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 قضية حزب العمال الكردستاني وأثرها في العالقات
 1888 -1891التركية الروسية 
 

 د. حامد محمد طه السويداني 
 / اإلقليميةمدرس/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ مركز الدراسات 

 جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث
جهزت تركيزا تعد قضية حززب العمزال الكردسزتاني مزم أهزش المازاكل الداخليزة التزي وا

فززي د ززد الثمانينززات والتسززعينات دلززا المسززتوت ادمنززي واثقت ززاد   كمززا أثززرت هزز   
ال ضية دلا دالقات تركيا الخارجيزة مزا الزدول اثقليميزة  وقزد تبزيم مزم خزالل البحزث 

فزي تركيزا واقب زال دلزا منزاط هش متخل زة هزي التزي  ادكزرادام السياسات التركية تجزا  
كسية وممارسة العنف السياسي  والمار نخراط في ادحزاب اليسارية اث  إلا ادكراددفعت 

ولكززم ف ززط كانززت تهززتش  ادكززرادوتبززيم أيضززاف كيززف أم روسززيا لززش تكززم جديززة فززي ددززش 
 بم الها اثقت ادية والسياسية. 

 
 الم دمة

المشننناكل  أهنننمقضنننية حنننزب العمنننال الكردسنننتاني كون نننا مننن   أهمينننةتكمننن  
، فقننند شنننكلت تحننندياا للدولنننة التركينننة، وم سسنننت ا الداخلينننة التننني واج نننت تركينننا

وا قتصننادية والسياسننية، فقنند  ننان   األمنيننةفنني المجننا ت  واألمنيننةالعسننكرية 
نتيجنننة  %077 -07ا قتصننناد التركننني مننن  نسنننذة التضنننخم الننن   تتنننراو  مننن  

 (8)تكننناليل الحنننرب  لننن   ناصنننر حنننزب العمنننال الكردسنننتاني، والتننني ذل نننت 
منن  ذداينة حركنة حنزب العمنال الكردسنتاني المسنلحة فني مليارات دو ر سنوياا 

العسننكرية التنني اتذعت ننا الحكومننات التركيننة  لإلجننراتات، وكننا  0891 آب 01
سنكا  القنرى  إل ليس فقط مع قوات حزب العمال الكردستاني ذل تعدى  لك 

والمنند  التركيننة، ولننم تلذننم هنن   المواج ننة ا  تمخضننت  نن  شننر   مينن  فنني 
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وظ ور خالفات سياسية حناد   لن  المسنتوى الخنارجي منع  المجتمع التركي،
حلفننات تركيننا األورذينني ، وذقيننة دول العننالم، ومنن  هنن ا المنطلنن  يظ ننر ال نندل 

فني العالقنات  وأثرهنام  الدراسة الموسنومة )قضنية حنزب العمنال الكردسنتاني 
مقدمنننة، وخاتمنننة،  إلننن (، وقننند قسنننمت الدراسننة 0888-0891التركيننة الروسنننية 

 ننننن  المسنننننالة الكردينننننة فننننني تركينننننا،  األولاور، تحننننندم المحنننننور وثنننننالم محننننن
التنني  واألسنذابالظننرول  إلن  اإلشنار وتأسنيس حنزب العمننال الكردسنتاني مننع 

تذنني المفناهيم اليسنارية والماركسنية، والتني توجنت ذتأسنيس  إلن  األكنرادد ت 
ي المحنور الثنان أمناحزب العمال الكردسنتاني    العقيند  الماركسنية اللينينينة، 

-0891حزب العمال الكردستاني والعالقات التركينة السنوفيتية  إل فقد تطر  
ذداينننة حركنننة حنننزب العمنننال الكردسنننتاني المسنننلحة  0891يعننند  نننام  إ . 0880
، وانت نن  المحننور الثنناني ذتفكننك ا تحنناد السننوفيتي  ننام أوجننال اهلل  ذنند ذقينناد 
ستاني والعالقات ، اما المحور الثالم فقد ركز  ل  حزب العمال الكرد0880

اهلل  ذنننند تنننناريت ا تقننننال 0888يعنننند  ننننام  إ  0888 -0880التركيننننة الروسننننية 
فنني العاصننمة الكينيننة نيروذنني، وقنند ا تمنند الذحننم  لنن  العدينند منن   أوجننال 

التركني( للندكتور   كتناب )حنزب العمنال الكردسنتاني وأهم ناالمصادر المذاشر  
ية( للننندكتور احمننند ننننور  وصنننال العنننزاو ، وكتننناب )العالقنننات التركينننة الروسننن

منن  الحركننة الكرديننة المسننلحة فنني  اإلقليمننيالنعيمنني، ومنن  الذحننوم )الموقننل 
الننندكتورا   أطروحنننة( للننندكتور خلينننل  لننني منننراد، وكننن لك 0889 -0891تركينننا 

( للنندكتور زينناد  زيننز 0887 -0819الموسننومة )العالقننات التركيننة السننوفيتية 
 .اجاتا ستنت ذأهمحميد يحي ، كما خرج الذحم 
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لة الكرديززززة فززززي تركيززززا وتأسززززي  حزززززب العمززززال أالمسزززز / ادولالمحززززور 
 الكردستاني.
هنننم المجمو نننات الذشنننرية التننني تنحننندر  رقيننناا ول ويننناا مننن  اصنننول  األكنننراد

. وكردستا  هي الوط  القومي للشعب الكنرد  منن  فجنر (0)هندواورذية -آرية
، ومعظنم (9)ر  ا وسنطالتاريت، وهي تحتل مساحة كذير  م  الياذسنة فني الشن

مسنلمو  يتكلمنو  الل نة ال ندواورذينة التني تتكلم نا المجمو نة ا يرانينة  األكراد
شننعب متميننز المالمننص والخصننااف والثقافننة،  األكننراد، و (3)(واألف ننا )كننالفرس 

ويسك  الشعب الكرد  في الجزت الجنوذي والجنوذي الشرقي م  تركيا، والتي 
أسنننننم  األتنننننراك  تركينننننا( ذينمنننننا يطلننننن   لي نننننا )كردسنننننتا األكنننننراديطلننننن   لي نننننا 

أ  تشنكل  9كنم 937 الشرقية والجنوذية(، وقدرت مساحت ا حوالي األناضول)
، وتعنند هنن   المننناط  منن  اكثننر (1)% منن  المسنناحة الكليننة لتركيننا37مننا نسننذت  

تركيننا هنني  أكننرادالمشننكلة التنني يعنناني من ننا  إ  .(1)المنند  التركيننة فقننرا وتخلفننا
كيا ذ م كمجمو ة  رقينة متمينز   ن  العنر  التركني، وذالتنالي  دم ا ترال تر 

ترفض منح م حقوقا تجسد هويت م المسنتقلة ثقافينا وسياسنياا، والجندير ذالن كر 
حقو  ل م، أو تحو  نصاا يميز  أيةجميع الدساتير التركية لم تنف  ل   أ 

نمنناذا تذننارهم قوميننة ايننر القوميننة التركيننة،  األكننراد التركنني  ا تذننرت الشننعب وا 
 إلين  أشنار، ونن كر للتندليل  لن   لنك منا أخنرىشعذاا واحدا لنيس فين  قومينات 

الوثناا   أ  إلن الجنرال التركي )كنعا  اسنكي ( في كتاذن  )المسنالة الكردينة( 
ساللة كردينة فني  أوشعب كرد   أوكرد   إقليمالتركية تجزم ذعدم وجود أ  

فني أ  منطقنة  األتنراك كاننت منفصنلة  ن  التاريخيةأ   صر م  العصور 
 األكنرادم  ه   المناط ، كما لم يعثر  ل  أ  اثنر ثقنافي وحضنار  يخنف 

ذنننا   أيضنناالقننول  إلنن ذننل  هذننوا  ،  (6)يختلننل  نن  ثقافننة التننرك وحضننارت م
ترحنال م  وأثنناتتركية جناتت من  سناللة طورانينة  أصولينحدرو  م   األكراد
تسنذب فني ضنياغ ل نت م التركينة  ممنا إينرا مند  طويلنة فني  أقنامواال نرب  إلن 
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أخنننن وا ذالنظننننام  األناضننننول إلنننن ونسننننيان م ألصننننول م الطورانيننننة، ولمننننا جنننناتوا 
 . (0)وحافظوا  ل  وجودهم اإلماراتالقذلي، واحتموا ذالمناط  الجذلية وكونوا 

كننا   نتصننار الحركننة الوطنيننة فنني تركيننا الحديثننة أثننر  الكذيننر فنني تنظننيم 
ذنندأ مصننطف  كمننال  إ ، األوسننطفيننة لمنطقننة الشننر  الحيننا  السياسننية، والج را

ذتنظيم الدولنة التركينة  لن  وفن  المنطلقنات العصنرية للحنا   (3218 -3291)
تركيا فني ركنب الحضنار  ال رذينة من  ج نة، والعمنل منع جينرا  تركينا الحديثنة 

هننم  األكننراد، فكننا  أخننرىفنني المنطقننة منن  ج ننة  األوضنناغمنن  اجننل توطينند 
في ه   المعادلة رام ا نتفاضات التي قاموا ذ نا ذسنذب الخاسرو  الوحيدو  

، وتموينننننات اإلجذننننار حمننننالت الت جيننننر والطلذننننات المسننننتمر   لنننن  التجنينننند 
 .(9)الحرب وجمع الضرااب العديد  ذصور  قسرية

كنننننانوا الضنننننحايا الرايسنننننيي  ل ننننن   السياسنننننة القومينننننة،  األكنننننراد أ و شنننننك 
 إلن اصلة لم تفسنر خطنأا ذانتمناا م فمقاومت م التي ترجمت في انتفاضات متو 

تقسنيم كردسنتا  العثمانيننة ذني  تركينا والعننرا   أ  النز نة القومينة الكردينة، كمننا
 لتزامات  الشخصية، إ   أتاتوركوسوريا  دت خيانة م  قذل مصطف  كمال 

 األكنرادالز منات  إلن نكم ذو ود  لالخو  الكردية التركية التي كا  قند قطع نا 
فنننني المجننننال  واإلصننننالحاتالخالفننننة،  إل نننناتتقالل، وكنننن لك إذننننا  حننننرب ا سنننن

 منا األتنراكمع  األخو اير القوميي  ذا   األكراد دداا م   أقنعتالديني التي 
يتولنوا مصنيرهم، وذالتنالي مصنير  أ  اآل  اد يمك  صرف ا، وا   لي م ذعد 

ذننني   ننند  دول،  األتنننراك، كمنننا ا   سنننكر  الحننندود التننني كاننننت تقسنننم اإلسنننالم
التركيننة،  األمننةلتنني  نندت ا تركيننا كحننواجز حاميننة  قتصنناد وهويننة، وكرامننة وا

الكفنا  المسنلص، فنثالم انتفاضنات كردينة  إلن اينر المسيسنيي   األكنراددفعت 
، انتفاضنننننة 0837، انتفاضنننننة أرارات 0891)انتفاضنننننة الشنننننيت سنننننعيد ذينننننرا   

 لنن  حشنند  شننرات  وأرامتنن ( ز ز ننت النظننام التركنني 0839 -0836ديرسننيم 
  األولننننن مننننن  الجننننننود فننننني هننننن   المنننننناط ، وقننننند تنننننم قمنننننع ا نتفاضنننننة   لاآل

ثنننل(  قنننااال  وأضنننالذالتعننناو  منننع فرنسنننا، وا تذرهنننا مصنننطف  كمنننال )حنننرب م 
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فنني التنناريت التركنني يقاتننل جنودنننا فنني سننذيل مننثل م العليننا، وفنني  األولنن )للمننر  
اتلو  سنذيل هنندل نذينل(، واتخنن  سنح  ا نتفاضننة الثانينة التنني شنارك في ننا مقنن

أرمننن  مننن  الطاشننننا  )اللجننننة الثورينننة ا رمنينننة(  شنننكل تننندمير واسنننع للقنننرى 
ينننرا الكردينننة، فقننند اسنننتند قمع نننا  لننن  تعننناو  نشنننيط ذننني  تركينننا وذريطانينننا   وا 
 أ قنننابوا تحننناد السنننوفيتي، وكنننا  قمنننع ا نتفاضنننة الثالثنننة التننني انننندلعت فننني 

تخن  ذعنداا شنذي ا اينر مشنروط لمنطقنة ديرسنيم من  السنكا  قند ا ذإخالتقانو  
حنرب  ذأن ناالجما ينة( ذحسنب رأ  منارت  فنا  ذرونسن ، وقند  ندت  اإلذاد ذن)

 .(8)ا ستقالل الداخلية
وفي خمسينات وستينات القر  العشري  حققت الدولة التركية توافقاا واسنعاا 

مجننال الحصننول  ذإ طاا ننامننع القينناد  التقليديننة فنني المننناط  الريفيننة الكرديننة 
التركيننننننة  األحنننننزابسياسنننننية اينننننر الرسننننننمية  ذنننننر  ضنننننوية  لننننن  السنننننلطة ال

دفنننع  إلننن اسنننتمالة النخذنننة الكردينننة التقليدينننة مننن  قذنننل الدولنننة  وأدتالسياسنننية، 
اليسنننارية، واسنننتمر هننن ا التولينننل ذننني  النننو ي  األفكنننارنحنننو  األكنننرادالمنشنننقي  

الكرد  القومي وا يدولوجية الراديكالية اليسارية    توسنيع النشناط السياسني 
. ومنننع ن اينننة  قننند السنننتينات وذداينننة (07)قينننام المظننناهرات الشنننعذية الضنننخمةو 

والنشناطات الثورينة،  ذاألفكارالسذعينات م  القر  العشري  كانت تركيا تموج 
 آنن اك ات طاذع ماركسني اتخن ت من  الجامعنات والمنتنديات الفكرينة  وأكثرها

فنني الشننذاب  تأثيرهننامننناذر ل ننا، ولننم تسننتذعد هنن   الحركننة الفكريننة والثوريننة منن  
ذحثنناا  أوطلذنناا للعلننم،  إمننا، واألريننالالمنند  منن  القننرى  إلنن الكننرد  النن   قنندم 

