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

 2102/ 29/00تاريخ قبول النشر       29/01/2102 تاريخ استالم البحث
  

 مستخلص البحث 
مسذذارام مختلًذذام كمذذا كذذا  كليذذه  (2112 - 0891اتخذذا التيذذار اليسذذاري فذذي تركيذذا  

، وفي هاا البحث تم تسذليط الوذوع كلذذ هذام المرحلذه المنمذه مذ  0891قبل انقالب 
تاريخ اليسار والاي اتخا اشكاالم متعددة، وتم تقسيم البحذث للذذ ثالثذه محذاور ومقدمذه 

ا يمثل االتجام المسلح وهو  حذبب العمذال الكردسذتاني( امذ األولوخاتمه، فكا  المحور 
المحور الثاني فكا  يمثل االتجام السلمي وهذو  حذبب اليسذار الذديمقراطي( امذا االتجذام 

 0891 االشذتراكيه والشذيوكيه األحذباباليساريه وهو بعنذوا    األحبابالثالث فنو بقيه 
( وقذذد خذذرب البحذذث بمجموكذذه مذذ  االسذذتنتاجاي المنمذذه التذذي تخذذص تذذاريخ 2112 -

 اليسار التركي في هام المدة. 
 

 المقدمه
فااي ب ااب ساابي تااارير التيااار اليسااري فااي تركيااا منا  ت ساايس تركيااا تتبعناا 

وكياااا كاااا  و اااعم فاااي  لاااد مرااا    كماااا  اتااااتور   3591ال ديثاااة  اااام 
تاااااتور  ماااا  اليسااااار الهاااايو ي وتوةي اااام ل ااااما  مسااااا د  أساااالوا تعاماااا  أو 

 االت اااااد السااااوفيتي السااااابي  نااااد ال ااااااةس ماااارورا  بالتيااااار اليساااااري فااااي  لااااد
بعد انتلاء ال را العالمية الثانية وك ل  انقالا  3591التعددية ال زبية  ام 

فااي تركياااس وقااد تبلااور اليسااار التركااي فااي ساا س المااد  بعااد ساا  دسااتور  3591
الاا ي  اام   قااوي العمااا  و ااي التةاااسر وقااد انااتع  اليسااار التركااي  1691

كيااا فااي ساا س فااي العقااد الثاااني ماا   قااد السااتينات و قااد الساابعينات وكاناات تر 
ا   أردنااااالماااد  تماااوك باافكاااار اليساااارية والهااايو ية وكاااا   قااادا دمويااااس وقاااد 

الا ي قاادس العساكر  3591 أيلاو  39نكم  دراسة التياار اليسااري بعاد انقاالا 
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و ااااا  اليسااااااريي  وال ركاااااة اليساااااارية فاااااي  قاااااد الثمانيناااااات  أراااااب وكياااااا 
وراء انقاالا  ااسابااوالتسعينات م  القر  العهري س وكا  سنا  العديد م  

 ااااد أماااااا  لاااا كرسا ولكاااا  قاااادر مااااا يتعلااااي بال ركااااة اليسااااارية كااااا   ال 3591
سااو الخااوا ماا  سااي ر  اليساااريي   لاا  ال كاام  3591وراء انقااالا  ااسااباا
 في تركيا.

وساااي ماااد  الب اااب كاااا  التياااار  9119 - 3591وفاااي الماااد  الواقعاااة ماااا باااي  
الب ااااب الااا  ثالثاااة م اااااور  اليسااااري قاااد ةلااار بااااثالب اتااساااات وقاااد قسااامنا

ساااااو االتاااااااس المسااااال  متماااااثال ب ااااازا العماااااا  الكردساااااتاني  ااو فاااااالم ور 
وقااد اتخااا  ساا ا ال ااازا مناا  العاااام  أوااااال اهلل الماركسااي العقيااد  بز اماااة  بااد

الك اااال المسااال   اااد المكسساااة العساااكرية التركياااة  ساااا  ااا ية سااا ا  3591
 .3555 ام  أواال هلل م  ال رفي  وا تقا   بدا ااروالالتوام مئات 

اليساااار السااالمي الااا ي ياااكم  بالعملياااة  الم اااور الثااااني فقاااد ركاااز  لااا اماااا 
السياسية  م  ا ار الدولة التركية الوا د  ممثال ب زا اليساار الاديمقرا ي 

واساااات ا   3599تهااااري  الثاااااني  31الاااا ي ت سااااس فااااي  أاوياااادبز امااااة بولنااااد 
 اازمااااة يااااب  9113م واسااااتمر لعااااا 3555الورااااو  الاااا  ال كاااام فااااي العااااام 

االقتراااااادية التاااااي ا ا ااااات بال كوماااااة التاااااي يتراسااااالا ز ااااايم  ااااازا اليساااااار 
 الديمقرا ي. 

الهاايو ية واالهااتراكية وكاناات  اا اازاابقيااة لالثالااب  خرااا الم ااورو
لاايس للااا  ااة فااي الورااو   ا  أ زاباا ات تاا ثير م اادود فكاناات  اا اازااساا س 

ل ةاار وال اا  وت ساايس البرلمااا  وكاناات تتعاار  ل إلاا لاا  الساال ة و تاا  إ
خرى ف اال  ا  أسياسية  أ زااب سماء اديد  واالندماك م   اا زااس س 

س وقااااااد اسااااااتخدمنا مامو ااااااة ماااااا  المرااااااادر ااخاااااارىالمنةمااااااات اليسااااااارية 
برزساااا كتااااا )اليساااار أو العربياااة وكاااا  أوالمباهااار  ساااواء التركياااة  ااساساااية
الاادكتوراس  وكاا ل  ا رو ااة Hakki Oznor( لمكل اام DERIN SOIالتركااي 

ا  ا( للادكتور اماا  كما9119  - 3591الموسومة )ال ياا  ال زبياة فاي تركياا 



 
   

  [59]  حامد محمد السويداني       د.                          ......التيار اليساري في تركيا

تعتمااد  لااا  معارر فلااي ااري  المتمياااز  فااي تااارير تركيااا الاااا ااوسااي ماا  اال
 السياسية. اا زاامرادر تركية ررينة ف ال لقاءات الدكتور اما  بقاد  

 
 Partiya Karkern Kurdistanحذبب العمذال الكردسذتاني  / األولالمحذور 

(PKK )0891 - 2112 
لكاااي  3591 -3591لقاااد نا ااا  اليساااار التركاااي  لااا  مااادى  هاااري   اماااا 

ياعاا  ك ا اام والت ييااد الاا ي يتمتاا  باام  لاا  مسااتوى واقاا  بااالدس و راارس وفااي 
 ل   اارواتم   %1النلاية فا  ك  ما تمك  االهتراكيو  م  ت قيقم سو 

خياا لمماا  وراارت كا  تنةيمااتلم وسو رقام م 3595المستوى القومي  ام 
ويمك  مال ةة اكبر ا تهاد لليسار التركي  1691غير مهرو ة بعد انقالا 

في التام  اللائ  ال ي هلدس )ميدا  تقسيم( اكبر مياادي  اساتانبو  فاي  ياد 
وكانت الد و  لل ا اال ت ا  قاد اااءت ما   3599يار أم   ااو العما  في 

راديكاليااة ما  بااي   ااكثاررياة )ديسا ( وسااو االت ااد ات ااد نقاباات العمااا  الثو 
لااااا هااااخا ماااا  أ 011لاااا  الااااد و  إات اااااديي  نقااااابيي  فااااي تركيااااا واسااااتااا 
نرااارسمس كمااا كاناات سنااا  اما ااة أاالهااتراكيي  وتامعااوا خلااا  ائ ااة ماا  

م  انرارسا كما اهتركت في اال ت اا  كا   أالا 31كورتولو  )الت رير( و
ي اا الكثيار أالت اد السوفيتي في تركياس وكا  سنا  م  الاما ات الموالية ل

ماا  االت ااادات ال البيااة الملنيااةس ف ااال  اا  نقابااات العمااا  وكاناات النلايااة 
ليلاا االاتمااا  ترااور بهاك  مساابي للكارثااة التاريخيااة أالم سااوية التااي انتلاا  

التااي كاناات تنتةاار المهاااركي  فياام و ناادما  اولاات مامو ااة )ماويااة(  هااي 
 لقااات  لااا  أاالاتماااا ي(  -االاتماااا  لهااااا  ابعااام )ال اهاااي لااا إ ريقلاااا 
ساا   المناااز  الم لااة  لاا  المياادا  وساااد أ القااات ناريااة ماا  فااوي إال هااود 

خاال   الااة  ااقادامهخراا مرار لم معةملام ت ات و ا   15الا  ر ولقاي 
نرااار اليمااي  أنرااار التيااار اليساااري ماا  أالاا  ر وفااي ساا س الل ةااة تهاااب  

 .(0)المت را
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 س المااد  اتساا  نهااا  ال ركااة القوميااة الكرديااة فااي كردسااتا  تركيااا وفااي ساا
 ااا  الق اااية  أ  قيقاااة م ادساااا  إلااا وتورااالت  (2)و ملااات فاااي ةاااروا سااارية

 .(3)الكردية يتوقا  ل  مدى ت بيي المبادئ الماركسية
( مرا اا  التكااوي  P.K.Kال اازا الاا ي يعاارا اخترااارا ) أدبياااتوتلخااا 

 1699ثمارسااا  وأ  اا  3591فااي  ااام  أسساالاساا س المامو ااات و اا   أولاا )
المااد   إلاا مر لااة معينااة فااي ال ا اارات التركيااة نقلاات  إلاا وراالت  أ وبعااد 

 أووخل اات النقاهااات والااد ايات لساانة  3599 - 3599 اا ااوامالكردسااتانية فااي 
ساانتي  ت ااورات كتهااكي   ااد  مامو ااات وت ااورت ال عاليااات السياسااية  لاا  

يقااو  مكسااس  P.K.K)(4)لرساامي ل اازا ا اإل ااال  إلاا  ال  و وراا ااساااسساا ا 
كااا  هاا ليا  ولاايس  أياادلوايابدايااة ن ااا  ال اازا  إ : أواااال ال اازا  بااداهلل 

ساااما فبع ااالم كاااا  يساااميم )ثاااوار كوردساااتا ( إكتابياااا و  ولااام يمتلااا  التنةااايم 
ن ااالنا بكلمتااي  )كردسااتا  مسااتعمر (  أيساامونم )اوبااواي ( وقااد بااد وآخاارو 
تهاااكلت مئاااات المامو اااات فاااي  3599لعاااام وفاااي ا أهاااخاا( 9 - 9)ا وبااادء بااا

 ازا إ   قاادت  إ ااال س فكاارت تلا  المامو ااات فاي 3599الوالياات الكردياة 
 أياااام( 1) اساااتمر 3599 تهاااري  الثااااني 99ااتما ااا  فاااي مديناااة دياااار بكااار فاااي 

  .(5)نوقهت خاللم ق ايا  ديد 
كااا  مااا  )مةلاااوم  أوااااال وكاااا  مااا  باااي  ال  اااور ف اااال  ااا   باااداهلل 

وفااي ساا ا االاتمااا   (9)مااد قاار  سن ااور وم مااد خيااري دروياا (دوغااا  وم 
 ااد البيااا  الت سيسااي وهااكلت اللانااة الت  اايرية وتاام أقاارروا ت ساايس ال اازا و 

 .(7)سم  زا العما  الكردستاني ب 3595ال زا رسميا في هتاء  ام  إ ال 
الكردياة  واا ازاااميا  المنةماات  أ ال زا فاي برناماام  لا   أكدوقد 

 ااكارادا  ال رو   لا   قاوي أالقدر   ل  موارلة الك ال م  ليس لديلا 
 P.K.K وبسااابا راااعوبة اساااتمرار  ااازا  (9)وا تبرسااا خاااارك ن ااااي الق اااية

وا تقاا   3595داخ  تركيا وم  تراا د ساماات الااي  التركاي خاال  سانة 
وقتاا  بعااا  كاااوادر ال ااازا المتقدماااة اتخاا  ال ااازا قااارارس باااالخروك مااا  تركياااا 
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 باارت قياداتاام  3595م ماا  ديااار بكاار الاا  أورفاامس وفااي تمااوز فانتقلاات قياداتاا
 .(6)سوريا وسل  البقا  اللبناني إل ال دود ولا ت 
ااتا اات تركيااا دور  العنااا السياسااي وخارااة المنااا ي  3595وفااي  ااام 

االقتراااادية التاااي تعااااني منلاااا تركياااا بةالللاااا  لااا   اازماااة ألقااات إ الكردياااة 
اني ماااا  مهااااكلتي  ماااازمنتي  سمااااا العنااااا العامااااة وباااادأت تركيااااا تعاااا اااااااواء
 إل االقترادية التي تمةلرت في سار  اما ية م  القرى  واازمةالسياسي 

)قاارى الراا ي (  أي اا  تهااكي  مااا يساام  بااا  اازام البااكس  أساا رالمااد  ممااا 
ن او  أيالرسامية  اإل رااءات سا  %39 و  المد  وبلغت نسبة الب الة 

 .(01)مليوني  ا  
ة العسااكرية التركيااة قاارأت ت ااورات السياسااة الداخليااة ماا  قياااد  المكسساا إ 

منةاااار )ال ااارا الباااارد ( وسكااا ا فقاااد ا تقااادت وباااد م مااا  الوالياااات المت اااد  
 ليلا تولي السل ة مباهر  لمنا  ا تماا   ادوب تغيارات ا رياة  إ  اامريكية

 .(00)وثورية في النةام السياسي التركي
ماا  التغياارات  اامريكيااةمت ااد  ساابا خهااية الواليااات ال أ وياارى البا ااب 

 أ التااي ت اادب فااي تركيااا سااو وقااو  الساال ة بيااد اليسااار التركااي وساا ا يعنااي 
 بيد االت اد السوفيتي آن ا . أدا تكو  تركيا 

ال كاام وقااد تاارأس  إلاا  اااد سااليما  ديمرئاا   3595تهااري  الثاااني  10وفااي 
قتراااد اال إراااللالت اااك  فااي  إلاا  كومااة أقليااة ماا  مكهاارات وا اا ة تااد و 

التركاااي وبالتهااااور مباهااار  مااا  راااندوي النقاااد الااادولي و لااا  الااارغم مااا   لااا  
للت سااا  مااا   إهااارات أياااة اإل رااائياتتاادسور االقترااااد التركااي ولااام تةلااار 

والاديو   ااانبياةوكا ل  نقاا العملاة   %311 إلا ورو  معدالت الت خم 
ب الااة مليااو  لياار  تركيااة كمااا ارت عاات نساابة ال 93111الخارايااة التااي وراالت 

يوميااا  ماا  هاالر  أهااخاا 1 إلاا وازداد العنااا السياسااي ووراا   اادد القتلاا  
3591كااانو  الثااااني 

مااا  أوفااي سااا س المااد  ازدادت اللاماااات  لاا  قاااوات  (02)
التياااار اليسااااري وباااي   أنراااارالباااارز كاااا  النااازا  باااي   ااسااالواالدولاااة لكااا  
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ثااااار و ااااروا  رااااابات بااااي   أ مااااا اليمااااي  المت اااارا الاااا ي اتخاااا  هااااك  
 ااو اا المولعي  بالقتا  فقاد وراا المراسا  الرا  ي )ماارفي  سااو( سا س 

