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مستخلص البحث

اتخذذا التيذذار اليسذذاري فذذي تركيذذا  )2112 - 0891مسذذا ارم مختلًذام كمذذا كذذا كليذذه
قبل انقالب  ،0891وفي هاا البحث تم تسذليط الوذوع كلذذ هذام المرحلذه المنمذه مذ
تاريخ اليسار والاي اتخا اشكاالم متعددة ،وتم تقسيم البحذث للذذ ثالثذه محذاور ومقدمذه
وخاتمه ،فكا المحور األول يمثل االتجام المسلح وهو حذبب العمذال الكردسذتاني) امذا
المحور الثاني فكا يمثل االتجام السلمي وهذو حذبب اليسذار الذديمقراطي) امذا االتجذام
الثالث فنو بقيه األحباب اليساريه وهو بعنذوا األحذباب االشذتراكيه والشذيوكيه 0891
  )2112وقذذد خذذرب البحذذث بمجموكذذه م ذ االسذذتنتاجاي المنمذذه التذذي تخذذص تذذاريخاليسار التركي في هام المدة.

المقدمه
تتبعناا فااي ب ااب ساابي تااارير التيااار اليسااري فااي تركيااا منا ت ساايس تركيااا
كمااا اتاااتور
ال ديثااة ااام  3591وكيااا كااا و ااعم فااي لااد مر ا
وأس االوا تعام ا ا أت اااتور م ا ا اليس ااار الهااايو ي وتوةي اام ل ا ااما مسا ااا د
االت اااد الس ااوفيتي الس ااابي ن ااد ال اا ااةس م اارو ار بالتي ااار اليس اااري ف ااي ل ااد
التعددية ال زبية ام  3591بعد انتلاء ال را العالمية الثانية وك ل انقالا
 3591فااي تركياااس وقااد تبلااور اليسااار التركااي فااي س ا س المااد بعااد س ا دسااتور
 1691ال ا ي اام قااوي العمااا و ااي التةاااسر وقااد انااتع اليسااار التركااي
فااي العقااد الثاااني م ا قااد السااتينات و قااد الساابعينات وكاناات تركيااا فااي س ا س
الم ااد تم ااوك باافك ااار اليس ااارية واله اايو ية وك ااا ق اادا دموي اااس وق ااد أردن ااا ا
نكم دراسة التياار اليسااري بعاد انقاالا  39أيلاو  3591الا ي قاادس العساكر
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وكي ا ااا أر ا ااب و ا ا ا اليس ا اااريي وال رك ا ااة اليس ا ااارية ف ا ااي ق ا ااد الثمانين ا ااات
والتسعينات م القر العهري س وكا سنا العديد م ااساباا وراء انقاالا
 3591ال ما ااا لا ا كرسا ولكا ا ق اادر م ااا يتعل ااي بال رك ااة اليس ااارية ك ااا أ ااد
ااسااباا وراء انقااالا  3591سااو الخااوا م ا سااي ر اليساااريي ل ا ال كاام
في تركيا.
وفااي الم ااد الواقعااة م ااا ب ااي  9119 - 3591وسااي م ااد الب ااب ك ااا التي ااار
اليس اااري ق ااد ةل اار ب ااثالب اتااس ااات وق ااد قس اامنا الب ااب الا ا ثالث ااة م اااور
ف ا ااالم ور ااو س ا ااو االتا ا اااس المس ا اال متم ا ااثال ب ا اازا العم ا ااا الكردس ا ااتاني
الماركسااي العقيااد بز امااة بااداهلل أواااال وقااد اتخ ا س ا ا ال اازا من ا العااام
ااد المكسس ااة العس ااكرية التركي ااة س ااا ا ا ية سا ا ا
 3591الك ااال المس اال
التوام مئات ااروال م ال رفي وا تقا بداهلل أواال ام .3555
امااا الم ااور الثاااني فقااد ركااز ل ا اليسااار الساالمي ال ا ي يااكم بالعمليااة
السياسية م ا ار الدولة التركية الوا د ممثال ب زا اليساار الاديمق ار ي
بز ام ااة بولن ااد أاوي ااد الا ا ي ت س ااس ف ااي  31تها اري الث اااني  3599واس اات ا
الورا ااو ال ا ا ال كا اام فا ااي العا ااام  3555واسا ااتمر لعا ااام  9113يا ااب اازما ااة
االقتر ا ااادية الت ا ااي ا ا ا اات بال كوم ا ااة الت ا ااي يت ارس ا االا ز ا اايم ا اازا اليس ا ااار
الديمق ار ي.
وخرااا الم ااور الثالااب لبقيااة اا ازاا الهاايو ية واالهااتراكية وكاناات
سا س اا ازاا ات تا ثير م اادود فكاناات أ ازباا لاايس للااا ااة فااي الورااو
إل ا الساال ة و ت ا إل ا البرلمااا وكاناات تتعاار لل ةاار وال ا وت ساايس
س س اا زاا ب سماء اديد واالندماك م أ زاا سياسية أخرى ف اال ا
المنةم ا ااات اليس ا ااارية ااخ ا اارى س وق ا ااد اس ا ااتخدمنا مامو ا ااة ما ا ا المر ا ااادر
ااساسااية والمباهاار س اواء التركيااة أو العربيااة وكااا أ برزسااا كتاااا (اليسااار
التركااي  )DERIN SOIلمكل اام  Hakki Oznorوك ا ل ا رو ااة الاادكتوراس
الموسومة (ال ياا ال زبياة فاي تركياا  )9119 - 3591للادكتور اماا كم اا
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وسااي م ا اال ا ا اري المتميااز فااي تااارير تركيااا الا امعارر فلااي تعتمااد ل ا
مرادر تركية ررينة ف ال لقاءات الدكتور اما بقاد اا زاا السياسية.
المحذور األول  /حذبب العمذال الكردسذتاني Partiya Karkern Kurdistan
(2112 - 0891 )PKK

