود يف العدالة واحلري�ة يف املجاالت
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السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة .وقد ُحدِّ دت األهداف واملس�ارات الت�ي يتعني اختاذها
حلل املس�ألة الكردية ،مثل :تطوير هنج الدولة بحيث حيرتم احلقوق واحلريات يف حماولتها منع
اإلره�اب ،وحتقيق املواطن�ة ،وأن تكون اللغة الرتكية اللغة الرس�مية للدولة ويف نفس الوقت
تت�م إتاح�ة الفرص للغ�ات والثقافات األخ�رى يف التعايش باعتبار أن االختالف�ات تعد ثرا ًء
ثقافي�ا ،كذل�ك منع الش�عور بـ(اآلخر) ،وإهن�اء املناخ ال�ذي يضفي الرشعية على اإلرهاب،
ًّ
10
ومحاية سالمة تركيا ووحدة أراضيها ،كي تصبح بلدً ا قو ًّيا عىل الساحة الدولية  .كانت هناك
آم�ال يف أن حتق�ق عملية االنفتاح الك�ردي هدفها املتمثل يف القضاء على اإلرهاب من خالل
طري�ق التح�ول الديمقراط�يً .
أيضا ،ه�دف االنفت�اح إىل حتقيق االندم�اج الوطني من خالل
تطوير احلقوق واحلريات األساسية ،ومعاجلة مشكالت اهلوية ،ومنع التمييز ،وحتقيق املشاركة
السياسية العادلة.11
خلال عملي�ة االنفتاح الك�ردي ،خُّ ِ
مهمة عىل املس�توى القان�وين يف جمال
اتذت خط�وات ّ
إرس�اء الديمقراطيةُ ،
وأ ِ
نش�ئت منصة مفاوضات واس�عة النطاق ،ضمت قطاعات واسعة من
املجتمع .ومن خالل هذا املنرب ،جرت حماولة إنش�اء جمموعة دعم كبرية .وكان إطالق العملية
من أولويات حزب العدالة والتنمية  AKPوبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافها.12

ش�ملت بعض الترشيعات الرئيس�ة إنشاء مؤسس�ة مستقلة حلقوق اإلنس�ان؛ وإنشاء جلنة
للش�كاوى ض�د ق�وات األمن الرتكي�ة؛ وترشيع قانون يس�مح باس�تخدام لغات غير الرتكية
يف احلملات االنتخابي�ة والدعاي�ة ،والسماح للمس�جونني بالتحدث بلغات غير الرتكية مع
زواره�م؛ والسماح للمحط�ات التلفزيونية اخلاصة بالب�ث بلغات غري الرتكي�ة؛ وإطالق قناة
 TRT 6يت إر يت  6التلفزيونية الرسمية التي تبث براجمها عىل مدار  24ساعة باللغة الكردية،
واملوافق�ة للجامع�ات بتدريس اللغات الكردية والظاظية ،وإعادة تس�مية املناطق الس�كنية بام
يتامش�ى مع مطالب الس�كان املحليني ،والسماح باحلصول عىل اخلدمات االجتامعية والدينية
بلغات غري الرتكية.

ال�سياق والديناميات التي تقوم عليها عملية الم�صالحة
يف  16ديسمرب ،2012 ،التقى هاكان فيدان ،رئيس منظمة االستخبارات الوطنية الرتكية،
مع زعيم حزب العامل الكردس�تاين املس�جون عبد اهلل أوجالن يف جزيرة إمرايل ،حيث يقيض
أوجالن فرتة عقوبته .ثم أعلن رئيس الوزراء رجب أردوغان عن هذا االجتامع بعد أسبوعني
يف  29ديس�مرب .وقبل يوم من اإلعالن؛ أي يف  28ديس�مرب ،عندما ُسئل أردوغان عن القضية
الكردي�ة خلال مقابل�ة تلفزيوني�ة عىل قن�اة يت آر يت التابع�ة للدولة" :هل هن�اك أي اجتامع يف
الوق�ت احل�ارض؟" رد أردوغ�ان قائًل�اً " :ال ي�زال هن�اك بعض االجتامع�ات اجلاري�ة وننتظر
النتائ�ج .طامل�ا نرى الضوء ،فس�وف نس�تمر يف اختاذ خطوات نح�و حتقيق هذا اهل�دف ،لكننا
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س�نوقف االجتامع�ات إذا مل نجد أي ض�وء" .ويف يناير  ،2013توجه وف�د من أعضاء حزب
السلام والديمقراطية إىل جزيرة إمرايل ملقابلة أوجالن .وتم التنس�يق ملبادرة السلام اجلديدة
والت�ي ُأطلق عليها (عملية املصاحلة) بالرتكيز عىل التفاوض مع أوجالن ،وهلذا ُيشير البعض
إليها ً
أيضا باسم عملية إمرايل .ومن أجل إهناء الرصاعُ ،و ِضعت خطة من ثالث مراحل تشمل
ما يأيت:
• املرحل�ة األوىل :االنس�حاب التدرجيي لقوات حزب العامل الكردس�تاين من األرايض
الرتكية.
• املرحلة الثانية :اإلصالحات الديمقراطية من جانب احلكومة.

• املرحل�ة الثالث�ة :إدماج حزب العامل الكردس�تاين يف احلياة السياس�ية واملدنية بعد نزع
سالحه.13
ويف غض�ون هذه الفرتةُ ،أج ِريت سلس�لة م�ن املفاوضات مع أوجالن م�ن خالل ممثلني.

وألول م�رة يف تاري�خ اجلمهوري�ة ،تعرتف الدول�ة بإجرائها مفاوضات مب�ارشة مع أوجالن،
وإج�راء مفاوض�ات غري مبارشة مع القيادة الكردية يف قندي�ل ،وكذلك مع ممثيل حزب العامل
جتمع يعمل بوصفه
الكردس�تاين املوجودي�ن يف أوروبا ،ومنظومة املجتمع الكردس�تاين ،وهي ّ
مظلة ،وتضم حزب العامل الكردس�تاين .س�اعدت هذه العملية ً
أيضا عىل إضفاء الرشعية عىل
املفاوضات اجلارية بني احلكومة ووكالء حزب العامل الكردستاين .وخالل هذه الفرتة ،لوحظ
التطبي�ع يف املنطقة للمرة األوىل عىل مدار الس�نوات الثالثني املاضي�ة .وتم التغلب عىل معظم
العوائق النفس�ية التي تعرتض س�بل السلام خالل ه�ذه العملية ،وقد مهد ه�ذا املناخ اجلديد
السبيل إلجراء مناقشات حقيقية من أجل سالم دائم.
وبالرغم من كل هذا ،وصلت العملية إىل هنايتها يف  22يوليو  ،2015عندما أطلق حزب
العامل الكردس�تاين النار عىل اثنني من ضباط الرشطة يف جيالن بينار ،ش�انيل أورفا .وتصاعد
مس�توى العن�ف بوتيرة رسيعة بعد ه�ذا اهلجوم .وعىل الرغ�م من تعليق العملية بش�كل غري
متوقع ،فقد ُو ِصفت بأهنا من أبرز وأهم حماوالت إحالل السلام يف القضية الكردية الشائكة.
كان�ت عقلية عملية املصاحلة خمتلفة متا ًما عن عقلي�ة املبادرة الكردية14؛ لكن من املمكن القول
مهد الطريق لعملية املصاحلة.
إن االنفتاح الكردي ّ

ت�صميم العملية و�إ�ستراتيجيات التوا�صل
ُعدَّ تاريخ  21مارس  2013البداية غري الرسمية لعملية املصاحلة .ففي ذلك اليوم ،خالل
احتف�االت النوروز يف حمافظة ديار بكر ،قرأ نائب حزب السلام والديمقراطية رسي س�وريا
أوندر رس�الة صاغها أوجالن ،تدعو إلجياد حل س�لمي وديمقراطي للمسألة الكردية .وجاء
يف الرس�الة" :وصلنا مرحلة جيب أن يصمت فيها السلاح ،وتتحدث فيها األفكار .لقد أفلس
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براديغام احلداثة (نموذج احلداثة) الذي يتجاهل ،وينكر
ويبعد .فالدم يسقط من قلب هذه األرض ،بغض النظر
رشكسيا .تبدأ اآلن
تركيا أو كرد ًّيا أو الز ًّيا أو
ًّ
عام إذا كان ًّ
حقب�ة جديدة؛ ت�أيت السياس�ة يف املقدمة ،ال األس�لحة.
حان الوقت ألن تتحرك عنارصنا املسلحة خارج احلدود
[حدود تركيا]" . 15وأكدت الرسالة األخوة بني األتراك
واألكراد.