مياادي  للتيااار  ب نلااقاائال )يعارا  ا  المقااسي والهاوار  والمادارس فاي تركياا 
اليماي  فاي  أفاراداليساري واليميني ف ي المدارس التابعة لليسار التركاي يرا  

العكااااااس الهاااااار ة المساااااال ي  وي راااااا   أفاااااارادمامو ااااااات كبياااااار  بمرااااااا بة 
 .(03)(أي ا

العاماااة  ااركاااا ي ااار  رئااايس إقااااد الانااارا  كنعاااا   3591 أيلاااو  39وفاااي 
 (04)للاي  التركي انقالبا   سكريا  في السا ة السادساة رابا ا بتوقيات تركياا

سااا القاااد  العسااكريو  للقيااام آالتااي ر  ااسااباا أ البيااا  العسااكري و كاار  وأ ياا 
الرئيساااية أراااب ت  وأالزتلاااالدولاااة ا إ اااااء فيااام ) 3591 أيلاااو  39باااانقالا 

 أ   الليكاااا  الدسااااتوري كااااا  مليئااااا بالتناق ااااات كمااااا أ ااااااز   اااا  العماااا  و 
لمعالاااة  اإلامااا  إلاا مت رفااة فااي مواق لااا وت تقاار  تالسياسااية كاناا اا اازاا
ولاااام تعااااد  يااااا   أنهاااا تلادت القااااوى االن رااااالية ماااا  االاااابالد كمااااا ز  أو ااااا 

كاااا  اوانااااا الماتماااا  كالماااادارس  اللامااااات  لاااا  أ كمااااا  آمنااااةالمااااوا ني  
والاامعات والليئات الق ائية والمنةمات العمالية تقود البالد ن و االن را  

لمالااس قياااد  االنقااالا سااي رت القااوات  ااو البيااا   وأ لاا  ااسليااةوال ارا 
 اا اازااالمساال ة  لاا  مقاليااد الساال ة السياسااية و اا  البرلمااا  ووقااا نهااا  

والقاااب   لاا  العدياااد مااا   DISKالعمااا  السياساااية السياسااية وات ااااد نقاباااات 
 .(05)السياسية( اا زااقاد  

واتخااا  قااارار  ااو ماااكتمرس  P.K.K قاااد  ااازا  3593تماااوز  اااام  39وفااي 
كردساااااتا  تركيااااااس وقاااااد انعقاااااد الماااااكتمر  لااااا  ال ااااادود  إلااااا التنةااااايم والعاااااود  

انتقااد  اللبنانية وقاد ورد فاي التقريار السياساي الراادر  ا  الماكتمر -السورية
ال اازا لكافاااة نهااا اتم التنةيمياااة والتعبويااة التاااي ساابقت االنقاااالا العساااكري 

  الرادامات المسال ة التاي  ادثت  ينلاا ما  أو  3591 أيلاو  39التركي في 
التنةااايم  إ ااااد  إلااا كانااات خا ئاااة ود اااا ال ااازا  ااخااارىالمنةماااات الكردياااة 
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ال ازا ما   والتدريا السياسي والعساكري فاي الخاارك وفاي ن اس الوقات وسا 
 القاتاام وارتبا اتاام فااي أوربااا الغربيااة ماا  المامو ااات الكرديااة المتعاادد  فااي 

 (09)الغربية وسولندا وألمانياالمن   وخارة المواود  في ك  م  السويد 
 قاااد ال ااازا ماااكتمرس الثااااني فاااي العارااامة الساااورية  3599 اااام  آاوفاااي 
ركياااااا داخااااا  كردساااااتا  ت إلااااا بعااااا  المامو اااااات المسااااال ة  وأرسااااا دمهاااااي 

تمركااز المئااات  3591وتمركاازت فااي القساام الهاارقي فااي كردسااتا س وفااي العااام 
 .(07)بوتا  )ازير  اب   مر( إقليمم  مقاتلي ال زا في 

العرفياة فاي والياات  كااري وساعرت ومااردي   اام  اا كام أ لنتو ندما 
 عا  االتم نةرا لالنقسامات التاي أكا  الك ال المسل  الكردي في  3591

نخاار فااي اساام ال ركااة الكرديااة ماا  الااة ولعاادم واااود قااو   ساااكرية كاناات ت
س ولا ل  اقترارت فعالياات ال ركاة أخارى اربة للا م  قيااد  قوياة ما  الاة 

 أ ااد إ  ل  بع  النها ات التاي يقاوم بلاا  ازا العماا  الكردساتاني بعاد 
تنةاايم راا وفم والتمركااز فااي اباا  اااودي بواليااة  كاااري  ات الكثافااة الكرديااة 

 إلا ان ام ) ساي  بليادرم( رئايس منةماة ال ادائيي   3591ر س وفي تموز الكبي
وقامااات بااا و   ركاااة  أوااااال  ااازا العماااا  الكردساااتاني الااا ي يرأسااام  باااداهلل 

روخ أ ل  هك  ساوم  ل  مد  هايرنا  و  1691 آا 11مسل ة مهتركة في 
ق عاوا  أ وهيروا  في والياة ساعرت وقرابة هامدينلي فاي والياة  كااري بعاد 

ساااميت سااا س العمليااااة باااا )ا لااااي  إ االترااااالت اللات يااااة فاااي المن قااااة اميااا  
وقااد قااام  (09)لاام يق ااوا  لينااا( إنلاامواساارا( كمااا وز ااوا بيانااات ت ماا   بااار  )

العرفية  ام  اا كام إ ال الاي  الساب  المتمركز في والية ديار بكر  من  
تاني فااي بعملياة تمهاي  واساعة ب ثاا   اا  مقااتلي  ازا العماا  الكردسا 3591

المنا ي الابلية الواقعة في مثلاب ) كااري ساعرت مااردي ( بعاد تلا  العملياة 
التااي قااام بلااا مقاااتلو  اازا العمااا  الكردسااتاني باالهااترا  ماا  البيهاامركة فااي 

 3591 آا 91 ليلاااا  ملياااة )الهااامس( وفاااي  أ لاااي مليااة  ساااكرية  اااخمة 
 إلااا ياااة هاااملت سااا س العملياااات مساااا ات واساااعة امتااادت خاااارك ال ااادود الترك
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القاوات التركياة  أ  إلا التقاارير  أهاارت إ وهاما  العاراي  إيرا منا ي غرا 
 اارا ايومساافة مماثلاة داخا   اإليرانياة اارا ايكام داخا   99توغلت ن او 

 (06)واإليرانيةالعراقية بموافقة ال كومة العراقية 
هخرااا  ماا   99 كماات الم كمااة العسااكرية  لاا   3599هاابا   35وفااي 

باالموتس وناا   ماد  دياار بكار  قوباة الساا  لماارد  P.K.K نارر  ازا 
المدينة باللغة الكردية الممنو ة في تركيا بمواا القانو   أبناءنم ت دب م  أ

القاومي  اام    مالس  3591 ااو تهري   39الرادر في  9519المرقم 
ية تقديم مئات االكراد ال  الم اكم العسكرية العرف 3599التركيس وهلد العام 

 111 أراااا ماااانلم ماااا   95فقااااد  كماااات م كمااااة ديااااار بكاااار العسااااكرية  لاااا  
مااا   أ  ااااء 1ب اااي  اإل ااادامن ااا   كااام  أنقااار باإل ااادامس وفاااي  أكااارادمتلماااي  

فاي ساا   ساكري فاي  ااكارادوياري ا تااز معةام السااناء  P.K.K  زا
قتااا ( أميااادز بليلاااي( كتاباااا بعناااوا  )أدياااار بكااارس وقاااد نهااار الكاتاااا الكاااردي )

 ااتاارا التعساا ية التااي قااام بلااا الانااود  واا مااا  اا  االنتلاكااات  مفياات اادب 
 يااب كااانوا يعتقلااو   3599 -3599فااي م افةااة تااونالي الكرديااة خااال   ااام 

مقاااااتلي  اااازا العمااااا   إيااااواءاقاااا  هاااابلة ويلااااارونلم ت اااات  ريعااااة  ااكااااراد
 .(21)الكردستاني

 اإلنساا  قاوي  ا   اامريكياة   وزار  الخاراياة  أمريكيوقد اتلم تقرير 
التركيااة بممارسااة التعاا يا والقتاا  والااارائم )مالولااة  اامنيااةفااي تركيااا القااوى 

القااارى كماااا يةلااار التقريااار مساااكولية  وا  ااارايال ا ااا ( والعناااا  اااد المااادنيي  
اال تقاااا  وتن يااا   قوباااات راااارمة  إثنااااءالمساااكولي  ال كاااوميي   ااا  الماااوت 

خالءالقرى  إ رايق ايا     التركية مسكولة اامنيةوا تبر التقرير القوى   وا 
الساااكنية والتلايااار فاااي مناااا ي اناااوا هاااري اانا اااو س  المناااا يوقراااا 

مما سو  أسوءولدى سكا  )او  هاتو ( لما ا يةلر التقرير تركيا في و   
وكوريااا  والسااعودية والراي  الهاايو ية وبورمااا إياارا  ليام الو اا  فااي كا  ماا  
فاي تركياا تادسور براور   نساا اإل  و ا   قاوي الهمالية فيايا هاتو : ا
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  الساال ات ال كوميااة تواراا  اسااتخدام القااو   ااد الماادنيي س أمل تاام للنةاار و 
 إ  اإلنساا ساال فاي  قاوي  أ  تركيا سي الدولة ااسوأ أترا وتوق  مراقبو  

 .(20)خرآ ي  أي أوماليي  هخا يعملو  دو   ما   1في تركيا  إ 
  واساااعة داخااا  تركياااا ساااواء ردود فعااا P.K.K ااازا نهاااا ات  أثاااارتكماااا 

 لاا  المسااتوى الرساامي وغياار الرساامي وقااد تمثلاات فااي العديااد ماا  المهاااري  
ب سااليبلا الخاراة فاماا  P.K.Kوال لو  التي  اولات تقلايا نهاا ات  ازا 

ماابلاة العناا باالعنا وسا ا ماا  إلا مالات  موماا  فإنلااردود ال ع  الرسامية 
 ااساااابيم الاااارئيس التركااااي يمكاااا  مال ةتاااام ماااا  خااااال  المهاااارو  الاااا ي قدماااا

 3599عااا   فاااي تماااوز  أ لااا وزا ( الااا ي أ)توركاااوت اوزا ( و ااارا )بمهااارو  
  اا  بمواباام رااال يات واسااعة اديااد  لاابع  وال  المن قااة الكرديااة التااي وأ

  للعاااااملي  فااااي  تقااااديم مكافاااا ف ااااال   اااا   P.K.Kاسااااتلدفتلا نهااااا ات  اااازا 
ما  ما  تساميلم السال ات  ادياد فاي التعاما  أسالواوانتلاك  اامنية ااالز 

المواالااة  لا  الاا ي اتبعاام  أساالوايق ااي بااالتخلي  ا  ( ااهاقياءالتركياة بااا )
الهاااائكة  لااا   اااو   ااساااال و اااعت  وأخياااراالااااي  التركاااي فاااي الما اااي 

الاي  التركي خارك ال دود  بإرسا وزا  أال دود وتعزيزسا بنةام مبكر وسدد 
 أينماااااراااا م وساااادد بتعقاااابلم (  سااااا و اإلرسااااابيي ااااا  )اقااااتال  ااااا ور أماااا  
 .(22) سبوا

فااي  وااكااراد ااتاارا وزا  مناقهااات  اااد  بااي  النااواا أمهاارو   اثاا روقااد 
نائاااااا ال ااااازا الهااااااعبي  ألقاساااااااوخاراااااة بعااااااد الكلماااااة التاااااي  ااماااااةمالاااااس 

 أ الااا ي قاااا :  اارااا يااادي ( كاااردي آالاااديمقرا ي االاتماااا ي )م ماااد  لاااي 
العااااام  الاااارأيا يااااة التااااي تهااااغ  الااااارول االاتم إ اااادىالمسااااالة الكرديااااة سااااي 

يواالو   غو ا  اانا و من قة انوا هري  أسالي  أالتركي باستمرار و 
ويااااري  ماااالت لرااالرسم. ورد  أ  ااااللمفاااي تسااامية  ا  أ ااارار باساااتمرار وليساااوا 

فاي  أقليااتتواد  )هرا بوزكوت( قائال )ال اام د نواا  زا الو   أ ليم 
سياسااااة متهاااادد  تااااااس  إتبااااا يااااة  لاااا  ال كومااااة الترك إراااارار  أ إالتركيااااا( 
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اساااتمرت فاااي نلالاااا العساااكري و تااا  بعاااد انتخااااا  P.K.K ااازا نهاااا ات 
الا ي كاا  يككاد  3595 ااو تهاري   99وزا  رئيسا للاملورية في أتوركوت 

 .(23)(ااكرادباستمرار رغبة تركيا في اقتال  ما يسميلم سو )االن راليو  
ة التركياة  الاة ال اوارئ الازئياة فر ت ال كوما 3551 ام  آ ار 99وفي 
غلااا الواليااات التركيااة وتهاام   الااة ال ااوارئ التااي فر اات بناادا  ياانا أ لاا  
 إلا ما  االنتقاا   ااهاخاامامو اات ما   أونم )ياوز من  هخا أ ل  

 هااااار الواقعاااااة فاااااي اناااااوا هاااااري تركياااااا التاااااي تساااااودسا  اإل ااااادىالوالياااااات 
ي بولو (  دم واود آ)يلدرم رئيس ال كومة التركية  أ ل اال  رابات( وقد 

تماااوز  13فاااي واليااة قسااا موني فااي  ألقاااسفااي تركياااا ف ااي خ ابااام الاا ي  أكااراد
ما  يعاي  فااي  إ  أكارادفقا  وال يواااد لادينا  أتراكاا  فاي تركياا  إ قولام ) 3551

لاا   قاد التساعينات ةاا  ماارد  كاار ا  و  (24)فقا ( ااتارا التركياة ساام  اارا اي
ومااا نو ااا ماا  الك اار فالهااخا الاا ي يقاادم ( و )كااردي( يعااد  مأكاارادكلمتااي )

متعماادا  لاا  مثاا  ساا س )الاريمااة( كااا  يخااا ر با تمااا  التعاار  لال تقااا  
 . (25)االن را  إل والم اكمة بتلمة الد و  

وزا ( مااا  أواااااء الت اااور الم ااااا  فاااي موقاااا  كوماااة الااارئيس التركاااي )
   الت ادب رف  ال ةر  أ ل  ندما  3553 الق ية الكردية في كانو  الثاني

التركياااة باااا  ااوساااا  أسااامتمساااو ماااا  آخااارسااا ا ت اااور  وأ قااااباللغاااة الكردياااة 
وزا  الكون ولدراليااااة( وكااااا  وراء ساااا ا التغيياااار الم اااااا  ا تبااااارات أ)خري ااااة 
دفعاات ال كومااة  3553اقت ااتلا مر لااة مااا بعااد  اارا الخلااي  الثانيااة  ا  وةروفاا

 .(29)التكتيكي اإلاراءالتركية لل ا 
 أكاااراد القاااات مااا   إقاماااةلتركياااة هاااعرت بور اااة كبيااار  فاااي ال كوماااة ا إ 

