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 اإلسالمية التركية من  األحزابموقف 
 القضية الكردية في تركيا

 
 أفراح ناثر جاسم حمدون د.

 مركز الدراسات اإلقليمية قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ مدرس/
 

 البحث مستخلص
حيد أميم المكياكل التيي تعيكيكا تركييا حتي  يومنيا مي ا أ تعد القضيية الكرديية فيي تركييا

فييي السياسيية الداخلييية لتركييياز وقييد بييرزب بكييكل واضيي  بعييد قيييام  وتكييكل دقييدا أساسييية
واإلجييراتاب التييي اتخيي ما مميي أ  كمييال أتيياتور  والتييي  الييب  3291الجمكورييية دييام 

القومياب غير التركية من إنكيار لكويتكيا ولهتكيا وثقافتكيا فيي محاولية لميكرما فيي بوتقية 
حكومياب التركيية تجياذ مي ذ القضييةز القومية التركيةز ودلي  اليرغم مين الموقيف الموحيد لل

إال أن منا  اختالفياب نسيبية فيي مي ذ المواقيف بيين التيياراب واألحيزاب السياسيية التركيية 
فأي حين تتعامل األحزاب القومية والعلمانية بتكدد مي  مي ذ القضييةز تبيدح األحيزاب  اب 

اد الثقافيية وحقكيم تجامكياز إ  تينمن بحقيوأل األكير  ةالتوجكاب اإلسالمية نودًا مين المروني
فييي الحأيياى دليي  تييراثكم والتخا ييب والييتعلم بلهييتكمز دليي  الييرغم ميين دييدم تمكيين أغلييب 

   األحزاب اإلسالمية من اتخا  خ واب دملية في م ا االتجاذ.
 

 المقدمة
ُتشكككا القةككية الكرديككة شو المشكككلة الكرديككة فككأ تركيككا شحككد ش ككم ش زمككات 

و  تكزاا للكي يومنكا  كذا تشككا  ،نصكفالتأ عاشتها وتعيشها تركيا منذ قرن و 
 عقدة فأ العديد من السياسات سواًء الداخلية شو الخارجية. 

عهكود الدولكة العثمانيكة  شواخكرترجع جكذور القةكية الكرديكة فكأ تركيكا للكي 
ولككن مكع  ،ل  شنها لم تكن تشكا مشكلة فأ لطار الدولة العثمانية اإلسالمية

م شصكححت القةكية الكرديكة 3291ة فأ عكام تأسيس الجمهورية التركية الحديث
 اجسكككًا للطكككرفين مكككع اإلجكككراءات الكماليكككة التكككأ اتخكككذت فكككأ شعقكككاب تأسكككيس 
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الجمهورية والتأ كانت تهدف للي تغليب القومية التركية الطورانية علكي حقيكة 
تحاع شكتي الطكرل لصكهر  كذق القوميكة فكأ حوتقكة القوميكة التركيكة  ،القوميات وا 

 ،مكككات التركيكككة حوجكككود شقليكككات قوميكككة شو عرقيكككة فكككأ تركيكككالذ   تعتكككرف الحكو 
وعلي  كذا األسكاس شصكححت ا نتااةكات الكرديكة تتككرر حاسكتمرار فكأ تركيكا 

ومكع تأسكيس حكزب العمكاا الكردسكتانأ قةكية شخكذت  4821وشخذت منذ عام 
طككاحع المواجهككة مككع الحكومككات التركيككة المتعاقحككة التككأ تحككر  علككي تطحيككل 

 مدعومة من المؤسسة العسكرية حامية  ذق المحادئ.  المحادئ الكمالية
 ذا الححث محاولة حسكيطة للتعكرف علكي موقكف األحكزاب اإلسكالمية التكأ 
تشكككا الخطككر الثكككانأ علككي المحكككادئ العلمانيككة  مكككن القةككية الكرديكككة وقككد تكككم 

مع تأسيس شوا حزب لسكالمأ  كو  4898تناوا األحزاب اإلسالمية منذ عام 
ككذل  تكم التطكرل للكي موقككف  ،أ و كأ األحكزاب السياسككيةحكزب الناكام الكوطن

 حزب اهلل الذي   تعترف حه الحكومة التركية وتناأ عالقتها حه.
 

 التمكيد
 ج ور القضية الكردية

ترجككع جكككذور القةككية الكرديكككة فككأ تركيكككا للككي حكككدايات القككرن العشكككرين مكككع 
ءات التكأ تأسيس الجمهورية التركية علي يكد مصكطاي كمكاا شتكاتور  واإلجكرا

والتكككأ اسكككتهدفت لةكككافة للكككي للغكككاء  4871اتخكككذ ا حعكككد للغكككاء الخالفكككة عكككام 
قككرار الناككام العلمككانأ مجموعككة مككن القككرارات التككأ اسككتهدفت صككهر  الخالفككة وا 

لغكاء ككا ماكا ر  حوتقةجميع األقليات العرقية فأ  القومية التركية العلمانيكة وا 
 . (3)غير االحريات لهذق األقليات من لغة وتراث وثقافة و 

تشككككا القوميككككة الكرديكككة ثككككانأ قوميككككة فكككأ تركيككككا وتقطكككن فككككأ المحافاككككات 
 ،الشرقية والجنوحية الشرقية من تركيا ويعيش القسم األكحكر مكنهم فكأ األريكاف

وتختلف اآلراء حوا مساحة األرةأ التأ يقطنها األكراد وعدد ناوسهم، فهم 
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 ،وان ،شغكككري ،قكككار  ،سكككيواس ،يقطنكككون حأغلحيكككة فكككأ محافاكككات )ارةكككروم
 ،مككن سكككان األناةككوا %11،1مككاردين( ويشكككلون نسككحة  ،ديككار حكككر ،سككعرت

 ،(9)مككن سكككان تركيككا %42ن األكككراد يشكككلون إفكك 4872وحسككب لحصككاء عككام 
مليكون  (96)مليون نسمة شي خمس سكان تركيا الحكال   (47) ويقدر عدد م حك

وتنشكككط فككككأ ماليكككين ككككردي  2 - 6وان كانكككت التقكككديرات الرسكككمية تشكككير للككككي 
 . (1)صاوفهم الطرل الدينية ويسود مجتمعهم التنايم العشائري

شككهدت تركيككا العديككد مككن ا نتااةككات الكرديككة منككذ حدايككة عقككد العشككرينات 
مككن القككرن الماةككأ وعلككي الككرغم مككن شن العديككد مككن المككؤرخين يككرون شن ثككورة 

 شن ل  ،الشككيس سككعيد حيككران  ككأ شحككرز محطككة فككأ تككاريس ا نتااةككات الكرديككة
قامكت حهكا عشكيرة قوتشكغيري  4874الوثائل تكشف عن تحر  فكأ حدايكة عكام 

وكان ش م ما نتج  ،حزعامة علأ شان ل  شنه لم يتجاوز المنطقة التأ قام فيها
وقككد  ،عنككه لرسككاا مصككطاي كمككاا لجنككة للتحقيككل حأسككحاب انككد ع ا نتااةككة

حكككككم ذاتككككأ  شعككككدت اللجنككككة تقريككككرًا تقتككككرر فيككككه لعككككداد ))مشككككروع قككككانون حككككوا
و  40و  8لكردستان(( وحالاعا عقكد الحرلمكان الترككأ ثكالث جلسكات فكأ شيكام 

وخصصت جلسة العاشر من شحاط لدراسة مشروع القانون  ،4877شحاط  44
 121ووافككل الحرلمككان ححةككور مصككطاي كمككاا علككي المشككروع واقككر حأغلحيككة 

وفككأ  (4)فنائحككًا مككن األكككراد الككذين رشوق غيككر كككا 91صككوتًا فككأ حككين عارةككه 
لمح مصطاي كماا فأ مؤتمر صحاأ عقكدق فكأ شزميكر  4871كانون الثانأ 

ل  شنككه عككاد فككتمل  مككن وعككودق حعككد  ،للككي لمكانيككة مككنح األكككراد حكمككًا ذاتيككاً 
للغاء الخالفة فاأ اليوم التالأ إللغاء الخالفة شصدر قكانون يحاكر التخاطكب 