ف� � ��ي  16دي�س� � ��مبر  2012التق� � ��ى ه� � ��اكان
فيدان ،رئي�س منظمة اال�ستخبارات الوطنية
التركية مع زعيم حزب العمال الكرد�ستاني
الم�سجون عبد اهلل �أوجالن في جزيرة �إمرالي
حيث يق�ضي �أوجالن فترة عقوبته

ويف أعق�اب خطاب أوجالن ،أعلن حزب العامل الكردس�تاين ع�ن وقف إطالق النار من
جان�ب واح�د يف  23م�ارس .ويف مايو  ،2013بدأ احلزب يف س�حب قواته م�ن داخل تركيا
إىل شمال العراق ،ولكن يف هناية املطاف ،انس�حبت نس�بة حمدودة فقط من قواته من األرايض
الرتكي�ة .16ث�م توقف�ت عملي�ة االنس�حاب يف س�بتمرب  ،2013حي�ث أعرب ح�زب العامل
الكردس�تاين عن خيبة أمله؛ بحجة أن احلكومة أخفقت يف اختاذ اإلجراءات الكافية من حيث
اإلصالحات التي وعدت هبا . 17لذلك ،مل تكتمل املرحلة األوىل من العملية ،ومن َث ّم تعرقلت
املراحل التالية.
قام�ت العملية عىل االتصاالت املبارشة وغري املبارشة مع زعيم احلركة القومية الكردية
أوجلان ،الذي كان العامل األول يف العملية برمتها .وق�د أدجمت احلركة القومية الكردية
مجي�ع اجله�ات الفاعلة يف العملية .ويف إطار العملية ،توقفت العمليات العس�كرية ُ
وأ ِ
س�ند
اس�تخدام قوات العمليات اخلاصة وأركان احلرب إىل الس�لطات املدنية واحلكام املدنيني.
كام ُأ ِ
رشك اجلمهور يف املناقش�ات من خالل جلنة حكامء الش�عب .وقد ُش ِّكلت جلنة احلكامء
من أجل مش�اركة الش�عب يف تفاصيل عملية السلام وتعزيز الدعم الش�عبي هلذه العملية.
يف  3أبري�ل  ،2013أعل�ن رئي�س ال�وزراء رج�ب طيب أردوغ�ان عن قائم�ة (العقالء)،
ًّ
مكتظا
عضوا ( 41رجلاً و  12امرأة)  . 18وكان جدول أعمال اللجنة
الت�ي تتأل�ف من 63
ً
باألعمال ألكث�ر من ش�هرين .ضمت اللجنة س�بع جمموعات ،مارس�ت أنش�طتها يف س�بع
مناط�قيفالبلاد.
يف الواق�ع ،مل ت َّ
ُش�كل اللجن�ة لرشح خط�ط احلكومة حلل املس�ألة الكردية للش�عب ،19بل
ُص ِّمم�ت بصفته�ا مب�ادرة مدنية حقيقية ،ش�ملت ش�خصيات عام�ة ،مثل الفنانين والكتاب
واألكاديميين وق�ادة املجتمع املدين والناش�طني ،ونحوهم .وقد عملت اللجن�ة بوصفها آلية
للحوار واملداوالت العامة س�ع ًيا إىل تلبية توقعات الش�عب بش�أن عملي�ة املصاحلة ،وأخذت
بعني االعتبار التحفظات واالنتقادات التي وجهها الش�عب بش�أن هذا املوضوع .وقد حظيت
اللجنة بشفافية خالل أنشطتها .وقدمت املجموعات السبع التابعة للجنة تقاريرها النهائية إىل
متاحا للجمهور.
رئيس الوزراء ،وبعضها كان ً
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لكن رغم جهود جلنة احلكامء ،مل تُن َقل هذه العملية بش�كل كاف للش�عب ،ومل ُي َ
رشك ممثّلو
أح�زاب املعارض�ة يف الربمل�ان يف العملية .وهلذا الس�بب ،كان�ت هناك انتقادات خمتلفة بش�أن
ش�مولية العملي�ة وش�فافيتها .ويف أثن�اء العمليةُ ،أ ِ
طلق رساح عدد من الس�جناء السياس�يني،
الذي�ن ُح ِكم عليهم بالس�جن يف إط�ار حماكمة منظومة املجتمع الكردس�تاين  .KCKخُّ ِ
واتذت
ً
أيضا عدة ترتيبات قانونية حاس�مة إلجياد حل س�يايس .وبينام ساد مناخ األمل يف مناطق رشق
وجنوب رشق البالد ،ساد اخلوف والشك يف مناطق أخرى .ويف إطار هذه العملية ،ازدهرت
السياحة واألنشطة االقتصادية األخرى بسبب تأثري هذا املناخ اإلجيايب.20

يف واقع األمر ،مل ت َ
ُرشك املنظامت غري احلكومية خارج احلركة القومية الكردية ،وال األحزاب
املهمون من خمتلف مجاعات الرأي واملثقفني املس�تقلني يف هذه
السياس�ية األخرى ،وال القادة ّ
العملية؛ لذا اش�تكت هذه اجلامعات من الضغط الذي مارسته احلركة القومية الكردية عليها.
وهكذا ،فإن العملية مل تشمل سوى أطراف النزاع الرئيسة .وأوضحت هذه املجموعات ً
أيضا
املهمة
أن هذا الوضع جعل احلركة القومية الكردية تستفحل؛ بسبب إقصاء األطراف السياسية ّ
األخرى .عالوة عىل ذلك ،عندما ُخ ِّفضت التدابري األمنية ،وأصبح هناك انطباع بوجود فراغ
يف األمن العام طوال العملية اس�تُ ِغ ّل هذا الفراغ ،وزادت األجنحة املس�لحة للحركة الكردية
فروعا للش�باب يف املناط�ق احلرضية ،ومنها احلرك�ة الوطنية
م�ن بنيتها العس�كرية ،وش�كلت
ً
ودربتهم عىل تنظيم االنتفاضات يف املدن .إضافة إىل ذلك ،ساعدت البلديات
الثورية الشبابيةّ ،
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الت�ي تديرها احلركة القومية الكردية عن طريق ح�زب األقاليم الديمقراطية ،املنظم َة يف تنظيم
أنش�طتها العسكرية إىل حدّ كبري .21وخالل هذه الفرتةُ ،أسيِ ء استخدام األموال العامة لشحن
اإلرهابيني باملعدات العسكرية .كام است ِ
ُهدف ضباط الرشطة واجليش الذين تدخلوا ملنع أنشطة
املنظمة التي أخلت بمنطق عملية السالم.
وقد ُو ِّجهت اهتامات إىل حكومة حزب العدالة والتنمية بعدم االكرتاث بمش�اعر األكراد
ومهد هذا االدعاء بعدم
يف س�ياق معركة األكراد ضد قوات داعش يف كوب�اين (عني العرب)ّ .
االكرتاث الطريق للدعاية بأن حكومة حزب العدالة والتنمية  APKهي حليف لتنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وجبهة النرصة وغريمها من اجلامعات اإلرهابية يف سوريا.
استخدم حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العامل الكردستاين هذا االدعاء وسيلة دعائية،
بينما مل يتمك�ن حزب العدالة والتنمية من إقناع األكراد بع�دم صحة هذه االهتامات .بالطبع مل
يكن معظم الش�عب الرتكي عىل اس�تعداد هلذا التحول الكبري يف السياسة العامة .ورأت بعض
النقاش�ات أن حكوم�ة حزب العدال�ة والتنمية مل تأخذ بعني االعتبار توقع�ات احلركة القومية
الكردي�ة وحساس�ياهتا خالل احلرب األهلية الس�ورية .علماً أنه خالل نف�س الفرتة ،جلأ آالف
األك�راد الس�وريني الذي�ن فروا من هتديد داع�ش يف كوباين إىل املناطق اآلمن�ة يف تركيا .22عىل
كل ح�ال ،مما س�بق يتض�ح أن احلرب األهلي�ة الدائرة يف س�وريا كانت أكرب عقب�ة أمام عملية
املصاحلة.

التغييرات في �أثناء عملية الم�صالحة
كان هناك س�ببان رئيس�ان وراء تراجع عملية املصاحلة :األول هو ارتفاع س�قف توقعات
احلرك�ة القومي�ة الكردي�ة ط�وال العملي�ة ،وصعوبة تلبي�ة املطالب الكردي�ة املتزايدة بالنس�بة
للحكومة .ارتفع س�قف توقعات احلركة القومية الكردية بوترية رسيعة تزامنًا مع سلس�لة من
التط�ورات؛ مث�ل احتجاجات غيزي ب�ارك ،وحماولة االنقالب القضائ�ي التي وقعت بني 17
و 25ديس�مرب ،الت�ي خططت هلا مجاعة فت�ح اهلل غولن اإلرهابية التي حاول�ت لصق اهتامات
وغيت م�ن موازين القوى يف احل�رب األهلية
بالعدي�د م�ن وزراء ح�زب العدالة والتنمي�ة ،رّ
الس�ورية ،كام س�اعدت عىل تقدم فرع حزب العامل الكردس�تاين الس�وري .وق�د حتول ميزان
الق�وى ض�د احلكومة طوال العملية؛ لدرج�ة أن البعض جادل بأن أردوغ�ان وحزب العدالة
والتنمية سيفقدان السيطرة.
ثان ًيا ،أفس�دت فرتة االنتخابات املناخ الالزم ملفاوضات السلام ،واس�تقطبت األوس�اط
ُط�رح عىل جدول
السياس�ية يف البلاد بش�كل كبير .وألن القضايا السياس�ية املثيرة للجدل ت َ
األعمال بكثافة خالل الفرتات االنتخابية ،فإن هذه الفرتات يمكن أن تزيد من حدة التوترات
السياسية .وهلذا السبب ،فإن السياسيني يف العديد من بلدان العامل حيجمون عن مناقشة املسائل
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احلساس�ة والش�ديدة األمهية واملثرية للجدل يف أثناء الفرتات االنتخابية .ومع ذلك ،أصدرت
بع�ض اجله�ات الفاعلة داخ�ل احلركة القومي�ة الكردية رس�ائل متناقضة للجمه�ور ،يف حني
حاولت احلكومة أن تكون أكثر اتسا ًقاً .
أيضا ،اقرتب ناخبو حزب العدالة والتنمية من العملية
بيشء من الشك والريبة .يف احلقيقة ،أثارت هذه العملية النزعات القومية داخل احلزب .وبينام
واص�ل أردوغان وحزب العدالة والتنمي�ة التحفيز عىل مواصلة العملية ،فإن جز ًءا من ناخبي
ردا عىل عملية املصاحلة .من
ح�زب العدال�ة والتنمية تأرجح نحو دعم حزب احلركة القومي�ة ًّ
جهته�ا ،انتهزت احلركة القومية الكردية هذه الفترة ،وتراجعت اإلجراءات األمنية واعتربهتا
فرصة ذهبية لتخزين األس�لحة وإعادة تنظيم املس�لحني للقيام بحرب مدن .وقد أدت سهولة
احلصول عىل السلاح نتيجة احلرب األهلية الس�ورية ،والرشعية الدولية التي يتمتع هبا جناح
ج�راء معركته ضد داعش إىل ظه�ور بدائل أخرى .بدأت
حزب العامل الكردس�تاين الس�وري ّ
احلرك�ة القومي�ة الكردي�ة يف تلك املرحلة هت�دف إىل إقامة كانتونات من أجل التأس�يس حلكم
ذايت.