كاناااات  إ  أن ساااالمالعااااراي فااااي ةاااا  النةااااام السااااابي ومسااااا دتلم فااااي  مايااااة 
م  قا د  انارليا   3553قب  ا تال  العراي تن لي  ام  اامريكيةال ائرات 

 اازا   مااا يقلااي ال كومااة التركيااة سااو ان ااالي نهااا ات أفااي انااوا تركيااا و 
P.K.K (27)ا  العرايم  كردست.   
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والقااوات  P.K.K اازا ااارت مواالااات بااي  مقاااتلي  3559 ااام  آاوفااي 
التركياااة تميااازت نو ياااا  ااا  ساااائر المعاااار  الساااابقة فااساااداا التاااي اختارساااا 

ما   أكثارمخافر  كومية با  ا تا   أولم تك  مارد دوريات  P.K.K  نارر
مة ودارت نسااا ألاااا 11مقاتااا  مديناااة هااايرنا  التاااي يبلااا   ااادد ساااكانلا  3911

الثقيلاة  ااسال ةبيت م  الااي  التركاي اساتخدمت فيلاا  إل معار  م  بيت 
وانتلاات باسااتعاد  المدينااة وتهااريد معةاام سااكانلا لقااد فاااا ت معااار  هاايرنا  

فااااي رااااور  العااااااز  اااا  اتخااااا  التاااادابير  وأةلرتلاااااال كومااااة التركيااااة فعااااال 
ةااااسرات معاااار  هااايرنا  خراااات م أ قاااااال ااارورية لمواالاااة العناااا وفاااي 

 P.K.Kرفاا  منلاا رااور ز اايم  اانا ااو كبيار  فااي معةام مااد  انااوا هاري 
 نة فقد كانت الهعارات وا  ة فاي  ادائلا أفي مدينة  أماس أواال  بداهلل 

 س يرساابيإكردستا س لنقلر الدولةس لسنا  أسسيلا المقات س أ را أللسل ة: )
 .(29)سو الهعا( P.K.K و P.K.Kالهعا سو 

ليما  ديميريااا  لرئاساااة الاملورياااة خل اااا للااارئيس الرا ااا  وبعاااد انتخااااا سااا
انتخاباات  أاريتب زمة قلبية م اا  (  إرابتموزا  )ال ي توفي بعد أتوركوت 

فازت تانسو تهيلر بوزار  الدولة للهكو  االقتراادية  3551 امة في  زيرا  
 برئاسة  ازا ال رياي الرا ي  خل اا لاديميري  وبالتاالي فاازت برئاساة الاوزراء

   كومتلااا ستسااتمر فااي برنامالااا العسااكري للق اااء  لاا   تهاايلر باا وأكاادت
 اإلااااراءاتااناااا  إلااا وقاااد اتخااا ت تهااايلر  اامااارملماااا كلاااا  P.K.K ااازا 

العساااكرية المهااادد  قااارارا اديااادا ساااو االساااتعانة بالعهاااائر الكردياااة فاااي اناااوا 
اترااااالت  باااإاراءقامااات  إ  P.K.Kللق ااااء  لااا   نارااار  اانا اااو هاااري 

 وأااارتماا  ركساااء العهااائر الكرديااة المعااروفي  بااوالئلم للدولااة  39 ساارية ماا 
مي  كا  ا تيااااتلم مقابا  وقاوفلم  اد  وو دتلم بتا أنقر معلم م ادثات في 

وبالتعااااو  مااا  ال كوماااة التركياااة ااااا  ال  ااااة  لااا  و اااد   P.K.K نارااار 
نقا ساتركيا   وبالمقاب   الا ركساء العهائر ما  رئيساة اإلرساام  خ ر  وا 

 .(26) رية تاار  ال دود مقاب  تعاونلم إ اليال كومة 
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كهااا ت رااا ي ة ) ريااات( التركياااة خ اااة تانساااو  3551 اااام  آا 13وفاااي 
تهيلر للق ية الكردية وت منت مامو ة م  النقا  منلا ال كم بالسا  م  

 أو P.K.K ااازا  إلااا كاا  مااا  يقااادم التبر ااات   لااا  ثااالب سااانوات إلااا ساانة 
 .(31)تعا  م معم بهت  الوسائ    يعبر  أويكم  لم د ما 

ك  م  يرر  ل  سويتم الكردية  رم ببسا ة م  فررة ت قيي  أ غير 
القاادر الكااافي ماا  )التترياا ( اااراء ةااروا ال يااا  القاسااية وغياار المناساابة فااي 

الاااا ي مااااازا  يعاااااني ماااا  قماااا  الدولااااة وا اااا لادسا  اانا ااااو انااااوا هااااري 
ال ي  يعلنو  انتمائلم الكردي  أولئ وير  س ا برور  استثنائية  ل  امي  

نااا كر اختراراااي العلاااوم  أ المعارااار  والباااارز  يمكااا   اامثلاااةللمااام ومااا  
سااانة  911بهاايكاي( الاا ي  كااام  لياام بالسااا  لمااد   إسااما ي االاتما يااة )

لدفا م    الق ية الكردية فاي كتاباتام السوسايولواية )االاتما ياة(س وكا ل  
ال ي تعر  للم اكمة  د  مرات بتلماة  ا ااتر كبر المكل ي  أ)يهار كما ( 

ق اية الناواا السابعة ما   أما)نهر الد اية االن رالية( في مقاالت ر  ية 
ال ي  سانوا بسبا  الم ةور بم  فيلم )ليل  زانا(  DEP ال زا الديمقرا ي
P.K.K  ب زارالتلم المز ومة 

(30). 
ات العساكرية وقد خررت ال كومة التركية ميزانية خارة لتموي  العمليا

ال كوماااة التركياااة  أ  إلااا وزيااار الداخلياااة التركاااي )ناساااد متهااام(  أهاااار ياااب 
ترليااو  ليار  تركياة للق ااء  لا  نهااا ات  311مبلغاا قادرس  3551ان قات  اام 

ترلياااو  ليااار  تركياااة فاااي  911تااام تخرااايا  3551وفاااي العاااام  P.K.K ااازا 
وارلة  ل  قوا د الوقت ال ي تستمر فيم القياد  العسكرية به  ساماتلا المت

 P.K.K زا 
(32). 

 ليلاا ساي  اإلقادامالخ و  الو يد  التي لم تردد ال كومات التركية فاي  إ 
اساااات نا  3559 ااو ف ااااي تهااااري   P.K.Kالعمليااااات العسااااكرية  ااااد  اااازا 

الااااي  التركاااي سااا س العملياااات بمسااااند  ال ااازا الاااديمقرا ي الكردساااتاني فاااي 
لرااااااال  االت اااااااد الااااااو ني  رانياااااااإيالوقاااااات الاااااا ي هاااااالدت المن قااااااة تاااااادخال 
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سنااا  معسااكرا   أ والراا افة التركيااة  ااتاارا الكردسااتانيس ويعتقااد الم للااو  
معسااااكر ال اااازا الااااديمقرا ي  أوللمااااايتمتعااااا  بالساااال ة فااااي هااااما  العااااراي 

( والمعساااااااكر الثااااااااني يهاااااام  االت ااااااااد الاااااااو ني إساااااارائي  -أمريكاااااااا -)تركيااااااا
( ويعااااد الراااارا  الااااداخلي P.K.K( )11 اااازا  -سااااوريا -إياااارا الكردسااااتاني )

للتاادخ  التركااي فااي هااما  العااراي وفااي   لاا  اللويااة الكرديااة الساابا الاارئيس
 .(34)هكو  الكرد العراقيي 

ثمااة  أ و لا  الاارغم ماا   لا  ف ااي تسااعينات القاار  العهاري  بااات وا اا ا 
اللوياة الكردياة وثماة دراساة  إنكاارتغير كا  ي ادب باا راد فلام يعاد باإلمكاا  

 أةلارتاد ساومير( فاي را ي ة يومياة تركياة تمثا  االتاااس الساائد )مر  أاراسا
 3591وفاااي  اااام  3559 -3553كي ياااة  راااو  تغيااار والسااايما خاااال   اااامي 

مقالااة تتعلااي بااالكرد العااراقيي  فااي تركيااا  99ااارى نهاار مااا مامو اام  3599و
منلاااا  111  أمقالاااة تتعلاااي باااالكرد و  999نهااارت  3559و  3553وفاااي  اااامي 

وفاااي سااا س الماااد  بااادأت تركياااا بمرااعاااة سياسااااتلا  (35)الكااارد(اساااتعملت كلماااة )
السابقة و لا  إل ااد  ارا  اا مواقعلاا تاااس الت اورات فاي المن قاة خاراة 

ف اي هاابا   أوساا لاقلقاا ااديا فاي  أثااارت  مساتقب  التعااو  باي  الكارد قاد أو 
اديد  للمن قة بعد  أمنيةخ ة  أاويد رل رئيس الوزراء التركي بولند  3555

فاي العاام  أ لنتلاا أ تعديالت  ل  الخ ة التي سبي لل كومة التركياة  اراءإ
وكانت تلدا م  وراء  ل  ال يلولة دو  ت و  ال كم الا اتي الكاردي  3559
من لاااااي لهااااا  ساماااااات  لااااا   إلااااا االساااااتقال  الكامااااا  وت ولااااام ال قاااااا  إلااااا 
 .(39)تركيا

ركيااة  ااربت   القااو  الاويااة الت التقااارير باا أفااادت 3555وفااي تمااوز  ااام 
 أ قاااماا اااء فاي  وأ لنات اإليرانياة اارا ايداخا   P.K.Kمخيمات  زا 

والساوري ل ازا  اإليراناي اإلسانادوالتلديدات التركية بالتادخ  لوقاا  اا داب
P.K.K  التركياة فاي تن يا  التلديادات واساتخدام القاو   اد  اإلراد    ثبت باأقد
دلي  كبياااار إلرادتلااااا مكااااا  قااااد تاااام ت ساااايرسا كاااا أيفااااي  P.K.K اااازا  أسااااداا
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وفاي مقابلاة ما  رئايس قسام الدراساات الكردياة  (37)ااوسا الاديد  في الهاري 
فاااي معلاااد االستهاااراي التااااب  الكاديمياااة العلاااوم الروساااية )ميخائيااا  الزارياااا( 

 إلااا تناولااات المساااالة الكردياااة باااالقو  )ا   ااادم  ااا  الق اااية الكردياااة ياااكدي 
 (39)(ااوس خلخلة الو   في الهري 

الرئيسااااة لمماااا  بال اااا  الساااالمي للمهااااكلة الكرديااااة سااااو  ااسااااسا ااااد   ا  و 
المهاااكلة الكردياااة تقااا   أ مر لتااام المتقدماااة نسااابيا للت اااور االقتراااادي ويبااادو 

برااور  اياااد  داخااا  معةااام السااياقات اال تيادياااة لل كوماااة التركياااة والماتمااا  
ياا   المالما  الديمقرا ياة لتركإفا آخارالتركي واا  و   المسالة في  ريي 

 .(36)المسالة الكردية إل سي غير موة ة بهك  كبير  ندما ت تي 
الاااا ي هاااالد  اااادثا ملمااااا فااااي تااااارير تركيااااا المعاراااار  3555وفااااي العااااام 

ما  ساوريا وا تقالام  أوااال وساو متابعاة وخاروك  باداهلل  أاللة الكردياة  والمس
لوا  قيقااة م ادسااا االنتباااس اساا إلاا  اإلهااار  ااماارفااي كينياااس ابتااداء يقت ااي 

 P.K.Kال كومااة التركيااة فااي تعامللااا ماا  الق ااية الكرديااة فمناا  ةلااور  اازا 
ال كوماااة  أ )اي ةلاااور ال ااازا كقاااو  مسااال ة( نال اااة  3591وت ديااادا  اااام 

ونهاااااا اتم  P.K.Kالتركياااااة لااااام ت اااااري باااااي  ةااااااسرتي  مختل تاااااي  سماااااا  ااااازا 
و ملياتااااام المسااااال ة وباااااي  الةااااااسر  الثانياااااة ساااااي المهاااااكلة الكردياااااة والهاااااعا 

 .(41)كرديال
 اااوار سااالمي مااا   إااااراء P.K.Kو لااا  الااارغم مااا  تكااارار م ااااوالت  ااازا 

ال كوماااة التركياااة رف ااات  أ  إال 3559 -3559ال كوماااة التركياااة مااارات  اااد  
 لااا  ووارااا  الااااي  التركاااي  ملياتااام  اااد  نارااار ال ااازا ومواق ااام داخااا  
تركيا وخارالا كما است ا ت ال كومة التركية تهديد قب اتلا  لا  ت ركاات 

 اامريكيااااااةوبااااااد م ماااااا  المخااااااابرات  أواااااااال  بااااااداهلل  P.K.Kز اااااايم  اااااازا 
 .(40)واإلسرائيلية

   با اامريكية اإلدار ولقد نقلت ر ي ة نيويور  تايمز    مسكولي  في 
راقبااوا مباهاار  مناا  تهااري  الثاااني  اامريكااا الدبلوماساايي  و اابا  المخااابرات 
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روساااايا  إلاااا وئاااام ت ركااااات اواااااال  فااااور خروااااام ماااا  سااااوريا ثاااام لا 3559
  أفريقياا وب ساا الرا ي ة فاإ إلا الغربياة  أورباااالت ادية وانتقالم  بار دو  

ما   واقاا  ماياة    وااوربياو   روا نةرائلم الاروس  اامريكا المسكولي  
  اازءا ما   برور  مباهر س وكه ت التقاارير الرا  ية با P.K.Kز يم  زا 

)نيروبااي( كااا  بتخ ااي  مساابي وختاملااا ماا  العاراامة الكينيااة  أواااال ر لااة 
 إلاا  أواااال  إخااراكفاابااار اليونااا   لاا   اامريكيااةاالسااتخبارات  أالااز ماا  

بقائم 3555هبا   1نيروبي في  في  ايافة السا ير اليونااني ماد  اسابو ي   وا 
الم اار  إلا سولندا وخ  م في ال ريي م  الس ار   إل ثم ال لا منم التوام 

الكثيار ما  التكلناات  أثاارومساكو  يونااني  دأكارامارافقي   أربعاةوسو بر بة 
 (42)والاد 

 اإل الميااااااي  أماااااااماثناااااااء وقوفاااااام  أاوياااااادرئاااااايس الااااااوزراء التركااااااي بولنااااااد 
لاا  اانبام مستهااار االساتخبارات التركيااة )اتاا راااكو ( وكاناات ا  والمراوري  و 

س أالاااار  إ قااااائال ) أاوياااادال اديااااة  هاااار راااابا ا ت اااادب  إلاااا السااااا ة تهااااير 
لقي القب   ليم ولقد قلنا سابقا أفي تركيا قد  اإلرسابي P.K.Kالمدبر ل زا 

مكااا  وباا ل  فااا  الدولااة قااد  أيبااا  دولتنااا سااوا تساات ي  القااب   لياام فااي 
 إالالاا ي  اارد ماا  كاا  دو  العااالم لاام ياااد ن ساام  أواااال   أبو اادساس و  أوفاات
اا  م اسابتم  لا  أالعدالاة المساتقلة ما   إل تركيا وسوا يقدم  أ  ا في 

 .(43) ما (أم م  ما قام ب
 دم  أاويدرئيس الوزراء التركي بولند  أ ل  أواال م  ا تقا   أياموبعد 