ةر الجلسات التأ شقر فيهكا وشخايت محا ،حاللغة الكردية والتعليم والنشر فيها
 . (5)قانون الحكم الذاتأ

تعاقحكككت منكككذ حدايكككة العشكككرينات مكككن القكككرن الماةكككأ ا نتااةكككات الكرديكككة 
والتكككأ قمعكككت حشكككدة والقكككأ  4876وكانكككت انتااةكككة الشكككيس سكككعيد حيكككران عكككان 

انتحكككاق  لثكككارةل  لنهكككا  ،القكككحل علكككي قائكككد ا والعديكككد مكككن شتحاعكككه وتكككم لعكككدامهم
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تحعتهككككككا عككككككدت حركككككككات  ،را  للككككككي مسككككككألة األقليككككككات العرقيككككككةالقككككككوميين األتكككككك
ثككككم انتااةككككة درسككككيم  4814 - 4872وانتااةككككات منهككككا انتااةككككة جحككككا ارارات 

وغير ا من الحركات التأ كان مصير ا القمع واتخاذ لجكراءات  4812 -4812
 . (6)شكثر تشددًا فأ المناطل الجنوب شرقية من تركيا

عديكد مكن القكوانين التكأ اسكتهدفت القةكاء خالا فتكرة الثالثينكات صكدرت ال
منعكت  4811فاأ عكام  ،علي انتااةات األكراد وصهر م فأ القومية التركية

الحكومكة التركيكة رسكميًا اسكتعماا اللغكة الكرديكة وحلكت الجمعيكات والمنامكات 
الكرديككة وصككادرت الكتككب والمطحوعككات الكرديككة وحككذفت كلمككة كككرد وكردسككتان 

نكككذ ذلككك  الحكككين شطلقكككت علكككي األككككراد تسكككمية شتكككرا  مكككن الكتكككب والمعكككاجم وم
وافكككل الحرلمكككان الترككككأ علكككي لصكككدار  4811حزيكككران عكككام  47وفكككأ  ،الجحكككاا

الككذي تةككع الحكومككة حموجحككه حرنككامج للهجككرة  (7640)قككانون ا سككتيطان رقككم 
وقككد نصككت المككادة  4817وكككان مكمككاًل لقككانون عككام  ،وتوزيككع األقليككات القوميككة
م ا عتككراف حككالحقول الشككرعية التككأ اكتسككحها الاككرد مككن العاشككرة منككه علككي عككد

جهككة العشككيرة حتككي لككو كانككت مصككدقة مككن حكككم قةككائأ وتحككوا للككي ملكيككة 
الدولة جميع األمواا غير المنقولة حتي لو تم ا عتراف حها قحا صكدور  كذا 

شمككا المككادة الحاديككة عشككر مككن  ككذق القككانون فقككد تةككمن الحاككر علككي  ،القككانون
لغة التركية لغته ش م من لنشاء قرى وشحياء جديدة شو تشكيا كا من ليست ال

 .(6)منامات للحرفيين والعماا
 

 
 
 

 المبحث األول
 القضية الكردية بعد الحرب العالمية الثانية
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كانككت الاتككرة حعككد الحكككرب العالميككة الثانيككة فرصكككة لاهككور حعككل الحريكككات 
ن فكككوز الحكككزب خاصكككة حعكككد لقكككرار قكككانون التعدديكككة الحزحيكككة التكككأ شسكككارت عككك

نككككككوع مككككككن ا ناتككككككار  4890 - 4860الكككككديمقراطأ الككككككذي شككككككهدت فتككككككرة حكمكككككه 
وخاصككة فككأ منككاطل جنككوب شككرل تركيككا حيكككث  ،وا نتعككاش للحريككات الدينيككة

ممكككا جعكككا األككككراد يعطكككون شصكككواتهم  ،يكثكككر لتحكككاع الطكككرل الدينيكككة اإلسكككالمية
وفكأ حقحكة . (8)للحزب الديمقراطأ طيلة فتكرة الخمسكينيات مكن القكرن الماةكأ

شكككد الدسككتور  4894السككتينات وحعككد ا نقككالب العسكككري وصككدور دسككتور عككام 
الجديككد علككي تجا ككا مسككألة ا نقسككام العرقككأ عنككدما شكككد  شن كككا مككواطن فككأ 
تركيا  و تركأ  وصيغت فأ الدسكتور عحكارات وتسكميات شخكرى مثكا األتكرا  

نقككالب شسككار عككن ومككن الجككدير حالككذكر شن ا  ،الجحليككين والمككواطنين الشككرقيين
حكككا شن عقكككد السكككتينات شكككهد لجكككراءات شكثكككر  ،(2)مثقاكككًا كرديكككاً  (126)اعتقكككاا 

مككدن جنككوب شككرل تمييككزًا مككن قحككا وكككان مككن حينهككا لنشككاء مككدراس داخليككة فككأ 
لذ يقةككأ ناككام  ككذق  ،تركيككا كككان الهككدف الرئيسككأ منهككا تكككريس سياسككة التتريكك 

دراسكككككة وعكككككزلهم عكككككن المكككككدارس حأخكككككذ األطاكككككاا مكككككن شسكككككر م عنكككككد حلكككككو  سكككككن ال
. ومككن ماككا ر لنكككار الساسككة األتككرا  للقوميككة الكرديككة قككوا الككرئيس (31)شسككر م

فكأ خطكاب لكه فكأ مدينكة ديكار  (Gemal Korsel)التركأ آنذا  جماا كورسيا 
تركيككا  مككن يقككوا فككأ شذنكككم شنككتم شكككراد  حكككر المدينككة األكحككر فككأ جنككوب شككرل

ايكة الخمسكينات نشكاط ملحكوا ككذل  شكهدت الاتكرة منكذ نه ،شحصقوا فأ وجهه 
ثكم  ،(llen yurtشسسكوا مجلكة )تقكدم الكوطن  4862فاكأ عكام  ،للمثقاكين األككراد

ل  شنهكككا سكككرعان مكككا  4894)الصكككوت( عكككام شسكككس شرحعكككة مثقاكككون شككككراد مجلكككة 
كمكا صكدرت عكدة مجكالت كرديكة مثكا مجلكة سكلياان  ،منعكت واعتقكا مؤسسكو ا

(Silevanin Sesi)  الاكككرات  -ومجلكككة دجلكككة 4897عكككام(Dijla - Firat)  فكككأ
 Akis)ومجلككة  4891ومجلككة النككداء واليككوم الجديككد عككام  ،4897اسككتانحوا عككام 

yen)  صدرت شوا مجلة اشتراكية كرديكة  4899وفأ عام  ،فأ شنقرة 4891عام
كمككا اهككرت فككأ  ككذق الاتككرة األحككزاب  ،ومنعككت حعككد صككدور شرحعككة شعككداد منهككا
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الحكككككزب  4892فتأسكككككس فكككككأ عكككككام  ،دالعماليكككككة اليسكككككارية فكككككأ صكككككاوف األككككككرا
و أ راحطات ناطقة  ،الديمقراطأ الكردستانأ والراحطات الثقافية الثورية للمشرل

 .(33)حاسم األكراد
لذ تأسكس  ،حداية التنايم الحزحأ للحركة الكردية فأ تركيكا 4891ُيعد عام 

سككككنوات شنقسكككم الحككككزب للككككي  9الحكككزب الككككديمقراطأ الكردسككككتانأ وحعكككد مككككرور 
 S.Kirmizi Toprakاألوا حزعامككة الككدكتور سككعيد قرمككزي طككوحرال جنككاحين 

وشتسكككم  ،وشطلككل عليكككه )الشكككوانيين( نسكككحة للكككي ا سككم الحرككككأ لزعيمكككه )شكككوان(
شمككا الجنككار الثككانأ فهككو امتككداد للحككزب الككديمقراطأ  ،منهاجككه حالتوجككه اليسككاري

الجكأ الكردستانأ التركأ من حيث قيادته وتركيحته ا جتماعية حزعامة سكعيد 
S.Alci،  كما تأسست جمعيات ثقافية ومنامات طالحية ش مها )مواقكد الشكرل