مع�ضلة الحركة القومية الكردية :اندماجها مع تركيا �أو ال�شرق الأو�سط
وبالنظر إىل محالت االنتخابات الرئاس�ية التي جرت يف أغس�طس  ،2014س�عى خطاب
حزب الش�عوب الديمقراطي إىل حش�د الناخبني األتراك عن طريق استخدام لغة إسرتاتيجية
جدي�دة يف مواجهة أردوغان .ورك�زت احلمالت االنتخابية للحزب على القومية الكردية يف
املناط�ق الرشقي�ة واملناط�ق اجلنوبية الرشقي�ة ،بينام ّ
ركزت على معارضة أردوغ�ان يف املناطق
األخ�رى .ويمك�ن الق�ول إن محل�ة حزب الش�عوب الديمقراط�ي نجحت إىل ح�د ما؛ حيث
اس�تطاع احلزب ختطي العتبة االنتخابية البالغة  10يف املئة يف االنتخابات العامة التي جرت يف
يوني�و  2015ونوفمبر  .2015ولكن هذا اإلنجاز ال يعني بالضرورة أن احلزب ّحقق هدفه
يف أن يصبح جز ًءا ال يتجزأ من ديناميكية تركيا السياس�ية واالجتامعية .23كانت هذه السياس�ة
مهمة للحركة القومية الكردية ،حيث ّبينت أن احلركة ستحاول حتقيق أهدافها من خالل
خطوة ّ
الوسائل السياسية ،ومن خالل بذل اجلهود لالندماج داخل املجتمع الرتكي من خالل خماطبة
هؤالء الذين ال ينتمون إىل احلركة السياسية الكردية .ومع ذلك ،فإن أحد أخطر األخطاء التي
ت َ
ُرتكب يف عمليات السلام عمو ًما؛ هو حماولة ن�زع الرشعية عن بعض أطرافها .لقد جتاهلت
احلرك�ة القومية الكردية وحزب الش�عوب الديمقراطي معامل عمليات السلام ،بمحاولة نزع
الرشعي�ة ع�ن الرئيس أردوغ�ان وتصويره عىل أنه حم�اور غري رشعي ،عىل الرغ�م من أنه كان
الش�خص الرئي�س الذي حتاور معهم يف هذه العملية .كان ه�ذا الرتاجع املفاجئ ،والذي ُف رِّس
أولاً عىل أنه انعكاس للرباغامتية السياس�ية ،أحد األسباب الرئيسة النعدام الثقة بني األطراف
الفاعلة الرئيسة ووصول العملية إىل هنايتها .يف الوقت نفسه ،غري حزب العامل الكردستاين من
أولويته اإلستراتيجية ،وأصبح هدفه أن يصبح فاعلاً
مؤثرا يف الرشق األوس�ط يف ظل
إقليميا ً
ًّ
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وجود فجوة الس�لطة النامجة عن تراجع نظام األس�د يف
سوريا .إن حزب العامل الكردستاين سعى إىل االستفادة
من ه�ذه الفجوة النامجة عن احلروب األهلية يف س�وريا
والع�راق ،وخماوف الغرب من صع�ود داعش .وضمن
هذا اإلطار ،بدأ حزب العامل الكردس�تاين ينصب نفسه
فاعلاً
إقليميا يف الرشق األوسط.
ًّ

بد�أ حزب العمال الكرد�ستاني في �شن هجماته
الإرهابي� � ��ة في يوليو  2015و�أخفق م�س � � ��ؤولو
الحزب ف� � ��ي الن�أي ب�أنف�س� � ��هم ع� � ��ن اعتداءات
الح� � ��زب ،كم� � ��ا تراجع� � ��ت مطالب� � ��ات ح� � ��زب
ال�شعوب الديمقراطي باالندماج في تركيا

تغيير �أهداف وتوقعات الحركة القومية
الكردية

بدأ حزب العامل الكردس�تاين يف ش�ن هجامته اإلرهابية يف يوليو  ،2015وأخفق مسؤولو
احل�زب يف الن�أي بأنفس�هم ع�ن اعتداءات احل�زب ،كام تراجع�ت مطالبات حزب الش�عوب
الديمقراط�ي باالندم�اج يف تركي�ا .دعم الرئيس�ان املش�اركان حل�زب الش�عوب الديمقراطي
صالح الدين دمريتاش وفيغني يوكسكداغ مطالب احلكم الذايت الديمقراطي التي أعلن عنها
مؤمت�ر املجتمع الديمقراطي يف  27ديس�مرب  .242015وهك�ذا قوضت الصدامات بني قوات
األمن الرتكية وحزب العامل الكردستاين مساعي حزب الشعوب الديمقراطي نحو االندماج
يف تركيا.
يف االنتخاب�ات العام�ة التي جرت يف يونيو  ،2015خرس حزب العدالة والتنمية عد ًدا من
ناخبي�ه؛ حيث مال الناخبون األكراد نحو حزب الش�عوب الديمقراطي ،بينام اختار القوميون
األت�راك يف الغال�ب حزب احلركة القومية .25ومل يقترص تراج�ع الدعم الكردي حلزب العدالة
والتنمية عىل املناطق الرشقية واجلنوبية الرشقية فحسب ،بل ً
أيضا يف املدن الكربى ،بام يف ذلك
دورا حمور ًّيا يف هذا التغيري ،واس�تُ ِ
إس�طنبول وإزمير وأضنةّ .
خدمت
إن عملي�ة املصاحلة أ ّدت ً
أداة لتدعي�م الش�بكات غير الرس�مية التابعة حل�زب الش�عوب الديمقراطي وح�زب العامل
الكردس�تاين .من ناحية أخرى ،ش�عر بعض األتراك باالنزعاج من عملية السلام التي جرت
مع حزب العامل الكردستاين  ،وهذا أدى إىل حتوهلم نحو حزب احلركة القومية.

االنتخابات وتباط�ؤ عملية الم�صالحة
حت�ى يولي�و  ،2015عندم�ا زاد ح�زب العامل الكردس�تاين م�ن اعتداءاته الت�ي أدت إىل
تعلي�ق عملية املصاحل�ة ،كانت هناك آمال يف إعادة تش�كيل الديناميات السياس�ية يف تركيا.26
لكن بش�كل عام ،هناك خصائص معقدة ومتق ّلبة لعمليات السلام ،كام أن األطراف املشاركة
يف العملية خترج بالكثري من الدروس املس�تفادة من التجارب الس�ابقة ،وبخاصة من األخطاء
واإلنجازات .27والواقع أن فرتات االنتخابات ليست الوقت املالئم للعمليات السياسية؛ ألن
االس�تقطاب السيايس خيدم دائماً مصالح القادة السياسيني الذين يسعون إىل زيادة نصيبهم من
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األص�وات .عىل أي حال وعىل الرغم من كل ذلك ،فإن
عملي�ة املصاحلة يف تركيا مل تنته بعد ،بل يمكن القول إهنا
تباطأت خالل احلمالت االنتخابية.

خ �ل ��ال الح � ��رب الأهلي � ��ة ال�س � ��ورية ،خ ّيب � ��ت
ال�سيا�س � ��ة الخارجية لحزب العدالة والتنمية
�آمال بع�ض الأكراد في تركيا على الرغم من
بعد فترة وجيزة من االنتخاب�ات العامة التي جرت
�أن الحكوم � ��ة �أعرب � ��ت عن �أملها ف � ��ي �أن ينتهج
يف يوني�و  ،2015اندلع�ت موجة جديدة م�ن التمرد يف
حزب االتحاد الديمقراطي نهج المعار�ض � ��ين
يولي�و ،وأذن ذل�ك بنهاي�ة عملية املصاحل�ة .هناك ثالثة
المعتدلين في الحرب الأهلية ال�سورية
تطورات رئيسة أفسدت العملية :ارتفاع سقف توقعات
احلرك�ة القومي�ة الكردي�ة ،وتطلعها للحك�م الذايت عىل
غ�رار حك�م حزب االحتاد الديموقراطي الذايت يف شمال س�وريا ،وحماول�ة دمريتاش وحزب
الش�عوب الديمقراطي تشويه س�معة الرئيس أردوغان .من ناحية أخرى ،أبطأ حزب العدالة
ردا عىل انتقادات املحافظني والقوميني.
والتنمية من عملية املصاحلة خالل محلته االنتخابية ًّ

خيبت السياسة اخلارجية حلزب العدالة
ويمكن القول إنه خالل احلرب األهلية السوريةّ ،
والتنمي�ة آم�ال بعض األك�راد يف تركيا .على الرغم م�ن أن احلكومة قد أعربت ع�ن أملها يف
أن ينته�ج ح�زب االحت�اد الديمقراطي هنج املعارضين املعتدلني يف احلرب األهلية الس�ورية،
كثيرا م�ا عمل بالت�وازي مع ق�وات النظام يف س�وريا .واعتبرت قاعدة
إال أن ه�ذا احل�زب ً
ح�زب الش�عوب الديمقراطي انتقادات احلكومة حلزب االحت�اد الديمقراطي عىل أهنا نوع من
الع�داء ضد األكراد .ويف الوقت نفس�ه ،أدى تقاعس احلكومة عن املش�اركة بش�كل مبارش يف
االشتباكات الدائرة يف كوباين بني داعش واجلناح املسلح حلزب االحتاد الديمقراطي (وحدات
محاي�ة الش�عب) إىل انتق�ادات متزايدة م�ن األكراد يف تركيا جت�اه حزب العدال�ة والتنمية .وقد
رفعت هذه التطورات من سقف توقعات اجلهات الفاعلة السياسية الكردية.