  الق ااية التااي توااللااا تركيااا ليساات ق ااية أواااود ق ااية كرديااة فااي تركيااا و 
نما ااوربيو كردية كما يسميلا  أو رقية  سي ق ية تخلا وفقر وس ا سو  وا 
 أ لياااادي للمهاااكلة الكردياااة وسااااي لل لااام التركاااي التق خااااراو ااساسااايالعامااا  

 .(44)ق ايا اقترادية وفقر أساسقائمة  ل   ااساسالمهكلة سي بالدراة 
المر لاااة السااالمية بعاااد  9113 - 9111ودخلااات المساااالة الكردياااة فاااي العاااام 

نباا  العنااا ووقااا ال اارا والعماا   لاا  خااو  معركااة  P.K.K اازا  إ ااال 
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هاما   إلا ا هاري تركياا ما  اناو  P.K.Kديمقرا ية وانس اا مقاتلي  ازا 
قا اااد  التمركاااز الرئيساااية لل ااازا  إلااا العاااراي الااا ي ت اااو  فاااي سااا س المر لاااة 

 ساااكريا وسياسااايا وفيااام يتااادرا المقااااتلو  وفيااام تنعقاااد الماااكتمرات وفاااي سااا س 
في  P.K.Kالمكتمر السادس ل زا  9113آا  ام  99 -9انعقد بي   اااواء

وفاادا  399ال اازا ف ااال  اا   الماتمعااو  وساام كبااار قاااد  وأكاادهااما  العااراي 
و ينما كاا  ال ازا  أواال لمكراد في العالم  ل  اتبا  تعاليم القائد  بداهلل 

المكتمر اااء  أ  اء إل رسالة م  داخ  سانم  أواال رس  أيعقد الساتم 
ال   الو يد لمهكالت تركيا سو الماتم  المدني وقد ينتقاد بع الم  إ فيلا )
 اإلنساا بترساير  قاوي  أقاوم أننايااوز الماركساية فيم وال ي يهبم ت أفكرما 

 اامريكيااة لميااة لقااد قاماات الواليااات المت ااد   أسااسوال قااوي السياسااية  لاا  
ياااة وساا ا ال إواليوناا  بتقااديمي سدياة لتركيااا مقابا   اا  ق اايا قباارا وب ار 

اليوناا  كاا  رغبتلاا  سمساومة با   لا  هاك  سدياة أويتم  ل  هك  معاسد  
 إننااات قيااي قااالوا لااي ) أو لكاا  تركيااا لاام تااارك  لاا   لاا  وفااي قتلااي مباهاار  

خاوي واساتو بت المقراود أسنع   س س اللعبة فعلينا    س س الق ية بهاك  
نني  كااانوا يعتقاادو  باا انلاامكبياارا لاادى اليونااانيي   إ با ااا اادم قتلااي ساابا   أ

 إمااااارتلممااااا  دوناااااي سااااايكو  فاااااي  P.K.Kسااااا كو   نيااااادا فيماااااا بعاااااد  ااااازا 
ناااام تخ ااااي  فااااي منتلاااا  الاااادناء  وياااااا كتابااااة إكمااااا يهاااااكو  ويسااااتخدمونم 

 .(45)(ااسميةت اريلم بمنتل  
السياساااية  أسدافااام ااا  العناااا وسااايلة لت قياااي  P.K.Kوبعاااد تخلاااي  ااازا 

الاا ي  ساال تلم  اافااراد أولئاا  أيتواااام الدولااة التركيااة مهااكلة ) ااراس القاارى( 
وقااد  P.K.Kات ااا   مايااة القاارى فااي المنااا ي الكرديااة ماا  سامااأتركيااا ماا  

يتوز و   ل  العهاائر الكردياة وكاا  راتاا  ل اأ 91قارا  دد سكالء ال راس 
ز ااايم العهاااير   إلااا هااالريا تااادف   أمريكااايدوالر  111 إلااا   يراااالوا اااد مااانلم 

 .(49)دوالر لم وللقبيلة 311ال ي يقت   منلا 
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 DSP (Demokratik Sol Partisi) الديمقراطي اليسار حبب / الثاني المحور

 الجاور التاريخيه لنشأة حبب اليسار الديمقراطي / اوال
 اازا اليسااار الااديمقرا ي الوريااب الهاار ي ل اازا الهااعا الاملااوري يعااد 

فمااا  خاااال   كااام  ااازا الهاااعا الاملاااوري فاااي تركياااا وبعاااد انتخاباااات  اااام 
الااا ي ا اااال ب كوماااة  3591ثااار االنقاااالا العساااكري  اااام إ أتاااتالتاااي  3593

ما  اثناي  ما  وزرائاام  إثرساا ادم  لا  أ إ بام الاديمقرا ي  ادنا  منادريس و ز 
لام ياتمك  ال ازا ما   3599وخال   كم  زا الهعا الاملوري  تا   اام 

ت بيااي نلااام الاديااد )يسااار الوساا ( الاا ي لاام يكاا  م لومااا   تاا  لاادى الكثياار 
فااي  3593وزار  العماا   ااام  أاوياادوبعااد تااولي بولنااد  (47)ال اازا أ  اااءماا  

المهاكلة ما   ازا الهاعا الاملاوري و ازا العدالاة بادأت   كومة االئتالا
فان القا م  قا دتام السياساية  أاويدتةلر  المات توام يساري في سياسة 
 ا الاملااوري فااي مدينااة زويكلاادا  باادأالاديااد  بوراا م نائبااا  اا   اازا الهااع

 .(49)برنام  ال زا السياسي إل يدخ  البرام  االهتراكية  أاويد
)يسااار الوساا ( فقااد فساارت ت ساايرات مت اااد  ولكاا   و ااو  اسااتعما  كلمااة

 أ  اااء ااد أال ائااد  التااي ت مللااا كلمااة )يسااار الوساا ( ياا كر )فااردا كااوالي( 
ربااا  )يساااار الوسااا ( باااال ريي التقااادمي و رياااي  إ  ااازا الهاااعا الاملاااوري 

وقاد ت ااري السايد )فت اي ايلياا (  (46)وبالهاك  الا ي ال راعااة فيام( اإلراالل
ب ااااااة الاااا  هااااعلم لخلااااي الثقااااة  3591قباااا   ااااام بااااا  ال اااازا الاااا ي تهااااك  

  مرا ل  )يساار الوسا ( وسياساتم  والتعاو  والثاور  و ساا والاة نةرناا با
 .(51)سو تل  الهعلة

تبناي  اازا الهاعا الاملااوري سياساة )يسااار الوسا ( ردود فعاا   أثااارلقاد 
اليمينية التي كا  رد فعللا سو اتلاام  اا زااقوية داخ  ال زا وك ل  لدى 

يتاااااام فاااااي سياساااااتم الادياااااد  ن اااااو االت ااااااد  ب نااااامالهاااااعا الاملاااااوري   ااااازا
موساكو( وقابا   ازا  إلا   )يسار الوس  ساو ال رياي  ب  أهي  إ السوفيتي 
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 أ اهلل( وال قيقااة المككااد  سااو  إلاا العدالااة بهااعار )يمااي  الوساا  سااو ال ريااي 
 )سياساة يساار الوسا ( أاويادالانال اليساري في ال زا الا ي يتز مام بولناد 

ارياااد  االهاااتراكي فاااي  اااددسا  أوردتفقاااد  (50)خااا  يااازداد قاااو  داخااا  ال ااازاأ
العبار  التالية لعرمت اينونو قولم )كا  ةلور بولند  1/9/3599الرادر يوم 

 إ م   دد م  زمالئم نو  م  الخالا بالنسبة لي( وقالات الارياد  ) أاويد
مي سااااااو إال هااااااعار التماااااارد الاااااا ي رفعتاااااام فئااااااات مسااااااتخد إ يسااااااار الوساااااا  

 .(52)الدولة(
با  المستعراية فاي الماتما   اازماةبروز خ ر التدخ  العسكري ل    وا 

التركي وترا د المد اليسااري ون او  ال ازا الهايو ي التركاي باي  الامااسير 
يارى  أاويادكاا  بولناد  ألاا 311 إلا )اماسير الهغيلة( التي ور  تعادادسا 

 أ ياااة و مااا   لااا   ااااب  خااااا  لااا  الديمقرا ياااة البراواز  إ ااا اء ااارور  
الهار ية  لا   ما  ات اادات نقاباات  وا  ا اءيرب  ال زا الهيو ي رساميا 

العماااااا  اليسااااااريةس سااااا س التناق اااااات وساااااواسا فاااااي رااااا وا  ااااازا الهاااااعا 
 لاا   3599 أيااارانعقاااد مااكتمر  ااارئ لل اازا فااي بدايااة  إلاا  أدتالاملااوري 

المللام  أاوياد المكتمر الا ي انترار فيام الراديكااليو  اليسااريو  بز اماة بولناد
 .(53)الرو ي لنل  )يسار الوس (

اليساار فاي  قاد السابعينات  أ زاا أقداموفي مر لة المد اليساري وتو يد 
الةااااروا مناساااابة لورااااو   أرااااب تتلاااا  التااااي هااااكلت فااااي  قااااد السااااتينات 

الا ي  را  فاي كاانو  الثااني  اامرال  السل ة  أاويدبولند  يرأسلا كومة 
3591 ااام 

 أ لااي 3591رئيسااا للااوزراء  ااام  أاوياادبولنااد  ب أراا أ وبعااد  (54)
 ليلااا  اازا  أقاادمالتااي  اإلاااراءاتالع ااو السياسااي الهااام  واتخاا   ااددا  ماا  

كياا  ماا  اللامااات الهااديد   لياام ماا  قباا   إلاا  أدىالهااعا الاملااوري ممااا 
ب نااام ) ميااا  للهااايو يي ( .. وفاااي مثااا  سااا س  أاويااادالتياااار اليميناااي ووراااا 

ايزا   و  بقاااة براوازياااة الاملاااوري الااا ي مااا  ااازا الهاااعا أراااب الةاااروا 
تعااديالت  لاا   أدخلاات 3591اال تبااار ل اتاام ف ااي  زياارا   إ اااد ماباارا  لاا  



 

 
 
 

 [004] (33) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

النةااام الااداخلي لل اازا بمااا فيلااا قاااد  تقااو  )يعتباار  اازا الهااعا الاملااوري 
 .(55) زبا  يساريا  ديمقرا يا (
ا يماا   اهات تركياا فاي الواقا   3591و تا   اام  3599وبدءا  م  العاام 

االنقاااالا العساااكري اساااتكنا مااا  ادياااد ليغ اااي  أوق ااام قيقياااا العناااا الااا ي 
التااااي كرساااات  3599وباااادءا ماااا  انتخابااااات  ااااام  (59)سااااريعا   مااااوم الماتماااا 
س تياية االساوأترااختاار اليماي  المت ارا االسا ااقااليمانترارس في العدياد ما  
 3595 ااام  وقعاات م ب ااة ماار   إ العلويااة  ااقليااةسلساالة ماا  الماا اب   ااد 

قتياا  ماا   مليااات اغتيااا   الاات اليساااريي  الليبااراليي   311ماا   أكثاارخل اات 
ل سااااا المافياااا وتعساااكرت ال ركاااة اليساااارية التاااي  أ يانااااوالتاااي ن ااا ت  أي اااا

  فااي سااياي  مليااة ت تياات عا بامااو  ماا  الهااباا وخارااة العلااوييتناماات سااري
ا التخريبياة منةمة ا تمدت خراوماتل 11 كانت ليس اق  م  3591في  ام 

راا ة ماا  )الورااايا( تعماا  داخاا  ساا ا التيااار المت اار   أو لاا  ت سااير كلمااة 
اليسار التركي يسار كردي مكو  م  البداية م  منةمات سلمية  إل  أ يا

والم روماااااو   P.K.Kوماااا  ثااااام  ساااااكرية وسكااااا ا  ااااازا العماااااا  الكردساااااتاني 
 (57)ت القتلا مئاا أوقا خا وا ك ا اا  ال ساواد  فيام  KUKالقوميو  لكردستا  
التاااي  3595 -3599م رااالة الماااد  الواقعاااة باااي   اااامي  إ ويااارى دانيلاااوا )

ق اااااسا  اااازا الهااااعا الاملااااوري فااااي الساااال ة كاناااات تعنااااي ال هاااا  للاااانل  
تركيااا السياسااية  أ اازاا أقاادمالااديمقرا ي اليساااري ساا ا الاانل  الاا ي تساال  باام 

 .(59)وسو  زا الهعا الاملوري(
واالقترادية بالتراا د  تا  انقاالا  اام  وقد استمرت المهاك  السياسية

التااي اتخاا تلا ال كومااات المدنيااة المتعاقبااة  اإلاااراءات لاا  الاارغم ماا   3591
 3591قبااو  رئاايس الااوزراء سااليما  ديميرئاا  فااي كااانو  الثاااني  آخرساااوكااا  

تركيا  نادما اتخا   اد   إل لتقديم المسا دات  ااوربية ل  م   الهرو  
 .(56)  القسو   ل  الهعا التركيقرارات اقترادية هديد
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فعلياة بادأت  أسلياة ارا  أباواا ل   3591لقد كانت تركيا  هية انقالا 
ور  معد  القت  واالغتياا  السياساي  ساا التقاديرات  إ ولو بهك  م دود 

هااااخا يوميااااا وسااااي رت بعاااا  ال ئااااات ماااا  التيااااار اليساااااري  11 - 91ماااا  
 وأ لقاااتات ال كومياااة منلاااا واليمينااي  لااا  ماااد  وقااارى كاملاااة بعاااد  ااارد القاااو 

  ليلا را ة )المناا ي الم ارر ( وقاد ورا   ادد المنةماات غيار الهار ية الاا
 إسااااالميةمنةمااااة  (31) و منةمااااة يساااارية وهاااايو ية( 91)منةماااة منلااااا ( 91)

 .(91)بع لا م سبية
 إلا  ل  الت  ير الا ي والام العساكريو   أهلروبعد مرور  والي تسعة 

 أيلااو  39ر  ت ركاات القااوات المساال ة التركيااة فااي السياسااية المتنااا  اا اازاا
ب كومة سليما  ديمرئ س واااء فاي  اإل ا ةلتولي هكو  السل ة بعد  3591

ت اار  العسااكريي  كااا  بساابا  إ بعااد االنقااالا  أ ياا البيااا  العسااكري الاا ي 
 اا  العماا  وا  المكسسااات الدسااتورية لاام تعااد م ايااد   وأالزتلااا اااز الدولااة 

ة كاناااات مت رفااااة فااااي مواق لااااا و اااادم تعاونلااااا فااااي اتخااااا  السياسااااي واا اااازاا
ساااي ر  القاااوات المسااال ة  أي ااااكماااا  كااار البياااا   (90)ل ماياااة الدولاااة إااااراءات

السياساية  اا ازاا ل  مقالياد السال ة السياساية و ا  البرلماا  ووقاا نهاا  
وات ااااد النقاباااات اليميناااي المت ااارا  DISKوات ااااد نقاباااات العماااا  اليساااارية 

MISK اا كاااامالسياساااية وفر ااات  اا ااازاا   لااا  العدياااد مااا  قااااد  وقاااب 
 .(92)البالد أن اءالعرفية في ك  