ذالتينننننارات الفكرينننننة والقومينننننة  تنننننأثرواضنننننمانا، وقننننند  أكثنننننر ننننن  فنننننرف  ننننني  
 .(00)وا جتما ية

رااسنة حنزب الشنعب الجم نور   Bulent Ecevitوذعد تولي ذولند أجويند  
، تعامننل مننع المشننكلة الكرديننة 0801يننا سنننة وتسننلم  منصننب رااسننة وزرات ترك

ذطريقة أقل تشدداا إ  سمص ل نم ذنالتعيي  فني الندواار اإلدارينة، وأ طن  مجنا  
للصننحافة ذالتحنندم  نن  المشننكلة الكرديننة، وقننام ذزيننار  المننناط  الكرديننة التنني 
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 أن ناالمشنكلة الكردينة  لن   إلن ، ونظنر (09)ي لب  لي ا طناذع الفقنر والتخلنل
 األتنراكحزب الشعب الجم ور  يساو  ذي   إ وقلة تنمية، وقال  مشكلة فقر

 .(03)األكرادو 
وفي ه   المد  تذلورت فكنر  مسنألة القومينة الكردينة  فني تركينا وتوضنحت 

تيارات فكرية داخل التنظيمات التي  إل تحولت  0801حل ا، ومن   ام  آفا 
لن  مندى تطذين  حل القضية الكردية يتوقنل   أ نتيجة مفادها  إل توصلت 

. وفنننني ن ايننننة  قنننند السننننذعينات اتسننننع نشنننناط الحركننننة (01)المذننننادم الماركسننننية
القومينننة الكردينننة فننني كردسنننتا  تركينننا، و ملنننت فننني ظنننرول سنننرية تنظيمنننات 

 Partia سياسننننية كرديننننة مثننننل الذشننننوانيو  ، وحننننزب العمننننال الكردسننننتاني

Karkeran Kurdistan  ومنظمننننننة )كنننننناو ( و )لننننننوات الحريننننننة( و )اننننننا ،  
 .(01)رزكار (

العرفيننة المفروضننة  لنن  المننناط   األحكنناموتمكنننت هنن   التنظيمننات راننم 
 إصندارالكردية، وخاصة مدينة ديار ذكر مركز النشاط السياسي الكرد  م  

 -شنننمس النننذالد( و )زينننانونو -المجنننالت والصنننحل الكردينننة مثنننل )روزا و ت
لعمنال الكردسنتاني اما فيما يخف تأسيس وظ ور حنزب ا (06)الحيا  الجديد (

  راننيس الحننزب قننااالا أوجننال ( يتحنندم  ذننداهلل P.K.Kويعننرل اختصنناراا ذننن )
كرد ( كنت ادرس فني  أنا) ندما ظ رت لم يك  هناك م  يقوى  ل  قول )

 أسنننتا  منننل قمنننت ذننن  كنننا  فننني درس  وأولكلينننة العلنننوم السياسنننية فننني انقنننر ، 
أنقننر  )معمننر اكسننو ( ا  القننانو  الدسننتور  وراننيس مع نند القننانو  التركنني فنني 

يمكن  الفصنل ذينن ،  شر  درس الدستور، وكا  يقول أن  شعب تركيا واحد  
هو مكتوب فني الدسنتور، ومن  الممكن  ا  نفسن  لنم يكن   طذعا كا  يشر  ما

الشننعب التركنني تمكنن  منن  الوحنند  حين ننا  إ مقتنعننا ذنن لك، ولكنن  كننا  يقننول 
هي ان  يوجد شعذي  في تركيا،  وقفت، وقلت ل  ه   ليست الحقيقة، والحقيقة

قومية، ومذاشر   حظنت ذنا  كنل الموجنودي  فني قا نة الندرس وكنا   وأقليات
مازلنننت  أتراكنننا( شخصننناا يصنننفقو  لننني واقفننني ، والجمينننع كنننانوا 177 نننددهم )
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ذداينة نضنال الحنزب ايندولوجياا  إ ويتاذع قول   ن  الذندايات ) (00) لك( أت كر
لننم يمتلنننك التنظننيم اسننماا فذعضنن م كننا  يسنننمي  وكننا  شننف ياا، ولننيس كتاذينناا، و 

يسننمون  )األذننوجي (، ولقنند ذنندأ نضننالنا فنني شنن ر  واآلخننرو )ثننوار كردسننتا (، 
، وفنني أشننخاف( 6 -1)ذكلمتنني  )كردسننتا  مسننتعمر (، وذنندت ذننن  0803نيسنا  
تشننننكلت ماننننات المجمو ننننات فنننني الو يننننات الكرديننننة، وقنننند تشننننكل  0809 ننننام 

التطنننور، وتشنننكيل المجمو نننات فننني جمينننع الحنننزب أصنننالا  لننن  أسننناس  لنننك 
فكنننرت تلنننك المجمو نننات فننني إ نننال  حنننزب، إ   0809المنننناط ، وفننني ن اينننة 

أينننام  1اسنننتمر  0809تشننري  الثننناني  90 قنندت اجتما ننناا فننني ديننار ذكنننر فننني 
نوقشننت خاللننن  قضنننايا  ديننند ، وكنننا  منن  ذننني  الحضنننور فضنننالا  ننن   ذنننداهلل 

ضننننور، ومحمنننند خيننننر  كننننل منننن  )مظلننننوم دواننننا ، ومحمنننند قننننر  سن أوجننننال 
الحننزب، وا نند الذيننا  التأسيسنني،  تأسننيسدروينن ( وقننرروا فنني  لننك ا جتمنناغ 

ذاسنم  0808الحنزب رسنمياا فني شنتات  إ نال وشكلت اللجنة التحضنيرية، وتنم 
 .(09)حزب العمال الكردستاني(

داخل تركيا، ومع تصا د هجمات  P.K.Kوذسذب صعوذة استمرار حزب 
، وا تقالنننن  وقتلنننن  لننننذعض كننننوادر الحننننزب 0808الجنننني  التركنننني خننننالل سنننننة 

المتقدمنة اتخن  الحنزب قنرار  ذنالخروج منن  تركينا فانتقلنت قيادتن  من  دينار ذكننر 
سوريا، وسن ل  إل  ذرت قيادت  الحدود ولجأت  0808أورفة، وفي تموز  إل 

 .(08)الذقاغ اللذناني
ققن  وفي ه   المرحلة وتحديداا ن اية  قند السنذعينات يمكن  القنول ا  منا ح

ا تحاد السوفيتي م  توسيع فني المجنال الصننا ي يمكن  أ  يسند احتياجنات 
تركيننا فنني المسننتقذل، وذ نن ا الشننكل فننإ  العالقننات التجاريننة التركيننة السننوفيتية، 

ذندأت تننزداد وذشننكل ملحنوظ، وا  العالقننات التجاريننة  0800وا تذنارا منن   ننام 
ات الذلدي ، و ل  شكل المتذادلة التي تم التوصل إلي ا يمك  أ  تسد ضروري

خطنننة طويلنننة األمننند، وا  الموقنننع التجنننار  الم نننم الننن   يتمتنننع ذننن  الذلننندي  تنننم 
اتفا  م  اجل التعاو  في المواصالت، وتوسيع السياحة، وفني  إل التوصل 
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السننننوات األخينننر  مننن  هننن ا العقننند حننندثت تطنننورات ثقافينننة ذننني  تركينننا وا تحننناد 
وقند صنر  رانيس  (97)ثقافي مشتركوضع من اج  إل السوفيتي، وتم التوصل 
الوثاا  التي تم توقيع نا ذني   إ ) Tassوكالة أنذات  إل الوزرات التركي اجويد 

اللقننات مننع  وأثننناتتركيننا وا تحنناد السننوفيتي قنند ذنندأت تعطنني نتنناا  ايجاذيننة(، 
قنننننام  Tassراننننيس الننننوزرات التركنننني اجوينننند الننننن   أجننننرا  مراسننننل وكالننننة أنذننننات 

 تحاد السوفيتي وذالشكل األتي )لقد فتحنت الزينار  أفاقناا ا إل ذتوضيص زيارت  
جديد  وطر  جديد  ذي  الذلدي ( وتحدم اجويد قااال )خالل زينارتي لالتحناد 
السننوفيتي التقيننت منننع رجننال الدولنننة السننوفيتية، و لنن  رأسننن م السننكرتير العنننام 

 ، ورانننيس النننوزرات Leöind Brejnevلالتحننناد السنننوفيتي ليونيننند ذريجينينننل 
( وقنننال اجويننند انننن  سنننمع منننن م شخصنننياا Aleksi Kóiginالنننيكس كوسنننجي  

األهميننة الكذيننر  النن   يولي ننا ا تحنناد السننوفيتي للعالقننة مننع تركيننا وقننال )هنن ا 
أسنننعدني كثينننرا، وتعننند هننن   المنننر  األولننن  ذالنسنننذة لتركينننا لعقننند اتفاقينننة تجارينننة 

التوصننل ذأننن  طويلننة األمنند مننع ا تحنناد السننوفيتي ومنن  خننالل المذاحثننات تننم 
 .(90)يمك  وصل ا قتصاد التركي والسوفيتي ذا  احدهما يكمل األخر(

سياسة التقارب مع ا تحاد السوفيتي التني قنام ذ نا ذولنند  أ ويرى الذاحم 
اجويد كانت لعد  أسذاب من ا كسب ود ا تحاد السوفيتي و دم د م  لحنزب 

P.K.K ي، وتوظيل أفكار اجويد ال   تذن  الماركسية  قيد  ا تحاد السوفيت
الننندول األورذينننة  إلننن اليسنننارية وا شنننتراكية فننني هننن ا المجنننال، وكننن لك رسنننالة 

والو يننات المتحنند  األمريكيننة الننن   فرضننت حصنناراا  سنننكرياا  لنن  تركيننا فننني 
ممنننا تسنننذب خسننناار فادحنننة فننني  األفينننو ، ومننننع زرا نننة 0801أزمنننة قذنننرف 

للتعنننننناو  مننننننع ا تحنننننناد  ا قتصنننننناد التركنننننني، والتلننننننويص ذصننننننور  ايننننننر مذاشننننننر 
السننوفيتي، وقنند نجحننت هنن   السياسننة فنني تحقينن  أهننداف ا فلننم ينند م السننوفيت 

 ، وك لك فا  األمريكا  وال رذيو  رفعوا الحصار  ل  تركيا.P.K.Kحزب 
ومنننع دور  العننننل التننني اجتاحنننت تركينننا  امنننة، والمنننناط  الكردينننة خاصنننة 

ذظالل نننا  لننن  األجنننوات خيمنننت األزمنننة ا قتصنننادية التننني تعننناني من نننا تركينننا 
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ذدأت تركيا تعاني م  مشكلتي  مزمنتي  هما العننل  0808العامة، وفي  ام 
السياسنني، واألزمننة ا قتصننادية التنني تمظ ننرت فنني هجننر  جما يننة منن  القننرى 

المد  مما أسفر    تشكيل ما سمي ذحزام الذ س )قنرى الصنفيص( حنول  إل 
يات الرسنننمية أ  نحنننو حسنننب اإلحصننناا %06المننند ، وذل نننت نسنننذة الذطالنننة 

قينناد  الم سسننة العسننكرية قننرأت  أ  إلنن . وثمننة م شننرات (99))مليننوني(  اطننل
تطننورات السياسننة الداخليننة منن  منظننار )الحننرب الذننارد (، وهكنن ا فقنند ا تقنندت 

 لي نا تنولي السنلطة مذاشنر  لمننع  أ )وذد م م  الو يات المتحد  األمريكية( 
 .(93)م السياسياحتمال حدوم ت يرات ثورية في النظا

راننيس  Kanan Evernقنناد الجنننرال كنعننا  ايفننر    0897ايلننول  09وفنني 
العامننة للجنني  التركنني انقالذنناا  سننكرياا فنني السننا ة السادسننة صننذاحاا  األركننا 

وقند جنات  أنقنر  إ ا نةمن   0الذينا  العسنكر  رقنم  أ ينع. وقد (91)ذتوقيت تركيا
جز   ننن  العمنننل، وا  ال يكنننل الرايسنننية صنننارت  نننا وأج زت ننناالدولنننة  إ فيننن   

السياسننية كانننت متشنندد  فنني  األحننزابالدسننتور  كننا  مليانناا ذالتناقضننات، وا  
الضننرور  لمعالجننة مشننكالت الننذالد، ونتيجننة  اإلجمنناغ إلنن مواقف ننا، وتفتقننر 

( ولنم تعند األكنراد)هنا يقصد  أنشطت االقوى ا نفصالية م   ازدادتل لك فقد 
 .(91)آمنةحيا  المواطني  

 نزز  ألنن تأثير  مي ، وممتد في السياسنة التركينة  0897كا   نقالب و 
قذضة الم سسة العسكرية  ل  العملية السياسية ذعد محاولت  شر نة القذضة 

( النن   تننم وضننع  تحننت 0899 لنن  الحكننم  ذننر سنن  دسننتور جدينند )دسننتور 
ب ا نقنال أوقنع إ ، فقد ش دت تركيا ظروفاا سنياة، (96)جنر ت الجي  إشرال

تفو   أ دادجريص، وهي  (381.81)قتيل و  (31731)حوالي  3281العسكر  
 (319.3)الننن   را  ضنننحيت ا  3291-0808حنننرب ا سنننتقالل التركينننة  أ نننداد
وفي ه   المرحلة أ لننت سنلطة ا نقنالب حظنر  (90)جريص (3.1339) قتيل و

ينا، وتنم ترك أنحناتحالة الطنوارم فني جمينع  وا  ال  (99)استخدام الل ة الكردية
مالطيننا، وكننا   لننك الجنني  مننزوداا  إلنن نقننل الجنني  الثنناني منن  مدينننة قونيننة 
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المناط  الكردية تحت حكم  سكر  حقيقني،  وأصذحتذالدذاذات والطاارات، 
وقامنننت وحننندات الكومانننندوس العسنننكرية التركينننة ذعملينننات قمنننع، وشنننددوا مننن  

فنننا تقلوا  قذضننت م  لننن  النشننناط العسنننكر  للجمعينننات السنننرية الكردينننة خاصنننة
القنذض، كمنا تنم تحديند  إلقنات ملينات  أثننات، وتم قتل المانات اآل ل شرات 