الثوريككة( و ككدفها لقنككاع الحكومككة التركيككة لالعتككراف حككالوجود الكككردي ومككنحهم 
 .(39)حقوقهم  الثقافية

شمككا فككأ فتككرة السككحعينات فقككد شنككتام األكككراد فككأ صككاوف األحككزاب اليسككارية 
ترافكًا ححقكول األككراد القوميكة والثقافيكة ككونهم التركية التأ تةمنت حرامجها اع

( TKEP) القومية الثانية فأ تركيا ومن  ذق األحزاب الحزب الشيوعأ التركأ

 Turkiya Kurkiye Komnist Emet Partisi  لذ جككاء ةككمن حرنككامج  ككذا
الحككزب  يجككب صككيانة حككل األمككة الكرديككة فككأ رغحتهككا فككأ ا ناصككاا وتكككوين 

. كمكككا شكككهدت  كككذق الاتكككرة تأسكككيس شحكككزاب يسكككارية كرديكككة (31)دولتهكككا المسكككتقلة 
ترفع شعارات ا ناصاا منها الحزب ا شتراكأ الكردستانأ الذي تأسس عكام 

وحزب كاوة شو )صوت كاوة( والحزب الحروليتاري الكردستانأ ومنامة  4821
4822ددق قرق حارتأ سنة 

(34). 
المنامة حشكا واةكح شخذت القةية الكردية شحعاد ا السياسية والعسكرية 

مكككع تأسكككيس مجموعكككة مكككن الشكككحاب األككككراد المثقاكككين مكككن الكككذين ككككانوا يتلقكككون 
وترجكككع فككككرة تأسكككيس  كككذا  ،تعلكككيمهم فكككأ شنقكككرة واسكككتانحوا حكككزب خكككا  حهكككم

مككككن قحككككا مجموعككككة مككككن الشككككحاب فككككأ كليككككة العلككككوم  4821عككككام  للككككيالحككككزب 
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Ocalanشوجكككالن  السياسكككية فكككأ  شنقكككرة وعلكككي رشسكككهم عحكككداهلل
وككككان  كككؤ ء  (35)

الشكككحاب متكككأثرين حشككككا كحيكككر حاألفككككار الماركسكككية التكككأ اجتاحكككت الجامعكككات 
مككككؤمنين حككككأن حككككا القةككككية الكرديككككة يكككككون عحككككر  ،والمعا ككككد فككككأ تلكككك  الاتككككرة

 .(36)الماركسية

شنةكككككم  كككككؤ ء الشكككككحاب شوا األمكككككر للكككككي تناكككككيم جكككككيش التحريكككككر ا ممكككككأ 
(UKO) وفكككأ مكككؤتمر  4822أ عكككام وفككك ،ويتحنكككي التناكككيم الماركسكككية اللينينيكككة

قككرب ديككار حكككر قككرر التناككيم تأسككيس حككزب  (Fis)سككري عقككد فككأ قريككة فككيس 
ويعككككرف اختصككككار  (Partiya Karkeren Kurdistan)العمكككاا الكردسككككتانأ 

PKK،  ونتيجككة مالحقككة السككلطات التركيككة ألعةككاء الحككزب فككر شوجككالن فككأ
عككه فككأ سككها للككي سككوريا ومنهككا للككي لحنككان حيككث شسككتقر مككع شتحا 4828تمككوز 

الحقاع ومن  نا  حدش رحلته فأ المواجهة المسلحة مع الحكومة التركية لتحقيكل 
وفكأ  ،ش داف الحزب فأ ا ناصاا وتأسيس دولة كردية فأ جنوب شرل تركيا

سككككم )جحهككككة التحريككككر إتأسككككس الجنككككار العسكككككري لحككككزب العمككككاا ح 4826العككككام 
ويعكرف اختصكارًا  (Eniya Rizariya Netawia Kurdistanالكوطنأ الكردسكتانأ 

 PKKانعقكد المكؤتمر الثالكث لحكزب  4829تشرين األوا  76وفأ  ،(ERNK) حك
 Kurdistanوشعلككككن رسككككميًا عككككن تأسككككيس جككككيش التحريككككر الشككككعحأ الكردسككككتانأ 

Artese Rizagraiye  ويعرف اختصارا(ARGK). 
ككككان تناكككيم حكككزب العمكككاا الكردسكككتانأ قائمكككًا علكككي تناكككيم داخلكككأ وآخكككر 

لجنة الدعاية لنشكر  -4شعحة منها ) 79قسم التنايم الداخلأ للي  خارجأ وقد
 ،4826الصحياة اليومية التاحعة للحزب )خويحون( وحصورة منتامة منذ عكام 

شككككعحة تناككككيم القككككرى حيككككث يتككككولي شحككككد كككككوادر الحككككزب واياككككة الماككككول  -7
السياسككككأ لكككككا قريككككة يقككككوم الحككككزب حالسككككيطرة عليهككككا ويكككككون حمثاحككككة الحككككاكم 

شعحة المنطقة الحرة لذ يعتحر الحزب ان المنطقكة مكن و يكة  -1 ،لها العسكري
 كككاري وشككيرنا  وحككرواري وسككعرت وسككيلوحأ وجزيككرة احككن عمككر مككن محافاككة 

لجنكة المنامكات  -1 ،ماردين منطقة كرديكة محكررة   تخةكع للسكلطة التركيكة
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ا لجنكككة تناكككيم المكككدن الكحكككرى( شمككك -9 ،لجنكككة المنامكككات العماليكككة -6 ،المهنيكككة
التنايم الخارجأ فهو يتولي قيادة التنايم الخارجأ لحزب العماا ويتألف من 

شكككعحة تغطكككأ عواصكككم الكككدوا الكحكككرى والكككدوا المهتمكككة حالقةكككية التركيكككة  41
 .(38)كجزء من حقول اإلنسان

حلغت المواجهات حين الحكومة التركيكة وحكزب العمكاا الكردسكتانأ ذروتهكا 
ككككا منكككاطل جنكككوب شكككرل تركيكككا ورار  منكككذ ثمانينكككات القكككرن الماةكككأ وعمكككت

ةكككحيتها اآل ف مكككن المقكككاتلين األككككراد ومكككن القكككوات الحكوميكككة لةكككافة للكككي 
وفأ مواجهة حزب العماا الكردستانأ اتخذت الحكومة التركية كا  ،المدنيين

 ،فارةكككت حالكككة الطكككوارئ الدائمكككة علكككي المنكككاطل الكرديكككة ،الوسكككائا الممكنكككة
سككم )حمككاة إمككن األكككراد المتعككاونين معهككا حوجنككدت ألجككا  ككذق المواجهككة قككوة 

. ويككرى لتحككاع حككزب العمككاا ان الحكومككة (32)شلاككاً  (66)القككرى( وقككارب عككدد م 
 -التركيكة قصكدت مككن وراء تأسكيس ناككام )حمكاة القكرى( تكككريس سياسكة )فككرل

وتعتمكككد علكككيهم فكككأ  ،تسكككد ( وتسكككاند م حمختلكككف األسكككاليب والكككدعم اللوجسكككتأ
تمنحهم امتيازات استثنائية فكأ حالكة قيكامهم حأسكر شو القيام حأعماا التعذيب و 

ويتلقكككون للكككي جانكككب مرتحكككاتهم جكككوائز نقديكككة مقاحكككا  PKKقتكككا عناصكككر مكككن 
 . (91)األشخا  الذين تم قتلهم

قككررت الحكومككة التركيككة عككام  ،حعككد عككامين علككي تأسككيس ناككام حمككاة القككرى
حصكورة  لخةاع محافاات جنوب شرل األناةوا لناام حالكة الطكوارئ 4822

رسككمية وجمعهككا ةككمن لقلككيم شمنككأ خككا  يسككمي )لقلككيم حالككة الطككوارئ( يتككولي 
والمحافاككات الداخلككة فككأ  ككذا اإلقلككيم عرةككة ل ةككافة  ،شككؤونه محككافا خككا 