( وساااو الدساااتور 3599وقاااد تااام و ااا  دساااتور ادياااد للااابالد )دساااتور  اااام 
االنقااالا بدقااة و نايااة فائقااة  ااززت ماا  خاللاام ماا   إدار  أ دتاامال ااالي وقااد 

ت التاادخ  المباهاار و ااعيتلا الدسااتورية ومن اات لن ساالا المزيااد ماا  رااال يا
وغياار المباهااار فاااي كافااة الماااااالت السياساااية واالقترااادية واالاتما ياااة فاااي 

 3599ورا دستور  اام  إل  ااترا تركيا مما دف  راا  القانو  والسياسة 
 .(93) سكر  للدولة والماتم  ب نم

 ثانيا / تأسيس حبب اليسار الديمقراطي
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م  ز امة  أاويدستقا  بولند السياسية ا اا زااقبي  ردور قانو  غلي 
 ازا الهااعا الاملااوريس وبعاد دخااو  قااانو  اال ازاا السياسااية  يااز التن ياا  
بدأت مسا ي ت سيس  زا اليسار الديمقرا ي م  قبا  رئايس نقاباات العما  

مرت اا  التاا   اا مااا ورااا    Halil Tonç)خلياا  تااون (  TÜKŞالتركااي 
 أاوياادمارسااتلا زواااة بولنااد ال ااغو  التااي  أ  إالس أكمااا والاادكتور سااعدي 
فبادر المقرباو  منام إلا   أاويداالبتعاد     إل دفعتلم  إزائلم)رسها  آرا ( 

 اويادل زا كمدير القلم السري السابي ااستكما  المسا ي الرامية لت سيس ا
تنةيماتااام مااا  ال اااازا  أسااالوا)راااال  كاااورت( وغيااارسس وقاااد اقتاااابس ال ااازا 

ولااااوا بالمااااا( الاااا ي تمثاااا  الماااارأ  وفئااااة العمااااا  والتاااااار أالنقااااابي السااااويدي )
تهاري   31وقد ت سس ال زا في  (94)وال رفيي  وممثلي ال بقات االاتما ية

 أاويااد  ااوا وبساابا ال ةاار الم اارو   لاا   939بمهاااركة  3599الثاااني 
وت كيدا للنل  ال ي اخت م  (95))رسها  ارا ( اويدأ فقد تز مت ال زا زواة

ر   ازا الهاعا الاملاوري خاال  سابعينات القار  الما اي فقاد داإفي  أاويد
هاعار الم باة والساالم التاي  إلا ال ي يرماز  اابي اتخ  ال زا م  ال مام 

د ااا اللااا ال اازا آناا ا  هااعارا ل اازا اليسااار الااديمقرا يس وبعااد رفاا  ال ةاار 
ز اماااااااة  ااااااازا اليساااااااار  أاويااااااادالسياسااااااي  ااااااا  السياسااااااايي  القااااااادماء تااااااول  

 .(99)الديمقرا ي
نلاااا  اليسااااار الااااديمقرا ي  أ فيمااااا يخااااا برنااااام  ال اااازا فلااااو بعااااد  أمااااا

لت اااديب تركياااا وت ورساااا وترهاااي  النةاااام العلمااااني فيلاااا  ااساسااايال اااام  
 أووال ي يقوم  ل  ا ترام الدي  والم سا والمعتقد بهر   دم توةيا الدي  

ل ازا ا أ المعتقد في المااا  السياساي كماا يككاد البرناام   لا   أوالم سا 
ت قيااي اسااتقاللية ال اارد والماتماا  ماا  خااال  العدالااة االاتما يااة  إلاا يسااع  

والمساااوا  بااي  الرااا  والماارأ  وت بيااي الديمقرا يااة بهااك   قيقااي فااي السياسااة 
كمااا يككااد البرنااام   لاا   اارور  تااامي  الو ااد   (97)االقترااادية واالاتما يااة

قويااااة دور منةمااااات الو نياااة ماااا  خااااال  ساااياد  القااااانو  وتااااوفير ال رياااات وت
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والاااااا ي يساااااااسم فااااااي تقلاااااايا النز ااااااات  اإلنسااااااا الماتماااااا  الماااااادني و قااااااوي 
 .(99)اللغة والم سا والثقافة م  مرادر قوتلا أساساالن رالية القائمة  ل  

 لاااا  رااااعيد  القااااات تركيااااا الخارايااااة يككااااد ال اااازا  لاااا  االلتاااازام  أمااااا
يااا واوربااا بمااا يساار  بالمبااادئ الديمقرا يااة وترساايخلا وتقريااا المسااافة بااي  ترك

 ا   إياادكما يككد ال زا  ل   رور   ااوربياالت اد  إل بان مام تركيا 
 اد  لمهكلة قبرا والسعي لني  ا تراا الماتم  الدولي باملورية قبرا 

 .(96)التركية
و   مهاركة ال زا فاي ال ياا  السياساية فقاد مثلات االنتخاباات التكميلياة 

 راا   لااا  نسااابة  إ فاااي ال يااا  السياساااية  ل اازاأو  مهااااركة ل 3599 ااام 
هالد ال ازا ان امام  3599 ااو كاانو   95س وبتارير اارواتم   9.9%

وباالرغم ما   رااو   3599 ااو كاانو   99 ازا الهاعا الا ي ت ساس فااي 
اناام اخ ااي فااي  إالالنيابيااة  3599ال اازا  لاا  المرتبااة الرابعااة ماا  انتخابااات 

تقااديم اسااتقالتم  إلاا  أاويااد لاا  دفاا   أ و ااتياااز  ااااز التمثياا  النساابي ويبااد
تام  إ  3599 ياارأ 9م  ز امة ال زا خال  المكتمر الا ي  قادس ال ازا فاي 

داخا   أاويادباناال  ااخيارارا دام  أ  إالباباا( خل اا لام  قار  انتخاا )ناد 
لز اماة ال ازا خاال  الماكتمر  أاويادال زا دفعم ال  االستقالة وتم انتخااا 

3595نو  الثاني كا 39المنعقد في 
(71). 

هااالدت ال ياااا  السياساااية فاااي تركياااا اساااتئناا  3559وفاااي منتراااا العاااام 
 راقااااة فاااااي تاااااارير الاملوريااااة التركياااااة وسااااو  ااااازا الهاااااعا  اا ااااازاا أكثاااار

 11الااا ي تعاقاااا  لااا  رئاساااتم بعاااد اتااااتور  و لااا  امتاااداد  CHPالاملاااوري 
ثار السامال إ وااء س ا االساتئناا أاويدينونو وبولند أ اما ك  م   رمت 

فاي الساا ة  ااورايلايخل   CHPاااء  إ لم زاا المغلقة باستئناا نهاا لا 
 أاويادبرئاسة  DSPقا دتي  زا اليسار الديمقرا ي  أ  إ السياسية التركية 

ينونااو( كانتااا أردا  أبرئاسااة ) SHPوال اازا الهااعبي االاتمااا ي الااديمقرا ي 
 إلياامفااي راا وا تلاا  ال اازبي  لياام لاا ا ااارت مواااة انتقاااالت واسااعة إتنتمياا  
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يسايرس  CHPبم  فيلم ناواا وركسااء بلاديات ولام تكا  الاوالد  الادياد  ل ازا 
وباي   أاويادرئايس بولناد  آخارب  هلدت منااورات ومناقهاات وساااالت باي  

ردا  اينونااااااو( وبعاااااا  قياداتاااااام ال ام ااااااة أينونااااااو )أاباااااا  رئيساااااام  راااااامت 
 .(70)للز امة

دوبي  اازا الهااعا الاملااوري تاماا  وكاناات االساات تاءات بااي  وفاادي ومناا
 أاويادرئيسا لم وقياد  مسايرتم الادياد  ولام يماان     أاويد ل  الم البة بعود  

ت سااايس  ااازا الهاااعا  إ ااااد  أسملاااامااا  العاااود  لكنااام اهاااتر  املاااة هااارو  
تنةيمااي اديااد  إ ااار اازا اليسااار الااديمقرا ي وفااي  أساااسالاملااوري  لاا  

لهاار  تااوبااا ماا  وفااود  اازا الهااعا القمااة ولاام يلااي ساا ا ا إلاا ماا  القا ااد  
ت سايس  ازا  إ ااد سنا   غو ا خاراية لمن   أ  أاويدالاملوريس ورأى 

  سياساااااات أساااااس  ااااازا اليساااااار الاااااديمقرا ي االهاااااعا الاملاااااوري  لااااا  
 ااانبياااةوتوايلاااات  ااازا اليساااار الاااديمقرا ي ال تنساااام مااا  بعااا  الااادو  

ال اازا  إ  اد تركياا  ت اا  أال ياا أيااةيعارا كا  وا اد  أال ) أاوياديقاو  
الو يااااد الاااا ي يريااااد وبرااااور  وا اااا ة سياسااااة خارايااااة مسااااتقلة  اااا  ال ل اااااء 

و نياة سااو  زبناا  اازا اليساار الااديمقرا يس وكا ل  يواااد فااي  أمنيااةوسياساة 
 .(72)كا (ببقياد  نام الدي  ار  اإلسالمياالتااس ن سم سو  زا الرفاس 

قرا ي ال ااوز فيلااا اساات ا   اازا اليسااار الااديم 3555وفااي انتخابااات  ااام 
وتهااكي   كومااة برئاسااتم ماا  كاا  ماا   اازا ال ركااة القوميااة برئاسااة )دولاات 

 .(73)برئاسة مسعود يلماز اامبلالي( و زا الو   
وساو  991 أرا مقعادا ما   319 ر   زا اليسار الديمقرا ي  ل   إ 

فيمااا  رااا   اارااواتماا   %99.3بنساابة  أي اادد مقا ااد البرلمااا  التركااي 
وقااد  راا   اازا  %39.5بنساابة  أيمقعاادا  395 القوميااة  لاا  اازا ال ركااة 

 أساام  ا  و  (74)الناااخبي  أرااواتماا   %39.1 أيمقعاادا  333 لاا   اامالااو   
االقترادية التي  دثت في  اازمةسي  أاويدالتي هلدتلا  كومة   اا داب

فااي  %11باارز مالم لااا سبااو  سااعر اللياار  التركيااة بنساابة أوكااا   9113 ااام 
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مليااار دوالر ماا  ا تيااا ي البناا  الاادولي  9 - 9ساا ا مااا بااي   يااوم وا ااد وتاام
 اازماةوقاد تمخ ات سا س  %51خال  مد  اسبو ي  لمواالة الت خم البال  

وبعااد اسااتقالة كاا  ماا   (75)اناادال  المةاااسرات فااي العديااد ماا  المااد  التركيااة
رئااايس البنااا  المركااازي ومستهاااار الخزيناااة اراااب ت بااااخر  االقترااااد التركاااي 

م   إليموبناء   ل  و دس  سا االت اي ال ي تور   أاويد  أا  و بدو  قب 
االقتراااادية اخااا   اازماااة ااا   إلااا اااا  الوراااو  أراااندوي النقاااد الااادولي مااا  
فاترا  بارئيس البنا  العاالمي فاي واهان    اازماةيب ب  ا  اسام ل ا  سا س 

البناا  العااالمي يعااد ماا  البنااو  التااي  أ ويااد   )ااايمس ول ااي  رااو (  لمااا 
ن اااي العااالم وللااا  القااات واسااعة ماا  تركيااا بعااد رااندوي النقااد  تعماا   لاا 

تركياا بهاك  ودي وقاد  إلا رئايس البنا  العاالمي كاا  يتقارا  أ الدولي  تا  
نائاااا البنااا  الااادولي  إلااا لماااا ا لااام تكلاااا سااا س الملماااة  أاوياااداست سااار مااا  

سام فاي )كما  دروي ( وقاد  لاي سا ا اا اار والخبير االقترادي التركي 
 أاوياادتركياا ولاام يهااعر  إلاا وقااد اتراا  بام ود اااس  أاوياديس الااوزراء  سا  رئاا

منا  ساني   أمريكااب رور  االست سار     القات )دروي ( ال ي يعي  في 
رئايس البنا  العاالمي سا ا االسام  إ  ااء ويلة وك ل  لام يست سار  ا  سابا 

 .(79)  )دروي ( كا  ي م  اللوية اليسارية الديمقرا ية  لما ب
 ا  الراااا ا التركيااااة ومنلااااا راااا ي ة )املورياااات( تنهاااار اخبااااار كمااااا باااادأت 

وراء سااا س الخ اااة الاااات  أ   ري اااة  ااا  ماااايء )درويااا ( مبيناااة بخ اااو 
 اامريكيااةتريااد التاادخ  فااي سياسااة تركيااا وخرورااا الواليااات المت ااد   أخاارى

نهار ببعا  كتااا را ي ة )املوريات(  تريد ت بيي خ   كثيار  وكا ل  بادأ
كانات  ااماورال كوماة كا  سا س  إساقا  ( يريد موا ي  مختل ة  و  )دروي

الخ ااا  الو ياااد فاااي  ياتااام والااا ي نااادم  ليااام ساااو  إ   يقاااو  ) بااا أاويااادتاااد و 
ترري ات  و  تكلي م لمايء درويا   أاويد)كما  دروي ( وبعد  ل  قدم 

الاا ي كل تاام بااالمايء ...  تاا   أناااو اا  موافقااة ماا  داخاا  ال كومااة قااائال )
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انناي  رأيايوافقوا  ل   ااردقاء  أ د ... و أرفم  ندما اقتر ت اسمم لم يع
 .(77)ال ي اقتر تم( أنا

و و  ال غو  الخاراية التي لام ترغاا ببقااء  ازا اليساار الاديمقرا ي  
وت ديااااادا الوالياااااات المت اااااد   إساااااقا مفاااااي السااااال ة فاااااي تركياااااا والعمااااا   لااااا  

 ب ناام)مقاااال ااااء فياام  11/33/9113كتااا )انكيااز ااناادار( بتااارير  اامريكيااة
و ااا  العاااراي  ااام  الااادو  التاااي ت ماااي  أمريكاااافاااي الياااوم الااا ي قاااررت فيااام 

و زباام  اازا اليسااار الااديمقرا ي ال يبقاا  فااي ال كاام  أاويااد( كااا  رساااااإل)
واقا   اا  بعاد سااوم الوالياات  أراب   س ا التخمي  ال ي كتبم ااندار قد أو 

)اساما ي  اام(   ل  العرايس وبعاد اساتقالة وزيار الخاراياة اامريكيةالمت د  
وتسااالم )هاااكري سااايناكو ( سااا ا المنرااااس وقاااد فسااار تخماااي  الكاتاااا اانااادار 

كانات قاد و اعت العاراي فاي خ  لاا وكانات ترياد  أمريكا إ ) اوتيبالهك  
ايلااو   39العااراي  ا   ريقنااا وكاانوا رااري ي  فاي م لاابلم ف اي  إلا الادخو  

كياااة رأيااات خ اااة برااا تي وزيااارا  للخاراياااة التر  أمريكاااا إلااا  ناااد  ساااابي  9113
قلاااا العاااراي  ااا   إلااا ال اااتال  العاااراي وكاااانوا ي كااارو  فاااي النااازو   أمريكياااة

 ريااي معباار ي اات  ماا  تركيااا ولكاا  كااا  سنااا  خ اار يواااام تركيااا  ناادسا باادأ 
سااا ا المعبااار مااا  االساااكندرونة ومرساااي  ويمكااا  ا تباااار سااا ا الهااايء ا اااتال  

 اامريكيااةت ااد  رفاا  م الااا الواليااات الم أاويااد أ لتركيااا( وماا  ال بيعااي 
فااي السال ة بقادر رف اام  أاوياد لاا  بقااء  أمريكااتوافاي  أ فلا  ما  الممكاا  

 .(79)لم البلم(
ال كوماة التاي  أراب ت إ ولم يكتا ل زا اليسار الديمقرا ي االستمرار 

 التام الرا ية  أاويادالعام بسابا كبار سا   الرأيم   انتقاد  أاويد يترأسلا
رااادية التااي  راا ت باالقتراااد التركااي فااي االقت اازمااةوقااد تاازام   لاا  ماا  

نيساا   95ادد ال زا خال  مكتمرس المنعقاد فاي  دورغم  ل  فق 9113هبا  
باااروز االنتخاباااات  أماااامسااا  المااااا  فز يماااا لااام مماااا  أاويااادانتخااااا  9113

واالنهااقاقات بااي  راا وا ال اازا ا  بااادر نائااا رئاايس الااوزراء ) سااام الاادي  
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تمااوز  9ماا    ااوية ال اازا وماا  منراابم فااي تقااديم اسااتقالتم  إلاا وزكااا ( أ
تقاااديم اساااتقاالتلم مااا   إلااا نائباااا  91وزراء و  9 أقااادموبعاااد اسااابو ي   9119

تراا  هعبية  زا اليسار الديمقرا ي  إل س س الت ورات  أف تال زا كما 
خ اقاااام فااااي ااتياااااز  ااااااز التمثياااا  النساااابي فااااي االنتخابااااات النيابيااااة  ااااام  وا 

9119
(76).   