تحول ميزان القوى
خالل عملية املصاحلة ،تغري السياق السيايس املحيل يف تركيا ،كام تغريت األوضاع يف سوريا
تغيرا جذر ًّي�ا ،وهذا أدى إىل حتول ميزان القوى بني املحاورين الرئيسين للعملية .كان حزب
ً
العدال�ة والتنمية يف ذروة س�لطته ورشعيت�ه عندما بدأت عملية املصاحل�ة ،يف حني كان حزب
العامل الكردس�تاين يف وضع هزيل .وبعد إمتام االس�تفتاء ،بدأ أردوغان يف اختاذ خطوات أكثر
جرأة يف أجندة اإلصالح الس�يايس .ففي االنتخابات الربملانية لعام  ،2011فاز حزب العدالة
والتنمي�ة بدع�م ما يقرب من نصف الناخبني 49.5( ،يف املئ�ة) يف واليته الثالثة وعزز هذا من
ثقته بنفسه .يف الوقت نفسه ،يف املراحل األوىل من (الربيع العريب) ،كانت جتربة حزب العدالة
والتنمي�ة بمثابة نموذج مثايل لدول الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا ،ومتت�ع الرئيس أردوغان
بش�عبية وثقة وتقدي�ر الكثريين .عىل اجلانب اآلخ�ر ،كان حزب العامل الكردس�تاين يف وضع
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لشن انتفاضة من أجل احلكم الذايت يف منطقة شمدينيل بسبب
ضعيف جدًّ اـ وأخفقت خططه ّ
تصدي قوات األمن الرتكية ملحاوالته.

بدأ حزب العدالة والتنمية يف مواجهة بعض التحديات اخلطرية يف السياس�ة الداخلية ويف
سياس�ته جتاه منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا ب�د ًءا من منتصف ع�ام  ،2014يف نفس
فرصا س�انحة وجديدة أم�ام حزب العامل
الوق�ت التي وف�رت فيه احلرب األهلية يف س�وريا ً
الكردس�تاين  .PKKعق�ب احتجاج�ات غيزي ب�ارك وحماولة االنقلاب القضائي بني -17
 25ديس�مرب الت�ي دبرهت�ا حركة غول�ن ،اعترب ح�زب العامل الكردس�تاين وحزب الش�عوب
الديمقراط�ي أن احلكومة الرتكية وأردوغان مها الط�رف اخلارس يف املفاوضات .28وقد اتضح
فيام بعد أن هذا التقييم كان ً
خطأ يف تلك العملية املتقلبة .فبينام خاض عبد اهلل أوجالن سلسلة
املهمة مع حكومة ح�زب العدالة والتنمية نيابة عن احلرك�ة القومية الكردية،
م�ن املفاوض�ات ّ
انتهزت عنارص داخل احلركة الكردية حدوث تقلبات داخل حزب العدالة والتنمية ،واعتربهتا
فرص�ة جدي�دة لفرض رشوطها عىل طاولة املفاوضات .بالطب�ع مل تكن مصالح تلك العنارص
الكردي�ة خالل عملية املصاحلة ،تسير وف�ق املكانة التي حصلوا عليه�ا يف نظام القوى اجلديد
يف الشرق األوس�ط الذي تأث�ر باحلرب األهلية الس�ورية .وقد أظهرت انتق�ادات قادة حزب
العامل الكردستاين واهتاماهتم التي استهدفت حزب العدالة والتنمية وأردوغان بعد انتخابات
يوني�و موقف احلزب اجلديد وزيادة ثقته بالنفس .عىل س�بيل املث�ال ،خالل مقابلة أجراها مع
هيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب يس ،ألقى زعيم حزب العامل الكردس�تاين مجيل بايك باللوم عىل
أردوغ�ان لدعم�ه فظائع داعش وحماولة منع األكراد من االس�تيالء على األرايض .29كام اهتم
دوران كالكان -وهو ش�خصية بارزة أخرى يف حزب العامل الكردس�تاين -أردوغان بتعطيل
عملية السالم.30

ريا آخ�ر حل�زب العدالة والتنمي�ة من خالل
ومثّل�ت احتجاج�ات غي�زي ب�ارك ،حتدّ ًيا كب ً
تعبئ�ة اس�تقطابات اهلوي�ة يف تركيا .خلال االحتجاج�اتُ ،ب ِذلت حم�اوالت عديدة لتقس�يم
املجتم�ع الرتك�ي ع�ن طريق حتري�ض بعض األط�راف املختلفة على بعضها؛ مث�ل املحافظني
والعلامنيين ،ومنارصي ح�زب العدالة والتنمية واملنش�قني عن�ه ،والعلويني والس�نة ...إلخ.
ب�دأت االحتجاج�ات بعد ش�هرين من بدء عملي�ة املصاحل�ة .31لذلك كانت احلرك�ة القومية
الكردي�ة مرتددة يف االنضامم إىل املظاهرات .لكن اجلناح اليس�اري للحركة انتقد حزب العامل
الكردس�تاين وحزب الش�عوب الديمقراطي لقرارمها عدم املشاركة مبارشة يف االحتجاجات.
وعلى الرغم من مواجه�ة حتديات خطرية مثل احتجاجات غيزي ب�ارك ،وعمليات 25-17
ديسمرب ،حافظت حكومة حزب العدالة والتنمية وأردوغان عىل مواقفهام القوية .بينام تأرجح
ق�ادة احلرك�ة الكردي�ة بني مواصلة عملية السلام أو االس�تفادة م�ن التقلبات الت�ي تواجهها
احلكومة .وتلقي البيانات اجلديدة التي تظهر التعاون بني منظمة فتح اهلل غولن وحزب العامل
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الكردستاين ،الضوء عىل تقلبات وحساسية تلك الفرتة .لقد رفعت احلركة من سقف توقعاهتا
م�ن عملية املصاحل�ة بغض النظر عن مواقفها .وش�جع هذا التغيري حزب العامل الكردس�تاين
32
عىل تصعيد أعامله العنيفة وتشكيل ميليشيات مسلحة تدعى حركة الشباب الثوري الوطني
( ) YDG-Hهبدف القيام بتمرد يف بعض املدن وإعالن احلكم الذايت.

اهتزاز النظام الإقليمي وبديل المفاو�ضات
كان�ت احل�رب األهلية اجلارية يف س�وريا ه�ي العامل الث�اين الذي أدى إىل ارتفاع س�قف
توقع�ات احلركة القومية الكردية .حصل حزب االحتاد الديمقراطي ووحدات محاية الش�عب
عىل بعض املزايا السياس�ية ،وس�يطرت عىل مناطق عفرين واجلزيرة وكوباين الواقعة يف شمال
سوريا .وعىل الرغم من انتقادات حزب الشعوب الديمقراطي لرتكيا بسبب حصار كوباين يف
سبتمرب  ،2014مل يكن حزب االحتاد الديمقراطي يف وضع يسمح له بالدفاع عن املدينة بدون
دع�م خارجي ،بما يف ذلك تركيا .فقد تغلب حزب االحتاد الديمقراطي عىل األزمة اإلنس�انية
يف كوب�اين بمس�اعدة قوات البش�مركة التابعة حلكومة إقليم كردس�تان الع�راق ،التي وصلت
إىل كوب�اين عبر املرور باألرايض الرتكية .وتم عالج املقاتلين الذين جرحوا خالل احلصار يف
املستشفيات الرتكية ،كام جلأ آالف املواطنني األكراد الذين فروا من احلصار إىل تركيا.33

أ ّدى احلص�ار ال�ذي فرضه تنظيم داعش على كوباين إىل إذكاء احل�س العرقي القومي بني
األك�راد يف تركيا .واس�تغل ٌّ
كل من حزب العامل الكردس�تاين وحزب الش�عوب الديمقراطي
وو ِّجهت اهتامات لرتكيا تزعم أن حكومتها دعمت
كفاح أهل كوباين لتحقيق أهداف داخليةُ .
34
داعش ،وأن هذا الدعم الرتكي أدى إىل حوادث  8-6أكتوبر  ،التي ُقتل خالهلا أكثر من 50
شخصا .كام أن معركة حزب االحتاد الديمقراطي ضد داعش أسهمت ً
أيضا يف تعزيز الرشعية
ً
انتصارا عظيًم�اً وملحمة لألجيال
وع�دَّ ت االنتصارات الكردية يف س�وريا
الدولي�ة للمنظمةُ .
ً
الشابة من األكراد .كام بعث احلكم الذايت اإلقليمي يف شامل سوريا ً
أيضا عىل األمل يف مستقبل
لـ(كردستان مستقلة وموحدة).