لقااد نا ا اليسااار التركااي ل ا ماادى ه اري امااا  3591 -3591لكااي
ياعا ك ا اام والت ييااد ال ا ي يتمتا باام ل ا مسااتوى واق ا بااالدس و ر ارس وفااي
النلاية فا ك ما تمك االهتراكيو م ت قيقم سو  %1م ااروات ل
المستوى القومي ام  3595وسو رقام مخياا لمماا وراارت كا تنةيمااتلم
غير مهرو ة بعد انقالا  1691ويمك مال ةة اكبر ا تهاد لليسار التركي
في التام اللائ ال ي هلدس (ميدا تقسيم) اكبر مياادي اساتانبو فاي ياد
العما في ااو م أيار  3599وكانت الد و لل ا اال ت ا قاد اااءت ما
ات ااد نقاباات العمااا الثورياة (ديسا ) وسااو االت ااد ااكثار راديكاليااة ما بااي
ات اااديي نق ااابيي ف ااي تركي ااا واس ااتااا إلا ا ال ااد و  011أل ااا ه ااخا ما ا
االهااتراكيي وتامع اوا خلااا ائ ااة م ا أنرااارسمس كمااا كاناات سنااا اما ااة
كورتولو (الت رير) و 31أالا م انرارسا كما اهتركت في اال ت اا كا
م الاما ات الموالية لالت اد السوفيتي في تركياس وكا سنا أي اا الكثيار
م ا االت ااادات ال البيااة الملنيااةس ف ااال ا نقابااات العمااا وكاناات النلايااة
الم سااوية التااي انتلا أليلاا االاتمااا ترااور بهاك مساابي للكارثااة التاريخيااة
التااي كاناات تنتةاار المهاااركي فياام و ناادما اولاات مامو ااة (ماويااة) هااي
ريقلااا إل ا االاتمااا لهاااا ابعاام (ال اهااي -االاتمااا ي) أ لقاات ل ا
ال هااود إ القااات ناريااة ما فااوي أسا المناااز الم لااة لا المياادا وساااد
الا ر ولقاي  15هخراا مرار لم معةملام ت ات و ا ااقادام خاال الااة
ال ا ر وفااي س ا س الل ةااة تهاااب أنرااار التيااار اليساااري م ا أنرااار اليمااي
المت را(.)0
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وفااي س ا س المااد اتس ا نهااا ال ركااة القوميااة الكرديااة فااي كردسااتا تركيااا
و ملاات فااي ةااروا س ارية( )2وتوراالت إل ا قيقااة م ادسااا أ ا الق ااية
الكردية يتوقا ل مدى ت بيي المبادئ الماركسية(.)3
وتلخااا أدبيااات ال اازا ال ا ي يعاارا اخترااا ار ( )P.K.Kم ار ا التكااوي
(أول ا س ا س المامو ااات و ا أسساالا فااي ااام  3591وأ ا ثمارسااا 1699
وبعااد أ وراالت إلا مر لااة معينااة فااي ال ا ارات التركيااة نقلاات إلا المااد
الكردسااتانية فااي اا اوام  3599 - 3599وخل اات النقاهااات والااد ايات لساانة أو
ساانتي ت ااورات كتهااكي ااد مامو ااات وت ااورت ال عاليااات السياسااية ل ا
س ا ا ااساااس ور اوال إل ا اإل ااال الرساامي ل اازا  )4()P.K.Kيقااو مكسااس
ال اازا بااداهلل أواااال  :إ بدايااة ن ااا ال اازا أياادلوايا كااا ها ليا ولاايس
كتابي اااو ول اام يمتلا ا التنة اايم إس ااما فبع االم ك ااا يس ااميم (ثا اوار كوردس ااتا )
وآخاارو يساامونم (اوبااواي ) وقااد باادأ ن ااالنا بكلمتااي (كردسااتا مسااتعمر)
وباادء با ا ( )9 - 9أهااخاا وفااي العااام  3599تهااكلت مئااات المامو ااات فااي
الوالياات الكردياة 3599س فكاارت تلا المامو ااات فاي إ ااال ازا إ قاادت
ااتما ااا فااي مدينااة ديااار بكاار فااي  99ته اري الثاااني  3599اسااتمر ( )1أيااام
نوقهت خاللم ق ايا ديد (.)5
وك ااا ما ا ب ااي ال ااور ف ااال ا ا ب ااداهلل أوا ااال كا ا ما ا (مةل ااوم
دوغااا وم مااد قاار سن ااور وم مااد خيااري دروي ا )( )9وفااي س ا ا االاتمااا
قاارروا ت ساايس ال اازا وأ ااد البيااا الت سيسااي وهااكلت اللانااة الت اايرية وتاام
إ ال ال زا رسميا في هتاء ام  3595ب سم زا العما الكردستاني(.)7
وقد أكد ال زا فاي برناماام لا أ اميا المنةماات واا ازاا الكردياة
ليس لديلا القدر ل موارلة الك ال م أا ال رو لا قاوي ااكاراد
()9
وا تبرسااا خااارك ن اااي الق ااية وبساابا رااعوبة اسااتمرار اازا P.K.K
داخ تركيا وم تراا د ساماات الااي التركاي خاال سانة  3595وا تقاا
وقت ا بع ا ك اوادر ال اازا المتقدمااة اتخ ا ال اازا ق ا اررس بااالخروك م ا تركيااا
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فانتقلاات قيادات ام م ا ديااار بكاار ال ا أورفاامس وفااي تمااوز  3595باارت قياداتاام
ال دود ولا ت إل سوريا وسل البقا اللبناني(.)6
وفااي ااام  3595ااتا اات تركيااا دور العنااا السياسااي وخارااة المنااا ي
الكرديااة إ ألق اات اازم ااة االقترااادية الت ااي تع اااني منلااا تركي ااا بةاللل ااا لا ا
ااا ا اواء العاما ااة وبا اادأت تركيا ااا تع ا ااني م ا ا مها ااكلتي ما اازمنتي سما ااا العنا ااا
السياسي واازمة االقترادية التي تمةلرت في سار اما ية م القرى إل
المااد ممااا أس ا ر ا تهااكي مااا يساام با ا ازام البااكس أي (قاارى الر ا ي )
و المد وبلغت نسبة الب الة  %39سا اإل رااءات الرسامية أي ن او
مليوني ا (.)01
إ قياااد المكسساة العسااكرية التركيااة قارأت ت ااورات السياسااة الداخليااة ما
منة ااار (ال اارا الب ااارد ) وسكا ا ا فق ااد ا تق اادت وب ااد م ما ا الوالي ااات المت ااد
اامريكية إ ليلا تولي السل ة مباهر لمنا ا تماا ادوب تغيارات ا رياة
وثورية في النةام السياسي التركي(.)00
وياارى البا ااب أ ساابا خهااية الواليااات المت ااد اامريكيااة م ا التغي ارات
التااي ت اادب فااي تركيااا سااو وقااو الساال ة بيااد اليسااار التركااي وس ا ا يعنااي أ
تكو تركيا أدا بيد االت اد السوفيتي آن ا .
وفااي  10تهاري الثاااني  3595اااد سااليما ديمرئا إلا ال كاام وقااد تارأس
كومااة أقليااة ما مكهارات وا ا ة تااد و إلا الت اااك فااي إرااالل االقتراااد
التركااي وبالتهاااور مباهاار م ا رااندوي النقااد الاادولي و ل ا الاارغم م ا ل ا
تاادسور االقتراااد التركااي ولاام تةلاار اإل رااائيات أيااة إهااارات للت س ا م ا
ورو معدالت الت خم إلا  %311وكا ل نقاا العملاة ااانبياة والاديو
الخارايااة التااي وراالت  93111مليااو لياار تركيااة كمااا ارت عاات نساابة الب الااة
وازداد العنااا السياسااي وورا اادد القتلا إلا  1أهااخاا يوميااا ما هاالر
كااانو الثاااني  )02(3591وفااي س ا س المااد ازدادت اللامااات ل ا ق اوات أم ا
الدولااة لك ا ااساالوا البااارز كااا الن ا از بااي أنرااار التيااار اليساااري وبااي