 ،ديككار حكككر ،حاطمككان ،تحعككًا لتطككور شوةككاعها األمنيككة و ككأ )حتلككيس ،شو اإللغككاء
 .(93)تونجيلأ، وان( ،سعرت ،ماردين ،حكاري

لوب المواجهة العسكرية سكعت الحكومكة التركيكة خاصكة فكأ فةاًل عن شس
حالححكث عكن طكرل  4881 - 4821عهد الرئيس التركأ الراحا تورككوت اوزاا 

شخككككرى لمواجهككككة المشكككككلة الكرديككككة منهككككا محككككاو ت دمككككج األكككككراد فككككأ الحيككككاة 
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ا قتصككادية والسياسككية وا جتماعيككة عككن طريككل تأسككيس مشككروع جنككوب شككرل 
شكرل تركيكا عحكر لذي يهدف للكي ا رتقكاء حمنطقكة جنكوب ا (CAP)األناةوا 

تأسكككيس سلسكككلة مكككن السكككدود والمشكككاريع ا روائيكككة التكككأ مكككن شكككأنها تغيكككر طكككاحع 
واسككتخدام  ،المنطقكة والنهككول حاقتصكاد ا وحالتككالأ حالمسكتوى المعاشككأ لسككانها

 .  (99)الناحية الدينية لكسب تأييد الناخحين األكراد فأ تركيا
 

 يالمبحث الثان
 موقف األحزاب اإلسالمية التركية من القضية الكردية

قككرار التعدديككة الحزحيككة نوعككًا مككن  سككادت تركيككا حعككد الحككرب العالميككة الثانيككة وا 
ورغكككم شن فتكككرة  ،الحريكككات الدينيكككة والسكككمار لكككحعل الممارسكككات الدينيكككة حكككالعودة

ت الخمسينات من القرن الماةأ لم تشهد اهور شحزاب لسالمية ل  لنهكا شكهد
اهور شحزاب استغلت المشاعر الدينية لكسب شصوات الناخحين ومكن حكين  كذق 

( الكككذي تأسكككس عكككام Demacrat Parttisiاألحكككزاب ككككان )الحكككزب الكككديمقراطأ 
وشككهد  ككذق الاتككرة السككمار للكثيككر  4890 -4860وتككولي حكككم تركيككا حككين  4819

نطلكل ككان ومكن  كذا الم ،من الممارسات والشعائر اإلسالمية حمعاودة النشاط
تعامككا  ككذا الحككزب مككع منككاطل جنككوب شككرل تركيككا التككأ وجككدت فككأ الحريككات 
التأ شطلقها الحزب غايتها فأ تحقيل حعل ش دافها فأ نيا حقوقها فأعطت 

 .  (91)شصواتها لهذا الحزب
( Adalat Parttisiنكاا )حكزب العدالكة  4890حعكد ا نقكالب العسككري عكام 

اخحين األكراد لذ شنه حافا علي الموقف وريث الحزب الديمقراطأ شصوات الن
ل  لن  كذق األحكزاب  ،(94)من المشاعر والممارسات الدينية الذي خطكه سكاحقه

لم يكن لها مواقف واةحة من القةية الكردية لذ شنهكا   تعكرف ناسكها حأنهكا 
شحكككزاب لسكككالمية ولكككم تككككن حمسكككتوى مكككن القكككوة تسكككتطيع معكككه الوقكككوف حوجكككه 

 سة العسكرية.توجهات الدولة والمؤس
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 حزبي النىام الو ني والسالمة الو ني -أ
مثلت حداية السحعينات التاريس الذي شهد تأسيس شوا تكوين سياسكأ لسكالمأ 

علككي يككد  4820عككام  Milli Nizam Partisiو ككو حككزب الناككام الككوطنأ  ،مككنام
ل  شنككه سككرعان مككا حاككر حعككد انقككالب  (95)السياسككأ اإلسككالمأ نجككم الككدين ارحكككان

الكذي شكار   Vatan Selamet Partisiليخلاكه حكزب السكالمة الكوطنأ  4824 عكام
رفككع حككزب السككالمة فككأ  . وقككد(96)فككأ التشكككيالت الوزاريككة طيلككة فتككرة السككحعينات

حرنامجكككككه ا نتخكككككاحأ شكككككعار الرايكككككة اإلسكككككالمية كعقيكككككدة جامعكككككة حكككككين األتكككككرا  
شكككراد وقككد  قككت دعوتككه فككأ السككحعينات صككدى ليجككاحأ فككأ صككاوف  ،واألكككراد

فاكأ  ،تركيا و و ما عكسته نتائج ا نتخاحات العامة فأ تركيكا فكأ السكحعينات
مككن مجمككوع  %2،44حصككا حككزب السككالمة علككي نسككحة  4821انتخاحككات عككام 

مقعكككدًا( ويالحكككا شن النسكككحة التكككأ حصكككا عليهكككا فكككأ األقكككاليم  12األصكككوات )
ة فكككأ لذ سكككجا ةكككعف  كككذق النسكككح ،الكرديكككة تزيكككد كثيكككرًا عكككن المتوسكككط العكككام

وعلكككي الكككرغم مكككن تنكككاق   ،منكككاطل جنكككوب شكككرل تركيكككا حيكككث يقطكككن األككككراد
ل  لن النسككحة فككأ المنككاطل الكرديككة لككم  4822شصككوات الحككزب فككأ انتخاحككات 

تتكأثر حككا علكي العكككس زاد عككدد النكاخحين األكككراد الككذين صكوتوا لمرشككحأ  ككذا 
 . (92)الحزب فأ حتليس وحكاري وماردين وسعرت ووان وقار  واورفة

تجككدر اإلشككارة للككي لن الحكومككة التركيككة حككدت وكأنهككا تغككل الطككرف عككن 
تاحكككةالشككعارات اإلسكككالمية  حعكككل الممارسكككات حقصكككد حكككا القةكككية الكرديكككة  وا 

فكأ عكام   Freyاألمريككأ رعكن طريكل األحكزاب اإلسكالمية لذ شجكرى الحروفسكو 
دراسة شملت تركيا حأكملها وذل  فأ لطكار التعكاون حكين لدارة الححكوث  4897

وقكككد نشكككرت  كككذق الدراسكككة فكككأ  ،األمريكيكككة (AID)فكككأ وزارة الثقافكككة ومؤسسكككة 
شمكككا فكككأ تركيكككا فقكككد سكككعت السكككلطات للكككي عكككدم  ،الو يكككات المتحكككدة فيمكككا حعكككد

لقكككد كشكككات الدراسكككة حوةكككور لن المسكككؤولين الحككككوميين األمكككريكيين  ،نشكككر ا
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 يقكككدمون خكككدمات استشكككارية للكككي الحكومكككة التركيكككة ومنهكككا لن شفةكككا الوسكككائا
لتسككوية المشكككالت ا جتماعيككة والقةككية الكرديككة سككتكون مككن خككالا تأسككيس 

 .(98)حزب ترتكز سياسته علي المحادئ الدينية وتدعيمه
        

 حزب الرفاذ -ب
 4821تأسككس حكزب الرفككاق عككام  ،وعككودة الحككم المككدنأ 4820حعكد انقككالب 

لذ  4886وتكدر  فكأ ا نتخاحكات حتكي عكام  ،علي يد شتحاع نجم الكدين ارحككان
مكن  %74،1شحتا الرفاق المرتحة األولكي حكين األحكزاب التركيكة ححصكوله علكي 

وقكككد ككككان  ،مقعكككداً  (462)لجمكككالأ شصكككوات النكككاخحين وحالتكككالأ حصكككوله علكككي 
التصويت الكردي مهمًا جدًا للحكزب خاصكة حعكد انسكحاب )حكزب الديمقراطيكة 

Dimokratik PARTISIعور ( الككذي يوصككف حأنككه حككزب كككردي ونتيجككة لشككك
النكاخحين األككراد حاليككأس وقلكة الحيلككة شعطكوا شصككواتهم لحكزب الرفككاق الكذي قككدم 
حرنامجه ا نتخاحأ جملة من الخطوات لحا ش زمة الكردية حعيدًا عن السالر 

عطائهم حقوقهم الثقافية.  وا 
  -:(11)شما شحرز النقاط التأ حدد ا قادة الرفاق لحا المشكلة الكردية فهأ

 مية.تأسيس شخوة لسال -4
 لقامة ناام عادا )لسالمأ(. -7

للغككاء ))قككوات المطرقككة )لحمايككة شكككراد العككرال والمتواجككدة فككأ جنككوب شككرل  -1
 تركيا(. 