السننجو ، وحكننم  لنن   إلنن مننن م  ألننل 91كننرد  كمت منني ، وسنني   ألننل 097
الماات ذالموت فني السنج  العسنكر  فني دينار ذكنر، كمنا وج نت الني م ت منة 

دخالالتركية،  األمةتقسيم   .(98)لذالدل ة اير الل ة التركية في ا وا 
قذضننننت ا  لنننن  الحيننننا   إحكننننام إلنننن وسننننعت الم سسننننة العسننننكرية التركيننننة 

دار السياسننية  ترتيننب الذنننات السياسنني  لنن  وفنن  مننا ترينند منن   وا  نناد الننذالد  وا 
 9الصنادر فني  39نف القرار المنرقم  إ خالل سلسلة م  القرارات والقواني ، 

وطني،  لننننن  فنننننرض الحظنننننر  لننننن  ننننننواب المجلنننننس الننننن 0890حزينننننرا   نننننام 
السياسننننية ذكننننل درجننننات م، واسننننتثناا م منننن  كننننل الحقننننو   األحننننزابومنتسننننذي 

الكتاذننة  أوالسياسننية السنناذقة والالحقننة، و نندم السننما  ل ننم ذتنظننيم التجمعننات 
من تمر    P.K.K قند حنزب 3283 تمنوز 33، وفني (37)في الصحل والمجالت

 قنند  3289 بآكردسننتا  تركيننا، وفنني  إلنن واتخنن  قننرار التنظننيم والعننود   األول
داخنل  إلن ذعض المجمو ات المسنلحة  وأرسلالحزب م تمر  الثاني في دمش  

 3281كردسنننتا  تركينننا تمركنننزت فننني القسنننم الشنننرقي مننن  كردسنننتا ، وفننني  نننام 
ذوتننا  )جزيننر  اذنن   مننر(، و ننندما  إقلننيمتمركننز ماننات منن  مقنناتلي الحننزب فنني 

ذنننندت  لنننن وأ جيشننننا ذاسننننم )قننننوات تحريننننر كردسننننتا (  .328 آب 33أسننننس فنننني 
حركتن  المسنلحة  أوجنال اهلل  ذند ذز امنة P.K.Kدش  حزب  (30)الكفا  المسلص

في تركيا في نفنس الينوم ذنال جوم  لن  مند  شنيرناك وارو  وشنيروا  فني و ينة 
سنننيرت، وقصنننذت  شنننمدينلي فننني و ينننة حكنننار  فكنننا  هننن ا ال جنننوم ذداينننة حنننرب 

طة والم سسنات م  ج ة، وقوات الجني  والشنر  P.K.Kذي  حزب  األمدطويلة 
التركية والمجاميع الكردينة الموالينة للحكومنة التركينة )حنراس القنرى(  من  ج نة 

، وذالرام م  المذادرات م  جاننب ذعنض الشخصنيات السياسنية الرسنمية أخرى
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م  مناسذة، ود وات العديد من   أكثرفي  P.K.Kفي تركيا، وم  جانب حزب 
طري  الحوار، وا  ترال ذالحقو  المثقفي  في تركيا لحل المسالة الكردية    

تلننك  أحذطننت، و سننيما الم سسننة العسننكرية التركيننة أخننرى أطرافنناالكرديننةا  ا  
 لننن  الخينننار العسنننكر  فننني التعامنننل منننع تلنننك  إصنننرارهاالمذنننادرات مننن  خنننالل 

 األروا المسنننالة، وهكننن ا اسنننتمرت تلنننك الحنننرب التننني را  ضنننحيت ا الكثينننر مننن  
قرى واستنزفت الكثير م  الموارد المالية التي كنا  الذشرية وخرذت الكثير م  ال

 .(39)إلي االحاجة  ذأمسا قتصاد التركي المن ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4884 -4891والعالقات التركية السوفيتية  P.K.K/ حزب المحور الثاني
تشترك كل م  تركينا وا تحناد السنوفيتي فني حندود مشنتركة طويلنة ذين منا 

اك تذايننننا فننني األنظمنننة السياسنننية وا جتما ينننة هنننن أ فننني الوقنننت الننن   ننننرى 
وا قتصنادية ذنني  النندولتي ، وقنند رافنن   لنك سلسننلة منن  الصننراغ الطويننل سننوات 

المعاصننر ذين مننا، ويمكنن  القننول ا  العالقننات التركيننة  أوفنني التنناريت الحننديم 
تعند من   أ مذادا ا كل م  ليني  واتاتورك من  الممكن   أرس السوفيتية التي 
والسننوفيت ذمثاذننة وثيقننة سياسننية لتطننوير العالقننات  األتننراكالقنناد  وج ننة نظننر 
 .(33)ذي  الدولتي 

وفيما يخف موقل ا تحناد السنوفيتي من  القضنية الكردينة فني تركينا فانن  
ا تحننناد السنننوفيتي لنننم يننندغ ولنننم ي كننند  أ ن كننند  لننن  حقيقنننة مفادهنننا  أ  ذننند 

فني  أملن  ن   واألخنرى ننةاآلو ان  كنا  يعنرب ذني   إ رسمياا قيام دولة كردية 
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مثنننل هننن ا  إ فننني النننذالد التننني يقطنوهنننا.  لألكنننرادتحتنننرم الحقنننو  الثقافينننة  أ 

 القننات سنننرية مننع الحركنننة القومينننة  ذإقامنننةالموقننل سنننمص لالتحنناد السنننوفيتي 
اقتضننت الحاجننة، وفنني الوقننت نفسنن  يمكنن   أوالكرديننة كلمننا سنننحت الفرصننة 

منننع حكومنننات الننندول المتقاسنننمة لالتحننناد السنننوفيتي التمتنننع ذعالقنننات طذيعينننة 
 أهنننننندالمنننننن   3283لكردسننننننتا ، وا  هنننننن   السياسننننننة اسننننننتمرت حتنننننن   ننننننام 

)تجاهننل القضننية  األول، فالخيننار األوسننطالسننوفيتية فنني الشننر   اإلسننتراتيجية
يجلننننب للسننننوفيت معننننادا  الشننننعب الكننننرد   أ الكرديننننة كلينننناا( كننننا  منننن  شننننأن  

مثل  -ولة تشكيل دولة كردية وحركت  القومية، ذينما الخيار الثاني )د م محا
ينننرا (  سنننيثير للسنننوفيت حكومنننات تركينننا والعنننرا  32.1جم ورينننة م اذننناد   وا 
حل وسط  إيجادالخيارات ذالنسذة لالتحاد السوفيتي  أحس   إوسوريا، ل لك ف

، ومنح م حقوق م اإلنسانيةسم إذ األكرادذي  ه ي  الخياري ، وهو الدفاغ    
قند وجندوا حليفنا قوينا  ذنأن مانطذاغ للقوميي  الكنرد  ذإ طاتالثقافية مما يسمص 
، ويظ ر (31)لة الكرديةأيثير حفيظة الدول المعنية ذالمس أ لقضيت م، وذدو  

جاننننب الشنننعب  إلننن مسنننتعدي  أذنننداا للوقنننول جلينننا ذنننأ  السنننوفييت لنننم يكوننننوا 
الكرد  في نضال  م  اجل ا سنتقالل، وفني نفنس الوقنت كاننت م تمنة ذعندم 

 .(31)قات مع الحركة الكردية وضياغ الورقة الكرديةقطع العال
زات المسننلص ذشننكل مكثننل خننالل السنننوات  P.K.Kتصننا د نشنناط حننزب  وا 

سننننمي  0890الحكومننننة التركيننننة مشننننرو ا فنننني تمننننوز  أصنننندرت 3287 -.328
ذموجذنن  صننالحيات واسننعة جدينند  لننذعض و   حكننام  أ طنن )مشننروغ اوزال( 

، فضالا  ن  P.K.Kاطات  ناصر حزب المناط  الكردية التي است دفت ا نش
فننني تلنننك المنننناط ،  األمنينننة األج نننز تقنننديم مكافنننيت تشنننجيعية للعننناملي  فننني 

التكنولوجية المتقدمة لمواج ة النشاطات المسلحة، وانت اج  األساليبوا تماد 
( يقضنني ذننالتخلي األشننقياتجدينند  فنني التعامننل مننع منن  يسننمون م ذننن ) أسنناليب
ل   اتذعن  الجني  التركني فني الماضني وا سنتناد المواج ة  لك ا أسلوب   
والمنناط  التني يتخن ها  ناصنر حنزب  اإلقلنيموحدات خاصة تتواجد فني  إل 
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P.K.K  الشنااكة  لن   األسنالكهدفا لنشناطات ، كمنا يتضنم  المشنروغ وضنع
المنننناط   إخضننناغطنننول الحننندود، وتعزيزهنننا ذنظنننام انننن ار مذكنننر، فضنننال  ننن  

، ومنننن  انتخننناب توركنننوت اوزال  3273نننن  العنننام العرفينننة م لألحكنننامالكردينننة 
راذة تركينا فني اقنتالغ منا سنماهم )ا نفصناليو   أكدرايسا للجم ورية التركية 

 هذننننوا وقننننال  لنننن  نخفننننل ضنننن وطنا  لنننن   أينمننننا( وهنننندد فنننني تعقننننذ م األكننننراد
فنننننني  إلنننننني متركيننننننا لتصننننننل  أينننننند سننننننتطيل  األمننننننرلننننننزم  وا  ا)ا نفصنننننناليي ( 

وركوت اوزال سياسة تفريغ القرى الكردية م  سكان ا كما ا تمد ت (36)مخاذا م
، و لك لمنع استخدام ا مأوى يختفي في  األمرتدميرها ا ا تطلب  إل وصو  

القنننناطني  في ننننا وت جيننننر  األكننننراد، ويتمونننننو  منننن  السننننكا  األكننننرادالمقنننناتلو  
 .(30)المناط  السكنية الكذرى في المد  الرايسية إل سكان ا 

ن ن  الكفنا   إتذناغ إلن  P.K.Kالتني د نت حنزب  سنذاباألولو ذحثنا  ن  
الشنعذي الكنافي  واإلسنناد التأييند ندم تلقني الحركنة الكردينة  أ المسلص لوجدنا 

القاسنية  لإلجنراتاتالرايسنية إ  كنا   األسنذابل ا داخل حدود تركينا كنا  من  
ذننل تعنندى  P.K.Kالتنني اتذعت ننا الحكومننة التركيننة لننيس فقننط مننع قننوات حننزب 

 األكنننرادسنننكا  القنننرى والمننند  التركينننة فضنننال  ننن  مراقذنننة نشننناطات   إلننن لنننك 
 أسنلوذاالسياسية المعارضة ل ا داخل حدود تركينا وخارج نا ممنا جعل نا تسنلك 

، ومنا رافن   لنك من  وقنوغ اآلمنة ل  القرى والمد   اإلاار جديدا قااما  ل  
سمعة الحركنة  إل  أساتمما  األكرادو  األتراكم   األذرياتالعديد م  الضحايا 

 اإلهمننال، فضننال  نن  (39)شننديد  حيال ننا أفعننالالكرديننة، ومنن  ثننم حنندوم ردود 
درجننات  أقصنن  إلنن التركنني للمننناط  الكرديننة فنني الجنننوب الشننرقي منن  تركيننا 

، األخنرىم  حيم التنمية ا قتصادية ذالمقارنة مع الو ينات التركينة  اإلهمال
 األكننراداالذيننة  يلننليننر النن   ونتيجننة للفقننر المنندقع والتخلننل ا قتصنناد  الكذ

حنند منننا  إلننن الماركسننية وا شنننتراكية، وهنن ا يفسننر  األفكننارفقنند انتشننرت ذينننن م 
ومنننننن  ذداينننننة المواج نننننة العسنننننكرية التركينننننة، P.K.K (38 )تصنننننا د دور حنننننزب 

 أ لنم تلذنم هن   المواج نة  .328في جننوب شنر  تركينا  نام  P.K.Kوحزب 



 

 
 
 

332] (98) 8دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية            
] 

تركني، و ن  خالفنات سياسنية تمخضت    شر   مي  في فاات المجتمع ال
جدية مع حلفات تركيا ال نرذيي ، و ن  مشنكالت متزايند   لن  صنعيد السياسنة 

حننرب الدولننة التركيننة ضنند مقنناتلي حننزب  إ فضننال  نن   (17)الخارجيننة التركيننة
P.K.K    ملينننارات دو ر سننننوياا، وتعننند هننن    8يقنننل  ننن   تكلنننل الدولنننة منننا
اد  الن   يتنراو  منن  سننوات ذني  مسنذذات التضنخم ا قتصن أهم إحدىالكلفة 

 .(10)سنويا 71-311%
 آ اروذعد تولي ميخاايل اورذاتشول  السلطة في ا تحناد السنوفيتي فني 

حننندوم تطنننورات  إلننن  أدتظ نننرت مت ينننرات سنننوفيتية جديننند  و المينننة  3283
ذنندا   نند جدينند لالتحنناد  إ ، والدوليننة، اإلقليميننةم مننة فنني السياسننة السننوفيتية 

ولننم يعنند قننو   (19)ر  كقننوى  ظمنن ، فقنند اخنن  هنن ا النندور يتراجننعالسننوفيتي ودو 
واخنن  هنن ا  (13) ظمنن  وصننار ا تحنناد السننوفيتي تواجنن  مت يننرات دوليننة جدينند 

الدور يتراجع في شكل انسحاب    قياد  النظام الدولي ذا تراف  ذعندم القندر  
 لننن  ا سنننتمرار فننني سنننذا  التسنننلص، وتقنننديم تنننناز ت فننني ذعنننض الصنننرا ات 

وفننني كنننانو   (11) ننن  حالنننة مننن  المت ينننرات ا يدولوجينننة واإل نننال ، قليمينننةاإل
تركينا،  إلن قام رانيس النوزرات السنوفيتي نيكنو س يتخنول ذزينار   3283 األول

ذعنند توقيعنن   لنن  وثنناا  التعنناو  التجننار  والعلمنني والفننني، النن   يمتنند  أكنند إ 
فرصنننة  لننن  انننن  )يجنننب ا  نسنننت ل كنننل  3221ول اينننة  نننام  3281مننن   نننام 

للتقنننندم حثيثننننا نحننننو توطينننند  القننننات حسنننن  الجننننوار ذيننننننا، وا  الوثنننناا  التنننني 
المتي  ال   ستقام  لي  صرو  تعاوننا فني المسنتقذل(   األساسوقعناها تمثل 

هنن   الوثنناا  سننتجعل تركيننا اقنندر  إ ورد  لينن  راننيس الننوزرات التركنني قننااال )
وا   القتننننا سنننتتخ   لننن  تطنننوير  القات نننا منننع جارهنننا ا تحننناد السنننوفيتي... 