[ ]011مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )33( 01

اليما ااي المت ا اارا ال ا ا ي اتخ ا ا ها ااك أ ما ااا ثا ااار و ا ااروا را ااابات با ااي
المولعي بالقتا فقاد وراا الم ارسا الرا ي (ماارفي سااو) سا س ااو اا
قاائال (يعارا ا المقااسي والهاوار والمادارس فاي تركياا ب نلاا مياادي للتيااار
اليساري واليميني ف ي المدارس التابعة لليسار التركاي يرا أفاراد اليماي فاي
مامو ا ااات كبي ا اار بمر ا ااا بة أفا ا اراد اله ا اار ة المس ا اال ي وي را ا ا العك ا ااس
أي ا)(.)03
وف ااي  39أيل ااو  3591ق اااد الانا ا ار كنع ااا إي اار رئ اايس اارك ااا العام ااة
()04
للاي التركي انقالبا سكريا في السا ة السادساة رابا ا بتوقيات تركياا
وأ يا البيااا العسااكري و كاار أ ااسااباا التااي آرسااا القاااد العسااكريو للقيااام
بااانقالا  39أيلااو  3591ااااء فياام (إ الدولااة وأالزتلااا الرئيسااية أرااب ت
ااااز ا ا العما ا وأ الليكا ا الدس ااتوري ك ااا مليئ ااا بالتناق ااات كم ااا أ
اا ازاا السياسااية كان ات مت رفااة فااي مواق لااا وت تقاار إل ا اإلامااا لمعالاااة
أو ا ااا الا اابالد كما ااا ازدت القا ااوى االن را ااالية م ا ا أنه ا ا تلا ولا اام تعا ااد يا ااا
الم ا اوا ني آمنا ااة كما ااا أ اللاما ااات ل ا ا ك ا ا اوانا ااا الماتم ا ا كالما اادارس
والاامعات والليئات الق ائية والمنةمات العمالية تقود البالد ن و االن را
وال ارا ااسليااة وأ لا البيااا ااو لمالااس قياااد االنقااالا سااي رت القاوات
المساال ة لا مقاليااد الساال ة السياسااية و ا البرلمااا ووقااا نهااا اا ازاا
ل ا العديااد م ا
السياسااية وات اااد نقابااات العمااا السياسااية  DISKوالقااب
قاد اا زاا السياسية)(.)05
وفااي  39تمااوز ااام  3593قااد اازا  P.K.Kمااكتمرس ااو واتخ ا ق ارار
التنةا اايم والعا ااود إل ا ا كردسا ااتا تركيا اااس وقا ااد انعقا ااد الما ااكتمر ل ا ا ال ا اادود
السورية -اللبنانية وقاد ورد فاي التقريار السياساي الراادر ا الماكتمر انتقااد
ال اازا لكافااة نهااا اتم التنةيميااة والتعبويااة التااي ساابقت االنقااالا العسااكري
التركي في  39أيلاو  3591وأ الرادامات المسال ة التاي ادثت ينلاا ما
المنةمااات الكرديااة ااخاارى كاناات خا ئااة ود ااا ال اازا إل ا إ اااد التنةاايم
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والتدريا السياسي والعساكري فاي الخاارك وفاي ن اس الوقات وسا ال ازا ما
القاتاام وارتبا اتاام فااي أوربااا الغربيااة م ا المامو ااات الكرديااة المتعاادد فااي
()09
المن وخارة المواود في ك م السويد وألمانيا الغربية وسولندا
وفااي آا ااام  3599ق ااد ال اازا مااكتمرس الث اااني فااي العاراامة الس ااورية
دمها ااي وأرساا ا بعا ا ا المامو ا ااات المسا اال ة إلا ا ا داخ ا ا كردس ا ااتا تركي ا ااا
وتمركاازت فااي القساام الهارقي فااي كردسااتا س وفااي العااام  3591تمركااز المئااات
م مقاتلي ال زا في إقليم بوتا (ازير اب مر)(.)07
و ندما أ لنت اا كام العرفياة فاي والياات كااري وساعرت ومااردي اام
 3591كا الك ال المسل الكردي في أ عا االتم نة ار لالنقسامات التاي
كاناات تنخاار فااي اساام ال ركااة الكرديااة م ا الااة ولعاادم واااود قااو سااكرية
اربة للا م قيااد قوياة ما الاة أخارىس ولا ل اقترارت فعالياات ال ركاة
ل بع النها ات التاي يقاوم بلاا ازا العماا الكردساتاني بعاد إ أ ااد
تنةاايم را وفم والتمركااز فااي ابا اااودي بواليااة كاااري ات الكثافااة الكرديااة
الكبير س وفي تموز  3591ان ام ( ساي بليادرم) رئايس منةماة ال ادائيي إلا
اازا العمااا الكردسااتاني ال ا ي ي أرساام بااداهلل أواااال وقاماات ب ا و ركااة
مسل ة مهتركة في  11آا  1691ل هك ساوم ل مد هايرنا وأروخ
وهيروا في والياة ساعرت وقرابة هامدينلي فاي والياة كااري بعاد أ ق عاوا
اميا ا االتر اااالت اللات ي ااة ف ااي المن ق ااة إ س ااميت سا ا س العملي ااة ب ا ا (ا ل ااي
واساارا) كمااا وز اوا بيانااات ت ما بااار (إنلاام لاام يق اوا لينااا)( )09وقااد قااام
الاي الساب المتمركز في والية ديار بكر من إ ال اا كام العرفية ام
 3591بعملياة تمهاي واساعة ب ثاا ا مقااتلي ازا العماا الكردساتاني فااي
المنا ي الابلية الواقعة في مثلاب ( كااري ساعرت مااردي ) بعاد تلا العملياة
التااي قااام بلااا مقاااتلو اازا العمااا الكردسااتاني باالهاات ار م ا البيهاامركة فااي
مليااة سااكرية ااخمة أ لااي ليلااا مليااة (الهاامس) وفااي  91آا 3591
ه ااملت سا ا س العملي ااات مس ااا ات واس ااعة امت اادت خ ااارك ال اادود التركي ااة إلا ا
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منا ي غرا إي ار وهاما العاراي إ أهاارت التقاارير إلا أ القاوات التركياة
توغلت ن او  99كام داخا اا ار اي اإليرانياة ومساافة مماثلاة داخا اا ار اي
()06
العراقية بموافقة ال كومة العراقية واإليرانية
وفااي  35هاابا  3599كماات الم كمااة العسااكرية ل ا  99هخرااا م ا
نارر ازا  P.K.Kباالموتس وناا ماد دياار بكار قوباة الساا لماارد
أنم ت دب م أبناء المدينة باللغة الكردية الممنو ة في تركيا بمواا القانو
مالس اام القاومي
المرقم  9519الرادر في  39تهري ااو 3591
التركيس وهلد العام  3599تقديم مئات االكراد ال الم اكم العسكرية العرفية
فق ااد كم اات م كم ااة دي ااار بك اار العس ااكرية لا ا  95م اانلم ما ا أرا ا 111
متلمااي أك اراد باإل اادامس وفااي أنقاار ن ا كاام اإل اادام ب ااي  1أ اااء م ا
زا  P.K.Kوياري ا تااز معةام السااناء ااكاراد فاي ساا ساكري فاي
دي ااار بك اارس وق ااد نه اار الكات ااا الك ااردي (أمي اادز بليل ااي) كتاب ااا بعنا اوا (أقتا ا )
ت اادب فيام ا االنتلاكااات واا مااا التعسا ية التااي قااام بلااا الانااود ااتا ار
فااي م افةااة تااونالي الكرديااة خااال ااام  3599 -3599يااب كااانوا يعتقلااو
ااكا اراد اق ا ا هااابلة ويلاا اارونلم ت ااات ريع ااة إي ا اواء مقا اااتلي ا اازا العما ااا
الكردستاني(.)21
وزار الخاراياة اامريكياة ا قاوي اإلنساا
وقد اتلم تقرير أمريكي
فااي تركيااا القااوى اامنيااة التركيااة بممارسااة التع ا يا والقت ا والا ارائم (مالولااة
ال ا ا ) والعنااا ااد الماادنيي وا اراي القاارى كمااا يةلاار التقرياار مسااكولية
المسااكولي ال ك ااوميي ا ا المااوت إثن اااء اال تق ااا وتن ي ا قوب ااات ر ااارمة
ق ايا إ راي القرى واخالء
وا تبر التقرير القوى اامنية التركية مسكولة
وقر ااا المن ااا ي الس ااكنية والتلاي اار ف ااي من ااا ي ان ااوا ه ااري اانا ااو س
أسوء مما سو
ولدى سكا (او هاتو ) لما ا يةلر التقرير تركيا في و
ليام الو ا فااي كا ما إيا ار والسااعودية والراي الهاايو ية وبورمااا وكوريااا
الهمالية فيايا هاتو  :ا و ا قاوي اإلنساا فاي تركياا تادسور براور