رفككككع الحاككككر ا قتصككككادي عككككن العككككرال )لتعككككود التجككككارة والترانزيككككت فتعككككود  4-
 المنطقة للي ا نتعاش(.

 تدريب العناصر التأ تقوم حواائف فأ الجنوب الشرقأ. 5-

 ة خاصة فأ المعركة مع اإلر اب. تأسيس قو  6-

 تشكيا جهاز استخحارات قوي.  2-

 تنايذ حرنامج تنمية خا  فأ الجنوب الشرقأ.  8-
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 للغاء حاا الطوارئ الماروةة.  2-
 تجهيز القوة األمنية حمعدات حديثة.  -40
 تشكيا لجنة متاحعة حرلمانية ذات صالحيات.  -44
 للغاء ناام ا ستحداد.  -47

الرفاق التدريس والحث حاللغة الكرديكة قحكا تحقيكل اإلخكوة اإلسكالمية ويعارل 
ألن ذل  يقوي النزعة ا ناصالية ولحزب الرفاق شرعيته فأ مجكاا حكا القةكية 

التحككدث للككي الجميككع حمككا فككيهم األكككراد  حإمكانككهعحككر اإلخككوة اإلسككالمية لطالمككا 
و  األككككراد عكككن  حلغكككة الشكككريعة اإلسكككالمية فكككال األتكككرا  يسكككتطيعون صكككم شذانهكككم

وعنككدما ينككادي حككزب الرفككاق فككأ شروقككة الحرلمككان حأنككه    ،سككماع مككا شمككر اهلل حككه
ن الككالم موجهكًا للكي السكلطة مكن جهكة شنكه   إللمسلم قتا شخيه المسلم فك زيجو 

يححكككذ العنككككف والككككي األكككككراد مكككن جهككككة شخككككرى علككككي شنكككه مككككع اسككككتقرار المنطقككككة 
يزيكد مكن قنكاعتهم حكأن اإلسكالم  كو شفةكا واستمرار اإلخوة اإلسكالمية وحالتكالأ 

 .  (13)الحلوا للمسألة الكردية فأ تركيا
وكان الموقف األكثر تطورًا للقةية الكردية فأ عهد الرفاق النقكاش الشكديد 

لذ  ،الككذي شثارتككه المحككادرة التككأ شطلقهككا ارحكككان مككن شجككا حككا المشكككلة الكرديككة
وككان ارحككان  ،الكردسكتانأطرر لمكانية ليجاد حوار محاشر مع حزب العماا 
لسكككككماعيا نجكككككار  اإلسكككككالمأقكككككد اسكككككتقحا مكككككرتين متتكككككاليتين الكاتكككككب الككككككردي 

 ،المعككروف حككأن لديككه اتصككا ت مككع زعككيم حككزب العمككاا الكردسككتانأ شوجككالن
األمكككر الكككذي شثكككار تكهنكككات حكككأن حكومكككة ارحككككان تسكككتعد إلطكككالل محكككادرة لحكككا 

ت ةكد  كذا التوجكه لذ شعلنكت ل  شن المؤسسة العسككرية كانك ،لمشكلة الكردية
شنهككا تشككعر حعككدم ا رتيككار لزاء رغحككة ارحكككان فككأ حككا مسككألة )اإلر ككاب( مككن 

وقككد تعككرل الرفككاق  ،(19)خككالا الحككوار مككع عناصككر حككزب العمككاا الكردسككتانأ
لهكككذا السككككحب وألسككككحاب شخككككرى عديككككدة داخليككككة وخارجيككككة للككككي حملككككة مككككن قحككككا 

 .(11)لرفاق ثم حارقالمؤسسة العسكرية انتهت للي لسقاط حكومة ا
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ولككم تكككن لبحكككزاب التككأ ورثكككت حككزب الرفكككاق و ككأ حكككزب الاةككيلة ككككانون 
مواقككف واةككحة  ،7004وحككزب السككعادة الككذي تأسككس فككأ تمككوز  4882األوا 

مكن الرفكاق مكن شكرعية لسكالمية يمككن مكن  همن القةية الكردية سوى ما ورثتك
قاحككة العسكككر كمككا شن  ككذق األحككزاب حقيككت تحككت ر  ،خاللهككا حككا  ككذق المشكككلة

 وحملت منذ تأسيسها شسحاب انقسامها. 
شهدت الاترة التالية لحار الرفاق محطات حارزة فأ حياة األككراد القكاطنين 

فككبوا مككرة يتأسككس حككزب يعلككن علنككًا انتمككاءق  ،فككأ منككاطل جنككوب شككرل تركيككا
ويصكا شعةكائه للكي رئاسكة  (HDEP)و و حزب ديمقراطية الشكعب  ،الكردي

نككاطل جنككوب شككرل تركيككا وعلككي رشسككها حلديككة محافاككة ديككار حلككديات غالحيككة م
شكسككحت  ككذا الحككزب ش ميككة حككالنار للككي  4888كمككا شن انتخاحككات عككام  ،حكككر

 ،اعتقككاا زعككيم حككزب العمككاا الكردسككتانأ وتخلككأ الحككزب عككن العمككا المسككلح
الوحيككدين الككذين يتمتعككون داخككا   ككذا الحككزب شن يكونككوا ألمسككؤول شتككارو ككذا 

. ويحككدو شن (14)يح لهككم القيككام حككأدوار حديلككة عككن حككزب العمككااتركيككا حشككرعية تتكك
 ةالمؤسسة السياسية والعسكرية التركية قد رشت فأ عدم حا  ذا الحزب ةرح

للتيككار اإلسككالمأ الممثككا ححككزب الاةككيلة عككن طريككل سككحب ناخحيككه فككأ  ككذق 
 المناطل لصالح ديمقراطية الشعب.

  
 حزب العدالة والتنمية  -ج

مككن قحككا حعككل شعةككاء  7004تمككوز  41تأسككس حككزب العدالككة والتنميككة فككأ 
حزب الاةيلة المنشقين عن التيار التقليدي ألحكزاب ارحككان و كم مجموعكة مكن 
الشحاب ذوي التوجهات اإلصالحية وعلي رشسهم رجكب طيكب اردوغكان وعحكداهلل 

 7007تشكككرين الثكككانأ  1وخكككال الحكككزب شوا انتخاحكككات تشكككريعية فكككأ  (15)ككككوا
مكن األصكوات محققكًا حكذل   %(11،78)لذ حصا علكي نسكحة  ،ليحقل فوزًا كحيراً 

حكومكة شغلحيككة و كأ المككرة األولكي فككأ تكاريس تركيككا التكأ يحقككل فيهكا حككزب ذات 
 .  (16)ميوا وجذور لسالمية  ذق النسحة المطلقة
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وتقكوم رؤيكة حكزب  ،ورث حزب العدالة والتنمية القةية الكرديكة حككا ثقلهكا
اجتماعيككة وان التنميككة  -مشكككلة الكرديككة علككي شنهككا مشكككلة اقتصككاديةالعدالككة لل

و كككو فهكككم خكككاط  للمسكككألة لذ شنكككه  ،فكككأ منكككاطل األناةكككوا سكككتنهأ المشككككلة
ل  شن الحكزب يكرى شن التعامكا مككع  ،(12)يتجا كا ا عتحكارات القوميكة والعرقيككة

 ككككذق المسككككألة يكككككون شيةككككًا عحككككر المواطنككككة و  ينكككككر الحككككزب علككككي األكككككراد 
وحنككاًء علككي  ككذق الرؤيككة يككرى الحككزب شن المسككألة  ، عتككراف ححقككوقهم الثقافيككةا

 :(18)الكردية ححاجة للي سياسات معينة فأ التعاما معها ومنها
اعتحار ا ختالفات الثقافية والعرقية فأ المجتمع الترككأ حمكا فيهكا القةكية  -4