، (11)ولمصنلحة كنال الطننرفي ( األمندطوينل  أسناسطنورا من  الديناميكينة  لن  
 إ اد كما قام ميخاايل اورذاتشول ذطر  سياسة سوفيتية جديد  قاامة  ل  )

 .(16)دولة كردية مستقلة إقامةوالمكاشفة والمصارحة( ولم ي يد  الذنات
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مفاهيم لحل المسالة  األتراك   ل  الصعيد الداخلي فقد طر  المفكرو  أما
 3281الثقافية والسياسية التركينة  نام  األوساطالكردية في تركيا فقد استقذلت 
كانننننت مجلننننة  ألن ننننا( ذكننننل ترحنننناب ومننننود  9111صنننندور مجلننننة )نحننننو  ننننام 
 األتننننراك، ويحررهننننا نخذننننة منننن  المناضننننلي  وأذحاث نننناموضننننو ية فنننني دراسننننت ا 

اسننتقطذت، ومننن  صنندور  ننددها  فإن نناك المعننروفي  ذميننول م ا شننتراكية، ولنن ل
جميننننننع المعنينننننني  ذشنننننن و  السنننننناحة السياسننننننية والثقافيننننننة وا جتما يننننننة  األول

وا قتصننادية والفنيننة ذحيننم انندت ذعنند وقننت قصننير   اننن  للمثقفنني   ن ننا، 
 آراتذاسننتطالغ  3287 آب 2الصننادر فنني  19ا تذننارا منن  العنندد  اذتنندأتوقنند 

لكرديننة فنني تركيننا منن  خننالل العنننوا  التننالي حننول المسننالة ا األتننراكالمفكننري  
 ننن  المفكننري  والكتنناب  أجنناب)حننل المسننالة الكرديننة القننرار الصننعب(، والنن   

ومن م محمد  لي ايذنار رانيس حنزب العمنال ا شنتراكي سناذقا، والمفكنر منراد 
ذلكننننة، والفنننننا  ايميننننل صننننانداذجي، والكاتننننب اواننننور مومجننننو، والفنننننا  يلمنننناز 

ننار، اوسننلوار، والكاتننب ا جميعننا ذننا   أكنندوا إ حمنند صننارب، ومحمننود التننو  ا م 
موجود  في تركيا، وا  ل م ل ت م وتراث م الخاف، ووجودهم  أقليةهم  األكراد

القنننومي، وانننن  يجنننب حنننل المسنننالة الكردينننة  ننن  طريننن  ا  تنننرال ذوجنننودهم 
، ومنننن  ثنننننم منننننح م حقنننننوق م الثقافيننننة والذرلمانينننننة ضننننم  الوحننننند  أو القننننومي 
قامت  إ الرسمية التركية،  األوساطسلذيا في  أثراا  األجوذةوكا  ل    التركية، 
المجلة من  السنو  ثنم تقنديم كنل من   أ دادالتركية ذجمع كافة  األم سلطات 

محكمة ام  الدولة في  إل الكاتذي  اليساريي   زيز نسي  ومحمد  لي ايذار 
ر المجلة وفن  استانذول، فضال    فاطمة يازجي المدير  المس ولة    تحري

م  قانو  العقوذات التركني ذت منة تفرقنة الصنل  3.9الفقر  الثالثة م  الماد  
3287ايلنول  93النوطني و لنك ذتناريت 

الذنارز   لنن   األخنرى األمثلنةومنن   (10)
 إسننما يلننن كر اختصاصنني العلننوم ا جتما يننة  أ يمكنن   األشننخافهنن  ت 

فا      المسالة الكردية سنة لد 911ذشيكجي ال   حكم  لي  ذالسج  لمد  
 .(19)في كتاذات  السسيولوجية )ا جتما ية(
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تننننم تشننننكيل مجلننننس العمننننل التركنننني السننننوفيتي  3287ففنننني تشننننري  الثنننناني 
، وتسنن يال لحركننة التذننادل .328 لنن  تنفينن  ا تفاقيننة التجاريننة لعننام  لإلشننرال

يننة افتتننا  ذواذننة )سننارب( الحدود 3288 آب 30التجننار  ذنني  الذلنندي  تننم فنني 
ذي  الذلدي  لتامي  النقل الذر  ذي  الذلدي ، وتس يل  ملية التصندير ذين منا، 
كمننننا قننننام ا تحنننناد السننننوفيتي ذافتتننننا  مكتننننب )مصننننرل الشنننن و  ا قتصننننادية 
الخارجيننة( السننوفيتي فنني اسننتانذول، و ننرض ا تحنناد السننوفيتي  لنن  مصننرل 

، ووافن  3288( التركني فنتص مكتنب لن  فني موسنكو فني تشنري  الثناني أمنالك)
المصنننرل التركننني  لننن   لنننك، كمنننا تنننم التوقينننع  لننن  ذروتوكنننول تجنننار  فننني 

اجتمنناغ اللجنننة ا قتصننادية المشننتركة فنني موسننكو  أثنننات 3282تشننري  الثنناني 
مليننو  دو ر  131تع ندت تركيننا ذموجذنن  مننص ا تحنناد السننوفيتي قرضنا ذقيمننة 

ي فنننني مشننننرو ات صنننننا ية منننن  قذننننل القطنننناغ الخنننناف التركنننن إقامننننةلتمويننننل 
مصننننانع للمننننواد ال  اايننننة والجلننننود والسننننلع  إقامننننةا تحنننناد السننننوفيتي تتضننننم  

 .(18)ا ست الكية
وفنننني ذدايننننة مرحلننننة الذنننننات المعروفننننة  الميننننا ذننننن )الذيروسننننترويكا(  صننننر  
مسنن ول كذيننر فنني وزار  الخارجيننة السننوفيتية قننااال )لننيس لنندينا أ  مشننكلة مننع 

التنني قننام ذ ننا الطرفننا  التركنني  تركيننا( وكننا  هنن ا الننرأ  هننو حصننيلة الج ننود
والسوفيتي، وفي مرحلة الستينات كانت تركيا قد تع دت ضرور  ت ير التوجن  

 األطلسننني، وحلنننل شنننمال األمريكينننةالجاننننب نحنننو الو ينننات المتحننند   أحننناد 
يتضنم  سياسنات متعندد  الجواننب ذتطذذنع العالقنات  آخنرتوجن   إلن )النناتو( 

وكنننن لك دول الجننننوار وذضننننمن ا ا تحنننناد  ،واآلسننننيو  األفريقننننيمننننع العننننالمي  
كننا  ا تحناد السننوفيتي يننزود  3217السنوفيتي، وطذقننا لالتفاقيننة المعقنود   ننام 

 إلنشناتللمسنا دات الفنينة الالزمنة  إضنافةتركيا ذنالتج يزات والمعندات التقنينة 
استثنااية لالقتصناد التركني  ذأهميةم سسات ذنات  ديد ، والتي كانت تحظ  

وثيقننة  ننام  أسنن مت القننات حسنن  الجننوار، وقنند  إقامننةتضننم  الم 3279 ننام 
السياسننية فنني تطننوير العالقننات الثناايننة، لكنن  الوضننع ت يننر فنني مطلننع  3278



 
   

  [338]       سويدانيالحامد محمد  د.                                    ..الكردستانيقضية حزب العمال 

 قنند التسننعينات اثننر تفكننك ا تحنناد السننوفيتي وظ ننور الجم وريننات السننوفيتية 
  .(17)المستقلة

رفننت كانننت تركيننا هنني الدولننة األولنن  فنني العننالم التنني ا ت 3223وفنني  ننام 
ذاسنننتقالل وسنننياد  جم ورينننات ا تحننناد السنننوفيتي السننناذ  فننني القوقننناز، وآسنننيا 
الوسنننط ، وذ ننن ا الخصنننوف كاننننت ذعنننض وسننناال اإل نننالم فننني دول ال نننرب 
 حظننت ذننأ  تركيننا مننع األخنن  ذنظننر ا  تذننار  القت ننا مننع ا تحنناد السننوفيتي 

فقننة فنني  لننك الوقننت ذاسننتطا ت ا أ  تقننوم ذ نن ا العمننل ذعنند حصننول ا  لنن  موا
مننن  النننرايس السنننوفيتي آنننن اك ميخااينننل اورذاتشنننول وهكننن ا ظ نننر توجننن  فننني 
السياسنننة الخارجينننة التركينننة هنننو تطنننور العالقنننات منننع الجم ورينننات المسنننتقلة 

 .(10)حديثاا    ا تحاد السوفيتي
   4888 -4884والعالقات التركية الروسية  P.K.K: حزب المحور الثالث

مننع تفكننك  التركيننة الروسننية لتحننول منناوكننا  متوقعنناا أ  تخضننع العالقننات 
، وذداينننننة تحنننننول جديننننند فننننني 3223واخنننننر  نننننام آا تحننننناد السنننننوفيتي السننننناذ  

اإلمكانات اإلقليمية  تجاهات السياسة الخارجية التركية الروسنية، لقند أ قنب 
تفكنننك ا تحننناد السنننوفيتي انننندفا اا متذننناد ا نحنننو نشننناط دذلوماسننني ذننني  تركينننا 

وقيننع الطننرفي   لنن  معاهنند  الصننداقة والتعنناو  ذنني  وروسننيا ا تحاديننة تننوج ذت
، وقنننند خنننندمت هنننن    المعاهنننند  3229أيننننار  93تركيننننا وروسننننيا ا تحاديننننة فنننني 

النندولتي  ألن ننا شننكلت أساسنناا قانونينناا للعالقننات الثناايننة ذنني  الذلنندي ، وسننعت 
واستمرت  (19)إل داد وترتيب أسس إستراتيجية  ستمرار تحس  ه    العالقات

الروسننية  لنن  نفننس الخننط السنناذ  فنني تعامل ننا مننع المسننألة الكرديننة،  السياسننة
ففنننني تصننننريص لسننننفير روسننننيا فنننني تركيننننا )ألذننننرت تشننننيرني ( أكنننند أ  روسننننيا 
ا تحاديننة تنند م ذشننكل تننام وحنند  األراضنني التركيننة، وأن ننا   تقننيم أ   القننة 

وتننندي  أنشنننطت  ، وجننندير ذالننن كر أ  وزار  الخارجينننة  P.K.Kمننع تنظنننيم حنننزب 
تنظنيم  P.K.Kتركينة اسنتد ت السنفير الروسني لذينا  موقفن  من   نزم حنزب ال

 P.K.Kمنن تمر كننرد  فنني موسننكو، إ  أ لنننت لجنننة كردسننتا  التاذعننة لحننزب 
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فننني موسنننكو،  3229شنننذاط  99ذنننأ  المننن تمر تنننم  قننند   فننني ينننوم الثالثنننات فننني 
وتعتذنننر  الخطنننو  األولننن  لترسنننيت العالقنننات، والتفننناهم ذننني  الحكومنننة الروسنننية 

 .(13)وأن  سيتمحور حول تاريت كردستا  والتطورات الراهنة P.K.Kحزب و 
وفنني الحقيقننة أ  روسننيا ذنندأت ذإتذنناغ سياسننة تقننارب مننع أكننراد تركيننا فنني 
سننيا  مننا تتطلذننن  المصننلحة الروسنننية ذاسننتخدام كننل أورا  القنننو  الممكنننة فننني 

د الم تمر التنافس ذين ا وذي  تركيا  ل  آسيا الوسط  والقوقاز والذلقا ، و ق
الكننرد  فنني موسننكو ذر ايننة رسننمية منن  وزار  شنن و  القوميننات، ود ننا الذيننا  

إقامنة  القنات رسنمية منع الحركنة الكردينة  لن   إلن الختامي للم تمر روسنيا 
أسننناس تطننناذ  المصنننالص، وقننند أثنننار هننن ا المننن تمر مخننناول فننني تركينننا التننني 

حنننننزب مننننع  طالذننننت القينننناد  الروسننننية ذوقننننل د م نننننا أو إقامت ننننا أل   القننننة
P.K.K وراننننم  لننننك اسننننتمر التقننننارب ذنننني  حننننزب ،P.K.K وروسننننيا وتكننننررت ،

ومن  ذين نا الذرلمنا  الكنرد   نام  P.K.Kحزب اللقاتات الثنااية، واجتما ات 
 .(11)في موسكو 3223

ويننرى الذاحننم أ  المسننألة الكرديننة وقعننت ضننحية اد نناتات النندول الكذننرى 
 لننك فالنندول الكذننرى تسننتخدم  لحل ننا ومنن  هنن   النندول روسننيا لكنن  األمننر ايننر

ومنن  ثننم  األكننرادالمسننالة الكرديننة ورقنن  ضنن ط  لنن  النندول التنني يعنني  في ننا 
مكاسب اقتصادي  أو سياسية أو مساومات  لن   أ طيتالتنازل  ن ا إ ا ما 

سننذيل المثننال حننم تركيننا  لنن  وقننل د م ننا للشيشننا  مقاذننل التخلنني الروسنني 
 كما سنرى  حقاا.  P.K.K   د م 
العالقات السياسية ذي  تركيا وروسيا ا تحادينة تنوتراا ملحوظناا ذني  ش دت 

ذسننذب  نندد منن  المشنناكل أهم ننا الحننرب فنني الشيشننا ،  3222-3223 ننامي 
المحظور في تركيا، وكمحصلة ل لك  P.K.Kوقتال تركيا ضد  ناصر حزب 