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مل تاام للنةاار وأ الساال ات ال كوميااة توار ا اسااتخدام القااو ااد الماادنيي س
وتوق مراقبو أت ار أ تركيا سي الدولة ااسوأ ساال فاي قاوي اإلنساا إ
ما أو أي ي آخر(.)20
إ في تركيا  1ماليي هخا يعملو دو
كمااا أثااارت نهااا ات اازا  P.K.Kردود فع ا واسااعة داخ ا تركيااا س اواء
ل ا المسااتوى الرساامي وغياار الرساامي وقااد تمثلاات فااي العديااد م ا المهاااري
وال لو التي اولات تقلايا نهاا ات ازا  P.K.Kب سااليبلا الخاراة فاماا
ردود ال ع الرسامية فإنلاا مالات موماا إلا ماابلاة العناا باالعنا وسا ا ماا
يمكا ا مال ةت اام ما ا خ ااال المه اارو الا ا ي قدما ام الا ارئيس الترك ااي ااس اابي
ز ) ال ا ي أ ل ا فااي تمااوز عااا 3599
(توركااوت او از ) و اارا (بمهاارو أو ا
وأ ا بمواباام رااال يات واسااعة اديااد لاابع وال المن قااة الكرديااة التااي
اس ااتلدفتلا نه ااا ات اازا  P.K.Kف ااال ا ا تق ااديم مكافا ا للع اااملي ف ااي
ااالز اامنية وانتلاك أسالوا ادياد فاي التعاما ما ما تساميلم السال ات
التركياة ب ا (ااهاقياء) يق ااي بااالتخلي ا أساالوا المواالااة لا الا ي اتبعاام
ااو
الاااي التركااي فااي الما ااي وأخي ا ار و ااعت ااسااال الهااائكة ل ا
ال دود وتعزيزسا بنةام مبكر وسدد أو از بإرسا الاي التركي خارك ال دود
م ا ا أا ا ا (اقا ااتال ا ا ا ور اإلرسا ااابيي ) سا ااا ور ا ا م وسا اادد بتعقا اابلم أينما ااا
سبوا(.)22
وقااد اث ا ر مهاارو أو از مناقهااات اااد بااي الن اواا اات ا ار وااك اراد فااي
مال ا ااس اام ا ااة وخار ا ااة بع ا ااد الكلم ا ااة الت ا ااي ألقاس ا ااا نائ ا ااا ال ا اازا اله ا ااعبي
الااديمق ار ي االاتمااا ي (م مااد لااي آياادي ) كااردي اار ا ال ا ي قااا  :أ
المس ااالة الكردي ااة س ااي إ اادى الا اارول االاتما ي ااة الت ااي ته ااغ الا ارأي الع ااام
غو ا
التركي باستمرار وأ أسالي من قة انوا هري اانا و يواالو
ار فااي تساامية أ اااللم وياااري مااالت لراالرسم .ورد
باسااتمرار وليس اوا أ ار ا
ليم أ د نواا زا الو اام (هرا بوزكوت) قائال (ال تواد أقلياات فاي
تركيا ااا) إال أ إر ا ارار ال كوما ااة التركيا ااة ل ا ا إتبا ااا سياسا ااة متها اادد تاا اااس
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نه ااا ات اازا  P.K.Kاس ااتمرت ف ااي نلال ااا العس ااكري و تا ا بع ااد انتخ اااا
توركوت أو از رئيسا للاملورية في  99تهاري ااو  3595الا ي كاا يككاد
باستمرار رغبة تركيا في اقتال ما يسميلم سو (االن راليو ااكراد)(.)23
وفي  99آ ار ام  3551فر ت ال كوماة التركياة الاة ال اوارئ الازئياة
لا أغلااا الواليااات التركيااة وتهاام الااة ال اوارئ التااي فر اات بناادا ياانا
ل أنم (ياوز من هخا أو مامو اات ما ااهاخاا ما االنتقاا إلا
الوالي ا ااات اإل ا اادى ه ا اار الواقع ا ااة ف ا ااي ان ا ااوا ه ا ااري تركي ا ااا الت ا ااي تس ا ااودسا
اال رابات) وقد أ ل رئيس ال كومة التركية (يلدرم آي بولو ) دم واود
أك اراد فااي تركيااا ف ااي خ اباام ال ا ي ألقاااس فااي واليااة قس ا موني فااي  13تمااوز
 3551قولام (إ فاي تركياا أت اركاا فقا وال يواااد لادينا أكاراد إ ما يعاي فااي
اا ار اي التركياة ساام ااتا ار فقا )( )24والا قاد التساعينات ةا ماارد كاار
كلمتااي (أكاراد) و (كااردي) يعااد مومااا نو ااا ما الك اار فالهااخا الا ي يقاادم
متعماادا ل ا مث ا س ا س (الاريمااة) كااا يخااا ر با تمااا التعاار لال تقااا
والم اكمة بتلمة الد و إل االن را (.)25
وا اااء الت ااور الم اااا ف ااي موق ااا كوم ااة الا ارئيس الترك ااي (أو از ) ما ا
الت ادب
الق ية الكردية في كانو الثاني  3553ندما أ ل رف ال ةر
باللغ ااة الكردي ااة وأ ق ااا سا ا ا ت ااور آخ اار س ااو م ااا أس اامتم ااوس ااا التركي ااة ب ا ا
(خري ا ااة أو از الكون ولدراليا ااة) وكا ااا وراء س ا ا ا التغييا اار الم ا اااا ا تبا ااارات
وةروفاا اقت ااتلا مر لااة مااا بعااد اارا الخلااي الثانيااة  3553دفعاات ال كومااة
التركية لل ا اإلاراء التكتيكي(.)29
إ ال كوم ااة التركي ااة ه ااعرت بور ااة كبي اار ف ااي إقام ااة الق ااات ما ا أكا اراد
العا اراي فا ااي ة ا ا النةا ااام الساااابي ومس ااا دتلم فاااي ماي ااة أن سا االم إ كان اات
ال ائرات اامريكية قب ا تال العراي تن لي ام  3553م قا د انارليا
فااي انااوا تركيااا وأ مااا يقلااي ال كومااة التركيااة سااو ان ااالي نهااا ات اازا
 P.K.Kم كردستا العراي(.)27
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وفااي آا ااام  3559ااارت مواالااات بااي مقاااتلي اازا  P.K.Kوالق اوات
التركي ااة تمي اازت نو ي ااا ا ا س ااائر المع ااار الس ااابقة فااس ااداا الت ااي اختارس ااا
نارر  P.K.Kلم تك مارد دوريات أو مخافر كومية با ا تا أكثار ما
 3911مقات ا مدينااة هاايرنا التااي يبل ا اادد سااكانلا  11ألااا نس امة ودارت
معار م بيت إل بيت م الااي التركاي اساتخدمت فيلاا ااسال ة الثقيلاة
وانتلاات باسااتعاد المدينااة وته اريد معةاام سااكانلا لقااد فاا ا ت معااار هاايرنا
ال كوما ااة التركيا ااة فعا ااال وأةلرتلا ااا فا ااي را ااور العا ااااز ا ا اتخا ااا التا اادابير
ال اارورية لمواالااة العنااا وفااي أ قاااا معااار هاايرنا خرااات مةاااسرات
كبيار فااي معةام مااد انااوا هاري اانا ااو رفا منلاا رااور ز اايم P.K.K
بداهلل أواال س أما في مدينة أ نة فقد كانت الهعارات وا ة فاي ادائلا
للسل ة( :أ را أيلا المقات س أسس كردستا س لنقلر الدولةس لسنا إرساابيي س
الهعا سو  P.K.Kو  P.K.Kسو الهعا)(.)29
وبع ااد انتخ اااا سا اليما ديميريا ا لرئاس ااة الاملوري ااة خل ااا للا ارئيس ال ار ا ا
توركوت أو از (ال ي توفي بعد إرابتم ب زمة قلبية م اا ) أاريت انتخاباات
امة في زي ار  3551فازت تانسو تهيلر بوزار الدولة للهكو االقتراادية
برئاسة ازا ال رياي الرا ي خل اا لاديميري وبالتاالي فاازت برئاساة الاوزراء
كومتلااا ستسااتمر فااي برنامالااا العسااكري للق اااء ل ا
وأكاادت تهاايلر ب ا
اازا  P.K.Kملمااا كلااا ااماار وقااد اتخ ا ت تهاايلر إل ا اانااا اإلا اراءات
العسااكرية المهاادد ق ا ار ار ادياادا سااو االسااتعانة بالعهااائر الكرديااة فااي انااوا
هااري اانا ااو للق اااء لا ا ناراار  P.K.Kإ قام اات ب ااإاراء اتر اااالت
سارية ما  39ما ركساااء العهااائر الكرديااة المعااروفي باوالئلم للدولااة وأااارت
معلم م ادثات في أنقر وو دتلم بتا مي كا ا تيااااتلم مقابا وقاوفلم اد
ناراار  P.K.Kوبالتعاااو م ا ال كومااة التركيااة اا ا ال اااة ل ا و ااد
تركيا وانقا سا م خ ر اإلرساا وبالمقاب الا ركساء العهائر ما رئيساة
ال كومة إ الي رية تاار ال دود مقاب تعاونلم(.)26