اااورك بااو  راااا  اامريكااياسااتقب  الاارئيس  9119ات  ااام وقبياا  انتخاباا
س وااااارت (91)ردوغااااا  براااا تم الاااارئيس العااااام ل اااازا العدالااااة والتنميااااةأ يااااا 

فاااي تركياااا وفااااز فيلاااا  ااازا العدالاااة والتنمياااة بز اماااة  9119انتخاباااات  اااام 
مقعادا  199 را   لا   أي ااراواتما   %11.1 را   لا   إ ردوغا  أ

فيما سزم  زا اليساار الاديمقرا ي سزيماة قاساية  991 أر في البرلما  م  
 .(90)ولم ي ر   ت  ولو مقعد وا د 
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لم زاا اليسارية )اهتراكية وهيو ية( ثوابت مهتركة تتبناساا فاي برامالاا 
 قيااي  بقااات اللينينيااة فااي ت –الماركسااية  اافكاااروتااتلخا بم اولااة ت بيااي 

قاماةالعما  وال ال اي   سال ة اهاتراكية ما  خاال   بقاة العماا  وا ا ال   وا 
ال يااااا  االقترااااادية وملكيااااة الهااااعا لوسااااائ   إدار الدولااااة باااادور مركاااازي فااااي 

وتر ية الملكيات الخارة وت قيي المساوا  االقتراادية واالاتما ياة  اإلنتاك
زالااةوالثقافيااة  نلاااءعاااد  للثااروات ال ااواري ال بقيااة والتوزياا  ال وا  دور ال بقااة  وا 

العسااكرية  واا ااالاالرأساامالية واالمبرياليااة  أهااكا البراوازيااة ومناس ااة كاا  
القوميااة وال اهااية والتمساا  بم اااسيم العلمانيااة والغاااء دور  واالياادولواياالغربيااة 

 ااماااااارالاااااادي  فااااااي ال يااااااا  السياسااااااية واالقترااااااادية والثقافيااااااةس وقاااااادر تعلااااااي 
المتمثلااااة  أسساااالااتما يااااة ي اااااو  )اسااااما ي  ااااام( تو ااااي  بالديمقرا ياااة اال

بت قياااي الرفااااس االقتراااادي  أسااادافلابالمسااااوا  والساااالم والت اااام  فيماااا تمثااا  
والساالم والت اام  العاالمي ويمثاا   اإلنساا والعدالاة االاتما ياة و ريااة  قاوي 



 

 
 
 

 [022] (33) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

اليساااااار الاااااديمقرا ي  أ ااااازاااليساااااار التركاااااي ثاااااالب واالاااااات رئيساااااة ساااااي: 
 .(92)الهيو ية واا زااالهتراكية ا واا زاا

 
 Halkçi Partisi( HP)الحبب الشعبي  -0

 أ لا ا   3591 ازا يسااري ت ساس بعاد انقاالا  أو يعد ال زا الهعبي 
برئاسااااة )نااااادت االااااا( الاااا ي  ماااا  ماااا   3591 أيااااار 91 اااا  تهااااكيلم فااااي 

ينوناو( فاي منراا مادير القلام الساري وم افةاا لمديناة ازميار فاي أ) رمت 
و م  مستهارا لرئاسة الوزراء في ال كومة االنتقالياة بعاد  أاويد  لد  كومة

فيماااااا يخاااااا برناااااام  ال ااااازا فلاااااو  ااااازا ديمقرا اااااي  أمااااااس 3591انقاااااالا 
المعتقااادات الدينياااة  إزاءويعتبااار العلمانياااة تعناااي ال يادياااة  ااتماااا ي  لمااااني

والمبااااااادئ  أتاااااااتور ويككااااااد  لاااااا   ريااااااة ال كاااااار والمعتقااااااد وااللتاااااازام بمبااااااادئ 
را ية و قوي االنسا  وسل ة وسياد  الهعا وا تماد الديمقرا ية نلاا الديمق

في ال يا  السياسية واالقتراادية واالاتما ياة ويارف  التوالاات االن راالية 
تكاو   أ  إل مككدا  ل  و د  تركياس وفي الماا  االقترادي يد و ال زا 

  ال يااااا  رئيسااااي فااااي ادار  بيااااد الماتماااا  وتقااااوم الدولااااة باااادور اإلنتاااااكوسااااائ  
االقترادية والق اء  ل  ك  مةاسر الب الاة وفاي مااا  السياساة الخاراياة 

فاي دما  تركياا بالعاالم الغرباي بماا ي قاي مراال   أتااتور يلتزم ال زا بانل  
 .(93)تركيا االستراتياية
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ينوناااو( وساااو أردا  أ)  لااا  ياااد 3591 زيااارا   9ت ساااس سااا ا ال ااازا فاااي 
الوريب ل زا الهعا الاملوري المن ا  ومماثال ا ازاا اليساار الاديمقرا ي 

ماا  ركساااء نقابااات العمااا  وهااار  ال اازا  أربعااةوهااار  فااي ت ساايس ال اازا 
وان ااام  ااادد  ااراااواتمااا   %99.1و رااا   3591فاااي االنتخاباااات البلدياااة 

ثا   بقاة العماا س ال ازا الا ي باات يم إل م  ركساء مختلا النقابات  آخر
اليسااار الااديمقرا ي فااي  أ اازااينونااو(  لاا   اارور  تو يااد أراد  أ) أكاادوقااد 

فاي برناماام  أكاد إ  زا وا دس وقد  را ال زا ن سم ممثال ل بقة العماا  
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تمثي  ت لعات العما  وال ال ي  والكاد ي  في المد  والقرى والتزامم بالنةام 
 أرااواتثاار كبياار فااي رفاا  أل اازبي  الاملااوري العلماااني كمااا كااا  الناادماك ا
وا تاللااام المرتباااة الثانياااة وكاااا   3599ال ااازا فاااي االنتخاباااات النيابياااة  اااام 

 لولام بالمرتباة  3595ال ي ت قي في االنتخابات البلدية  ام  ااكبرنااز اإل
بلدياااة ب ااامنلا اساااتانبو   11وفاااوزس برئاساااة  %99.9ب راااولم  لااا   ااولااا 
البلديات فس  الماا   إداراتلبع   اإلدار د وسوء ال سا أ  إال وأزمير وأنقر 
 .(94)االنهقاقات بي  ر وا ال زا أمام
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بز امااة )دوغااو بيرينااا (  3599هاابا   93ت سااس ال اازا االهااتراكي فااي 
Doğu Perinçek   ناام  اازا العمااا  وال ال ااي  أ  ويعاارا ال اازا ن ساام  لاا

 باا يالهااتراكيي  فااي تركيااا ولاايس لل اازا امتاادادات او اتراااالت والمثق ااي  وا
 ب ياةكما ين ي ارتبا اتم  3591ايلو   39  ركة سياسية قب  انقالا أو زا 

يراا  ركة خاراية وي او  ال زا ت بيي نةرية ال بقة العاملة العالمياة   وا 
الساال ة بهااك  ديمقرا ااي  لاا  وفااي ال ااواب  والهاارو   إلاا ال بقااة العاملااة 

س ويككااد ااخاارىتقليااد ال ركااات االهااتراكية  إلاا لمتا ااة فااي تركيااا وال يسااع  ا
العلمانياااة الخاراااة بغلاااي ال اااري والزواياااا  اإلااااراءاتكااا   أ برناااام  ال ااازا 

لغاء قد  سابت فاي راال  العماا   اإلاراءاتالسل نة والخالفة وغيرسا م   وا 
الرارا  باي   ةإداما إلا س ويساع  ال ازا اإلاراءاتااللتزام بل س  إل ويسع  

نلااءاالهاتراكية والرأسامالية  تركياا بماا فيلااا  فاي اإلمبريالياة وااود أهاكا كا   وا 
وال يلولااة دو   اا لسااي  وساا ا تركيااا ماا   لااا هااما   القوا ااد العسااكرية
االت اااد  إلاا لااا غربااي بمااا فااي  لاا  ان اامام تركيااا   أيانخاارا  تركيااا فااي 

 .(95)ااوربي
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 إلاا تزامناا ماا  رفا  د ااوى غلااي ال ازا االهااتراكي بااادرت قياادات ال اازا 
وبعااااد راااادور قاااارار الغلااااي ان اااام  3559 آ ار 3ت ساااايس  اااازا العمااااا  فااااي 
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 3559تماااوز  99تااام انتخابااام ز يماااا لااام فاااي  إ ال ااازا الادياااد  إلااا بيرنياااا  
ساو  ازا  إليامهالد ال ازا انادماك  ازا ادياد  3559 ااو وبتارير كاانو  

نم  زا للعماا  وال ال اي  أ إل القروي التركي ويهير برنام  ال زا العما  
نام مةلاة أوالكاد ي  والقرويي  وال رفيي  وامي  الرنا يي  الو نيي  و لا  

 إ والقااااوميي  االهااااتراكيي س وياااارى برنااااام  ال اااازا  ااتاااارا تاماااا  الثااااوريي  
 بيااةااانلة الكرديااة سااو ماا  خااال  و اا   ااد للتاادخالت إمكانيااة  اا  المساا 

إل  ت قيي رفاسياة الهاعا واالمبريالية وفي الماا  االقترادي يد و ال زا 
نلااااءفاااي تركياااا  ااانبياااةالوااااود العساااكري والقوا اااد  إنلااااءلااا  وا   المساااا ي  وا 

اتخاااا   إلااا كماااا ياااد و ال ااازا  ااوربااايان ااامام تركياااا لالت ااااد  إلااا اللادفاااة 
 .(99)تركيا إل خ وات  اد  ل م قبرا التركية 
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ساااام  اااازا الديمقرا يااااة الاااا ي تز ماااام ت اااات أ 3551 أيااااار 9ت سااااس فااااي 
وانتخاااا  ااو  قاااد ال ااازا ماااكتمرس  3551كاااانو  االو   39)يهااااركيا( وفاااي 

ت يياادس ل اازا العمااا   إةلااار)خ يااا دالااة( ز يمااا لاام والاا ي لاام يتااوا   اا  
بغلاااي  9/3551تورية قرارسااا الماارقم الم كماااة الدساا أراادرتالكردسااتانيس وقااد 

بروكسا   إل وبعد قرار الغلي فّر نواا ال زا  3551 زيرا   39ال زا في 
وفااي  .بز امااة )مااراد بااوزال ( 3551 أيااار 33ال اازا فااي  أ  اااءفيمااا بااادر 

 أكثااارو ااا  دساااتور ادياااد لتركياااا يكاااو   إلااا المااااا  السياساااي د اااا ال ااازا 
والغاااااء ال ااااواري بااااي   اإلنسااااا و قااااوي لمبااااادئ ال ريااااة  يا  ديمقرا يااااة وترسااااخ

س وقااد اخ اااي ال ااازا فااي ااتيااااز  اااااز التمثيااا  واا ااارايوالمااا اسا  ااديااا 
ثار  لا   قاد ال ازا ماكتمر  فاي وا   3559النسبي في االنتخابات النيابية  اام 

الااا ي هااالد انااازا  العلااام التركاااي ورفااا   لااام  ااازا العماااا   3559 زيااارا   91
ترااعااات  أوااااال وبعاااد القاااب   لااا   ااااال أو الكردساااتاني وراااور  باااد اهلل 

كاانو  الثااني  95وبتاارير  3555ال زا في االنتخابات النيابية  ام  أروات
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رفعاااات د ااااوى لغلااااي ال اااازا بساااابا د ماااام ومساااااندتم ل اااازا العمااااا   3555
 .(97)الكردستاني
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 راسيمإبااابز اماااة ) 3559نيساااا   1ت ساااس  ااازا الديمقرا ياااة والتغييااار فاااي 
قروي( وال تواء برنام  ال زا  ل  توالات ان راالية رفعات د اوى لغلاي أ

ال ازا  أنراارمماا دفا   3559 زيارا   9 كمة الدستورية في مال زا في ال
 آ ار 35ساام  اازا الديمقرا يااة والسااالم فااي أت ساايس  اازا اديااد  ماا   إلاا 

 إلا ر ياي زا الديمقرا ياة والتغ أ  اءبز امة )رفيي قر  كوك( فبادر  3559
مهااااااركة  أو  3555االن اااامام الاااا  ال اااازا الاديااااادس وتعااااد انتخابااااات  ااااام 

لل اازا فااي ال يااا  السياسااية وبااالرغم ماا  توالاتاام الكرديااة فقااد  اااز ال اازا 
في قائماة المهااركي   ااخير    ااتياز  ااز التمي  النسبي وا ت  المرتبة 

 .في س س االنتخابات
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ت اد  زبي )معا نبناي المساتقب ( وال ازا االهاتراكي المت اد فاي ت سس با

بعاد رفا  د ااوى  اارا ت سااس فاي  ااخياروال ازا  3559كاانو  الثااني  99
 زياااارا   99وبتااااارير  3551 زياااارا   9لغلااااي  اااازا الو ااااد  االهااااتراكي فااااي 

 ازا الثاور  االهاتراكي الا ي ت ساس  اام  أ  اءهلد ال زا الت اي  3559
فساار  إ المسااائ  الداخليااة  إلاا راار برنااام  ال اازا بااالت ري س وقااد ان 3559

تساالم  مباادأالمساااوا  فااي العباااد  والمعتقااد والماا سا وتبنااي  أنلاااالعلمانيااة  لاا  
يعتبار ال ازا ن سام  إ ال بقة العاملة للسال ة باال ري السياساية والديمقرا ياة 

د و مماااثال لاميااا  المثق اااي  والعماااا  وال ال اااي  وفاااي المااااا  االقتراااادي يااا
الهااعا لل يااا  االقترااادية ومعار ااة اقتراااد السااوي  إدار تااولي  إلاا ال اازا 