أضننننننحت مسننننننألة مننننننا يوصننننننل ذننننننن)اإلرهاب( ل  رأس جنننننندول األ مننننننال فنننننني 
والننروس خننالل هنن    السنننوات،  األتننراكة ذنني  المسنن ولي  ا جتما ننات الرسننمي

فقننند كاننننت روسنننيا ا تحادينننة فننني هننن    المرحلنننة تعطننني د مننناا سياسنننياا، وتنننوفر 



 
   

  [321]       سويدانيالحامد محمد  د.                                    ..الكردستانيقضية حزب العمال 

، وتستضننيل م تمراتنن ، واجتما ننات قادتنن  P.K.Kمننال اا آمننناا لعناصننر حننزب 
فيما كانت تركيا تقدم د ماا للمسلحي  الشيشا  في قتنال م ضند روسنيا، ول ن ا 
كاننننت هنالنننك ات امنننات متذادلنننة ذننني  الننندولتي  حنننول انت ننناك كنننل دولنننة لسنننياد  

، ول ننن ا نجننند أ  ا جتما نننات (11)الدولنننة األخنننرى وسنننالمة أراضننني ا اإلقليمينننة
لي الذلنندي  فني النصنل الثناني منن   قند التسنعينات أكنندت الرسنمية ذني  مسن و 

 ل  احترام الذلدي  لسالمة األراضي اإلقليمية لكل من ما، وهو ما كا  يعني 
 ننندم تننندخل تركينننا فننني الشننن و  الداخلينننة لروسنننيا ا تحادينننة، وذنننالعكس  ذنننر 

  نالمسنلحة للدولنة األخنرى، وضمننتجننب كنل من منا تقنديم النند م للمجمو نات 
 Tansoو تشننيللر نة )تانسنننيا  جنناتت زيننارات وزيننر  الخارجيننة التركيننهنن ا السنن

Ciller  ) للتأكينند  لنن  هنن   المسننناال،  3227و 3221ي  ننام نو فنننموسكنن إلنن
فيكتننور )لموسننكو، ولقاتهننا ذننرايس الننوزرات الروسنني  3221ففنني زيارت ننا  ننام 

يف ينننني )ووزيننر الخارجينننة الروسننني  (Viktor Chernomyrdinتشننيرنوميرد  
أ لنننننت ذننننأ  كننننل منننن  تركيننننا وروسننننيا  (Yevgeny Primakovيمنننناكول  ذر 

، وخننالل زيارت نننا (16)ا تحاديننة تحترمننا  سننالمة األراضننني اإلقليميننة للنندولتي 
حاولننت وزيننر  الخارجيننة التركيننة تشننيللر ونظيرهننا  3227الثانيننة لموسننكو  ننام 

الروسننني ذريمننناكول إ طنننات ا نطذننناغ أمنننام وسننناال اإل نننالم ذنننأ  الخالفنننات 
 .(10)السياسية ذي  تركيا وروسيا ا تحادية لم تعد حاد 

 P.K.Kإ  أسنننننقطت  ناصنننننر حنننننزب  P.K.Kوتصنننننا دت أ منننننال حنننننزب 
ممنا  (7سنام )طاارتي هليكوذتر تركيتي  في شمال العنرا  ذاسنتخدام صنواريت 

وجن   3227ضاذطاا وجندياا، وفي السنادس من  تمنوز  (318)مصرغ  إل أدى 
م رااسننة األركننا  التركيننة  إ  سننتة دول تتصنندرها )اوزال اوزاسنناك( أمنني   ننا

سوريا ثم إيرا  واليونا  وصرذيا وقذرف اليونانية وأرمينيا قامت ذتزويد حزب 
P.K.K  ذ     الصواريت، وتدريذ م  ل  استخدام ا، وا   هن  ت منا ينزال لندي م

 .(19)( صاروخاا م  ه ا الطراز11)
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ي  تركينا وسنوريا وصنل في نا تفجنرت أزمنة حناد  ذن 3228وفي تشنري  األول 
حافنننة المواج ننننة العسنننكرية ذسنننذب الت ديننندات التركيننننة  إلننن التصنننعيد العسنننكر  

فنني سنن ل  P.K.Kذتوجينن  ضننرذات  سننكرية لسننوريا سننوات ذقصننل مواقننع حننزب 
 .(18)الذقاغ اللذناني أو تدمير ذعض األهدال العسكرية السورية
حثنننت  3228 /31 /1أمننا الموقنننل الرسننمي الروسننني منن  هننن    األزمننة ففننني 

الحكومة الروسية كالا م  تركيا وسوريا  ل  إجرات محادثنات لتخفينل التنوتر 
ذين ننا، وجننات فنني ذيننا  لننوزار  الخارجيننة الروسننية منحنن  فنني موسننكو منز جننو  
لتنندهور الموقننل ذنني  هنن ي  الذلنندي  فنني منطقننة قريذننةم منن  الحنندود الجنوذيننة 

قياد  تركيا وسوريا التحلي ذضذط  لروسيا وراذطة الدولة المستقلة )إننا نناشد
النفس، وحوار سياسي في أسرغ ما يمك  م  أجل وقنل ا ت امنات المتذادلنة 

 .(67)لتحسي  العالقات الثنااية والوضع في المنطقة ككل
أكنننندت مصننننادر تركيننننة أ  تقنننندماا ملموسنننناا تحقنننن  فنننني  3228 /31 /93وفنننني 

فني مقنر الشنرطة التركينة فني  األتنراكاجتما ات المس ولي  األمنيي  السوريي  و 
منطقنة )سنيحا ( قنرب مديننة )أضنننة( المتاخمنة للحندود المشنتركة، وكشننفت أ  
مفتشننننني  أتنننننراك سنننننيزورو  دمشننننن  واألراضننننني السنننننورية للتحقننننن  مننننن  صنننننحة 

( قننند خننننرج أوجننننال ) ذننند اهلل  P.K.Kالتأكيننندات السنننورية منننن  أ  ز نننيم حننننزب 
قننرات للحننزب، وفنني هننن ا من ننا، وفنني الوقننت نفسنن  تنننم التأكنند منن   نندم وجنننود م

يتضنم  وصننل  3228التركينة أ  اتفننا  أضننة  ننام  (A.TV)الوقنت ذثنت قنننا  
 .(60)ذأن  منظمة إرهاذية P.K.Kسوريا لحزب 

 ن  مسن ولي  فني  New York Timesولقند نقلنت صنحيفة نيوينورك تنايمز 
  المخناذرات األمريكنا  راقذنوا مذاشنر وضنذاط   اإلدار  األمريكية ذنأ  الدذلوماسنيي

فننور خروجنن  منن  سننوريا ثننم لجوانن    أوجننال تحركننات  3228مننن  تشننري  األول 
روسيا ا تحادينة، وانتقالن   ذنر دول أورذنا ال رذينة، وذحسنب الصنحيفة فنإ   إل 

، (69)أوجننال األمريكننا  حنن روا نظننراا م الننروس واألورذيننو  منن   واقننب حمايننة 
خنرج من  سنوريا   أوجنالكما أ ل  رانيس النوزرات التركني )مسنعود يلمناز(  أ  
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وهنننو موجنننود فننني أحننند ضنننواحي موسنننكو لكننن  الخارجينننة الروسنننية أوضنننحت أ  
 .(63)ليس لدي ا معلومات ذ  ا الصدد

 /31 /33كما أ ل  السفير الروسي لدى تركيا )الكسندر ليذيديل( في يوم 

فنننني أراضنننني ا، ورداا  لنننن  مننننا أوردتنننن   أوجال أ  روسننننيا   ترحننننب ذنننن 3228
 P.K.K   مصادر إسراايلية ومصرية أ  ز نيم حنزب  الصحل التركية نقالا 

ما يفعل  وهو ليس موضع  أوجال موجود في روسيا قال ليذيديل )ليس لدى 
أ  مسن ول رفينع  إلن ترحيب في روسيا(، ونسذت صنحيفة )راديكنال( التركينة 
قنند يكننو  فنني  أوجننال فنني ج نناز ا سننتخذارات اإلسننراايلية )الموسنناد( أكنند أ  

مصنننادر دذلوماسنننية مصنننرية أ   إلننن سنننذت صنننحيفة )ميلينننت( روسنننيا، ذينمنننا ن
وجنند ملجنننأ  فنني روسنننيا، فقنند نفننن  السننفير الروسننني لننندى  P.K.Kز ننيم حنننزب 

 3228 /31 /32رااسة مجلس الوزرات التركينة ذتناريت  إل تركيا ذعد استد اا   
فننني األراضننني الروسنننية أو أ  تكنننو  موسنننكو  P.K.Kأ  يكنننو  ز نننيم حنننزب 
ضي ا، وقال أ  حكومتن  سنتقوم ذمذنادر  لتخفينل التنوتر ستسمص ل  ذدخول أرا

 ندم السنما  لنز يم  3222 /3 /38، كما تع دت روسيا ذتناريت (61)ذي  الذلدي 
الكنرملي    إل ذدخول أراضي ا، ونسذت وكالة األنذات الروسية  P.K.Kحزب 

أراضني  إلن  ذر  أوجال أ  السلطات تتحق  م  المعلومات التي أفادت أ  
معلومننننات نشننننرت ا  3222/ 3 /91كمننننا نفننننت الخارجيننننة الروسننننية يننننوم  روسننننيا،

يختذنننن  فنننني قا نننند  فنننني )نذجننننني  أوجننننال صننننحيفة )حريننننت( التنننني قالننننت أ  
 .(61)كم شر  موسكو (11.)نوف ورود(  ل  مسافة 

تحننننندم رانننننيس النننننوزرات التركننننني )ذولنننننند أجويننننند( أمنننننام  3222وفننننني  نننننام 
لنن و اإل المينني  والمصننوري ،  ا سننتخذارات التركيننة )أتاصننو جانذنن  مستشننار  ا 

الحادينننة  شنننر  صنننذاحاا قنننااالا )أ  النننرأس  إلننن كنننو ( وكاننننت السنننا ة تشنننير 
في تركيا قند ألقنيا القنذض  لين  ، ولقند قلننا مسنذقاا ذنأ   P.K.Kالمدذر لمنظمة 

دولتنننا سننول تسننتطيع القننذض  لينن  فنني أ  مكننا  يكننو ، وذنن لك فننإ  الدولننة 
الن   طنرد من  كنل دول العنالم لنم يجند  جال أو التركية قد أوفت ذو دها، وا   
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العدالننة التركيننة المسننتقلة منن   إلنن نفسنن  إ  فنني أحضننا  تركيننا، وسننول يقنندم 
 .(66)أجل محاسذت   ل  ما قام ذ  م  األ مال

اتسنننم موقنننل الحكومنننة  أوجنننال اهلل  ذننند P.K.Kوذعننند ا تقنننال ز نننيم حنننزب 
 أوجنال األولن    تقنال الروسية منن  الذداينة ذنال موض والتنردد فمنن  اللحظنات 

قننند دخنننل  أوجنننال أ لننننت السنننلطات الروسنننية أن نننا لنننم تجننند أينننة أدلنننة  لننن  أ  
إيطالينا، وقند صنر  رانيس ج ناز المخناذرات  إل روسيا، وأقام في ا قذل وصول   

روسيا، إ ا أنن  لنم يكن  ذينن م أحند  إل  األكرادالروسية قول  )لقد دخل  دد م  
فنني كينيننا، واحتمننال  P.K.K تقننال ز ننيم حننزب (، وأضننال ذننأ  اأوجننال ذاسننم )

كونننن  قادمننناا مننن  موسنننكو هنننو واقنننع   يمكننن  إنكنننار  )إ ا أنننن  لنننيس للمخننناذرات 
الروسننية و  الحكومننة الروسننية أو أ  ج ننة رسننمية  القننة ذنناألمر( مضننيفاا أ  

إيطالينا وذنأ  )هن    ليسنت  إل قد استخدم جواز سفر مزور  ند دخول   أوجال 
، ويذندو تصنريص (60)ذل مشكلة ذالنسذة للج ات الرسمية التركينة(مشكلة الروس 

المسننن ول الروسننني ذعينننداا  ننن  الحقيقنننة، ويتنننناقض تمامننناا منننع المعلومنننات التننني 
مذاشننر ، فقنند  كننر  أوجننال قنندم ا راننيس الننوزرات التركنني للصننحفيي  ذعنند ا تقننال 

لجمعنة أ  السفير الروسي في أنقر  )الكسنندر ليذينديل( اتصنل ذن  صنذا  ينوم ا
( يطلنننب مو نننداا لتسنننليم رانننيس أوجنننال )الينننوم الننن   ا تقنننل فيننن   3222 /9 /91

الحكومننننة التركنننني رسننننالة منننن  نظيننننر  الروسنننني )يف يننننني ذريمنننناكول( و كننننر أ  
اننادر روسننيا ليلننة الخمننيس  أوجننال السننفير الروسنني أذل نن  خننالل ا جتمنناغ أ  

وسننننية، وا   رومننننا  لنننن  مننننت  طنننناار  تاذعننننة للخطننننوط الجويننننة الر  إلنننن متوج نننناا 
أراضنني ا، ويعننزز هنن ا الكننالم مننا  إلنن الحكومننة الروسننية لنن  تسننمص لنن  ذننالعود  

فنني مقاذلننة لنن  مننع صننحيفة )كوميرسننانت( الروسننية منن  أننن  جننات  أوجننال  كننر  
روسننيا فنني أوااننل تشننري  األول ذعنند أ  ضنن طت تركيننا  لنن  سننوريا ذشنند   إلنن 

)كننا   لنننك  ننندما كنننا  الصننحيفة قنننااالا    أوجنننال لطننرد   منن  أراضننني ا، وأذلننغ 
رايسننكم )ذننوريس يلسنن (  مريضنناا ممننا جعننل الكلمننة األخيننر  لذريمنناكول النن   

 .(69)منح  ح  اللجوت السياسي في روسيا أوجال قال ) ( ذقو  لطلب 
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وقنننند شنننن دت العالقننننات التركيننننة الروسننننية تحسننننناا ملحوظنننناا فنننني المجننننا ت 
السننننادس  شننننر منننن   الدذلوماسننننية وا قتصننننادية أواخننننر  قنننند التسننننعينات ففنننني