[ ]019مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )33( 01

وفااي  13آا ااام  3551كه ا ت ر ا ي ة ( رياات) التركيااة خ ااة تانسااو
تهيلر للق ية الكردية وت منت مامو ة م النقا منلا ال كم بالسا م
ساانة إل ا ثااالب ساانوات ل ا ك ا م ا يقاادم التبر ااات إل ا اازا  P.K.Kأو
تعا م معم بهت الوسائ (.)31
يكم لم د ما أو يعبر
غير أ ك م يرر ل سويتم الكردية رم ببسا ة م فررة ت قيي
القاادر الكااافي ما (التتريا ) ااراء ةااروا ال يااا القاسااية وغياار المناساابة فااي
ان ااوا ه ااري اانا ااو الا ا ي م ااا از يع اااني ما ا قما ا الدول ااة وا ا ا لادسا
وير س ا برور استثنائية ل امي أولئ ال ي يعلنو انتمائلم الكردي
للم اام وما ا اامثل ااة المعار اار والب ااارز يمكا ا أ نا ا كر اخترار ااي العل ااوم
االاتما يااة (إسااما ي بهاايكاي) ال ا ي كاام لياام بالسااا لمااد  911ساانة
الق ية الكردية فاي كتاباتام السوسايولواية (االاتما ياة)س وكا ل
لدفا م
ااتر ال ي تعر للم اكمة د مرات بتلماة
ا
(يهار كما ) أكبر المكل ي
(نهر الد اية االن رالية) في مقاالت ر ية أما ق اية الناواا السابعة ما
ال زا الديمق ار ي  DEPالم ةور بم فيلم (ليل زانا) ال ي سانوا بسبا
رالتلم المز ومة ب زا .)30( P.K.K
وقد خررت ال كومة التركية ميزانية خارة لتموي العملياات العساكرية
ي ااب أه ااار وزي اار الداخلي ااة الترك ااي (ناس ااد مته اام) إلا ا أ ال كوم ااة التركي ااة
ان قات اام  3551مبلغاا قادرس  311ترليااو ليار تركياة للق ااء لا نهااا ات
اازا  P.K.Kوفااي العااام  3551تاام تخراايا  911ترليااو لياار تركيااة فااي
الوقت ال ي تستمر فيم القياد العسكرية به ساماتلا المتوارلة ل قوا د
زا .)32( P.K.K
إ الخ و الو يد التي لم تردد ال كومات التركية فاي اإلقادام ليلاا ساي
العمليا ااات العسا ااكرية اااد ا اازا  P.K.Kف ا ااي ته ا اري ااو  3559اس اات نا
الاااي التركااي س ا س العمليااات بمساااند ال اازا الااديمق ار ي الكردسااتاني فااي
الوقا ا اات ال ا ا ا ي ها ا االدت المن قا ا ااة تا ا اادخال إيرانيا ا ااا لرا ا ااال االت ا ا اااد الا ا ااو ني

التيار اليساري في تركيا......