حص�ل ح�زب االحتاد الدیمقراطي الكردي عىل دعم دويل ومس�اعدات عس�کریة ،حیث
نج�ح يف حتوی�ل مقاومته ضد داعش ونضاله ضد (الدولة املارقة) إىل محلة دعائية دولية .وركز
تم احلديث عنهن عىل نطاق واسع يف
ُج َّل اهتاممه عىل (النساء املحاربات) يف احلركة() والاليت ّ
مصادر األخبار الدولية الرائدة .35إضافة إىل ذلك ،فإن املس�اعدات العس�كرية الدولية املقدمة
حل�زب االحتاد الديمقراطي عززت من قدرات حزب العامل الكردس�تاين ،وهو ما جعله أكثر
عن ًف�ا جت�اه قوات األم�ن الرتكية .وكذل�ك اخلطاب واأليديولوجي�ة القائمة على القومية التي
هتاجم داعش ،اس�تهدفت بش�كل أس�ايس حزب العدالة والتنمية .وقد اس�تغل حزب العامل
الكردس�تاين عداء األجيال الش�ابة من األكراد ،ووج�ه غضبهم جتاه ح�زب العدالة والتنمية.
ومن ناحية أخرى ،أخفقت احلكومة يف فهم حساسيات القومية العرقية الكردية يف سوريا.
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�شرعية الأحزاب وم�شكالت الوالء
أما العامل الثالث الذي رفع من سقف التوقعات السياسية حلزب الشعوب الديمقراطي،

ف�كان احلملة االنتخابية للرئيس املش�ارك للحزب ديمريتاش 36يف االنتخابات الرئاس�ية لعام

 .2014فق�د حص�ل ديمريتاش يف تل�ك االنتخابات عىل حواىل أربعة ماليين صوت ،أى ما
يمثّ�ل  9.78ىف املئة من إمج�ايل األصواتّ .37
وألن أن هذه النتيجة ع�ززت من ثقة ديمريتاش
بالنف�س -ق�رر الرتكيز عىل هنجه املهاج�م ألردوغان بعد االنتخابات ب�دلاً من اعتامد خطاب

رئيسا يا أردوغان)" . 38وقد حظي حزب
سيايس جديد .فكان شعار ديمريتاش( :لن نجعلك ً
الشعوب الديمقراطي بدعم كبري من خالل هذه احلملة.

وعىل أرض الواقع ،س�اعدت احلرب األهلية الس�ورية ونجاح حزب االحتاد الديمقراطي

يف معركت�ه ض�د داع�ش ،ح�زب العمال الكردس�تاين وح�زب االحت�اد الديمقراط�ي عىل أن
يصبح�ا فاعلين جوهريني يف األج�واء املضطربة يف الرشق األوس�ط .ويف الوق�ت الذي عزز

في�ه ح�زب االحت�اد الديمقراطي وحزب العمال الكردس�تاين من رشعيتهام من خالل تش�ويه
سمعة العنارص اإلسالمية يف املنطقة ،قاما ً
أيضا بلصق هتم بحزب العدالة والتنمية ،وأظهروه
مؤيدً ا للجامعات اإلرهابية .39وبالرغم من أن ممثليهم السياس�يني والربملانيني؛ وحتديدً ا حزب

الشعوب الديمقراطي  ،بذلوا جهو ًدا عديدة لالندماج يف تركيا ،طمح حزب العامل الكردستاين
عنرصا اًّ
مهم يف معادلة الرشق األوس�ط .وهكذا أثبت حزب العامل الكردس�تاين
يف أن يصب�ح
ً
أن�ه العامل املهيمن يف احلركة القومية الكردية؛ والس�يام بالتخيل ع�ن عملية املصاحلة من أجل
أجندته القومية الكردية .ومن َث ّم أفس�د هذا اخليار اإلستراتيجية السياس�ية حلزب الش�عوب
الديمقراطي اخلاصة باالندماج يف تركيا.
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�أ ّدى العديد م � � ��ن الحوادث �إلى تقوي�ض
أظه�رت نتائ�ج االنتخاب�ات العام�ة الت�ي ُأج ِري�ت
الثق � � ��ة المتبادل � � ��ة بي � � ��ن حكومة حزب يف يوني�و  2015ونوفمبر  2015أن ح�زب الش�عوب
عنصرا اًّ
مهًّم� يف
الديمقراط�ي م�ن املرج�ح أن يك�ون
ً
العدالة والتنمي � � ��ة والحركة القومية
40
السياس�ة الرتكية يف الس�نوات املقبلة  .وعىل الرغم من
الكردي � � ��ة ،الأم � � ��ر ال � � ��ذي جع � � ��ل عملية
الرتاج�ع الطفيف يف معدل األصوات التي حصل عليها
ً
تعقيدا
الم�صالحة �أكثر
يف انتخاب�ات نوفمرب ،اليزال مع�دل التصويت للحزب
ناجحا .كام كان لألحداث املحلية والدولية تأثري كبري يف
ً
ه�ذه النتائج .فمن ناحية ،اس�تفاد ديمريتاش م�ن احتجاجات غيزي ب�ارك ،وتزايد املعارضة
ألردوغان .ومن ناحية أخرى ،عززت النزاعات يف العراق وسوريا ،ومقاومة األكراد لداعش
يف هذه الدول من رشعية الفاعلني األكراد يف الرشق األوسطً .
أيضا إىل حد ما ،نجحت جهود
ح�زب الش�عوب الديمقراط�ي يف التح�ول من حزب عرق�ي إىل حزب (وطن�ي) إىل أن عاود
شن هجامته العنيفة يف يوليو .2015
حزب العامل الكردستاين ّ
بش�كل ع�ام ،عزز خطاب حزب الش�عوب الديمقراطي حول سياس�ات اهلوي�ة من أدائه
ريا أمام هذا األداء .ومع أنه
االنتخايب ،لكن هجامت حزب العامل الكردستاين شكلت عائ ًقا كب ً
من الصعب اعتبار حزب الش�عوب الديمقراطي وحزب العامل الكردس�تاين كيانني منفصلني
متا ًم�ا؛ إال أن�ه من الواضح أن أهداف حزب العامل الكردس�تاين وطموحاته اإلقليمية تش�كل
عقبة رئيسة أمام تقدّ م حزب الشعوب الديمقراطي بصفته فاعلاً
اًّ
مستقل .فبينام حاول
سياسيا
ًّ
حزب الشعوب الديمقراطي حتسني موقفه بوصفه فاعلاً
مرشحا جلذب
رشعيا ،وكان
سياسيا
ً
ًّ
ًّ
الدعم الشعبي من مجيع قطاعات املجتمع الرتكي عرقل حزب العامل الكردستاين هذا التقدّ م،
حي�ث ح�اول أن يكون فاعلاً
مؤثرا يف منطقة الرشق األوس�ط التي تع�اين االضطرابات .ويف
ً
هناية املطاف ،كان حزب العامل الكردستاين عقبة رئيسة يف طريق تقدمه ،حيث إنه كان صاحب
الكلمة األخرية يف عملية املصاحلة .لكن بشكل عام ،حاول حزب العامل الكردستاين وحزب
الشعوب الديمقراطي حتويل الدعم املجتمعي خالل هذه الفرتة إىل مترد مدين .وبسبب وجود
حزب العامل الكردستاين يف سوريا ،كان من املمكن للمجتمع الدويل أن يؤيد مثل هذا التمرد.
غري أن هذه اخلطط مل ُترق للسكان املحليني ،واهنزم حزب العامل الكردستاين هزيمة نكراء يف
خنادقه ،وأخفقت إسرتاتيجياته وحماوالت إشعال حرب املدن.

تراجع الثقة وعدم وجود �أطراف ثالثة
والس�يام بني الس�كان األكراد يف تركي�ا .ويف املناطق
ريا
كان�ت عملي�ة املصاحل�ة
ً
عنرصا مث ً
ّ
الرشقية واجلنوبية الرشقية ،فقد بعثت عىل األمل يف حتقيق سلام دائم .وبام أن احلركة القومية
الكردي�ة كان�ت املمثل الرئيس لألكراد يف عملية املصاحلة ،ش�عر األك�راد الذين ال ينتمون إىل
احلرك�ة بأن�ه تم إقصائهم .بالنس�بة للحركة القومية الكردية ،من ناحية أخرى ،تس�ببت عملية
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املصاحل�ة والتط�ورات يف س�وريا ،وخاص�ة حص�ول حزب االحت�اد الديمقراط�ي عىل احلكم
الذايت ،يف الرغبة يف بناء أمة.