 الكردية شثراء للمجتمع وليست تناقةات. 
وتخصكي   ،كراد حتعلكيم وتعلكم ثقكافتهم واسكتخدام لغكتهما عتراف ححل األ -7

لككن  ،والحااا علي التكراث الككردي ،حرامج فأ التلااز التركأ للغة الكردية
 ،المعككامالت الرسككمية والقانونيككة مككع حقككاء اللغككة التركيككة اللغككة الرسككمية فككأ

 حمعني التنوع فأ لطار الوحدة. 
احقة المحكال  فيهككا فككأ مواجهككة السكعأ لوةككع حككد للتصكرفات الحكوميككة السكك -1

نهاء حالة الطوارئ.  ،)اإلر اب( والتأ تجاوزت حدود ا  وا 
لتحككاع سياسككة تجلككب الرفككاق والسككعادة لشككعب األناةككوا التركككأ مككن خككالا  -1

 واحترام حقول اإلنسان والحريات العامة.  ،تعميم الحالة الديمقراطية
غيكاب التنميككة فكأ األقككاليم لن مكن األسككحاب الحقيقيكة للمشكككلة الكرديكة  ككو  -6

ممكككككا يخلكككككل الحيئكككككة الحاةكككككنة  ،الجنكككككوب شكككككرقية وانتشكككككار الحطالكككككة والاقكككككر
ويؤكككد الحككزب شنككه سككيعما علككي المسككارعة فككأ مشككاريع التنميككة  ،ل ر ككاب

 فأ األناةوا. 
كمكككا شن مواجهكككة مشككككالت األناةكككوا تتطلكككب حيئكككة ديناميكككة تجاريكككة مكككع  -9

 يا  ذق التجارة الحينية.الدوا المجاورة وقيام الدولة حتسه
وقككد جككاء اعتككراف حكومككة حككزب العدالككة والتنميككة حوجككود قةككية كرديككة فككأ 
تركيا علي لسان رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان حمثاحة اعتكراف حوجكود 
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شخطككاء فككأ سياسككة تركيككا وذلكك  شثنككاء لقائككه حجمككع مككن المثقاككين األتككرا  الككذين 
وتعهككد  ،يب الديمقراطيكة لحككا مشكاكا الكحالدطكالحوا الحكومكة حكاللجوء للككي شألسكال

 شن الحكككا الوحيكككد  كككو تحقيكككل  اردوغكككان حاكككتح صكككاحة جديكككدة مكككع األككككراد قكككائالً 
الديمقراطيكككة واإلصكككالحات فكككأ الناكككام السياسكككأ  وشةكككاف شنكككه يجكككب مناقشكككة 

وفككأ خطككوة  ،المشكككلة الكرديككة فككأ لطككار محككادئ الجمهوريككة والناككام الدسككتوري
حيكث شعلكن  ،7006ب آ 47ار اردوغكان ديكار حككر فكأ  أ األولي من نوعها ز 

شن حكومتككه ستسككعي لحككا القةككية الكرديككة )حديمقراطيككة( قككائاًل )شريككد شن تعلمككوا 
شن تركيككا لككن تعككود للككي الككوراء ولككن تسككمح حككأي تراجككع فككأ العمليككة الديمقراطيككة 

 .  (12)والحقول المدنية وا زد ار(
صكريحات واعتحرتهكا خطكوة فكأ من جهتها رححت األوساط الكردية حهذق الت

ا تجككاق الصككحيح وعحككرت عككن شملهككا فككأ شن   تحقككي  ككذق الوعككود مجككرد ححككر 
وشن   تككككككون مجكككككرد تصكككككريحات لتاهكككككر تركيكككككا حماهكككككر شكثكككككر  ،علكككككي ورل

ديمقراطيكككة عشكككية مااوةكككات العةكككوية فكككأ ا تحكككاد األورحكككأ فكككأ اكككا تزايكككد 
العسكككرية فقككد شككنت المواجهككات مككع حككزب العمككاا الكردسككتانأ. شمككا المؤسسككة 

حملكككة لعالميكككة مكككن قحكككا الجنكككرا ت الكككذين تحرككككوا وشككككلوا فريكككل عمكككا يقكككوم 
حإعداد تقرير شكاما عكن جنكوب شكرل تركيكا ليقكدم للكي اجتمكاع مجلكس األمكن 

وينككاقش التقريككر مككا يجككري فككأ األناةككوا  ،7006شب  71القككومأ التركككأ فككأ 
مككا األحككزاب والقككوى ش ،حاعتحككارق حملككة ةككد لر ككاب حككزب العمككاا الكردسككتانأ

السياسككية المعارةككة للعدالككة والتنميككة فقككد اعتحككرت لن كلمككات اردوغككان مككدعاة 
حكككا شن شصكككوات مكككن داخكككا حكككزب العدالكككة والتنميكككة  ،إلثكككارة الخالفكككات ا ثنيكككة

 . (41)عارةت  ذق التصريحات
لذ رفعت حالة الطكوارئ التكأ  ،ويحدو شن حكومة اردوغان جادة فأ موقاها

كما سمح ححث الحرامج حاللغة  ،عامًا فأ جنوب الحالد 46منذ كانت ماروةة 
كمككا سككمح حاككتح معا ككد خاصككة  ،الكرديككة عحككر شاشككات التلاككاز وعحككر اإلذاعككة

وذككرت وكالكة شنحكاء جيهكان شن قكرار الحكومكة ككان وفكل  ،لتعليم اللغة الكردية
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كمككا تكككون  ،ةكواحط وشككروط تتةككمن وةككع ترجمككة خطيككة للمككادة المعروةككة
 ،اختيككار الحككث مككن اختصككا  المجلككس األعلككي ل ذاعككة والتلازيككونصككالحية 

ححكككث  7006قنكككاة تلاازيكككة فكككأ آخكككر ككككانون األوا  (44)واتخكككذ قكككرار حكككأن تحكككدش 
سككاعات شسككحوعية شمككا التلاككاز فسككيقوم  6مواد ككا اإلذاعيككة لمككدة سككاعة يوميككًا و 

دقيقككة وشرحككع سككاعات شسككحوعية ويمنككع خاللهككا اسككتعماا  16ححككث مواد ككا فككأ 
الرمككوز شو الشككعارات لمنامككات شو جهككات سياسككية غيككر شككعارات الجمهوريككة 

 . (43)التركية
ويحككدو شن ةككغط المؤسسككة العسكككرية ورؤيتهككا للقةككية التركيككة كككان يحككر  

لذ سككارعت حكومككة العدالككة والتنميككة للككي لعككالن عككن خطككة لتعككديا  ،الحكومككة
ححيككث يشككما  ،القككانون الخككا  حمكافحككة عمليككات حككزب العمككاا الكردسككتانأ

لقامككة  يئككة عامككة تحككت اإلمككرة المحاشككرة لرئاسككة الككوزراء لتككولأ التنسككيل حككين 
فةكاًل عكن فكرل عقوحكات تصكا للكي  ،شجهزة الدولة المختلاكة فكأ  كذا الشكأن

السكككجن ثكككالث سكككنوات لمكككن يحكككدون علنكككًا تأييكككد م لحكككزب العمكككاا الكردسكككتانأ 
 . (49)المحاور وزعيمه عحداهلل شوجالن

فكككأ شن شغلحيكككة  كككذق اإلجكككراءات لكككم تطحيكككل حصكككورة جديكككة  ويشككككأ األككككراد
يزيككككد عككككن السككككاعتين شسككككحوعيًا  فالحككككث اإلذاعككككأ والتلاككككازي حاللغككككة الكرديككككة  

والتعلكككككيم حاللغكككككة الكرديكككككة يقتصكككككر علكككككي الكككككدورات الخاصكككككة ولكككككيس المكككككدارس 
. (41)كمككا شن شجهككزة األمككن لككم تغيككر كثيككرًا مككن ممارسككتها ةككد م ،والجامعككات