د .حامد محمد السويداني []319

الكردسااتانيس ويعتقااد الم للااو ااتا ار والرا افة التركيااة أ سنااا معسااك ار
يتمتعا ااا بالسا اال ة فا ااي ها ااما الع ا اراي أوللما ااا معسا ااكر ال ا اازا الا ااديمق ار ي
(تركيا ا ااا -أمريكا ا ااا -إس ا ا ارائي ) والمعسا ا ااكر الثا ا اااني يها ا اام االت ا ا اااد الا ا ااو ني
الكردس ااتاني (إيا ا ار  -س ااوريا -اازا  )11( )P.K.Kويع ااد الرا ا ار ال ااداخلي
ل ا اللويااة الكرديااة الساابا ال ارئيس للتاادخ التركااي فااي هااما الع اراي وفااي
هكو الكرد العراقيي (.)34
و لا الاارغم ما لا ف ااي تسااعينات القاار العهاري بااات وا ا ا أ ثمااة
تغير كا ي ادب باا راد فلام يعاد باإلمكاا إنكاار اللوياة الكردياة وثماة د ارساة
أاراسا (مراد ساومير) فاي را ي ة يومياة تركياة تمثا االتاااس الساائد أةلارت
ااامي  3559 -3553وف ااي ااام 3591
كي ي ااة ر ااو تغي اار والس اايما خ ااال
و 3599ااارى نهاار مااا مامو اام  99مقالااة تتعلااي بااالكرد الع اراقيي فااي تركيااا
وفااي ااامي  3553و  3559نهاارت  999مقالااة تتعلااي بااالكرد وأ  111منلااا
اسااتعملت كلمااة (الكاارد)( )35وفااي س ا س المااد باادأت تركيااا بمرااعااة سياساااتلا
السابقة و لا إل ااد ارا اا مواقعلاا تاااس الت اورات فاي المن قاة خاراة
وأ مساتقب التعااو باي الكارد قاد أثااارت قلقاا ااديا فاي أوساا لا ف اي هاابا
 3555رل رئيس الوزراء التركي بولند أاويد خ ة أمنية اديد للمن قة بعد
إاراء تعديالت ل الخ ة التي سبي لل كومة التركياة أ أ لنتلاا فاي العاام
 3559وكانت تلدا م وراء ل ال يلولة دو ت و ال كم الا اتي الكاردي
إل ا ا االسا ااتقال الكام ا ا وت ولا اام ال قا ااا إل ا ا من لا ااي له ا ا ساما ااات ل ا ا
تركيا(.)39
وفااي تمااوز ااام  3555أفااادت التقااارير ب ا القااو الاويااة التركيااة اربت
مخيمات زا  P.K.Kداخا اا ار اي اإليرانياة وأ لنات ماا اااء فاي أ قااا
اا داب والتلديدات التركية بالتادخ لوقاا اإلساناد اإلي ارناي والساوري ل ازا
 P.K.Kقد أثبت با اإلراد التركياة فاي تن يا التلديادات واساتخدام القاو اد
أس ااداا اازا  P.K.Kف ااي أي مك ااا ق ااد ت اام ت س اايرسا كا ادلي كبي اار إلرادتل ااا
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الاديد في الهاري ااوسا ( )37وفاي مقابلاة ما رئايس قسام الد ارساات الكردياة
فااي معلااد االسته اراي التاااب الكاديميااة العلااوم الروسااية (ميخائي ا ال ازريااا)
تناول اات المس ااالة الكردي ااة ب ااالقو (ا اادم ا ا الق ااية الكردي ااة ي ااكدي إلا ا
()39
في الهري ااوس )
خلخلة الو
وا ا اااد ااسا ااس الرئيسا ااة لمم ا ا بال ا ا السا االمي للمها ااكلة الكرديا ااة سا ااو
مر لتاام المتقدمااة نساابيا للت ااور االقترااادي ويباادو أ المهااكلة الكرديااة تق ا
برااور ايااد داخ ا معةاام السااياقات اال تياديااة لل كومااة التركيااة والماتم ا
المسالة في ريي آخار فاإ المالما الديمق ار ياة لتركياا
التركي واا و
()36
سي غير موة ة بهك كبير ندما ت تي إل المسالة الكردية .
وفا ااي العا ااام  3555ال ا ا ي ها االد ا اادثا ملما ااا فا ااي تا ااارير تركيا ااا المعارا اار
والمس لة الكردياة أال وساو متابعاة وخاروك باداهلل أوااال ما ساوريا وا تقالام
فااي كينياااس ابتااداء يقت ااي ااماار اإلهااار إلا قيقااة م ادسااا االنتباااس اس الوا
ال كومااة التركيااة فااي تعامللااا ما الق ااية الكرديااة فمنا ةلااور اازا P.K.K
وت دياادا ااام ( 3591اي ةلااور ال اازا كقااو مساال ة) نال ااة أ ال كومااة
التركيا ااة لا اام ت ا ااري با ااي ةا اااسرتي مختل تا ااي سما ااا ا اازا  P.K.Kونها ااا اتم
و ملياتا اام المسا اال ة وبا ااي الةا اااسر الثانيا ااة سا ااي المها ااكلة الكرديا ااة والها ااعا
الكردي(.)41
و ل ا الاارغم م ا تك ارار م اااوالت اازا  P.K.Kإا اراء اوار ساالمي م ا
ال كومااة التركيااة م ارات ااد  3559 -3559إال أ ال كومااة التركيااة رف اات
ل ا ووار ا الاااي التركااي ملياتاام ااد ناراار ال اازا ومواق اام داخ ا
تركيا وخارالا كما است ا ت ال كومة التركية تهديد قب اتلا لا ت ركاات
ز ا ا اايم ا ا اازا  P.K.Kبا ا ااداهلل أواا ا ااال وبا ا ااد م م ا ا ا المخا ا ااابرات اامريكيا ا ااة
واإلسرائيلية(.)40
مسكولي في اإلدار اامريكية با
ولقد نقلت ر ي ة نيويور تايمز
الدبلوماساايي و اابا المخااابرات اامريكااا راقب اوا مباهاار منا ته اري الثاااني
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 3559ت ركا ااات اواا ااال فا ااور خرواا اام م ا ا سا ااوريا ثا اام لاوئا اام إل ا ا روسا اايا
االت ادية وانتقالم بار دو أورباا الغربياة إلا أفريقياا وب ساا الرا ي ة فاإ
روا نةرائلم الاروس وااوربياو ما واقاا ماياة
المسكولي اامريكا
ز يم زا  P.K.Kبرور مباهرس وكه ت التقاارير الرا ية با اازءا ما
ر لااة أواااال وختاملااا ما العاراامة الكينيااة (نيروبااي) كااا بتخ ااي مساابي
م ا أالااز االسااتخبارات اامريكيااة فاابااار اليونااا ل ا إخ اراك أواااال إل ا
نيروبي في  1هبا  3555وابقائم في ايافة السا ير اليونااني ماد اسابو ي
ثم ال لا منم التوام إل سولندا وخ م في ال ريي م الس ار إلا الم اار
وسو بر بة أربعاة مارافقي أكا ارد ومساكو يونااني أثاار الكثيار ما التكلناات
()42
والاد
رئا ا اايس الا ا ااوزراء التركا ا ااي بولنا ا ااد أاويا ا ااد اثنا ا اااء وقوفا ا اام أما ا ااام اإل الميا ا ااي
والمراوري والا اانبام مستهااار االساتخبارات التركيااة (اتاا راااكو ) وكاناات
ارس
الس ااا ة ته ااير إلا ا ال ادي ااة ه اار ر اابا ا ت اادب أاوي ااد ق ااائال (إ ال ا أ
ليم ولقد قلنا سابقا
المدبر ل زا  P.K.Kاإلرسابي في تركيا قد ألقي القب
لياام فااي أي مكااا وبا ل فااا الدولااة قااد
بااا دولتنااا سااوا تساات ي القااب
أوفاات بو اادساس وأ أواااال الا ي اارد ما كا دو العااالم لاام ياااد ن ساام إال
في أ ا تركيا وسوا يقدم إل العدالاة المساتقلة ما أاا م اسابتم لا
ما قام بم م أ ما )(.)43
وبعد أيام م ا تقا أواال أ ل رئيس الوزراء التركي بولند أاويد دم
واااود ق ااية كرديااة فااي تركيااا وأ الق ااية التااي توااللااا تركيااا ليساات ق ااية
رقية أو كردية كما يسميلا ااوربيو وانما سي ق ية تخلا وفقر وس ا سو
العاما ا ااساس ااي اوخ اار لل ل اام الترك ااي التقلي اادي للمه ااكلة الكردي ااة وس ااي أ
المهكلة سي بالدراة ااساس قائمة ل أساس ق ايا اقترادية وفقر(.)44
ودخل اات المس ااالة الكردي ااة ف ااي الع ااام  9113 - 9111المر ل ااة الس االمية بع ااد
إ ااال اازا  P.K.Kنبا العنااا ووقااا ال اارا والعما لا خااو معركااة

[ ]001مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )33( 01

ديمق ار ية وانس اا مقاتلي ازا  P.K.Kما اناوا هاري تركياا إلا هاما
الع اراي الا ا ي ت ااو ف ااي س ا س المر ل ااة إل ا قا ااد التمركااز الرئيس ااية لل اازا
س ااكريا وسياس اايا وفي اام يت اادرا المق اااتلو وفي اام تنعق ااد الم ااكتمرات وف ااي سا ا س
اااواء انعقد بي  99 -9آا ام  9113المكتمر السادس ل زا  P.K.Kفي
هااما العاراي وأكااد الماتمعااو وساام كبااار قاااد ال اازا ف ااال ا  399وفاادا
لمكراد في العالم ل اتبا تعاليم القائد بداهلل أواال و ينما كاا ال ازا
يعقد الساتم أرس أواال رسالة م داخ سانم إل أ اء المكتمر اااء
فيلا (إ ال الو يد لمهكالت تركيا سو الماتم المدني وقد ينتقاد بع الم
ما أفكر فيم وال ي يهبم تااوز الماركساية أنناي أقاوم بترساير قاوي اإلنساا
وال قااوي السياسااية ل ا أسااس لميااة لقااد قاماات الواليااات المت ااد اامريكيااة
واليوناا بتقااديمي سدياة لتركيااا مقابا ا ق اايا قباارا وب ار إياااة وسا ا ال
يتم ل هك معاسد أو مساومة با لا هاك سدياةس اليوناا كاا رغبتلاا
قتلااي مباهاار لكا تركيااا لاام تااارك ل ا لا وفااي أو ت قيااي قااالوا لااي (إننااا
س س الق ية بهاك أخاوي واساتو بت المقراود
سنع س س اللعبة فعلينا
أ اادم قتلااي ساابا إ با ااا كبيا ار لاادى اليونااانيي انلاام كااانوا يعتقاادو با نني
سا ا ا كو ني ا اادا فيم ا ااا بع ا ااد ا اازا  P.K.Kما ا ا دون ا ااي س ا اايكو ف ا ااي إما ا ارتلم
ويساااتخدمونم كما ااا يها اااكو إنا اام تخ ا ااي فاااي منتل ا ا الا اادناء وياا ااا كتابا ااة
ت اريلم بمنتل ااسمية)(.)45
وبع ااد تخل ااي اازا  P.K.Kا ا العن ااا وس اايلة لت قي ااي أسداف اام السياس ااية
تواااام الدولااة التركيااة مهااكلة ( اراس القاارى) أي أولئا اافاراد الا ي ساال تلم
تركيااا ما أا ا مايااة القاارى فااي المنااا ي الكرديااة م ا ساماات  P.K.Kوقااد
قارا دد سكالء ال راس  91أل ا يتوز و ل العهاائر الكردياة وكاا ارتاا
الوا ااد ماانلم ير ا إل ا  111دوالر أمريكااي هاالريا تاادف إل ا ز اايم العهااير
ال ي يقت منلا  311دوالر لم وللقبيلة(.)49
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المحور الثاني  /حبب اليسار الديمقراطي (DSP )Demokratik Sol Partisi