وم�ع أن معظ�م الش�عب الرتك�ي نظ�ر إىل عملي�ة املصاحل�ة بريب وش�ك ،إال أن تفاين
حكوم�ات ح�زب العدال�ة والتنمي�ة يف العملية كان له أث�ر إجيايب يف الدعم الش�عبي .عىل
أي ح�ال وعلى الرغ�م من كل املخاوف الس�ابقة ،كان الناس س�عداء بوق�ف إطالق النار
بين ق�وات األم�ن وح�زب العامل الكردس�تاين .لك�ن البدّ م�ن اإلش�ارة إىل أن العملية مل
تتس�م بالش�فافية بوجه عام ،وأن زعامء الطرفين قاموا بدور كبري يف إقن�اع قواعدهم ،بينام
ظ ّل�ت األح�زاب املعارض�ة واملنظامت غير احلكومية متش�ككة م�ن العملية بس�بب غياب
الش�فافية .ورغ�م مطالبته�م مرات عديدة باالطالع على العملي�ة ،مل يتمكنوا من احلصول
دورا اًّ
مهم ط�وال العملية ،رغم
على املعلوم�ات الالزمة .عىل كل ح�ال ،أ ّدت جلنة احلكامء ً
أن إستراتيجية اتصاهل�ا كان�ت أحادية االجت�اه ،ومل تش�مل رشح العقلية العام�ة وتفاصيل
عملي�ةاملصاحل�ةللمواطنين.
م�ن جهة أخ�رى ،أ ّدى العديد من احل�وادث إىل تقويض الثقة املتبادل�ة بني حكومة حزب
العدال�ة والتنمي�ة واحلرك�ة القومية الكردي�ة ،األمر الذي جع�ل عملية املصاحلة أكث�ر تعقيدً ا.
ً
ش�كوكا خطرية داخ�ل احلكومة فيام يتعلق بنوايا احلركة.
كذلك ،أثارت أحداث  8-6أكتوبر
ود ِّم َر العديد من املدارس واملكتبات
فقد قتل أكثر من 50
ش�خصا خالل هذه االضطراباتُ ،
ً
وغريه�ا من املمتل�كات العام�ةُ .
وأصيبت حكومة ح�زب العدالة والتنمية والش�عب الرتكي
بالصدم�ة م�ن درج�ة التخري�ب والعنف يف ه�ذه األحداث .إضاف�ة إىل ذلك ،فإن انس�حاب
مقاتلي حزب العامل الكردس�تاين من األرايض الرتكية مل يصل أبدً ا إىل املس�توى املنش�ود .ويف
خض�م ه�ذه األوضاع ،كان حزب العامل الكردس�تاين ُي ِ
�درب فروعه الش�بابية ،مثل
نش�ئ و ُي ِّ
حركة الش�باب الثوري الوطني ( ،)YDG-Hوحركة  YDG-Jإلعدادهم للقيام بتمرد يف
املدن .كام ازدادت عمليات التسليح يف بعض املدن أو املناطق اجلنوبية الرشقية إىل مستوى مثري
يسيرا بسبب احلرب يف سوريا والعراق ،كام
أمرا
ً
للقلق .كام أن احلصول عىل األس�لحة أصبح ً
تعرضت احلدود اجلنوبية لرتكيا إىل هزات أمنية خطرية جراء تسلل املقاتلني واألسلحة .ساعدَ
ُّ
والسيام مع وجود بلديات يديرها
كل هذه العوامل عودة حزب العامل الكردستاين إىل العنف،
ّ
ح�زب الش�عوب الديمقراطي HDPوح�زب األقاليم الديمقراطي  ،DBPاللذان س�هال له
ختزين األسلحة.
وبحس�ب وجه�ة نظ�ر احلرك�ة القومي�ة الكردي�ة ،ف�إن النه�ج العدائي حل�زب العدالة
والتنمي�ة  AKPجت�اه ح�زب االحت�اد الديمقراط�ي يتناق�ض مع أه�داف عملي�ة املصاحلة
واإلط�ار العام جلهود املصاحلة بني احلكومة الرتكية واحلرك�ة الكردية .ومن اجلدير بالذكر
أن�ه خلال هذه الفترة ً
أيضا ،مل تجُ ْ َ�ر التعديالت الدس�تورية الت�ي تفي بطموح�ات احلركة
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ُوص احلكومة علنًا بوضع خارطة طريق
الكردية بش�أن دستور ديمقراطي وليربايل .كام مل ت يِ
للترشيع�ات املتعلق�ة بمطال�ب احلركة الكردية بش�أن حكم قومي لألك�راد .كذلك اتهُّ ِمت
احلرك�ة احلكومة بتقوي�ض عملية املصاحل�ة بإنكارها اتفاق دوملا هبج�ه .وذلك بالرغم من
أن الرئي�س أردوغ�ان مل يعرتف أب�دً ا بمثل هذا االتفاق .وقد أوض�ح أردوغان أن االدعاء
صحيحا .كما أعرب عن خماوفه
ال�ذي يق�ول إن الطرفني اجتمعا يف قرص دومل�ا هبجه ليس
ً
م�ن احتامل س�وء اس�تغالل جلنة املراقبة  .41وأش�ار إىل أن عملية املصاحل�ة تضم  78مليون
مواط�نوحم�وراهتاممه�اتركي�ا.

يف  28فرباي�ر  ،2015التقى وفد من أعضاء حزب الش�عوب الديمقراطي ،ضم رسي
سرُ ي�ان أوندر ،وإدري�س بالوكن ،وبرفني بولدان مع وفد من املس�ؤولني احلكوميني بقيادة
نائ�ب رئي�س ال�وزراء يالتش�ن أكدوغ�ان .ويف االجتماع ،ق�رأ ٌّ
كل من أكدوغ�ان وأوندر
كلمتيهما .ووف ًق�ا لبع�ض املص�ادر اإلخباري�ة ،أدرج أون�در  10م�واد ّ
تلخ�ص أولويات
أوجلان  .42ونف�ى الرئي�س أردوغ�ان ذلك بالق�ول" :أنا ال أعترف بعب�ارة( :اتفاق دوملا
هبج�ه)" ،فهناك حكومة ،وهناك حزب س�يايس .وإذا كانت هن�اك خطوة جيب اختاذها من
أج�ل مس�تقبل البلد ،فهناك برمل�ان يتوجب عليه القيام بذلك .لي�س هناك اتفاق مع حزب
س�يايس تدعمه منظمة إرهابية".
وقال أردوغان "ال توجد دعوة للديموقراطية عىل أساس املواد العرش هذه .ما عالقة ذلك
بالديمقراطي�ة؟ عندم�ا نتمع�ن يف هذا املوض�وع ،يمكن مالحظة أن معظ�م املوضوعات التي
وردت يف ن�ص الكلم�ة ال عالقة هلا بالديمقراطية .والتزال هن�اك مطالب جديدة يف الطريق.
لقد صدر بيان من نائب رئيس الوزراء ،يناقض تلك املطالب ،ال توجد بيانات مطابقة .ثم ماذا
43
ً
مشرتكا؟ هل هناك يشء من هذا القبيل؟"
ناقشوا؟ هل يمكن أن نسميها إعال ًنا
وبام أن (اتفاق دوملا هبجه) بني احلكومة ووفد حزب الش�عوب الديمقراطي مل يتم بش�كل
جي�د ،ف�إن الثقة بين الطرفين تزعزعت ،عالوة على ذلك ،بدأ اجلمهور يش�كك يف ش�فافية
العملية .ويف هناية املطاف ،كانت هذه املسألة مثالاً
ملموسا عىل بعض أوجه القصور يف عملية
ً
املصاحلة .إن االفتقار إىل الشفافية ،والرصاعات يف جدول أعامل الطرفني ،وحقيقة أن اجلمهور
مل يكن مستعدًّ ا بعد للعملية -وقفت عائقا يف طريق عملية املصاحلة.

الأ�سباب الكامنة وراء �إخفاق عملية الم�صالحة
هن�اك العديد من األس�باب املرتابطة إلخفاق املبادرة الكردي�ة وعملية املصاحلة .وبرصف
النظ�ر ع�ن التقلب�ات يف السياس�ة الداخلية الرتكي�ة ،فإن الضبابية الس�ائدة يف املنطق�ة ،وتأثري
املهمة ،واملنافس�ة والنزاعات بني الرموز الب�ارزة يف احلركة القومية
اجله�ات الفاعلة اإلقليمية ّ
الكردي�ة أدت ً
أيض�ا إىل اإلخفاق .وم�ع أنه ال يمكن إنكار النجاح النس�بي لكلت�ا العمليتني؛
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إال أهنام فشلا يف حتقيق أهدافهام النهائية املتمثلة يف وقف
إطالق النار عىل املدى الطويل وإجياد حل دائم للمسألة
الكردي�ة يف تركي�ا .وخال ًفا للوضع يف تس�عينيات القرن
املايض ،فقد تطورت املس�ألة الكردية وأصبحت مشكلة
والس�يام بس�بب احل�روب األهلي�ة يف
إقليمي�ة ش�ائكة؛
ّ
نوعا من املرونة
العراق وس�وريا .وقد شكل هذا العامل ً
حلل املش�كلة من خالل مب�ادرة تركيا فقط .وبالرغم من
ذل�ك ،مل تتعاون اجلهات الدولية الفاعلة م�ع تركيا يف حل القضية بمبادرهتا األحادية اجلانب.
ويف هناية املطاف ،فضلت تركيا تنفيذ العملية من خالل مبادرهتا اخلاصة ،لكن ال يمكن إنكار
أن غياب الدعم الدويل كان من بني أبرز أوجه القصور الرئيسة يف العملية.

الخطوات القانونية التي ُّات ِخذت ب�ش�أن �إ�صالح حقوق
الأفراد والجماعات من المواطنين الأكراد ات�سمت
ب�أهمي � ��ة كبيرة ُوع � � ّ َ�دت خطوات معتدل � ��ة ومع �أنها
�أخفقت في حل الم�س� � ��ألة الكردي � ��ة �إال �أنها �أحدثت
تغيي ًرا كبي ًرا في مواقف الفاعلين الر�سميين

ريا يف إخف�اق العملية.
م�ن الصعب تقييم كل س�بب عىل ح�دة وحتديد العام�ل األكثر تأث ً
وباختصار ،فإن العوامل الواردة فيام ييل تربز األسباب الرئيسة:
 - 1مل يكن الشعب ،وبخاصة األتراك املحافظون ،مستعدين بعد للعملية.

 - 2قام حزب العامل الكردس�تاين بتدريب وإعداد فروع ش�بابية للقيام بتمرد يف املدن من
خالل فروعه السياسية.
 - 3زادت ق�درة ح�زب العمال الكردس�تاين على التعبئ�ةُ ،
تيح�ت له فرص سياس�ية،
وأ َ
وازدادت ثقته بالنفس؛ بسبب احلرب األهلية السورية وتراجع األمن يف املنطقة.

 - 4ارتفاع سقف توقعات احلركة القومية الكردية السياسية خالل هذه العملية مع قدرهتا
املتنامية عىل التعبئة.
 - 5إخف�اق قادة حزب العامل الكردس�تاين يف قنديل يف إج�راء التحول الفكري املطلوب
لتحقي�ق السلام .إضاف�ة إىل ذلك كانوا يف حالة منافس�ة داخ�ل احلزب مع القادة السياس�يني
املنتسبني إىل حزب الشعوب الديمقراطي ،وحزب األقاليم الديمقراطي.
ريا طوال العملية.
ريا كب ً
 - 6تغري ميزان القوى بني احلكومة واحلركة القومية الكردية تغ ً

 - 7ظهور بعض مش�كالت الثقة املتبادلة والسلامة؛ بس�بب عدم وجود وس�يط أو هيئة
مراقبة أو ممارسة للسلطة.