قام رايس الوزرات التركي ذولنند أجويند ذزينار  رسنمية  3222تشري  الثاني  ام 
روسيا، وتم توقيع سلسلة م  ا تفاقيات ذي  تركيا وروسيا ا تحادينة من   إل 

ذين ا اتفاقية التعاو  المشترك لمكافحة ما يسم  ذنن )اإلرهناب( واتفاقينة أخنرى 
ذإنشنننات منننا سنننمي ذمشنننروغ )خنننط أناذينننب السنننيل حنننول التنننزام الطنننرفي  رسنننمياا 

 .Blue Straem Pipeline)(68)األزر  
 الخاتمة

تذننننني  مننننن  خنننننالل دراسنننننة قضنننننية حنننننزب العمنننننال الكردسنننننتاني، وأثنننننر  فننننني 
مجمو ننننة منننن  ا سننننتنتاجات التنننني  3222-.328العالقننننات التركيننننة الروسننننية 

ة توصنننننل إلي نننننا الذحنننننم من نننننا أ  المسنننننألة الكردينننننة فننننني تركينننننا كاننننننت ضنننننحي
للشننننعارات والو ننننود التنننني لننننم تتحقنننن  التنننني قطع ننننا مصننننطف  كمننننال أتنننناتورك 

ذإ طناا م الحقنو  السياسنية والثقافينة ذعند ا نت نات من  حنرب  األكنرادللز مات 
، وراننننم أ  إقامننننة دولننننة كرديننننة فنننني جنننننوب شننننر  3232ا سننننتقالل التركيننننة 

ي  فني ذي  تركيا والحلفات المنتصنر  3291األناضول أثيرت في معاهد  سيفر 
منننننن  ا تفاقيننننننة  .1و  11و 69الحنننننرب العالميننننننة األولنننننن ، إ  نصننننننت الذنننننننود 

المنن كور   لنن  إقامننة كيننا  قننومي كننرد  فنني جنننوب شننر  األناضننول، إ ا إ  
التني  3291مصطف  كمال نجص في إذدال معاهد  سيفر ذمعاهد  لنوزا   نام 

لننت تجاهلننت الحقننو  القوميننة الكرديننة، إ ا تخلنن  مصننطف  كمننال  ننن م، وتخ
كننن لك الننندول الكذنننرى  ننن  و ودهنننا فننني حننن  تقرينننر المصنننير لألكنننراد، وذقينننت 

 ل  أن م مواطنو  م   األكراد إل المناط  الكردية متخلفة وفقير ، وقد نظر 
إنكننار وجننود أكننراد فنني تركيننا أصننالا،  إلنن الدرجننة الثانيننة   ذننل وصننل األمننر 

 أتراك الجذال(.في  لك الوقت اسم ) األكراد ل   األتراكوأطل  الز مات 
في تركيا واإلذقات  ل  مناطق م متخلفة  األكرادإ  السياسات التركية تجا  

ا نخراط في المنظمات اليسارية والماركسنية  إل  األكرادوفقير ، دفعت ذعض 
فقنند وجنندوا فنني هنن    األيدلوجيننة حننالا لمشنناكل م ومنن  هنننا جننات تأسننيس حننزب 
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ورفاقنن ، كنن لك توصننلت الدراسننة  ال أوجنناهلل  ذنند العمننال الكردسننتاني  لنن  ينند
أ  ا تحننناد السننننوفيتي السننناذ  لنننم يكنننن  جننندياا فننني تذننننني ود نننم المسننننألة  إلننن 

مننح م الحقنو   األكنرادالكردية في تركيا فقط ويطالب الدول التي يسك  في ا 
الثقافية والل وية م  منطل  حقو  األقليات، وطالما حرف ا تحاد السوفيتي 

ة والسياسية منع تركينا  لن  حسناب المسنألة الكردينة  ل  مصالح  ا قتصادي
راننم أ  حننزب العمننال الكردسننتاني يعتننن  العقينند  الماركسننية اللينينيننة، والتنني 
هننني  قيننند  ا تحننناد السنننوفيتي السياسنننية وا قتصنننادية، وذعننند تفكنننك ا تحننناد 
السننوفيتي، وظ ننور روسننيا ا تحاديننة اتذننع الننروس نفننس السياسننة السنناذقة فنني 

مع المسألة الكردية ذل وصل األمر ذالساسة النروس ذنالرفض وذشند  التعامل 
اللجوت السياسي، وممنا  أوجال اهلل  ذد أكثر م  ايرهم م  الدول  ل  طلب

سنننذ  يتذننني  ذنننأ  المصنننالص الروسنننية فنننو  كنننل ا تذنننار، ومنننا المسنننألة الكردينننة 
سننننوى ورقننننة ضنننن ط  ننننند الحاجننننة تسننننتخدم ا  نننناد   ننننندما تقننننوم تركيننننا مننننثالا 

 ند  المسلحي  الشيشانيي  في قتال م ضد الروس وذالعكس. ذمسا
 أما فيما يخف التوصيات التي أوص  ذ ا الذحم ف ي 

 ل  تركيا وهي دولة تطمص أ  تكو   ضواا في ا تحاد األورذني أ  تكنو  
أكثننر جديننة فنني التعامننل مننع المسننألة الكرديننة، وم ننادر  فكننر  القوميننة والطورانيننة 

همننال األقليننات ال كرديننة واألرمنيننة والعرذيننة والتركيننز  لنن  التنميننة ا قتصننادية وا 
والمواطنننة، ومنننص الحريننات الثقافيننة لألقليننات فنني إطننار الدولننة التركيننة الواحنند  
ف  ا هو السذيل الوحيد  متصاف التوترات السياسية وا جتما ية خاصنة وا   

ول العرذيننة منطقننة الشننر  األوسننط تشنن د ت يننرات سياسننية واقتصننادية ف نن    النند
شنننن دت ت يننننراا فنننني أنظمت ننننا السياسننننية وا قتصننننادية أل  مننننا يسننننم  ذننننن )الرذيننننع 
العرذي( سنول يطنال كثينر من  الندول اينر الديمقراطينة الحقيقنة ذمنا في نا تركينا 
التننني هننني معرضنننة لالنفجنننار العرقننني والطننناافي فننني أ  وقنننت، فاإلصنننالحات 

أيضناا أ    يعتمندوا  األكنراد الحقيقة كفيلة ذتجنيذ ا ه ا ا ن ينار، كمنا أ   لن 
 لنن  النندول الكذننرى وأ  يتنذ ننوا ويسننتفيدوا منن  التنناريت وكيننل أ  النندول ال رذيننة 
ذا ننت المسننألة الكرديننة ذالمسنناومات والمصننالص ا قتصننادية والسياسننية، فضننالا 
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والعننرب فنني التصنند  للنندول  األكننرادو  األتننراك نن  تشننكيل لجنننة منن  المفكننري  
القوميننات وتحنناول ضننرذ ا ذننذعض كمننا  لنن  المفكننري   الكذننرى التنني تثيننر هنن  

والكتنناب أ  يركننزوا  لنن  القواسننم المشننتركة فنني إطننار النندي  اإلسننالمي الواحنند 
 إراقة الدمات. األكرادو  األتراكوالج رافية والمصير المشترك لكي يتجنب 

The PKKIS Problem and its impact on 

Turkish -Russian 1984 - 1999 

 
By:Dr.Hamid M. Taha AL-Sweidany, 

Regional Studies Center, Mosul University. 
 

The problem of the Kurdish Labor party is considered one of the 

most important internal problems for Turkey during 1980's on the 

seeurity and economic levels. AL so, this problem influenced the 

Turkish foreign relations with the regional states. 

lt is illustrated through this study that the Turkish policies 

toward the Kurds in Turkey and keeping their regions in the state of 

underdevelopment moved the Kurds to join the leftist-Marxian 

parties and to use politieal violence. Moreover, the study explained 

how Russia was not serious in supporting the Kurds and that was 

only according to its economic and political interests. 
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 الهوامش
ا دير يا ععع ه 8991نخععع    سعععال ينعععلاه ي،عععميل وا ينل عععع اين اعععع ايالعععمياا ين  ماعععم ين ععع    ي (4)

 .451د. ت( ص  –ن طب لةا )د.م 

ج يد ُ الا كمدس  ن اينكمد: اطه    و اي عة ،عال دانعةا   اع ريت ينلعاللم ينع ط د ينكمدسع   دا  (2)
 .41( ص2222 -ا )ن لن 2ط

 اكمدسعع  نا لمجلععة  مكععة ين اماععم ينعع ط د ينت  ععط  د )يعع  (ا  )ي  ععط ه يألكععميدج ععمير لعع ن  نا  (3)
 .48( ص8912

ا  مكعز 33اص ل  ج ب ينازيا ا  زب ينال ل ينكمدسع   د ين مكعدا دريسع ت يسع ميل ج ةا يناعلد  (1)
 .II( ص 2002 -ينلريس ت ينلان ةا )،غليد

ا دريسععة س  سعع ة ايس ةعع داةا ينلاس ععة ين ب    ععة ن  اععما يألكععميدلبععلينم له س سععل  ا كمدسعع  ن ا ( 5)
 .420( ص4810 -ا )، مات4ط

ا ن لزاعععل ا  عععم: م. ا يراعععةا ينل ععع نة ينكمداعععة III ا  عععزب ينالععع ل ينكمدسععع   د... ص يناعععزيا  (6)
ا  اس عة يري  ن طب لعةا )ير، ععا 4: ين ض ل اياخت اا لمجلعة لبعل   ع جدا ط4815 -4823
2001.) 

لععزع لبععلينم له ينةعع ا ا ينل عع نة ينكمداععة  ععه اجسععة   ععم ينلاس ععة ينا ععكماة ين مك ععةا  ج ععة  (1)
 .411( ص4888 -ا )ين  لمع435لان ةا ينالدين   سة ين

  .495( ص2003 -ا دير ينللى ن طب لة اين اما )، مات4ي،ميل و ينليس سدا يكميد لمك  ا ط      

يعد لمك ع ا انلاعال لالسع ت ك  عمع  عء رلسع   ينااع يم ينكمداععة  يألكعميدسعا ل ، عمين: لع    عل  للع    (*)
 ةععع ن  لج راعععة كب عععمعا الععع    عععل لععع    ينطما عععة  اااعععل ، عععمين  عععه ذا  ين تععع ذ ين يسعععء اال  ععع 

ا 4825ين  اب لاةا س د ي  ت ضة    اة ضل يناك  ة ين مك ة يد   ط ة لما يأل  ض ل يد ل م 
إاّ  ن  ةععطتك كلعع ل للكععه  ععه ين ضعع   ل ععك لععاست يا  ت ضععة ، سعع خلي الت  سعع ن ب س سعع ة ن لاسعع  

يم  للعع   ل عع  يا  ت ضععة ا عع سو يناعع   اسععل للكععه ينجعع ك ين مكععدا ا اعع كو ياسعع  الل  ععه إلععل
 سا ل.

ا رسعععع نة 4829 -4823س سععععو ينجل  ععععدا لطعععع ريت ايلج لعععع ت ين   سععععة ينليخ  ععععة يععععد لمك عععع   -     
 .435 -432(ا ص4895  ج   م غ م   ا رع )ج  اة ،غليد: 

ي  عع ن ين ج ععة ين  راععة يار   ععة: )ينط لعع  ا(:  ععزب س  سععد  عع ر  يلعع ميكد يس ععال كما عع  ، ر   ك  (*)
ا ن ععلي ع لععه يناععاب يار  ععد ينلضععطسل  ععه سبععع 4980اسععب   ن  اراعع ن اسعع ل ن  يي راعع ن سعع ة 

 ين  ط ت ينا ل   ة. 
  http://ar.wikiped.orh/wiki ينل س لة ينامع )ااك ب لا ( -     

http://ar.wikiped.orh/wiki
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  ،عع ا ينلمكعز ين  عع يد ينام،عدا )4لعة   عع ه للعما ط ل عل ،ع   رسععالنا لع را  لمك ع  ينلا صععما لمج (8)
 .58-59( ص 2008 -ظبد

ا دير سمطبعععة ن  اعععم 4ي  ععب را،ععع  ا لمك ععع  ايناعععما يااسعععيا لمجلعععة   خ ي عععع  جعععو خععع ر ا ط (40)
 .12( ص4883 -اين    ق ايا،ا ثا )، مات

سعععع  ا ب رلععععل لبععععلينج  ع  ةععععطتكا لجم،ععععة  ععععزب ينالعععع ل ينكمدسعععع   د يععععد لمك عععع  )صععععميع يا (44)
يععد يناعع نو ين  نععوا  جل لععة  ععانت ها  يألس  عع تايا تةعع ل( يععد ك عع ب ين  ععلع ين ط  ععة ا اععك ة 

 .443(ا ص4898 -)،غليد

يعد يسعط ب لا ين اعق ،للرسعة  الع ر كلع ل يا، ليي عة لع م  4825ياع ر  21، ن ل يج اعل: انعل يعد  (*)
د يسععععط ب ل ا ةععععع ل ععععك يعععع يأل ماك ععععة ععععو ،    اععععة يلعععع ل ركا الخععععم   ععععه ك  ععععة را،ععععمت  4834

ا الععع رك يعععد    ساععع ت اضعععء دسععع  ر لععع م 4811س عععو ين مجلعععة لععع م  يآلديبينبكععع ن را   يعععد 
ا ل نك ري سة  زب ينااب ينجلس ر  ل م 4865 -4864 ا امي ن الع ن    يت ا صب  4864
انغ اعععة  26/4/4811يعععد  يألانعععك عععميتا لعععكع يناك  عععة  6ري  ععع  نععع  ري  لمك ععع    صعععب ا 4812

ااال ي ل  سبمص خالل ري س ال نساس يناك  ةا ي   يناك  عة ين    عة لاعك ي يعد  41/44/4811
ي    42/44/4818 انغ اة 5/4/4819 ايناك  ة ين  ن ة  ه 28/1/4811انغ اة  24/6/4811

ا ايناك  عععععععععة ينخ   عععععععععة 44/42/4888 إنعععععععععك 30/6/4881ينمي،اعععععععععة ي عععععععععل لاعععععععععك ي يعععععععععد 
ا 49/40/2002انغ اعععة  29/5/4888 لاعععك ي ايألخ عععم 29/5/4888انغ اعععة  44/42/4888

إذ اال يج اال  ه ين   ر ين   ر  ين مكد إذ يلبء س  سة ا  ر ين سي  و س م ،  س    زب ين   ر 
 اديه يد ي  مع.  2006لاماه ين   د/ /يأل لينلال ميطدا ل يد يج ال ا م 

- Ridvan Akar– can dündar, Ecevit Ve Gizli arşivi, Baki 2, Imagekitaberi 

yayinlari (Ankara – 2008) s. 42-49. 