اوال  /الجاور التاريخيه لنشأة حبب اليسار الديمقراطي

يعااد اازا اليسااار الااديمق ار ي الوريااب الهاار ي ل اازا الهااعا الاملااوري
فما ا خ ااال ك اام اازا اله ااعا الامل ااوري ف ااي تركي ااا وبع ااد انتخاب ااات ااام
 3593التااي أت اات إثاار االنق ااالا العسااكري ااام  3591ال ا ي ا ااال ب كوم ااة
ادنا منادريس و زبام الاديمق ار ي إ أ ادم لا إثرساا ما اثناي ما وز ارئاام
وخال كم زا الهعا الاملوري تا اام  3599لام ياتمك ال ازا ما
ت بيااي نلااام الاديااد (يسااار الوسا ) الا ي لاام يكا م لومااا تا لاادى الكثياار
ما أ اااء ال اازا( )47وبعااد تااولي بولنااد أاويااد وزار العما ااام  3593فااي
كومة االئتالا المهاكلة ما ازا الهاعا الاملاوري و ازا العدالاة بادأت
تةلر المات توام يساري في سياسة أاويد فان القا م قا دتام السياساية
الاديااد بورا م نائبااا ا اازا الهااعا الاملااوري فااي مدينااة زويكلاادا باادأ
أاويد يدخ البرام االهتراكية إل برنام ال زا السياسي(.)49
و ااو اسااتعما كلمااة (يسااار الوسا ) فقااد فساارت ت ساايرات مت اااد ولكا
ال ائااد التااي ت مللااا كلمااة (يسااار الوس ا ) ي ا كر (فااردا ك اوالي) أ ااد أ اااء
اازا الهااعا الاملااوري إ رب ا (يسااار الوس ا ) بااال ريي التقاادمي و ريااي
اإلراالل وبالهاك الا ي ال راعااة فيام)( )46وقاد ت ااري السايد (فت اي ايليا )
ب ااا ال اازا الا ا ي ته ااك قبا ا ااام  3591ب اا ااة الا ا ه ااعلم لخل ااي الثق ااة
والتعاو والثاور و ساا والاة نةرناا با مرا ل (يساار الوسا ) وسياساتم
سو تل الهعلة(.)51
لقاد أثااار تبناي اازا الهاعا الاملااوري سياساة (يسااار الوسا ) ردود فعا
قوية داخ ال زا وك ل لدى اا زاا اليمينية التي كا رد فعللا سو اتلاام
ا اازا الها ااعا الاملا ااوري ب نا اام يتاا اام فا ااي سياسا ااتم الاديا ااد ن ا ااو االت ا اااد
السوفيتي إ أهي ب (يسار الوس ساو ال رياي إلا موساكو) وقابا ازا
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العدالااة بهااعار (يمااي الوسا سااو ال ريااي إلا اهلل) وال قيقااة المككااد سااو أ
الانال اليساري في ال زا الا ي يتز مام بولناد أاوياد (سياساة يساار الوسا )
أخا ا ي اازداد ق ااو داخا ا ال اازا( )50فق ااد أوردت اري ااد االه ااتراكي ف ااي ااددسا
الرادر يوم  3599/9/1العبار التالية لعرمت اينونو قولم (كا ةلور بولند
أاويد م دد م زمالئم نو م الخالا بالنسبة لي) وقالات الارياد (إ
يسا ا ااار الوس ا ا ا إ سا ا ااو إال ها ا ااعار التما ا اارد ال ا ا ا ي رفعتا ا اام فئا ا ااات مسا ا ااتخدمي
الدولة)(.)52
وابا بروز خ ر التدخ العسكري ل اازماة المستعراية فاي الماتما
التركي وترا د المد اليسااري ون او ال ازا الهايو ي التركاي باي الامااسير
(اماسير الهغيلة) التي ور تعادادسا إلا  311ألاا كاا بولناد أاوياد يارى
اارور إ ا ا اء اااب خ اااا لا ا الديمق ار ي ااة البراوازي ااة و ما ا لا ا أ
يرب ال زا الهيو ي رساميا وا ا اء الهار ية لا ما ات اادات نقاباات
العم ا ااا اليس ا اااريةس سا ا ا س التناق ا ااات وسا ا اواسا ف ا ااي را ا ا وا ا اازا اله ا ااعا
الاملااوري أدت إلا انعقاااد مااكتمر ااارئ لل اازا فااي بدايااة أيااار  3599لا
المكتمر الا ي انترار فيام الراديكااليو اليسااريو بز اماة بولناد أاوياد المللام
الرو ي لنل (يسار الوس )(.)53
وفي مر لة المد اليساري وتو يد أقدام أ زاا اليساار فاي قاد السابعينات
تلا ا الت ااي ه ااكلت ف ااي ق ااد الس ااتينات أر ااب ت الة ااروا مناس اابة لور ااو
كومة يرأسلا بولند أاويد ال السل ة اامر الا ي را فاي كاانو الثااني
ااام  )54(3591وبعااد أ أراب بولنااد أاويااد رئيسااا للااوزراء ااام  3591أ لااي
الع ااو السياسااي الهااام واتخ ا ااددا م ا اإلا اراءات التااي أقاادم ليلااا اازا
الهااعا الاملااوري ممااا أدى إل ا كي ا م ا اللامااات الهااديد لياام م ا قب ا
التي ااار اليمين ااي وور ااا أاوي ااد ب ن اام ( مياا لله اايو يي )  ..وف ااي مثا ا سا ا س
الةااروا أرااب اازا الهااعا الاملااوري الا ا ي م ااي از و بقااة براوازي ااة
مابا ار لا إ اااد اال تبااار ل اتاام ف ااي زيا ار  3591أدخلاات تعااديالت لا
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النةااام الااداخلي لل اازا بمااا فيلااا قاااد تقااو (يعتباار اازا الهااعا الاملااوري
زبا يساريا ديمق ار يا)(.)55
وبدءا م العاام  3599و تا اام  3591اهات تركياا فاي الواقا ا يماا
قيقي ااا العن ااا الا ا ي أوق اام االنق ااالا العس ااكري اس ااتكنا ما ا ادي ااد ليغ ااي
س ا اريعا ما ااوم الماتم ا ا ( )59وبا اادءا م ا ا انتخابا ااات ا ااام  3599التا ااي كرسا اات
انترارس في العدياد ما ااقااليم اختاار اليماي المت ارا االسات ارتياية االساوأس
ااام 3595
ااد ااقليااة العلويااة إ وقعاات م ب ااة ماار
سلساالة ما الما اب
خل اات أكثاار م ا  311قتي ا م ا مليااات اغتيااا الاات اليساااريي الليب اراليي
أي ااا والتااي ن ا ت أ يانااا ل ساااا المافيااا وتعسااكرت ال ركااة اليسااارية التااي
تناماات ساريعا بامااو ما الهااباا وخارااة العلااويي فااي سااياي مليااة ت تياات
في ام  3591كانت ليس اق م  11منةمة ا تمدت خراوماتلا التخريبياة
ل ا ت سااير كلمااة أو ر ا ة م ا (الورااايا) تعم ا داخ ا س ا ا التيااار المت اار
أ يا إل اليسار التركي يسار كردي مكو م البداية م منةمات سلمية
وم ا ا ثا اام سا ااكرية وسك ا ا ا ا اازا العما ااا الكردسا ااتاني  P.K.Kوالم روما ااو
()57
القوميو لكردستا  KUKخا وا ك ا اا ال ساواد فيام أوقا مئاات القتلا
وي اارى دانيل ااوا (إ م ر االة الم ااد الواقع ااة ب ااي ااامي  3595 -3599الت ااي
ق ا اااسا ا اازا الها ااعا الاملا ااوري فا ااي السا اال ة كانا اات تعنا ااي ال ه ا ا للا اانل
الااديمق ار ي اليساااري س ا ا الاانل ال ا ي تساال باام أقاادم أ ازاا تركيااا السياسااية
وسو زا الهعا الاملوري)(.)59
وقد استمرت المهاك السياسية واالقترادية بالتراا د تا انقاالا اام
 3591لا الاارغم ما اإلااراءات التااي اتخا تلا ال كومااات المدنيااة المتعاقبااة
وكااا آخرسااا قبااو رئاايس الااوزراء سااليما ديميرئ ا فااي كااانو الثاااني 3591
الهرو ااوربية لتقديم المسا دات إل تركيا نادما اتخا اد
ل م
()56
ق اررات اقترادية هديد القسو ل الهعا التركي .
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لقد كانت تركيا هية انقالا  3591ل أباواا ارا أسلياة فعلياة بادأت
ولو بهك م دود إ ور معد القت واالغتياا السياساي ساا التقاديرات
م ا ا  11 - 91ها ااخا يوميا ااا وسا ااي رت بع ا ا ال ئا ااات م ا ا التيا ااار اليسا اااري
واليمينااي ل ا مااد وقاارى كاملااة بعااد اارد القااوات ال كوميااة منلااا وأ لقاات
ليلا را ة (المناا ي الم ارر ) وقاد ورا ادد المنةماات غيار الهار ية ال ا
( )91منةم ااة منل ااا ( )91منةم ااة يس ااارية وه اايو ية و ( )31منةم ااة إس ااالمية
بع لا م سبية(.)91
وبعد مرور والي تسعة أهلر ل الت ير الا ي والام العساكريو إلا
اا ازاا السياسااية المتنااا ر ت ركاات الق اوات المساال ة التركيااة فااي  39أيلااو
 3591لتولي هكو السل ة بعد اإل ا ة ب كومة سليما ديمرئ س واااء فاي
البيااا العسااكري ال ا ي أ ي ا بعااد االنقااالا إ ت اار العسااكريي كااا بساابا
اااز الدولااة وأالزتلااا ا العما وا المكسسااات الدسااتورية لاام تعااد م ايااد
واا ا ازاا السياساااية كانااات مت رفاااة فا ااي مواق لا ااا و اادم تعاونلاااا ف ااي اتخا ااا
إا اراءات ل مايااة الدولااة( )90كمااا كاار البيااا أي ااا سااي ر الق اوات المساال ة
ل مقالياد السال ة السياساية و ا البرلماا ووقاا نهاا اا ازاا السياساية
وات اااد نقاب ااات العم ااا اليس ااارية  DISKوات اااد النقاب ااات اليمين ااي المت اارا
ل ا العديااد م ا قاااد اا ازاا السياسااية وفر اات اا كااام
 MISKوقااب
()92
العرفية في ك أن اء البالد .
وق ااد ت اام و ا ا دس ااتور ادي ااد لل اابالد (دس ااتور ااام  )3599وس ااو الدس ااتور
ال ااالي وقااد أ دتاام إدار االنقااالا بدقااة و نايااة فائقااة ااززت م ا خاللاام م ا
و ااعيتلا الدسااتورية ومن اات لن ساالا المزيااد م ا رااال يات التاادخ المباهاار
وغياار المباهاار فااي كافااة المااااالت السياسااية واالقترااادية واالاتما يااة فااي
ر إل ورا دستور اام 3599
تركيا مما دف راا القانو والسياسة اات ا
ب نم سكر للدولة والماتم (.)93

