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تصاعدت مؤخرًا المواجهات بين تركيا واألكراد سواء في الداخل التركي ممثلين في حزب العمال الكردستاني 

ركي ضد التالمصنف كمنظمة إرهابية في تركيا وجناحه السياسي حزب الشعوب الديمقراطي، أو في الخارج 

زب الطائرات التركية مواقع تنظيم ح تأكراد سوريا ممثلين في حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، حيث قصف

العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرق تركيا، ودخلت قوات الجيش والشرطة في مواجهات مع 

ستاني، فضالً عن شن حملة اعتقاالت مقاتال من حزب العمال الكرد 062عناصر الحزب مما أدى لمقتل حوالي 

ضد أعضاء ومؤيدي حزب العمال الكردستاني بمختلف المحافظات التركية. كما جرى قصف مواقع تسيطر 

عليها قوات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي السوري بشمال سوريا بقرية "زور 

 على الحدود التركية. (مغار" في ريف مدينة عين العرب )كوباني

في نفس الوقت، بدء المدعي العام التركي التحقيق مع صالح الدين ديميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطية 

، فضاًل 0202بتهمة اإلخالل بالنظام العام والتحريض على العنف، رغم أن تلك االتهامات لشهر أكتوبر عام 

جن يوكسيكداغ" بتهمة الترويج لمجموعة إرهابية بعد اإلدالء عن التحقيق مع الرئيسة المشاركة للحزب "في

 بتصريحات مؤيدة للمقاتلين األكراد في سوريا.

كما تزامن ذلك مع قيام عدد من نواب حزب العدالة والتنمية بتقديم بالغات تتهم حزب الشعوب الديمقراطي 

ردستاني اإلرهابي، وهو ما يهدد بحل بدعم اإلرهاب بسبب عدم اتخاذ موقفًا واضحًا تجاه حزب العمال الك



الحزب وسجن قادته، فضاًل عن دعوة الرئيس التركي أردوغان إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين 

 الديمقراطي. بحزب العمال الكردستاني اإلرهابي في إشارة إلى نواب حزب الشعوب يستقوون 

إلى تحقيق مجموعة من األهداف السياسية واألمنية. عى تسالحكومة التركية عبر تصعيدها ضد األكراد إن 

، تسعى تركيا إلى خلق أجواء من الفوضى وعدم االستقرار الداخلي بما يوفر المبرر ألردوغان للدعوة سياسيا  

النتخابات مبكرة لتحقيق األغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا بحجة أن الظروف التي تمر بها تركيا 

ألتراك حزب العدالة والتنمية بين الناخبين ا ال تتحمل وجود حكومة ائتالفية أو حكومة أقلية. وكذلك زيادة شعبية

بصفة عامة والقوميين المعادين لألكراد خاصة، والذين سيصوتون لحزب العدالة التنمية في حال إجراء انتخابات 

مبكرة خوفًا من تراجع اإلنجازات االقتصادية التي حققها الحزب وقلقًا على مستقبل الدولة التركية من الظروف 

تي تتعرض لها. ورغبًة في تقليص شعبية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، من خالل توريطه في األمنية ال

العنف الدائر في تركيا مما قد يؤدي إلغالق الحزب بتهمة تأييده إلرهاب حزب العمال الكردستاني وهو ما 

الح سية وعلى رأسهم صيعني عدم مشاركة الحزب في االنتخابات المبكرة حال إجراءها أو سجن قياداته الرئي

 الدين ديميرطاش والرئيسة الثانية في الحزب "فيجن يوكسيكداغ".

، تهدف الحكومة إلى إضعاف القدرات العسكرية لحزب العمال الكردستاني التي تزايدت مؤخرًا مستفيدًا من أمنيا  

ي ب العمال الكردستاني فالدعم المقدم لألكراد في إطار الحرب الدولية ضد داعش، وفتح جبهة جديدة أمام حز 

شغاله عن تقديم الدعم العسكري لألكراد في شمال سوريا، مما يعرقل عملية تقدم حزب  شمال العراق وتركيا وا 

االتحاد الديمقراطي في الشمال السوري ومنعهم من السيطرة على المنطقة الفاصلة بين عين العرب ومنطقة 

الكردي السوري الموالي لحزب العمال الكردستاني من إقامة عفرين. وكذلك منع حزب االتحاد الديمقراطي 

منطقة حكم ذاتي بشمال سوريا، من خالل ربط مناطق عفرين في شمال غرب سوريا وكوباني في شمال وسط 



بعاد قوات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب االتحاد  سوريا والجزيرة شمال شرق سوريا ببعضها البعض، وا 

ي السوري عن الحدود التركية السورية لمنع تواصلهم جغرافيا مع أكراد تركيا وتبادل الدعم الديمقراطي الكرد

 العسكري بين الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

أن تركيا اتخذت من انضمامها للتحالف الدولي ضد ، نالحظ تطورات العالقة بين تركيا واألكرادوبالنظر إلى 

الكردي، ومنح الواليات المتحدة األمريكية صالحيات باستخدام قواعدها تنظيم داعش مظلة لمواجهة الصعود 

العسكرية لقصف مواقع تنظيم داعش مقابل عدم اعتراضها على القصف التركي لمواقع األكراد، كما أن حل 

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أو سجن قياداته بتهم اإلرهاب قد يؤدي النخراط األكراد بشكل أكبر في 

ات مسلحة ضد الدولة التركية، وتصعيد العنف باستهداف منشآت حيوية واقتصادية وسياحية لضرب عملي

 االقتصاد التركي واستنزاف الدولة التركية.

لتهدئة والعودة سيناريو ا بيد أنه يمكن استكناه مستقبل العالقة بين تركيا واألكراد وفقًا لسيناريوين، هما:

و حرص الحكومة التركية على استمرار استقرارها الداخلي حفاظًا على إنجازاتها يدعم هذا السيناري للمفاوضات:

االقتصادية وعدم هروب رؤوس األموال، مقابل حرص حزب االتحاد الديمقراطي على الحفاظ على مكاسبه 

 العنف. ياالنتخابية والسياسية التي حققها في الفترة األخيرة والتي من الممكن أن يخسرها حال تورط عناصره ف

تاني يدعمه رغبة الحكومة التركية في تدمير القدرات العسكرية للكردس سيناريو التصعيد العسكري بين الطرفين:

ومنع إقامة منطقة حكم ذاتي لألكراد بالشمال السوري، فضاًل عن اشتراط الحكومة التركية إلقاء الكردستاني 

 .السالح للعودة للمفاوضات وهو ما لن يقبل به الحزب



فيما تجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية قد تسعى لممارسة دور في التهدئة بين تركيا واألكراد 

والعودة للمفاوضات، خوفًا من أن يؤثر هذا الصراع سلبًا على جهود التصدي لداعش، خاصة وأن الواليات 

 سوريا والعراق.المتحدة تعتمد على المقاتلين األكراد للتصدي لتنظيم داعش في 