ا ،او 4818-4813    لزا ،س  نا ، ن ل يج ال ادارس يد ينا  ع ين   س ة ينليخ  ة ين مك ة  (42)
 .9غ م   ا ر ،ا  ع ينب  وا ص

يععععد يسعععع   ب ل  ععععء ياسعععع  ذ ياردغعععع ن سعععع جم  29/1/2008   ، ععععة لخةعععع ة ن ب  ععععو ، عععع را   (43)
 يد يس   ب ل. DSPن   ر ينلال ميطد ين كمل م ينا م نازب ي

 .51( ص 4895 -ا  خ  ريتا   ا ريت  زب ينال ل ينكمدس   د )د. م  اجالنلبليهلل  (41)
ينلك  ر ،اع ين الع  ياسعو ينامكعد ن علك  ر رلع ل سعزل ينعا   إنكينبا ي   ه: الد ل ل ة   بة 

ي ععدا إا ي ععال س ععع يععد ظععما  لاعع ان  ععء ينامكععة ينكمداععة يععد كمدسعع  ن اسعع ل  ياعع م  ةععطتك ينبم  
ن جل ء ل  صعم لعاس ينل  لعة ك  عي لعا ه ، يكع رس ينل رك ع ة ين      عة الاعل  عه إغ  ضةا اناي ي
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ينلجل لعع ت ينكمداععة ذيت ين اعع ط ينل عع   يععد ينل عع طق ينج  ، ععة اينج  ، ععة يناععمس ة  ععه لمك عع  
 )كمدس  ن لمك  (. 

ا  اس عععة 4ها دريسعععة جغميي عععة س  سععع ةا طي لعععل لبعععلينازاز  الععع دا لمك ععع  يعععد ين عععمن ينااعععما -
 .98(ا ص2044 –  كما  د ن با ث اين ام )ير، ع 

ا يطما ععة دك عع ريع 4898-4818  سععع ينسعع م لبععليل لععزا ينا ععميا ا يناالسعع ت ين مك ععة ياامي  ععة  (45)
 .84( ص2009 -غ م   ا رع )ج  اة ينل صع

ا دير 4لاوا لمجلععة لب ععل   عع جدا طا ينامكععة ينكمداععة يععد يناةععم يناععاآخععمانج   ععد ج  ععع  (46)
 .268( ص4882-ينمي   ن طب لة اين ام )، مات

يال  ة ي  مع يد سماة يا مند ين  ،اة نلا ي ة ياريعة   سمع ه   اجالنيهلل لبل ا انل اجالنيهلل لبل (*)
 سع ة ينجلا ة ين   ي عة ينا ن عة ل عل   كع ن ط نبع  يعد ك  عة ينا ع م ين   إنكي  لك  4819ين مك ة ل م 

 عععه ينك ععع ب   اجعععالنلعععمك ينلريسعععة ، عععبب  اععع طال ين   سعععدا اااعععل  إنعععكج  اعععة ي  عععمعا ايضعععطم 
ين عع    ه ااا بععمس ي ةعع رس س يععل ا تكععم ال ععع  ععزب ينالعع ل ينكمدسعع   د -اينل  ععماه ينل رك عع  ه

 4891ضل يناك  ة ين مك ة   ا لع م  P.K.Kيضال له ينك راز   اس ع يناخة ةا س د لل   ت 
يعععععد  يإلسعععععميي  داينل سععععع د  يأل ماك عععععةنلخععععع ،ميت ين مك عععععة ، ن اععععع ان  عععععء ينلخععععع ،ميت ايل    عععععال ي

   ل   تات ين ع يت ينخ صعة ين مك عة لل  عة يخ ط يعال  عه ينا صعلة ينك   عة   ما،عد  46/2/4888
 .يد ي ل ين ج ن ين مك ة يآلنال  

ين ضععع ل  إنعععكين ععع ل لععع ن ل لععع نا  عععزب ينالععع ل ينكمدسععع   د ين مكعععد  عععه ينكتععع   ينل ععع    -    
 .456( ص2002 -ا )ين  لمع4108ا ينالد39ين  لدا  ج ة ين   سة ينلان ة ن  ة

ا دير يخ ع ن طب لة 4ا   يريت صات ة يد ين   سة اينت  تة اينا  عا ط اجالنلكاي لالث  (41)
 .25( ص4888-اين ام اين   اء )ين    ن

 زال ا  ما ان ل83ينا ميا ا يناالس ت ين مك ة ياامي  ة.. ص (49)

- Hakki Öznur, DERIN SOL, Çatişmalar- Cinayetler- Infazlar, Altan 

Matbua Ltd, 2 Baski (Istanbul-2006) s. 627- 655. 

 .69 -64ا  خ  ريت.. ص اجالن (48)
(20) Orhan koloğlu, Kim Bu? Ecevit, Boyut Kitaplari (Istanbul - 2001) 

s.523. 

يناععزب يناعع  لد  إنععك(: رجععع دانععة اس  سععد سعع ي  د ي   ععب 4892 -4806ن    ععل ،مج   ععة: ) (*)
ا اااععععل سععععكمل م يال يععععد يناععععزب يععععد 4831ا ايصععععب    عععع لليف نخمالعععع   لعععع م 4834لعععع م 

ا،اعععل لا   ععال ي   ععع ف ل  عع  ن اععزب يناععع  لد ين عع ي   دا ي تعععمد  4853 -4854جلس راععة   نععليي   
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ا يل و 4811 ة ن ازب اري سة ينلانة  ا  ل م ينا  يأل   ة،مج   ة ، ن  طة ل ل   جلء يد الس 
 كلال ، نجل د اينلا ي ة ا   ا ة كع لجلال الل   ، ن خط ي ياس ة د ا ال  ااال ينب لين 

 .إسميي عينام، ة يد   يجسة 
- Dictionnarirs Encyclopedique pour tous petit Larousse librairie 114, Paris, 

vie 1981, p. 1186. 

(21) Kolo ğlu, A.G.E, S. 528. 

ا دير 4اين  عع ر ينا لعع  د يععد لمك عع   ععه ين ضعع ة ينكمداععةا ط يإلسععال دان عل رضعع ينا   سععة ين  عع ر  (22)
 .220-248( ص2009 -ين سج ن لريس ت اين ام )  ب 

ل  عععع سعععا ل  اتععع  ا جعععلن  ت ينلج لعععء اينلانعععة يعععد لمك ععع ا ينلاس عععة ينا عععكماة اين   سععع ة  (23)
 .469ص ا(2009 -ز يا  ريت ن لريس ت اينبا ث يالميل ج ةا )ي،  ظبدا  مك4ينا  ةا ط

ا  كلعع دريسع ال يا، ليي عة اين    اعة ادخعع Alaşehirيعد ، علع  4849ك ا ن ياتمن: انعل يعد لع م   (*)
لخععم   ععه  4818ا ايععد سعع ة 4839ينللرسععة ينام، ععة الخععم  ضعع ،ط  يععد صعع ة ينلليا ععة لعع م 

لعع م   ا عع ل 42لعع نك   ةععب ري سععة ياركعع ن ين مك ععةا سعع د ي  ععالب يألك دال ععة ينبماععة ضعع ،ي ركععها 
 . 4898ا،الل  ي  خب ري    ن جلس راة   ك  س اة ااا ال ل م  4890

دك ع ريس غ عم   اع رع   طما عةا 4893 -4815يعد لمك ع   يإلسعال دطالل ا    ينج   دا ين  ع ر  -   
 .439(ا ص4888 -)ج  اة ينل صع

ا  مكععز دريسعع ت 4ا صعع  لة ين ععمير يععد لمك عع  ايناالسعع ت ينام، ععة ين مك ععةا طيهلل  اعع نلبععل جععالل (21)
 .21( ص 4889 -ين  لع ينام، ة )، مات

ا لعمكة ينلطب لع ت ن    اعء 4يعد ين عمن ينااعماها ط ايإلسعالمان ل رضع ينا لمك ع  ،ع ه ينا ل   عة  (25)
 .201( ص 2006 -اين ام)، مات

ب ياردغع ن:  عاذن يسع   ب ل ا اطعو ينةع و يالع ل ركدا لماة لغ  نا ينا   ينعمي   رجعب ط ع (26)
 :ا  م 4892. ان لزال له  تمديت دس  ر 11( ص2044-ا دير ينك  ب ينام،دا )د اق4ط

ا لمجلعععة صعععال  سععع  و ل عععدا يرلععع ة  مكعععز ينلريسععع ت 4892دسععع  ر ينجلس راعععة ين مك عععة ناععع م  -     
 .د.ت( -)ج  اة ينل صع  يإلس  ل ة

 .84 را  لمك   ينلا صم.. ص،   رسالنا ل (21)

ا دير ينتكعم 4ا طيإلسعميي   ةل الع ينا د سم  ينعلاها دال ينل  عو ،ع ه يكعد ينكل لعة ين مك عة  (29)
 .42( ص 4881 -ينام،د )، مات

 .222.. صيإلسال درض ينا   سة ين   ر  (28)
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 راخ ة س  س ة( )دريسة ل 2002 -4893لب  ا ينا  ع يناز، ة يد لمك    إسل ل عجل ل كل ل  (30)

 .35( ص2044-يطما ة دك  ريع غ م   ا رع )ج  اة ينل صع

دك عع ريس غ ععم   طما ععةا 4883اصعع ل  ج ععب يناععزيا ا ين ضعع ة ينكمداععة   ععا ،ععليا س    ععك لعع م  (34)
 .459( ص4881-  ا رع )ج  اة ،غليد

لععاي  ل سعع اسععل   ععمي  ين ععمى: لعع  ل  عع و ا كعع ن  ععه ينااعع يم ينكمداععة ين مك ععة ينل ين ععة ن لانععةا (*)
  يععميدا ععلر  إذا P.K.K،سععل   ل اععة ين ععمى ين ععد ل اععمن نسجلعع ت  ععزب  4895ين   عع و لعع م 

 داار ن تمد ين ي ل ن لزال ا  م 300   لع ا  ن ن رايلب لسماة ل لر   نة 50لاي ين    و ،ع 

-)، عمات ج ةيإلسع ميل ا  مكز ينلريسع ت اينباع ث 4 الل   ر ينلاها لمك   ينجلس راة ينا يمعا ط -
 .13( ص4889

ا 4889-4891 ععه ينامكععة ينكمداععة ينل عع اة يععد لمك عع   يإلس  لععدخ  ععع ل ععد  ععميدا ينل سععة  (32)
( 2005-)ج  اععة ينل صععع يإلس  ل ععةا  مكععز ينلريسعع ت 2ين عع ة 3ا يناععلدإس  ل ععة ج ععة دريسعع ت 

 33ص

ا دير  لععمين 4ن اعع انا طي لععل  عع ر  ين ا لععدا يناالسعع ت ين مك ععة ينماسعع ة: دريسععة يععد ينةععميع اي (33)
 .492-494( ص2044-يألردنن طب لة اين اما )

ين  ضد  العل العد لخةع ة   س س جلس راة  س ، د: الد جلس راة كمدس  ن ينلال ميط ة ينا   (*)
 إنععكايسعع   دي  إلاععمينضععله ينك عع ن يناعع م  4816دا  ععة اس  سعع ة  م  سععة يععد  لا ععة ) س ،عع د( لعع م 

مل  لععو لاععك ع يناك  ععةا اريععء ينا ععو كلعع  لععو ل ععل  ا لععلع ،عع ه   عع ا يناععا ب يععد ل ماععم  ةعع 
يناك  ة ينكمداة ) س ، د( ا ك  ة يذر، جع نا ا ع ال ين  ضعد  العل ين تع ان  عء  ك  عة إاعمين 

ين ت ان اللك عي  عه  إامينا انو ل بع يإلامي  ة  ل لالسة جلس راة  س ، د  ء يناك  ة ينلمكزاة 
 اي س رت ينامكة ينكمداة. يإلس  و ك يس ا دع  س ، د ا، ي س طملس  ل

صال  سع نو  ر  سعةا ين    عة ينكمداعةا ينل اع  ايناالسعة  عء ين    ع ت ينلجع ارعا  ج عة ين   سعة  -    
 . 82( ص 4888 -ا )ين  لمع435ينلان ةا ينالد 

 .446ينازيا ا  زب ينال ل ينكمدس   دا ص (31)

ا  اس عة   كماع  د ن باع ث اين اعم 4كمداعةا طإسل ل ع  الل  ة  ا كمدس  ن اينل ع نة ين (35)
 .491(ا ص2008)ير، عا 

ا 4854 -4850 يأل،اع ثيعد يسعط ب لا لع ه  س لسع ف يعد دييعمع  4821ل ركي يا يل: انعل لع م  (*)
 صعب  سعكمل ميف  4859نلريسة ياس ة دا ا،اعل ل دلعال لع ه    اع ريفا ايعد لع م    ماك  إنكس يم 

  ةعععب ينل  اععع ر ينت ععد ينخععع ص نمي سعععة ينععع  ري ا ايعععد لععع م لععع نك  4866ن  خطعع يا ايعععد لععع م 
  ةعب ريع    إن عالياكع  4890 صب  ري      ،ة  ة اد ينة  ل ت ينلال  ةا ايد ل م  4811



 
   

  [312]       سويدانيالحامد محمد  د.                                    ..الكردستانيقضية حزب العمال 

 عععزب ينععع طه يألم ا صعععب  ري  ععع ف ن ععع  ري    سععع  4893ينععع  ري  ن اعععاان ياس ةععع داةا ايعععد لععع م 
 .4883  ك اي لال ل م  4883-4898ا  و ري   ف ن جلس راة  ه ل م 4893-4898