حكككزب العدالكككة والتنميكككة يسكككعي جا كككدًا   يجكككاد حكككا للقةكككية  نإومكككع ذلككك  فككك
الكرديككككة مككككن خككككالا طككككرر القةككككية علككككي المجلككككس الككككوطنأ التركككككأ الكحيككككر 
)الحرلمككككان( إلعطككككاء األكككككراد حقككككوقهم الثقافيككككة األمككككر الككككذي يجاحككككه حككككالرفل 
وا نتقكككاد وحتكككي التخكككوين مكككن قحكككا شحكككزاب تركيكككا القوميكككة وقكككد طرحكككت  كككذق 

 ،7047مكع ذككرى وفكاة شتكاتور  فكأ العاشكر مكن تشكرين الثكانأ  المحادرة تزامناً 
وكككككان مككككن حككككين اإلجككككراءات التككككأ اتخككككذتها حكومككككة العدالككككة لصككككالح القةككككية 
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ذاعية رسمية حاللغة الكردية  مدعومة  (TRT6)الكردية شطالل قناتين تلاازية وا 
 . (44)من الحكومة وحناء جامعات والسمار حتدريس اللغة واألدب الكرديين

  ياوتنا شن  ذق اإلجراءات ستصكب فكأ النهايكة لصكالح اردوغكان وحكزب و 
العدالككة والتنميككة فككأ ا نتخاحككات القادمككة حوصككاها شوا حكومككة تقككدم لجككراءات 

 عملية ملموسة للقةية الكردية. 
 
 حزب اهلل التركي  -د

  يوجككد تككاريس محككدد لتأسككيس حككزب اهلل فككأ تركيككا ل  لن شغلككب الحككاحثين 
علكككي يكككد ككككا مكككن حسكككين ولكككأ اوغلكككو وفيكككدان  4824سيسكككه للكككي يرجعكككون تأ

و و من األحزاب التأ توصف حالتشكدد وتكؤمن حكالثورة المسكلحة  ،(45)غونغور
لتأسيس دولة لسكالمية وينتشكر شتحاعكه فكأ المنكاطل الكرديكة فكأ جنكوب شكرل 

 . (46)تركيا مما جعله علي تماس محاشر مع القةية الكردية
العمكككاا الكردسكككتانأ  كككدفًا لنشكككاطاته حكككدً  مكككن اتخكككذ حكككزب اهلل مكككن حكككزب 

مواجهكة مكا شسكموق  ،لذ كان  دفهم قحا لقامكة ناكام لسكالمأ ،الحكومة التركية
سكككناد مكككن الحكومكككة حتكككي عكككام  )ملحكككدي وماركسكككأ( حكككزب العمكككاا وحكككدعم وا 

4882
(42) . 

وعلككي الككرغم مككن انشككقال حككزب اهلل للككي جمككاعتين تككزعم الجماعككة األولككي 
)جماعة منزا( فيدان غونغور وتزعم الجماعكة الثانيكة )جماعكة  التأ عرفت حك

علككم( ولككأ شوغلككو ل  لنهككا حقيككت تككرى فككأ حككزب العمككاا الكردسككتانأ  ككدفًا لهككا 
وقككد مارسككت الجماعتككان اغتيككا ت منامككة  ،حككدعم وتشككجيع الحكومككة التركيككة

ةككككد عناصككككر حككككزب العمككككاا الكردسكككككتانأ فككككأ ثمانينككككات وتسككككعينات القكككككرن 
وشككملت عمليككات حككزب اهلل القيككادات القوميككة والاكريككة الكرديككة حككا  ،الماةككأ

 .(48)والمعارةين اليساريين
وتقدر اإلحصائيات ةحايا عمليكات ا غتيكا ت التكأ صكدرت عكن حكزب 

وحلغكككت  كككذق المواجهكككة  ،جريمكككة نسكككحت للكككي فكككاعلين مجهكككولين (1000)اهلل حكككك 
شككخ  مككن  (200)لذ قتككا خاللهككا حككوالأ  ، 4881 - 4887ذروتهككا فككأ عككام 
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 جككوم خككالا  ككذق الاتككرة ةككد  (600)وقككام حككزب اهلل حتنايككذ حككوالأ  ،الطككرفين
 . (42) جوم من قحا األخير (700)حزب العماا مقاحا 

لذ سككححت  4882شسككتمر حككزب اهلل فككأ مواجهككة حككزب العمككاا حتككي عككام 
الحكومككة التركيككة تأييككد ا السككري لحككزب اهلل حعككد شن اسككتطاعت للقككاء القككحل 

 ،وتراجع نشاطات حزحكه ،حزب العماا الكردستانأ عحداهلل شوجالن علي زعيم
وشصككحح حككزب اهلل فككأ قائمككة المنامككات التككأ تهككدد شمككن تركيككا حعككد شن انتاككت 

وانسجامًا مع  ذق المتغيرات فقد وقكع حكزب اهلل مكع حكزب العمكاا  ،الحاجة له
 الكردسككككتانأ حروتوكككككو ت للتعككككاون مككككن شجككككا ليقككككاف الهجمككككات فيمككككا حينهمككككا

تشكككرين  41والشكككروع حالصكككراع المشكككتر  ةكككد الدولكككة وتكككم توقيكككع ا تاكككال فكككأ 
 . (51)فأ ليران 4882األوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجاب
ا نتااةكات التكأ  للكيعلي الرغم من شن القةكية الكرديكة فكأ تركيكا تعكود  -4

قكككرار المحكككادئ الكماليكككة العلمانيكككة ل   شعقحكككت تأسكككيس الجمهوريكككة التركيكككة وا 
لم تكن تحت قيادة تنايمية ل  حعد الحرب العالمية الثانيكة مكع شجكواء  شنها

الحريكككة والديمقراطيكككة التكككأ سكككادت فكككأ شعقكككاب  كككذق الحكككرب فأخكككذ األككككراد 
ووجكككدوا ةكككالتهم فكككأ  شصكككواتهميححثكككون عكككن شحكككزاب وتنايمكككات إليصكككاا 
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األحكككزاب اليسكككارية والشكككيوعية التكككأ تكككدعم الطحقكككات العاملكككة وتسكككاوي حكككين 
 ديان والقوميات. جميع األ

لكككم تككككن لبحكككزاب اإلسكككالمية والتكككأ شحكككدت مرونكككة للممارسكككات الدينيكككة شي  -7
مواقككف واةككحة وذلكك  ألنهككا كانككت شحككزاب فتيككة ومراقحككة رقاحككة شككديدة مككن 

ثكم عكادت  ،المؤسسة العسكرية التأ كانت ترى فيهكا تهديكدًا لمحكادئ الدولكة
ةكية الكرديكة عحككر فغاكت الطكرف عكن  كذق األحكزاب فكأ محاولكة لحكا الق

الخيار اإلسالمأ شي فأ لطار اإلخوة اإلسالمية التكأ سكتكون قكادرة علكي 
 كسب تأييد األكراد. 

شخككذت القةككية  PKKوتأسككيس حككزب العمككاا الكردسككتانأ  4821حعككد عككام  -1
وشخذت تشكا معةكلة حقيقكة للناكام  ،الكردية شحعاد ا السياسية والعسكرية

 التركأ كلاته شمواا طائلة. 
كانكككت المواقكككف األكثكككر ليجاحيكككة حكككين األحكككزاب اإلسكككالمية مواقكككف حزحكككأ  -1

الرفككاق والعدالككة والتنميككة علككي الككرغم مككن رفككل األخيككر التحككاور والتاككاول 
ش  شن حكككزب الرفكككاق لكككم يسكككتطيع  ،مكككع عناصكككر حكككزب العمكككاا الكردسكككتانأ

اتخاذ شي خطوة عمليكة لذ ككان محاصكرًا مكن قحكا العسككر ولكم يسكتمر فكأ 
شمكا حككزب العدالكة والتنميككة فحاإلةكافة للككي  ،شكثكر مككن حةكعة ششككهر الحككم

رؤيتكككه المتاهمكككة للقةكككية الكرديكككة ومحاولكككة ليجكككاد حلكككوا سكككليمة لهكككا عكككن 
طريل لعطاء األككراد حقكوقهم الثقافيكة فكإن الاكروف جكاءت مواليكة لكه مكع 
مطالب ا نةمام لالتحاد األورحأ التأ من حينها لعطاء األقليات حقوقهكا 