وكان العامل األبرز يف فش�ل املبادرة الكردية هو عدم وجود اس�تعداد جمتمعي .ففي إطار
مهمة.
املب�ادرة الكرديةُ ،ب ِذلت جه�ود عديدة يف حماولة هتيئة األجواء من أج�ل خّاتاذ خطوات ّ
عنرصا اًّ
مهم م�ن عنارص العملية .وش�كلت املب�ادرة الكردية
لذل�ك كانت املناقش�ات العام�ة
ً
األرضية اخلصبة جلهود التفاوض املبارش .ورغم أن هذه اجلهود مل متنع نشوب الرصاعات ،إال
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ازدادت ق� � ��درة تعبئ� � ��ة مقاتلي ح� � ��زب العمال
الكرد�س� � ��تاني من خ �ل ��ال الدعم ال�سيا�س� � ��ي
والدعم الع�سكري الدوليين لحزب االتحاد
الديمقراط� � ��ي و�س� � ��هولة الح�ص� � ��ول عل� � ��ى
�أ�سلحة متطورة في �سوريا

أهن�ا حققت عد ًدا من التغيريات اإلجيابية .إذ اس�تلزمت
هذه املبادرة نقلة نوعية يف الرأي الرس�مي بش�أن املسألة
الكردي�ة .وألول م�رة ،اعرتفت األطراف الرس�مية بأن
املس�ألة الكردية ليس�ت جمرد مش�كلة إرهابي�ة أو عنف،
وأن�ه البد م�ن انتهاج ط�رق أخرى للتعام�ل معها بعيدً ا
عن النهج األمني.

أس�فرت املناقش�ات عن بعض النتائج يف القطاعات
الرس�مية والنخبوية ،ولكنه�ا أخفقت يف حتقيق حتول يف القاعدة الش�عبية .عمو ًما ،أ ّدى وقف
رئيسا يف إقناع الشعب.
اهلجامت اإلرهابية وتراجع أعداد الضحايا واخلسائر يف املمتلكات ً
دورا ً
ومع ذلك ،فإن نقاط الضعف ،من حيث عودة العنف أ ّدت إىل حدوث ارتباك عام يف املجتمع،
فضًل�اً ع�ن غياب الثقة املتبادلة التي كانت متوقعةً .
أيض�ا مل يتمكن حزب العدالة والتنمية من
إقناع قاعدته الشعبية برضورة العملية .وعىل وجه اخلصوص ،ظلت القاعدة االنتخابية حلزب
العدالة والتنمية متيل نحو احللول البديلة .وإضافة إىل كل هذا ،فإن الرشعية النسبية للممثّلني
السياسيني املرتبطني باحلركة القومية الكردية جعلت ً
بعضا من مؤيدي حزب العدالة والتنمية
األك�راد يميل�ون نحو حزب الش�عوب الديمقراطي .كما أظهرت األص�وات املتأرجحة هنج
قاعدة حزب العدالة والتنمية الشائك يف عملية املصاحلة.
كما أن اخلط�وات القانوني�ة الت�ي خُّ ِ
اتذت بش�أن إصلاح حق�وق األف�راد واجلامعات من

وعدَّ ت خط�وات معتدلة .ومع أهن�ا أخفقت يف حل
املواطنين األك�راد اتس�مت بأمهية كبيرة ُ
ريا يف مواقف الفاعلني الرس�ميني .و َي ُعدّ البعض أن
ريا كب ً
املس�ألة الكردية ،إال أهنا أحدثت تغي ً
امتن�اع حكوم�ة حزب العدالة والتنمية علنًا عن قبول املمث�ل الرئيس للحركة القومية الكردية
حم�ا ِو ًرا خالل املبادرة الكردية ،جعلها مبادرة أحادية اجلانب .كام يمكن القول ً
أيضا إن انعدام
الثق�ة بين الفريقني تزايد خالل ه�ذه الفرتةّ .
إن املب�ادرة الكردية تعرضت النتقادات ش�ديدة
بس�بب الطريقة التي اس�تُقبِل هبا مقاتلو حزب العامل الكردس�تاين عند استسلامهم عند معرب
خاب�ور احلدودي م�ع العراق ،ومل تتمكن احلكومة من تاليف موجة االنتقادات العامة .وبالنظر
إىل ه�ذا اخلل�ل يف املبادرة الكردية ،فقد ُأ ِخ�ذ البعد الدبلومايس الع�ام يف االعتبار بطريقة أكثر
شمولية خالل عملية املصاحلة.
عمو ًم�ا عن�د املقارنة مع املب�ادرة الكردية ،يتض�ح أن عملية املصاحلة كانت عملية ش�املة
وحازمة تس�عى إىل إجياد حل دائم للمس�ألة الكردية .وعىل عكس املبادرة الكردية ،اس�تندت
العملية إىل التفاوض املبارش بني األطراف الرئيسة .فقد ُحدِّ دت مراحل العملية بشكل مسبق،
وكان هدفها نزع سلاح حزب العامل الكردستاين ،وإهناء فرتة النزاع املسلح .وعىل الرغم من
االضطرابات الكبرية التي مر هبا حزب العدالة والتنمية ،خاطرت حكومته بشكل كبري طوال
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دورا من حيث الدبلوماس�ية العامة يف عملية
العملي�ة .وعلى الرغم من أن جلنة احلكماء أ ّدت ً
املصاحلة ،إال أن الطرفني مل ينجحا يف إقناع قواعدمها االجتامعية بقبول الوضع اجلديد.

وعلاوة على ذلك ،لوح�ظ التباين بني ح�زب الش�عوب الديمقراطي وح�زب العامل
الكردس�تاين .فق�د أدت اإلنج�ازات السياس�ية حل�زب الش�عوب الديمقراط�ي إىل ع�دم
االرتي�اح داخ�ل اجلناح املس�لح للمنظم�ة .فقد رغبت قي�ادة حزب العامل الكردس�تاين يف
أن تكون هلا األس�بقية عىل حزب الش�عوب الديمقراطي ،الذي ظه�ر بوصفه ممثلاً للحركة
الكردي�ة خالل العملية .وس�اد االرتب�اك يف املجاالت السياس�ية واملجتمعي�ة الكردية .كام
كان للمس�لحني الكلم�ة األخرية فيما يتعلق بمس�تقبل العملية ،ومل يرغ�ب هؤالء يف تغيري
ه�ذا الوض�ع .كام لوحظ وج�ود ارتباك مماث�ل يف قاعدة احلزب احلاك�م .فقد واجه احلزب
احلاكم صعوبة يف رشح أمهية العملية ملؤيديه ،حيث اقرتبت القاعدة الشعبية حلزب العدالة
والتنمي�ة م�ن العملية بيشء من الش�ك واحلذر .ونتيج�ة لذلك ،مل يتوفر الدع�م املجتمعي
الق�وي ال�ذي يوازن بين التقلب�ات السياس�ية والعقبات ويس�هم يف إحالل السلام .فلو
ً
مرتبطا بفكرة السلام
ا ُّتبِ�ع برنام�ج توجيهي ش�امل خياط�ب اجلمهور ،وكان ال�رأي العام
الدائم ،ألصيب املجتمع بخيبة أمل أكرب بس�بب فش�ل العملية يف هناية املطاف .هذه إحدى
املفارقات التي لوحظت يف التنش�ئة االجتامعية لعمليات السلام.

ويف خضم هذه التطورات ،ازدادت قدرة تعبئة مقاتيل حزب العامل الكردستاين من خالل
الدعم الس�يايس والدعم العس�كري الدوليني حلزب االحتاد الديمقراطي ،وس�هولة احلصول
على أس�لحة متطورة يف س�وريا .وهكذا كان ل�دى حزب العمال الكردس�تاين فرصة عظيمة
إلعادة تنظيم نفس�ه يف املناطق احلرضية بس�بب املناخ األمني املرن .كام كثفت منظومة املجتمع
الكردس�تاين من جهودها السياس�ية يف املدن خالل الفرتة نفسها .وخلق هذا املناخ الناجم عن
عملي�ة املصاحلة بيئة خصبة حلزب العامل الكردس�تاين ومنظومة املجتمع الكردس�تاين KCK
جلمع السلاح والذخرية والقيام بالدعاية السياسية بحرية شديدة .كام شجع هذا املناخ صقور
املنظمة .يف الواقع ،أساءت املنظمة تفسري التدابري األمنية املرنة واعتربهتا فرصة لزيادة تعبئتها.
وق�د زاد تراجع التدابير األمنية من فرص حزب العامل الكردس�تاين وتعبئة املصادر من أجل
تشجيع القيام بتمرد يف املدن.