 .66... صيإلامي  ةينا ميا ا يناالس ت ين مك ة  -      

( يرلعع ة  مكععز ينلريسعع ت يألكعميد) ععلاع  إنععكيععد لمك عع ا ،اععو   علم  يألكعميدسعال  عع جد جعع يدا  (36)
 .45د.ت( ص -يإلس  ل ة )ج  اة ينل صع

 .11  ر ينلاها لمك   ينجلس راة ينا يمع.. ص (31)

لععه  ععزب ينالعع ل ينكمدسعع   د ين مكععدا  اععمع  يإلرلعع بهلل ينطعع يدا  غععزى  تععد صععتة سعع    لبععلي (39)
 .2( ص2009-)ج  اة ينل صع يإلس  ل ةينميصلا  مكز ينلريس ت 

ا يناعععمب ين  راعععة يعععد ج ععع ب كمدسععع  ن:   ععع نة ين ععع طةا   اععع ريت ينللرسعععة  اجعععالنيهلل عبددد  (38)
 .36د.ت( ص -ينلمكزاة ن ازب )د.م

العع د ين ا لععدا  اععك ة  ععزب ينالعع ل ينكمدسعع   د اي اك سعع لس  ل ععك يناالسعع ت ن لعع ن للععم   (10)
ا  مكز ينلريس ت 9ا ين  ة 21ا ينالد إس  ل ةا  ج ة دريس ت 2040 -2002 يأل ماك ةين مك ة 

 .94( ص2044-)ج  اة ينل صع يإلس  ل ة

 .11  ر ينلاها لمك   ينجلس راة ينا يمع.. ص (14)

 4850يد  لا عة سع  يما، لا ين اعق ،ج  اعة   سعك  لع م  4834انل ل م   خ ي ع غ ر، لا  :  (*)
لضع ي يععد ين ج ععة   صععب  4810ا ايععد لع م 4855الخععم  لع م  4852ا،ع نازب يناعع  لد لع م 

  سععك  ن ا   ععال سععكمل مي ن اععزب  إنععكلععو يسعع لل يال  4819ينلمكزاععة ن اععزب يناعع  لدا ايععد لعع م 
 آب 48ة ينك   ععة يععد ينلك ععب ين   سععدا ايععد  عع ل يناضعع ا 4890ن اععاان ينزريل ععةا ايععد لعع م 

 4884آب لع م  21ل لي ينبالد ي  ال،  ل كما  ل  و ي ال   يب ينمي   ن   طةا ايعد  4884
جلس را ت يالاع د ين ع ي  د يسع  النس   ا ل  ييس   ل غ ر، لا    ه ري سة ينازب ينا  لد 

 . ا ا  لله يالا د يد لسم  آب 
 يألردنن  اعم اين   اعء )  سع  ةا دير 2ا  4ة ين   سع ة اينا عكماةا طيمي  ينب ط را ينل س ل -

 .588 -589(ا ص2003 -

دك  ريس غ م   ا رع   طما ةا 4880-4852  ا د لزاز  ل ل اا كا يناالس ت ين مك ة ين  ي   ة (12)
 .421( ص2004-)ج  اة ينل صع

ا  ج عة يألط  عد سع ء   عة لعل ل ي لل ، سع ينب  لدا   سة جلس راة راس   يالا داعة  عه ل (13)
 .4( ص2005 -)ج  اة ينل صع يإلس  ل ةا  مكز ينلريس ت 2ا ين  ة1ا ينالدإس  ل ةدريس ت 

 .421اا كا يناالس ت ين مك ة ين  ي   ة... ص (11)
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المك عع : دريسععة يععد ين عع را  يناععلاو اينلا صععما  إاععمينخ  ععع ي لععلا اخ  ععع ل ععد  ععميدا  إ،ععميل و (15)

 .343( ص4882 -ن طب لة اين ام )ج  اة ينل صعدريسة ينك ب 

 .466ينازيا ا  زب ينال ل ينكمدس   د.. ص (16)

 .309ينليس سدا يكميد لمك  .. ص (11)

لععع      كمي عععما لمك ععع  ينل غ عععمع لباعععو لعععه  ععع ب جلاعععل )ين اعععل  ينل  عععع ي ععع م كعععع  عععه يار،ععع   (19)
 .92(ا ص2004ك ن )ين ا داةا ا  ك بة يناب 4اين اا ت ينل الع(ا لمجلة ي ضع ج كما ط

 .418-419اا كا يناالس ت ين مك ة ين  ي   ة.. ص (18)

 إنععكينب عع   الععد ذيت لعع  ه ي  عع  د ا عع د  ا ةععم   إلعع دعالا ععد  perestoykaينب ماسعع مااك : )*( 
 إلع دع إنعك  اضع ف ين  ي  د  ء  لة ص  غة جلالع نا  سال ا ما لال كل  ل ةم   يإل   ن،     إل دع
 إذا ا ه ل   ،عليت ل ا عل ينا بع ت ي ع م   ع ملس  يإلديرعا ال  كع ين ة  ءا ا، ماسميط ة     إ،    

ا زع    يس  م   سع   عه  ع ي عا اااعل   خ ي عع    ايإل     ةن    ه ين سع لغ م يا ل ط ين   ك ة 
لعاي ينلةعط   اطب عة لع م   ط عق عه   ال يألسعبقك ر، لا   ري   جلس راعة يالاع د ين ع ي  د 

4884. 
( 4880 -)يم  ع  62دراة لت ق ،    دا ينب ماس مااك   ه     ر غم،د  ج ة ينل  را يناعلد  -

 .62ص
يالدال م دي     ا ،اض  ال ع  يناالسع ت ين مك عة ينماسع ة يعد ل عل ين  عا   تا لمجلعة سع ط ن  (50)

 .4ا ص48)ا لع ينبا ث ينل م جة( رسو ينل تة  يإلس  ل ةجمج  ا يرل ة  مكز ينلريس ت 

 .2ينلةلر  ت الا ص (54)

-2000ن لعع ن للععم  العع د ين ا لععدا لمك عع  اراسعع   يالا داععة: دريسععة يععد يناالسعع ت ين   سعع ة  (52)

-)ج  اة ينل صع يإلس  ل ةا  مكز ينلريس ت 7ا ين  ة24ينالد إس  ل ةا  ج ة دريس ت 2008
 11( ص2288

 .466ينازيا ا  زب ينال ل ينكمدس   د.. ص (53)

 .461لةلر  ت الا ص ين (51)

 .19ين ا لدا لمك   اراس   يالا داة..ص (55)

(: انععلت يععد يسععط ب لا ل  ععي لا  لسعع  ي ععو ج  اععة يسععط ب ل ايععد      - 4816ل   عع  لاعع  م ) (*)
ا   عو   نعي درجعة ينعلك  ريس يعد ياس ةع دا يأل ماك عةج  اة ك  ك  ي ا، عع ، ن ااع ت ينل اعلع 

ضععع  يعععد  عععزب ينطماعععق ينل ععع   وا ا،اعععل ايععع ع ل كععع ت يا يل كا  4880يلععع غ ي ، ن   سعععة لععع م 
يسععععع   ني لاععععع  م  عععععه   ةعععععبس  ينععععع  ير  )ا اعععععم ينلانعععععة ن اعععععاان  4883ينلتععععع جن يعععععد    ععععع ن 

ياس ة داة(ا الد يس ة داة اس  س ة لمك ة يخ  مت ري  ة نلج ع  ا ري  لمك ع  يعد  عاللم ناعزب 
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اين لميععء  ك  ععة ينلععم عا لععا ه لاعع  م ينطماععق ينل عع   وا   ععو لععلت لاعع  م ين لةعع   ياس ةعع د 
 ، اس ة د اين ج رع ينامعا كل  ي س   اجبة ،مي  ة ا ري  ،ماط     ين  ، ة )  رجماي ل لام(. 

 .560ينب ط را ينل س لة ين   س ة اينا كماةا ص -      
(: س  سععععد اد،    سععععد سعععع ي  دا انععععل يععععد لب   ععععد ل صععععلة       -4830اتغ  ععععد ،مالعععع ك   ) (*)

  سك  ادخعع  اسعل  إنكرج  ا لزا   ه ي  ع ج رج ة يسلس  ن ريا ايد ل ل ين با    ت ي   ع ج  
ين غععع ت يناعععمس ة )س عععو ين غعععة ينام، عععة( ا ةعععع ل عععك ينل ج ععع  م يعععد ين ععع را   عععو ينعععلك  ريس يعععد 

ا اكعععع ن سبععععع ذنعععع  ين ا عععع ه ريعععع   جسعععع   4886ياس ةعععع دا لعععع ه ا اععععمي ن خ رج ععععة ينماسعععع ة لعععع م 
خ رج ععةا ا،اععل لتكعع  جسعع   ياسعع خب ريت ين عع ي   ة ين عع ،ق )كععد جععد ،ععد( ي ععم ياسعع خب ريت ين

 اإديراع ف ا اك ن ،مال ك   صات   ايك دال   اس  س   ا تكميف 4884ينت ل ة ل م   ا انة يا  الب
 .  جا ف 

 . 111ينب ط را ينل س لة ين   س ة اينا كماةا ص -

 .19ينلةلر  ت الا ص (56)

 .18ينلةلر  ت الا ص (51)

 نلزال ا  م 419 ا نا ص  لة ين مير يد لمك  .. ص (59)

- Unit Ozdağ, Turkiye kuzey IRAK ve P.K.K (Ankara-2001). 

 491ينازيا ا  زب ينال ل ينكمدس   د.. ص (58)

ا   اعع ريت دير 8ل اععلع ينا ععد سععم  ينععلاها ينل عع نة ينكمداععة )يععد   ععة ين   سععة ينلان ععة(ا ط (60)
 455( ص 2000-مات ياي ا ينجلالع )، 

ل ك ينبالد ينام، عة   عا س ع م دلع ع اسع د ينلا لعة  ا  مل للى درااكا يناالس ت ين مك ة ين س داة  (64)
 201 -203( ص2002 -ا دير ين  و )د اق4ا ط2 س اة ين من ينااماها   إنك 4619

  طما ةا 4888-4884ين مك ة  يأل ماك ة،  ر  ةطتك س تلاها ينل  نة ينكمداة يد يناالس ت  (62)
 ا ن لزال ا  م:253( ص2008-دك  ريس غ م   ا رع )ج  اة ينل صع

-Tuncay Ozkan, Abdullah Ocalan: Neden Verildi?Nasil yakalandi? Ne 

Olacak? Alfa yayinlari (Istanbul-2005) s. 169. 

اينل ن ععة ،ج  اععة (: انععل يععد يسعع   ب ل لخععم   ععه س ععو ياس ةعع د        - 4811  ععا د ا لعع   ) (*)
(ا 4893-4815خععالل ينلععلع ) يألنل   ععةا يكلععع لا  لععال يناعع ند ،ج  اععة كعع نه 4811لعع م     ععمع

ا الععغع   ةععب ا اععم دانععة اينل اععلث ، سععو يناك  ععة 4893ي  خععب   يبعع  لععه  لا ععة رضعع  لعع م 
 يألنل   عةا لم   نج ة ياس ةع د ينلخع  ي ين مك عة 4896ين مك ةا ل نك ا يرع ين   ية اين    ة ل م 

ينتلرين ة كل  لم   ين ج ة ياس ة داة ين مك ة ين  غ الي ةا ل نك ا يرع ينخ رج ة يد  ك  عة يا يل 
 . يألنل   ة -ا اج ل ين غ  ه يا ك  زاة4891ين    ة ،ال ي  خ ، ت 
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 .52لب  ا ينا  ع يناز، ة يد لمك  ا ص -      
 .201درااكا يناالس ت ين مك ة ين س داة.. ص (63)

ينكععم   ه: ك لععة راسعع ة  ا  لعع  ين  اععة  ا يناةععها الط ععق لععاس ينك لععة ين عع م ل ععك  مكععز   سععك   (*)
ين لاو ،لب   الا ااضو ينكم   ه للع سة ر ي خمع ك  ي سلال    ع  ن   ةعما اا عء ينكعم   ه يعد 

   سك .
  http//:ar.wikipedia.org/wikiينل س لة ينامع )ااك ب لا (  -     

 .456اها ينل  نة ينكمداة...ص سم  ينل (61)

 .219ينلةلر  ت الا ص (65)

Cüneyt Arcayürek, Bir Ozyürlük Tutkunu,Bülnt Ecevit, BASKi, (Istanbule-

2006) s.344. 

ا يرلععع ة  مكعععز  اجعععالني  اعععة صععع ،ما دريسععع ت يعععد ين ضععع ة ينكمداعععة يعععد لمك ععع  العععليل  ت ي  عععة  (61)
 33د.ت( ص  -)ج  اة ينل صع 89  س ةا رسو ينل تة ينلريس ت ياس  ل ةا ا لع ينبا ث ين 

 .31ينلةلر  ت الا ص (69)
( ااععل يال رللسعع   راسعع   ،اععل لتكعع  يالاعع د ين عع  ي  دا در  2001-4834،عع را  ا  ععه: ) (*)

ا  عه يعد  لرسععة ، لعك ه ين    اععةا اكع ن  لعع و صعتالا اكع ن غ ععم   ضعبط  ا ا ك عع ا اكع ن   ناعع  
اع ند يعد  اسعل يااريل ، ت مدان ي ع  يعد لخةعا ينب ع   الخعم  لع م ، نما ضةا ل  ك لا  لعال ين

ريععع    لاماعععة ينب ععع   يعععد لعععمكة  إنعععكاللعععع يعععد ينب ععع   المسعععك  عععه  اعععم    سعععء ينب ععع    4855
ا ايعد 4869ا ين اعق ،ع نازب يناع  لد 4863ري  ع  ن لس لسع ه لع م   صب ا  لت رس ما   و 

نة لععه ين  ل ععة ينةعع  ل ةا ي  ععلت ي ععمع  كلععال ينل ععاا  يإلس  ل ععةي   عع  ن ج ععة   صععب  4815لعع م 
 ري   نماس   يالا داة    خب لاب  .   ال( ااال 4888 -4884نماس    ه ل م )

  http://ar.wikiped.org/wikiينل س لة ينامع )ااك ب لا (  -      

 .90. صين ا لدا لمك   اراس   يالا داة. (68)
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