نهكك ورفككع قحةككة العسكككر المسككيطرة علككي  ،اء المواجهككة مككع حككزب العمككااوا 
وحنكاًء عليككه فقكد اتخكذ الحكزب عككدة خطكوات لحكا  ككذق  ،المؤسسكة السياسكية

و  يزاا يسكعي  ستحصكاا موافقكة حرلمانيكة علكي لعطكاء األككراد  ،القةية
 حقوقهم. 
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ف اسككككتعانت الحكومككككة التركيككككة ححككككزب اهلل الككككذي   تعتككككرف حككككه و  تعتككككر  -6
حعالقتها حه من شجا مواجهة حزب العماا الكردستانأ فكأ خطكوة قصكدت 

فقكككككدمت دعمكككككًا تسكككككليحيًا  ،مكككككن ورائهكككككا ةكككككرب الطرفكككككان كال مكككككا حكككككاآلخر
ولوجستيًا لعناصر حزب اهلل ثم عادت فانقلحت عليه حعد انتهاء الغاية منه 

 حعد اعتقاا شوجالن.
جكاد حكا سكلمأ للقةكية علي الرغم من رغحة حزب العدالكة والتنميكة فكأ لي -9

يمانه ححكل األككراد فكأ المطالحكة ححقكوقهم الثقافيكة والتكأ ترجمكت  الكردية وا 
لخطككككوات عمليككككة مككككن خككككالا الحككككرامج اإلذاعيككككة والتلاازيككككة الناطقككككة حاللغككككة 

نككه لككن يسككتطيع مككع رؤيككة العسكككر للقةككية واسككتمرار  جمككات إالكرديككة، ف
مواجهككة عناصككر  حككزب العمككاا فككأ، ل  لن يرةككس لمطالككب العسكككر فككأ

 حزب العماا. 
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Abstract 

The Kurdish question in Turkey is considered one of the most 

significant problems till new; which constitutes a basic problem 

within the Turkish internal policy. It emerged clearly after 

establishment of the Turkish republic in 4871 and the measures 

that had been taken by Mustupha Kemel Ataturk that came upon 

the non-Turkish nationalities as renouncing identity, language and 

culture in trying to melt them within the Turkish nationality. 

However, the unified attitude by the Turkish governments toward 

this issue, but there are relative differences in attitudes among the 

Turkish political parties; where while the national and secular 

parties were strict towards this issue, the parties of Islamic trends 

show some kind of flexibility towards it, since they believe in the 

Kurdish culture rights and the right of Kurds to maintain their 

tradition and to speak and study in their language, although, most of 

Islamic parties were unable to take practical measures regarding that.                                  
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جام ددددة  ،مركددددز الدرا ددددات اإلقليميددددة ،9009أيددددار  ،6ال دددددد  ،2الوددددنة ، شددددرة مااب ددددات إقليميددددة
 الم صل.

 تدددريع م ودددد ال لددد م االقاصدددادية  دددا ، دددا كابوددديرو ،3250تشدددرين األود  92علدددداج اددد د: م اليدددد 
الاحدق بم ا دد جام يدة  دا بريطا يدا و داد لدد  ع دتدع إلدع تركيدا الماجوداير والددكا راه  ،جام ة ا اا ل د
تليدراً اقاصدادياً  دا بند  الانميدة اإل دتما الدذو م دره  3221 - 3221عمل بين عاما  ، ا االقاصاد

تدد لع  3225  دا عددام ،عدين  ا لدداً لدر يي الحددزب ،عدن حددزب الر دداه 3223ةددارك  دا ا اخابددات  ،جددة
ينظدددر:  ددد اد  ،أ دددي مدددغ أردوادددا  حدددزب ال دالدددة والانميدددة ،منصددد  وزيدددر الدولدددة لل تقدددات الخارجيدددة

 .  32ص ،(9007)الم صل:  ،تمربة حزب ال دالة والانمية  ا تركيا ،علدالملار  لطا  ظا ر الطا ا
الانميددة:  وددع اإل ددتميين دليددل الحركددات اإل ددتمية  ددا ال ددالم )حددزب ال دالددة و  ،اددياء رةدد ا  )محددررًا( (16)

 . 61ص ،مؤ وة األ رام ،مركز الدرا ات الويا ية واال اراتيمية ،ال ا رة ،3ال دد  ،المدد  ا تركيا(
 ،اإل دددتمي   المددددد وال لما يدددة األصددد لية  دددا تركيدددا ظدددتد الثددد رة الصددداماة ،علددددالحليم ازالدددا (17)

 . 73 ص ،(9007)ال ا رة: 
 . 23-20 ص ،المصدر الوابق ،حونين (12)

 . 79 -71 ص ،المصدر الوابق ،لطا ا  (12)
مادداح ةددلكة  ،"قدراءة أوليددة  دا تصددريحات أردواددا  حد د ال  ددية الكرديدة  ددا تركيدا" ،جلدار قددادر (90)

                                                  الم ل مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابط
WWW.Alhewar.com 

 . 79 ص ،المصدر الوابق ،الطا ا (93)
 . 76 ص ،المصدر الوابق ،ازالا (99)
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 مااح علع ةلكة الم ل مات الدولية علع الرابط ،" ل تامع تركيا لحل ال  ية الكردية" (91)
WWW.Aztagy Arabic.com 

 المصدر الوابق.  ،قادر (99)
تخدر  مدن كليدة ال لد م الويا دية  دا  ، دا محا ظدة باطمدا  3259حوين ولدا أوالد : ولدد عدام  (95)

الاحق بمم ية الطللدة األتدراك المحدا ظين وعمدل مدغ المنظمدة الشدلابية  ،3220ام ة أ  رة عام ج
تأثر أيدي ل جيا بأ كار   يد الن ر ا واألت ا  المولمين والث رة  ،الااب ة لحزب الوتمة ال طنا

 اإليرا ية. 
 دددا جام دددة  والاحدددق بكليدددة الوند دددة الم ماريدددة 3292 يددددا  ا   ددد ر: ولدددد  دددا ديدددار بكدددر عدددام 

إال أ دع لدم ياخدر  منودا إذ عداد إلدع ديدار بكدر وعمدل  دا مؤ ودة األتلدار  ،3270ا اا ل د عدام 
ثددم الاحددق ب وددم الادداريد  ددا م وددد الاربيددة وأصددلح م ددطل اً بالكادد  اإل ددتمية  (TRT)ال طنيددة 

أ دي  ،وعمدل بالامدارة 3223ا دا اد مدن وظيبادع عدام  ،وع  ًا  اةطاً  ا إتحاد الطللدة األتدراك
 ينظر:  ،دار  شر منزد  ا ديار بكر

M.Kürsad Atalar "Hizb allah of Turkey: Aspsendo-Threat to the seclua 

order?" Turkish studies، Vol، No2، June 2006، PP 703 – 717. 

درا دة  (3223-3221)"الاطد رات الداتليدة  دا تركيدا  ،  د علدال زيز مولط م  دع الملد رو (96)
 . 127ص ،(2003جام ة الم صل:  ،)كلية الاربية ،أطروحة دكا اره اير منش رة ،ة"تاريخي

 ص ،(9005 )الم صددل: ،تارطددة الا جوددات اإل ددتمية  ددا تركيددا الم اصددرة ،إبددرا يم تليددل أحمددد ال ددتف (97)
97  . 

(84) Ely Karmon, "Radical Islamic Political Groups in Turkey", MERIA, 

Vol 1, No 8, December 1993, P5. 

مملدددددة آداب الرا ددددددين/ كليدددددة ا داب/ جام دددددة  ،"حدددددزب اج الاركدددددا" ،جمدددداد كمددددداد كركددددد كلا (92)
لند   ،591ال دد  ،32الونة  ،؛ مملة الد ا ر195 ص ،9006/ أيل د 99/3عدد  ،الم صل

 . 39 ص ،3222آذار  7
 . 160 ص ،قالمصدر الواب ،؛ كرك كلا959 ص ،حماب وحراب.... ،  رالدين (50)
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