ُي َع�دّ وجود املناخ وامل�وارد الالزمة للتمرد من بني أهم العوامل التي تش�جع عىل احلروب
األهلية والرصاعات العرقية .44وعادة تسري عمليات السالم مع افرتاض أن األطراف املشاركة
يف التفاوض تتعامل مع العملية بحس�ن نية .ولذلك ،يتوق�ع من األطراف املتصارعة مواصلة
سلوكيات وإسرتاتيجيات بناءة خالل العملية .لذا ،إذا أساءت بعض األطراف استغالل أوجه
الغموض يف جمال األمن ،فمن املمكن أن تفشل العملية وأن تنشأ توترات ال يمكن إصالحها
بني الطرفني .أس�اء حزب العامل الكردستاين ومنظومة املجتمع الكردستاين استغالل األجواء
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خزنت املنظمة األس�لحة
النامجة عن عملية املصاحلة والوضع يف س�وريا .خالل هذه العمليةَّ ،
ورسعت أنش�طتها األيديولوجية املوجهة نحو الش�باب .إضاف�ة إىل ذلك ،فرست
والذخيرة َّ
رموز احلركة القومية الكردية بناء الدولة للس�دود واملحطات العس�كرية الرتكية التي تس�مى
"كاليكول يف سياق العملية ،عىل أهنا خطوات خبيثة وهتديدية .وبنا ًء عليه ،تعرضت مواقع
البن�اء والشركات الت�ي تتوىل عملي�ات البناء والس�دود هلجامت وإش�عال للحرائ�ق من قبل
املنظمة .كام أثارت هذه اإلنش�اءات واجلهود الرامية إىل منع تس�ليح حزب العامل الكردستاين
انتقادات وردود فعل واسعة داخل حزب العامل الكردستاين.

وق�د أث�ر نجاح حزب الش�عوب الديمقراط�ي يف االنتخابات العامة التي ج�رت يف يونيو
 2015واالس�تقالل ال�ذايت حل�زب االحت�اد الديمقراط�ي يف شمال س�وريا يف ح�زب العامل
الكردس�تاين .ويف أمل تأس�يس نظام حكم ذايت مس�تقل يف األرايض الرتكي�ة .أعلنت منظومة
املجتمع الكردستاين احلكم الذايت يف حوايل  12مقاطعة يف تركيا يف  12أغسطس  .2015وقد
كان للدعاية املؤثرة ملنظومة املجتمع الكردس�تاين ولدبلوماس�يتها العام�ة وجهودها يف التعبئة
دور يف ه�ذه النتيج�ة .وبعد ه�ذا اإلعالن ،ارتفعت النزع�ات القومية بني األت�راك واألكراد.
ٌ
ومع أن حزب الش�عوب الديمقراطي نجح يف املجال الس�يايس ،إال أن هذا مل ِ
يعن أن األعامل
العنيفة التي تقوم هبا احلركة القومية الكردية قد تم التغايض عنها .عمو ًما ،اس�تفاد احلزب من
الوض�ع اجلدي�د الناجم عن عملية املصاحل�ة .ويف الوقت نفس�ه ،أدت نجاحات حزب العامل
الكردستاين يف شامل سوريا ونجاح حزب الشعوب الديمقراطي يف السياسة إىل ارتفاع سقف
توقع�ات احلرك�ة القومي�ة الكردية يف هذه العملي�ة .وأصبح من الصعب حتقي�ق توقعاهتم من
خلال املفاوض�ات وحدها ،ألهن�م ً
أيضا فرسوا مكاس�بهم عىل أهنا نقطة ضع�ف يف احلكومة
الرتكية.
ُدع�م بخط�ة وخارطة طري�ق واضحتين ،وهو األمر
ال ج�دل أن عملي�ة املصاحل�ة مل ت َ
ال�ذي يع�د أحد أوج�ه القص�ور الكبيرة يف العملي�ة .إن احلكوم�ة اعتزمت اختاذ سلس�لة
م�ن اإلصالحات التي من ش�أهنا أن تس�مح بتطبيق املعايير الديمقراطي�ة والعاملية حلقوق
املجموع�ات يف س�ياق املس�ألة الكردية ،ومن َث ّم توقع�ت وق ًفا دائماً للرصاع املس�لح الذي
يق�وم به حزب العامل الكردس�تاين .ومن ناحية أخرى ،س�عت احلرك�ة القومية الكردية إىل
حتقيق وضع سيايس معني ،من شأنه أن يمنحها درجة من السلطة .ومتركزت جهودها حول
الفيدرالية/احلكم الذايت واالس�تقاللّ .
إن االستقالل الذايت حلزب االحتاد الديمقراطي يف
بعض مقاطعات شمال س�وريا أمده�ا بالثقة بأهنا تس�تطيع توس�يع نطاق اس�تقالهلا داخل
األرايض الرتكي�ة .كما ّ
أن التوقع�ات تذبذبت ،حيث مل تكن هن�اك خارطة طريق واضحة.
ويف هناي�ة األم�ر ،اتض�ح أن تقارب الطرفني ح�ول النقطة نفس�ها كان مس�تحيلاً ؛ فقد اجته
ق�ادة قنديل نح�و أفضل بديل التفاق تفاويض .وأدت موج�ة العنف واإلرهاب عىل مدار
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الس�نتني املاضيتني إىل أزمة ثقة يصعب التغلب عليها ،وهو ما جعل هذه اخلطوة مس�تحيل ًة
تقري ًب�ا.

وال ش�ك أن احتجاج�ات غي�زي ب�ارك ،وحماول�ة االنقلاب القضائي بين 25-17
ديس�مرب وخس�ارة ح�زب العدالة والتنمي�ة ألغلبيت�ه الربملاني�ة يف انتخابات يوني�و وانتقاد
ريا لس�وريا -كانت من بني أهم األس�باب التي أعاقت
حكوم�ة ح�زب العدالة والتنمية كث ً
احل�زب .وعىل املس�توى الدويل ،فإن رئيس الوزراء األس�بق والرئي�س احلايل منذ ،2014
أردوغان -كان موضع انتقادات واس�عة بس�بب االهتامات الس�ابق ذكرها ،وبسبب موقفه
م�ن الربيع العريب .إذ واجه أردوغان وحزب العدالة والتنمية محلة تش�هري واس�عة النطاق
عىل الس�احة الدولية.

ويف خض�م هذه التط�ورات ،كان حزب االحتاد الديمقراطي يصور نفس�ه عىل أنه الطرف
العلماين الوحي�د ال�ذي يقاتل ض�د داعش وض�د جبهة النصرة يف احلرب األهلية الس�ورية.
والس�يام بدعم ال�دول الغربية ،من
وبن�ا ًء علي�هُ ،ع�زِّ زت رشعية حزب االحت�اد الديمقراطي،
ّ
رشعية حزب العامل الكردس�تاين وموقفه .وحتى انتخاب�ات نوفمرب  ،2015تراجعت صورة
ومكان�ة حكومة ح�زب العدالة والتنمي�ة يف الوقت الذي متتع فيه حزب االحت�اد الديمقراطي
عزز نجاح حزب الش�عوب
وحزب العامل الكردس�تاين بصورة املقاوم أو (عالج) داعش .كام َّ
الديمقراطي من ثقة احلزب بنفسه.
وال ج�دال أن ع�دم وجود هيئة مراقبة ،كان س�ب ًبا آخر لعدم نج�اح العملية .بدأت عملية
تلب التوقعات الرئيس�ة لبعض األطراف.
املصاحلة برغبة كبرية من جانب الطرفني ،إال أهنا مل ّ
فألق�ى كل طرف اللوم عىل الطرف اآلخر بعدم الوفاء بالتزاماته جتاه اآلخر طوال العملية .ومل
يس�حب حزب العامل الكردس�تاين مقاتليه من األرايض الرتكية بش�كل تام ،كام مل ُينزَ ع سالح
املقاتلين يف املناط�ق احلرضية .كذلك كان عدم وجود طرف ثالث يراقب عملية نزع السلاح
والتزامات كل طرف جتاه اآلخر من بني أكرب أوجه القصور يف العملية.

وبدلاً من س�حب مسلحيه من تركياّ ،
فروعا شبابية حتت
ش�كل حزب العامل الكردستاين
ً
مسميات  ،YDG-Hو ،YDG-Jركزت عىل الشباب يف املدن من أجل القيام بتمرد .كام ّ
أن
رف�ض حكومة ح�زب العدالة والتنمية الجتامعات دوملا هبج�ه أدى إىل إحباط احلركة القومية
الكردي�ة .فل�و كان هن�اك طرف ثالث بصفة جه�از مراقبة ،لكان من املمك�ن أن يعزز هذا من
ش�فافية العملية ،كما كان من املمكن أن يقدّ م ذلك الطرف الثالث إس�هامات كبرية للحكومة
واحلركة القومية الكردية .إىل جانب ذلك ،كان من املمكن أن تثمر إدارة العملية بش�كل جيد
ومنظ�م عن نتائج إجيابي�ة ودائمةّ .
إن أوجه القصور هذه يف تصمي�م العملية أدت إىل حدوث
أزمة يف حمادثات السالم.
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الخاتمة
على الرغم م�ن أن عملية املصاحلة وصلت إىل هنايتها بحكم األم�ر الواقع ،إال أنه ال يزال
م�ن املتوق�ع أن تكون يف مرحلة من اجلمود ،ويمكن إعادة بدئها بمنطق خمتلف يف ظل ظروف
أي
مواتية .ومن دون أدنى ش�ك ،س�تكون التغيريات يف السياق اإلقليمي الطريق األمثل نحو ّ
خطوات مستقبلية .وجيب األخذ باحلسبان أنه حتى لو ظهرت حلول جديدة للمسألة الكردية،
ريا هلم.
فم�ن الواضح أن صناع الق�رار األتراك لن يقبلوا جمد ًدا بحزب العامل الكردس�تاين نظ ً
أساسا
عىل كل حال ،س�تكون الدروس اإلجيابية والس�لبية املس�تخلصة من املبادرات الفاشلة
ً
لعمليات السلام يف املس�تقبل .بنا ًء عىل ما س�بق ،وبعد كل هذه التطورات يف العراق وسوريا
أي
خلال العامني املاضيني ،يبدو أن القضية الكردية قضية إقليمية أكثر منها قضية حملية ،وأن ّ
تتم يف إطار إقليمي أوسع ،إذا ُأ ِريد هلا أن تكون أكثر فعالية.
مبادرة سالم جديدة جيب أن ّ
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