الرأسااامالية واالمبريالياااةس وباااالرغم مااا   أهاااكا والخرراااة والق ااااء  لااا  كااا  
 إال 3555االهتراكية فاي االنتخاباات النيابياة  اام  اا زااتقدمم  ل  امي  
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الدخو   إل  قد لا تمثي  النسبي ولتااوز  ل  فال زا فه  في ااتياز ال إ 
فااي ات اااي مااا  ال اازا االاتماااا ي والااديمقرا ي لخاااو  االنتخابااات النيابياااة 

  سااا ا إباااال زا االاتماااا ي الاااديمقرا ي فااا اامااارس وقااادر تعلاااي 9119 اااام 
فاارازات االنقسااامات الداخليااة التااي تعاار  للااا  اازا إماا   أي اااال اازا يعااد 

 إلاا )سااما بيهكنسااوت( يااد  آسااعت النائبااة ماا  مدينااة  إ اليسااار الااديمقرا ي 
ز امااة  اازا اليسااار الااديمقرا ي خااال  مااكتمر ال اازا المنعقااد  إلاا الورااو  

لم يسم وا للا  ت  بالقااء كلمتلاا  أاويد أنرار إ  إال 9113نيسا   95في 
 99فاااي  وأسسااات 9113 أياااار 3فاااي الماااكتمر فقاااد اساااتقالت مااا  ال ااازا فاااي 

 .(99)ال زا االاتما ي الديمقرا ي 9119كانو  الثاني 
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فااي ال يااا   ااكاارادفااي برنامااام  ااي  وأكاادوناادر اوناادو ( أبز امااة ) لااي 

وتقريااار المراااير واالن راااا  ونةااارا لتعاااار   لااا  ا كاااام الدساااتور وقاااانو  
ا رف  د وى لغلي ال ز  إل السياسية بادر المد ي العام الاملوري  اا زاا

ت سايس  ازا ادياد ساو  إلا ال زا  أ  اءفي الم كمة الدستورية مما دف  
ال ازا منارارتم  وأ ل  زا السل ة االهتراكي ال ي تز مم )ايدمير كولز( 

للهاايو ية ويعااد برنااام  ال اازا ممااثال ل بقااة العمااا  ماا  مختلااا االنتماااءات 
ل ة سااا إقاماااةت بياااي المباااادئ االهاااتراكية فاااي تركياااا مااا  خاااال   إلااا ويساااع  

لغااااءاهاااتراكية ا تماااادا  لااا  العماااا   القومياااة  التيااااراتال بقاااات ومواالاااة  وا 
 إل  قيام العماا  بادور رئايسوال اهيةس وفي الماا  االقترادي يد و ال زا 

نلاااءفااي ال يااا  االقترااادية  فيمااا يخااا  أماااواااود المكسسااات الرأساامالية  وا 
واالت اقاااات  اا اااالاالسياساااة الخاراياااة فلاااو يقاااا  اااد اميااا   إلااا نةرتااام 

 القاات متوازناة ما  اميا  دو   إقامة إل العسكرية والسياسة الغربية ويد و 
النيابياة  3555مهاركة لم في انتخابات  اام  أو خ ي ال زا في أالعالم وقد 

 .ااخير با تاللم المرتبة 
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  االهاااتراكي بز اماااة )م ماااد ت ساااس  ااازا العماااا 3559ايلاااو   5بتاااارير 
 أ  اااااءانهااااقت مامو ااااة ماااا   9111تمااااوز  35ركوتااااو ( وبتااااارير آوناااادر أ

ال اازا الهاايو ي ولتعااار  كلمااة  وأسسااتال اازا بز امااة )يااالاي  ارياات( 
السياسااية بااادر المااد ي  اا اازااماا  قااانو   59الماااد   أ كااام)هاايو ي( ماا  

اتخاا  قارار  إلا  سأ  ااءماا دفا  مالعام الاملوري برفا  د اوى غلاي ال ازا 
 اااازا الساااال ة االهااااتراكي الاااا ي  قااااد مااااكتمرس  إلاااا  اااا  ال اااازا واالن اااامام 

واتخااااا  قااااارارس باالت ااااااد مااااا  ال ااااازا  9113تهاااااري  الثااااااني  33الساااااادس فاااااي 
سام ال ازا بعاد االنادماك )ال ازا الهايو ي التركاي( الا ي أ وأرب الهيو ي 
بقة العما  ويعتبار الممث  الو يد ل  ب نميدمير كولر( ويككد ال زا أتز مم )

ال ركاااة االهاااتراكية وسااايلة للعمااا  السياساااي وا  ال ااازا  و خاراااية  المياااة 
ماا  الماركساااية اللينيااة فلاااو ااازء مااا  ال ركااة الهااايو ية  أفكاااارسمد تساايهاااملة 

 أهااااكا مقاومااااة كاااا   إلاااا العالميااااة وفااااي السياسااااة الخارايااااة يااااد و ال اااازا 
االهتراكية وفي  اانةمةاو  م  اإلمبريالية العسكرية والسياسية والثقافية والتع

خ ااي فااي ااتياااز التمثياا  أالنيابيااة  9119مهاااركة لاام فااي انتخابااات  ااام  أو 
 .(96)ااخير النسبي و   بالمرتبة 

 
 
 

 الخاتمه
فااااي تركيااااا  اااادا لل و اااا  واالغتياااااالت  3591ايلااااو   39و اااا  انقااااالا 

ت دياادا المااد  والنهااا ات الثوريااة التااي كاناات الساامة البااارز  لعقااد الساابعينات و 
ساو  أي ار وكا  قائد االنقالا العسكري الانرا  كنعاا   3595 -3599الواقعة 

 واتخا  3599وخال  س س المد  س  دستور  3595ال ي  كم تركيا لغاية  ام 
فاي ما يمك  تو ي م  (9119 -3591هك  اليسار التركي في المد  ما بي  )

 :النقا  ااتية
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وال ي يمثا  اليساار  3595 -3599 سس  زا العما  الكردستاني ال ي ت -0
 31ال ازا  ركتام المسال ة فاي  أوااال س وقاد بادأالمسل   ل  يد  بداهلل 

ودخ  في ررا   نيا م  القوات ال كومية التركية  3591تهري  الثاني 
 أروالوكا  س ا الررا  قد كلا الدولة التركياة مالياي  الادوالرات وزسقات 

ورقااااة  ااااغ  تسااااتغللا الاااادو   ي اااااأساااا ا ال اااازا  وأرااااب ماااا  ال اااارفي س 
مساااومات مقاباا   إلاا والدوليااة لل ااغ   لاا  تركيااا لكااي تاادفعلا  اإلقليميااة
  ساا ا ا  ( و اإلرسااااياادسا لساا ي ال ركااة الكرديااة واليسااارية ب اااة ) إ ااالي

نااازات تا كر إ  ت قياي سار المسل  لم يااد ن عاا ولام يسات الهك  م  الي
لساااامة البااااارز  لم افةااااات وال قاااار ا واإلسمااااا  لاااا  العكااااس كااااا  ال اااارر 

 .كردستا  تركيا

لليساار التركاي ساو اليساار الاديمقرا ي )السالمي( الا ي  ااخارالواام  أما -2
وسا ا الانل  اسات ا  الوراو  إلا  ال كام  أسدافم إل ينب  العنا للورو  

 زا اليسار الديمقرا ي  زا معتد  ويمث  )يسار الوس ( الا ي  إ سو 
ساو  ادم ارتباا   آخاروثماة سابا  أاويادلناد تبناس رئايس الاوزراء الرا ا  بو 

الاا ي اعاا  مناام  زبااا  و نيااا  تركيااا  وكاا ل   ااماارال اازا باانااد  خارايااة 
خالراااامالكاريزميااااة والهااااعبية  أاوياااادهخرااااية رئاااايس ال اااازا  ونزاستاااام  وا 
ماا  غياار  ااتاارا ممااا اعاا  الكثياار ماا   ااتاارا وامانتاام ماا  والااة نةاار 

) سااا  بتمااااس(  ااساااتا ر لاااي اليسااااريي  يراااوتو  للااا ا ال ااازا وقاااد  كااا
ل ااازا الساااعاد  الاااو ني الااا ي كاااا  يقاااودس  اإل المياااةمساااكو  التهاااكيالت 

 أكثاارربكااا  ا  اليسااار الااديمقرا ي سااو أرئاايس الااوزراء الرا اا  نااام الاادي  
 اا ازاار ام ما  أبينناا لكنام  اااليادولوايفائد  بالنسبة لنا رغم االخاتالا 

اا الرماديااة( ....الاار و ناادما سااالتم القوميااة التركيااة المت رفااة مثاا  )الاا ئ
 إ    ممارسة العنا واالغتيااالت وما  الا ي يقاوم با ل  قاا  وبرارا ة 

 أي اا  التياار اليسااري أالقومية المت رفاة ساي التاي تقاوم با ل  و  اا زاا
 .يمارس العنا ولك  م  من ي الدفا     الن س
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ية فكانات فاي سا س الهيو  أواليسارية سواء االهتراكية منلا  اا زاااما  -3
 عي ة لم تست   تن ي  برامالا واستق اا الامااسير التركياة  ا  أ زابالمد  

اسباا  ديد  منلا  عا و دم تماس  تنةيملا وا تمادسا  ل  الخارك 
و دم واود قائاد سياساي  و هخراية قيادياة يسات   اساتق اا الامااسير 

ياسية في تركيا وقاد سهة وليس للا دور فا   في ال يا  الس ا  فبقيت ا زاب
اليسارية في برامالا وخ ابلا السياساي فاي معاادا  الادو   اا زاابالغت 

اليساارية لاام  اا اازااالرأسامالية وابتعاااد تركياا  اا  الادو  الغربيااة وا  سا س 
ترا  مرال  تركيا االقترادية باالرتبا  م  سا س الادو  وا  خ ابلاا كاا  

ساااااتثناء ساااااو  ااااازا اليساااااار مباااااال  فيااااام لكااااا  اال أيااااادلوايماااااارد  اااااداء 
 الديمقرا ي ال ي اتب  سياسة متوازنة.

الاادو  الغربيااة والواليااات  أ الب ااب سااو  إلياامالملاام الاا ي توراا   ااماار -4
بثقللاااا االقتراااادي واالساااتثماري مااا   ألقاااتالرأسااامالية  اامريكياااةالمت اااد  

خااال  هااركاتلا فااي تركيااا ولاام يساام  بنمااو نةااام يساااري  تاا  ولااو معتااد  
ار اليساري واالهتراكي يالقي  غ ا اقتراديا ما  الخااركس وا   فكا  التي

وسياساايا واقتراااديا   سااكريا واإلساارائيليةارتبااا  تركيااا بالمنةومااة الغربيااة 
وااااود لليساااار التركاااي ويعرقااا  براماااام  أييالااا   أ نم وثقافياااا مااا  هااا 

 نخدم الموا   التركي. أ ومهاريعم التي م  الممك  
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The left - wing in Turkey 1980 - 2002 took a different path from 

what it was before the coup  of September 12, 1980. At this 

research, we have shed light on the outline of the Turkish Left - 

wing during this important stage, which took multiple forms; from 

this point of view, the  study has been divided into three axes, 

introduction and conclusion. The first axis represents the armed 

line; the (PKK), while the second axis represents the peaceful 

direction; the (DSP) 1980 - 2002. The third trend is the rest of the 

left - wing parties, which is entitled the(socialist and communist 

parties from 1980 to 2002). The study has come to a group of 

important conclusions concerning the history of the Turkish left - 

wing during this period. 
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 النوامش
مؤسى  أببىر  3891 -3981الماوية: هي مبدأ فكري شيوعي والماوية نسبة الى  مماوسسىي سونى    (* 

سىىىمة ممًىىى اي بىىىا سياسىىىاا الكىىىية ال  اعيىىىة  79دولىىىة فىىىي اليىىىالن فىىىي الكىىىية سىىىول  ال كىىىن مىىىد  
واليسىىىكرية واماعماعيىىىة والًميىىة سبمىىى  المىىى هس الما بسىىي واسىىى  ال ىىى   ال ىىىيوعي والكىىماعية 
حىىرم مىىاو ال ىىو   حيىىو أ سىى  أوي نىىوا  طو يىىة فىىي مسىىعا  أسىى  هونىىا  وفىىي عىىا   3871الكىىيمي 
 .اعلة سأسي  امهو ية الكية ال يبية معخ ا لدولع  اشعرابية خاصة 3898

راطيىىىة مالمديمىىىة الرأسىىىمالية عكىىر املهىىىة  يىىىر المعميىىىة اهلل اواىىى  ا مانيًسىىىعو ال لىىا   الديمعدعبىى  -
 .034  ص 2118 -ا المجلد ال انيا سرامة زاخوشيا ا مد. 2والملوم اليرا  ا ط

احمىىد شىىمينا مأسىىا  اليسىىا  العربىىيا مجموعىىة مىىؤلًية: سربيىىا وىىية الكىىًو  البيرو راطيىىة وال كىىن  (0)
. للم يىىىد يم ىىىر 054 -053  ص 0895 -ا مؤسسىىىة امو ىىىاب اليرويىىىة مويىىىروا0اليسىىىكريا ط

: د اسىىة سا يخيىىةا مجلىىة  0891 -0823حامىىد م مىىد طىى  السىىويدانيا العيىىا  اليسىىا ي فىىي سربيىىا 
  .2103 -ماامية الموصا اإل ليميةا مرب  الد اساا 30د اساا ا ليميةا اليدد 

 اطروحىىىة دبعىىىو ا   يىىىر 0898 -0878 اإليرانيىىىةممهىىىا الهىىىا  عبىىىد اي ععىىىراويا الي  ىىىاا العربيىىىة  (2)
 .80  ص 2119 -مم و   ماامية الموصا

   0895 -عبىىىىىىىىىد اهلل اواىىىىىىىىى  ا مخعىىىىىىىىىا ااا مم ىىىىىىىىىو اا حىىىىىىىىى   اليمىىىىىىىىىاي الكردسىىىىىىىىىعاني مد.  (3)
 . 54ص 

 مااميىة ودىداد 33وصاي نجيس الي اويا حى   اليمىاي الكردسىعانيا د اسىاا سىعراسيجية اليىدد  (4)
 . 25  ص 2112 -

 .25المكد  نًس ا ص   (5)

(6) Hakki Öznur, DERIN SOL, Çatismalar - Cinayetler Infazlar, Altan 

Matbuultd,  2Baski (Istunbul - 2006)  s. 627 

(7) A.E. S. 628. 

 - 0891 ايمىىىة خليىىىا ال ىىىهوانيا العربيبىىىة العوميىىىة والديميىىىة فىىىي سربيىىىا وسأطيرهىىىا ا ليميىىىاي ودوليىىىاي   (9)
 .61  ص 2103 -: د اسة سا يخيةا  سالة مااسعير  ير مم و   ماامية الموصا2112

 . 69 – 60اوا  ا مخعا اا ... ص   (8)

ا 3والعيىا  اليلمىاني فىي سربيىا مىة العلىية الكرديىةا ط اإلسى ميوليد  ضوا ا مو ف العيا    (01)
 .208  ص 2119 -دا  الم ر للد اساا والم ر محلس

ععيا سييد م ًوظا ادلياا المجعمع والدولة في سربيىا: المؤسسىة اليسىكرية والسياسىية   (00)
 .069  ص 2119 -مما اا للد اساا والب وب امسعراسيجية ماوو ظبيا مرب  ا0اليامةا ط
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 -0893فىىوزي م مىىد صىىالا وهىىس اي أسىىودا سىىليما  ديمريىىا وحىى   ال ريىى  الكىى يا   (02)
 .36  ص 2102 -ا  سالة مااسعير  ير مم و   ماامية الموصا0887

يدو  مودىداد ا سرامة حسة نيمىة سى0894 -0851لوسيا دوليو ومًس ا ازمة السياسة العربية   (03)
 .76د ا ا ص –

ا مربىىى  3اىىى ي عبىىىداهلل ميىىىواا صىىىماعة العىىىرا  فىىىي سربيىىىا والي  ىىىاا اليرويىىىة العربيىىىةا ط  (04)
 .24 ا ص0889 -د اساا الوحد  اليروية مويروا 

 - ا دا  ال ىرو  مالعىاهر 0 ضا ه يا السيف واله ي: سربيا مة اسىاسو م الى  ا وكىا ا ط  (05)
 041  ص 0888

 . 62..صاوا  ا مخعا اا   (06)

وصىىاي نجيىىس اليىى اويا العلىىية الكرديىىة فىىي سربيىىا: د اسىىة فىىي الع ىىوير السياسىىي للعلىىية   (07)
 ا 0884 -ا اطروحىىة دبعىىو ا   يىىر مم ىىو   مااميىىة ودىىداد 0883الكرديىىة ممىى  وىىدايعها حعىى  عىىا  

 .059ص

  ص 2113 -ا دا  المىىىدل لل عافىىىة والم ىىىر مويىىىروا0اوىىراهين الىىىدا و يا ابىىىراد سربيىىىاا ط  (09)
286. 

 . للم يد يم ر 289لمكد  نًس  .. ص ا (08)

      - Idris Bal "Instability in the Middle East and the Relevant Role of the 

P.K.K." in Idris Bal (ed) Turkish Foreign policy in post cold war. Era 

(U.S, 2004) 

 2113سربيا ... ص  أبرادالدا و يا   (21)

المعيىىدد  الىى  ن ىىا  الع ىىس الواحىىدا سرامىىة يوسىىف  األ  ىىا : مىىة وأمريكىىاسىىام  أوسىىيا سربيىىا   (20)
 .89  - 87  ص 2111 -اوراهن الجهانيا ملًاا سربيةا دا  حو ا  لل باعة والم ر مدم  

فوزية صاورا د اساا في العلية الكرديىة فىي سربيىا وسىداعياا ازمىة اواى  ا ا شىيف مربى    (22)
د. ا . ص  –مااميىة الموصىا  89  ىن الملًىة  ا وحىد  الب ىوب السياسىة ااإل ليميةالد اساا 

9 

 .096الي اويا العلية الكردية في سربيا ... ص   (23)

 .90الي اويا ح   اليماي الكردسعاني ... ص   (24)

هىانعي  برامىىرا سربيىىا المعديىىر  سب ىىو عىىة طىىو  اديىىد: الع ىىدي الماطىىا امىىا  بىىا مىىة او وىىا   (25)
 .76  ص 2110 -ا  مالريااوالومياا المع د ا سرامة فاضا اعكرا مكعبة اليبيك

 .097الي اويا العلية الكردية في سربيا ... ص   (26)
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سيد حعي سوفي ا اليرا  وسياسة حسة الجوا  سجىا  سربيىا وايىرا  مجلىة اليلىو  السياسىيةا   (27)
 .01   ص2101 -ماامية ودداد 20ا السمة 40اليدد 

- Ümit ÖZDAĜ, Türkiye Kuzey Iraq Ve P.K.K. (Ankara - 2001) 

 . وب لك يم ر:296... ص  اإلس ميضوا ا مو ف العيا      (29)

 مويىروا 0في سربيا: المما الجديد للموااهىةا مجلىة شىؤو  سربيىةا اليىدد األبرادم مد نو  الديةا  -
 . 8  ص0882 -

 .085الي اويا العلية الكردية في سربيا ... ص   (28)

 .316.. ص  اإلس مي ضوا ا مو ف العيا    (31)

 .92ير  ... ص برامرا سربيا المعد  (30)

البلىداا العريبىة مىة  فىي ححىدل 0860مىايو  1هىي سياسىية وناشى ة برديىة ولىدا فىي ليلى  زانىا:  (* 
 0880زانىا ليلىوية البرلمىا  العربىي سىمة  مديمة ديا  وكر العي سع مهىا  البيىة برديىة انعخبىل ليلى 

 مىا  األو ووىيليلى  زانىا اىاي   سىاخا و  مىة  بىا البرل ولكمها سىجمل ويىد طى ب سىمواا مم ىل
ا معىا  2004 ولكمها لن سعمكة ال كوي عليها ام ويد افرااهىا مىة السىجة فىي اليىا  1995 سمة

 عل  المو ع:
- http: // ar.wikipedia.org / wiki / ليل  زانا   

 085الي اويا العلية الكردية في سربيا ... ص   (32)

ا سرامىة عىة 2113  -0880 وأمريكىاوهرا  وعروسيا ا سياسة سربيا سجىا  بردسىعا  اليىرا    (33)
  2119 -الوطاي  ماامية دهىوم ا مرب  الد اساا الكردية وحًظ 3الًا سية ن ا  ايو  بوليا ط

  25  – 54ص 

بردسىعا  اليىرا  سرامىة مكى ً  نيمىا  احمىدا   ح لىينآسا لمدبريةا السياسة العربية حيىاي   (34)
 .58  ص 2103 -ا دا  المرسل  ماليرا  3مرااية احسا  عبد الهادي الجراًجيا ط

 .71المكد  نًس  .. ص   (35)

 . 27-26وعروسيا ا سياسة سربيا سجا  بردسعا  .. ص   (36)

ح . سىىعيًة م اوىىي و م  او. ليبيىىرا سياسىىة سربيىىا الخا ايىىة فىىي عكىىر ال ىىك والدمىىواا   (37)
 . 236 -235  ص 2101 -سرامة م مود احمد ع ا البياسيا ويل ال كمة مودداد

 مويىروا 3ا طاإلسراييليةعايد  اليلي سري الديةا دوي الم لو وية فكي الكماشة العربية   (39)
 . 63  ص 0887 -

(39)  H.j. Park & G. Euller, Turkey's Kurdish Problem (New York - 2000) 

p.97 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/ليلى%20زانا
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 . 6صاورا د اساا في العلية الكردية .. ص  (41)

 -0888نىىواي عبىىد الجبىىىا  ال ىىاييا المعديىىىراا السياسىىة العربيىىة سجىىىا  الم ىىكلة الكرديىىىة   (40)
  2116 -ا وحد  الب وب السياسية ماامية الموصا اإل ليميةا ا شيف مرب  الد اساا 2116
 . 6ص 

ا 0888 -0880العربيىة  األمريكيىةوياز مك ً  سيًديةا المسىالة الكرديىة فىي الي  ىاا   (42)
 . . وب لك يم ر253  ص 2118 -اطروحة دبعو ا   ير مم و   ماامية الموصا 

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

Olack, Alfa yayinlari (Istanbul - 2005) s. 169 

(43)  Cüneyt Arcayürek, Bir Özürlük Tutkunu Bülent Ecevit (Istanbul- 

2006) s. 344 

ا  2112  - 0857ودو   فىىي السياسىىة العربيىىة  أاويىىدحامىىد م مىىد طىى  السىىويدانيا وولمىىد  (44)
 .87  ص 2101 -اطروحة دبعو ا   ير مم و   ماامية الموصا 

 .367-366ص   ضوا ا مو ف العيا  امس مي ...  (45)

 .360المكد  نًس  .. ص   (46)

ا دا  حىو ا  3يوسف اوراهين الجهمانيا اساسو بية العر  الي ريةا سلسلة ملًاا سربيةا ط  (47)
 . 40  ص 2111 -لل باعة والم ر والعوزيع مدم  

ا 40ا سربيىىاا سلسىىلة وطىىاي  وبىىر الجاسوسىىيةا   ىىن اإلسىى ميةسىىدخ ا امريكىىا فىىي البلىىدا    (49)
 .34  ص 0880 -اليالمية مويروا مم و اا الوبالة 

(49)  Ridvan akar- candündar, Ecevit Ve gizli arsivi Baski2, Image Kitaberi 

yayinlari (Ankara - 2008) s. 114 

(50)  A.E. S. 115 

السياسىىىية فىىىي سربيىىىا: د اسىىىة فىىىي اسجاهاسهىىىا وموا ًهىىىا مىىىة  األحىىى ا فاضىىىا بىىىاظن حسىىىيةا   (50)
 - مااسىىىىعير  يىىىىر مم ىىىو   مالجاميىىىىة المسعمكىىىىرية ا  سىىىالة0891 -0871الم ىىىك ا العربيىىىىة 

 . 46  ص 0899

حكمىىل  ًلجملىىيا مسىىايا ال ىىو   فىىي اليىىالن ال الىىو ماممبرياليىىة والممىىو   العربىىي  سرامىىة   (52)
 . 070  ص 0890 -ا دا  ال داطة لل باعة مويروا0 . لعما ا ط

 . 45الجهمانيا اساسو بية العر  الي رية.. ص   (53)

 . 48المكد  نًس  .. ص   (54)

 . 51المكد  نًس  .. ص   (55)
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ا المربىى  ال عىىافي اليروىىي 0حميىد ووز سىى  ا سىىا يي سربيىىا المياصىىرا سرامىىة حسىىية عمىىرا ط  (56)
 . 80  ص 2118 -مبلمة  مويروا

  .83  –  82المكد  نًس  .. ص   (57)

السياسىىية والجىىينا  األحىى ا ف ديميىىر ايًىىانوفين دانيلىىو ا الكىىراي السياسىىي فىىي سربيىىا:   (59)
 .346    ص0888 - دا  حو ا  لل باعة والم ر مدم   ،0طاهين الجهماني سرامة يوسف اور 

 0871فا و  سوفي  اوراهينا الي  اا ام عكادية اليروية العربية في مجىاي الىمًا والميىا    (58)

 .9  ص 0897 -ا  سالة مااسعير  ير مم و   مودداد0893 -

 يىر مم ىو ا ا شىىيف م ىر  وسىمي ال ىمريا سىدخا الجىين فىي السياسىة العربيىةا و ىو   (61)
 . 01ا اامية الموصا. ص اإل ليميةمرب  الد اساا 

وصاي نجيس الي اويا المؤسسة اليسكرية العربية: د اسة في الدو  السياسي للمؤسساا   (60)
 .011  ص 2115 -ا مرب  الد اساا الدولية مودداد0891  - 0861اليسكرية العربية 

 .040ه يا السيف واله ي ...   (62)

لجلياا الجين وال يا  السياسية: سًكيك العبلة ال ديديىةا فىي علىي حسىية طا   عبد ا  (63)
ا 0وىىابير واخىىرو ا سربيىىا وىىية س ىىدياا الىىداخا و هانىىاا الخىىا  ا س ريىىر م مىىد عبىىد اليىىاطيا ط

 . 72  ص 2101 -مرب  الج ير  للد اساا م  ر 

سا يخيىىة د اسىىة  2112 - 0893امىىاي بمىىاي اسىىماعيا عبىىاةا ال يىىا  ال  ويىىة فىىي سربيىىا   (64)
 019  ص 2100 -سياسيةا اطروحة دبعو ا   ير مم و   ماامية الموصا 

(65)  GENEL MERKEZI, DSP: Demokratik Sol Parti Programi, (Ankara -

2003) S.7 

 .019عباةا ال يا  ال  وية في سربيا .. ص   (66)

(67)  MERKEZI, A.G.E. S.7 

(68)  A.E.S. 10 

(69)  Bülent Ecevit, kibris Gerceği Ve Irak sorunu, DSP Genel Merkezi 

(Ankara- 2003) s.11.  

 .001عباة ا ال يا  ال  وية في سربيا .. ص   (71)

 . 6الجهمانيا اساسو بية العر  الي رية .. ص  (70)

 .60المكد  نًس  .. ص   (72)

 .041برامرا سربيا المعدير  ... ص   (73)



 

 
 
 

 [039] (33) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

(74)  Erdoğan Günal, Türkiye'de Siyasal Partiler Ve Güncel Siyaset, 

Bilimadami yayinlari 9 (Ankara- 2006) s. 250 

(75)  Arceyürek, A.G.E. S. 373 

(76)  Sülyman kurt, Bir karaoğlan Hikayesi, Bülent Ecvit (Istanbul-2002). S. 

374 

(77)  A.E. S. 377 

(78)  Arcayürek, A.G.E. S. 380 

(79)  A.E. S. 373 

(80)  Kurt, A.G.E. S. 34 

(81)  Günal, A.G.E. S. 251 

 012 -010. ص عباةا ال يا  ال  وية.  (92)

 013المكد  نًس  .. ص  (93)

 016 المكد  نًس  .. ص  (94)

حكىا على  البكىالو يوة مىة بليىة ال عىو   0842د و ويرنيجيك: مة مواليد  ىازي عمعىا  عىا   (* 
حكىىا علىى  الىىدبعو ا  عىىة  سىىالع  الموسىىومة مالم ىىا   0869وفىىي عىىا   0864وجاميىىة انعىىر  عىىا  

فىي المانيىا  األسىراما  ال  ر  سرأة ممعدل اماعماعيية الداخلي لألح ا  السياسية في سربيا ون 
سىىرأة اس ىىاد  0869علىوا فىىي حىى   اليمىىاي العربىي وفىىي عىىا   0867دخىا سىىلك السياسىىة عىىا  

واصىد  مجلىة ال عافىة وفىي  0869انديىة الًكىر و ىاد ال ربىة ال  ويىة فىي احىداب ااميىة ح يىرا  
طىن  0870الع  العىب  عليى  ويىد انعى    اس  ح   اليماي والعرويية امنع وي العربي 0868

ومواىىىس  ىىرا  اليًىىو وفىىي عىىىا   0874عامىىىا واطلىى  سىىراح  عىىا   21حكىىن عليىى  والسىىجة لمىىد  
وفىىي  0891اعىىاد سأسىىي  حىى   اليمىىاي والعىىرويية امنع وىىي وسىىول  زعامعىى  ويىىد انعىى    0879
وحكىن  واألمىواي   العي العب  علي  وعهمة سمويا ح   اليمىاي الكردسىعاني والسى 0899اليا  

 شهرا. 04علي  والسجة 
 005عباةا ال يا  ال  وية في سربيا... ص  -
 للم يد عة العواعد اليسكرية في سربيا ودو ها يم ر  (* 
 –مااميىىة الموصىىا  اإل ليميىىةفىىواز موفىى   نىىو ا  اعىىد  انجرليىىك الجويىىةا ا شىىيف مربىى  الد اسىىاا  -

2113.  

 . 005ا .. ص عباة ا ال يا  ال  وية في سربي  (95)

 .007المكد  نًس  .. ص   (96)



 
   

  [319]  حامد محمد السويداني       د.                          ......التيار اليساري في تركيا

 .021المكد  نًس  .. ص   (97)

 .022المكد  نًس  .. ص   (99)

 .023المكد  نًس  .. ص   (98)