ثانيا  /تأسيس حبب اليسار الديمقراطي
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قبي ردور قانو غلي اا زاا السياسية استقا بولند أاويد م ز امة
ازا الهااعا الاملااوريس وبعاد دخااو قااانو اال ازاا السياسااية يااز التن يا
بدأت مسا ي ت سيس زا اليسار الديمق ار ي م قبا رئايس نقاباات العما
التركااي ( TÜKŞخلي ا تااون )  Halil Tonçورا ا اا مااا مرت ا الت ا
والاادكتور سااعدي أكمااا س إال أ ال ااغو التااي مارسااتلا زواااة بولنااد أاويااد
أاويد فبادر المقرباو منام إلا
(رسها آ ار ) إزائلم دفعتلم إل االبتعاد
استكما المسا ي الرامية لت سيس ال زا كمدير القلم السري السابي ااوياد
(ر ااال ك ااورت) وغيا ارسس وق ااد اقت اابس ال اازا أس االوا تنةيمات اام ما ا ال اازا
النق ااابي الس ااويدي (أول ااوا بالم ااا) الا ا ي تمثا ا الما ا أر وفئ ااة العم ااا والتا ااار
وال رفيي وممثلي ال بقات االاتما ية( )94وقد ت سس ال زا في  31تهاري
ل ا أاويااد
اوا وبساابا ال ةاار الم اارو
الثاااني  3599بمهاااركة 939
()95
فقد تز مت ال زا زواة أاويد (رسها ا ار ) وت كيدا للنل ال ي اخت م
أاويد في إدار ازا الهاعا الاملاوري خاال سابعينات القار الما اي فقاد
اتخ ال زا م ال مام اابي ال ي يرماز إلا هاعار الم باة والساالم التاي
د ااا اللااا ال اازا آنا ا هااعا ار ل اازا اليسااار الااديمق ار يس وبعااد رف ا ال ةاار
السياسا ا ااي ا ا ا السياسا ا اايي القا ا اادماء تا ا ااول أاويا ا ااد ز اما ا ااة ا ا اازا اليسا ا ااار
الديمق ار ي(.)99
أم ااا فيم ااا يخ ااا برن ااام ال اازا فل ااو بع ااد أ نلا ا اليس ااار ال ااديمق ار ي
ال ااام ااساس ااي لت ااديب تركي ااا وت ورس ااا وتره ااي النة ااام العلم اااني فيل ااا
وال ي يقوم ل ا ترام الدي والم سا والمعتقد بهر دم توةيا الدي أو
الم سا أو المعتقد في المااا السياساي كماا يككاد البرناام لا أ ال ازا
يسااع إل ا ت قيااي اسااتقاللية ال اارد والماتم ا م ا خااال العدالااة االاتما يااة
والمساااوا بااي الراا والما أر وت بيااي الديمق ار يااة بهااك قيقااي فااي السياسااة
اارور تااامي الو ااد
االقترااادية واالاتما يااة( )97كمااا يككااد البرنااام ل ا
الو ني ااة ما ا خ ااال س ااياد الق ااانو وت ااوفير ال ري ااات وتقوي ااة دور منةم ااات

التيار اليساري في تركيا......

د .حامد محمد السويداني []339

الماتما ا ا الم ا اادني و ق ا ااوي اإلنس ا ااا والا ا ا ي يس ا اااسم ف ا ااي تقل ا اايا النز ا ااات
االن رالية القائمة ل أساس اللغة والم سا والثقافة م مرادر قوتلا(.)99
أم ااا ل ا ا را ااعيد القا ااات تركيا ااا الخاراياااة يكك ااد ال ا اازا ل ا ا االلت ا ازام
بالمبااادئ الديمق ار يااة وترساايخلا وتقريااا المسااافة بااي تركيااا واوربااا بمااا يساار
رور إيااد ا
بان مام تركيا إل االت اد ااوربي كما يككد ال زا ل
اد لمهكلة قبرا والسعي لني ا تراا الماتم الدولي باملورية قبرا
التركية(.)96
و مهاركة ال زا فاي ال ياا السياساية فقاد مثلات االنتخاباات التكميلياة
ااام  3599أو مهاااركة لل اازا فااي ال يااا السياسااية إ ر ا ل ا نساابة
 %9.9م اارواتس وبتارير  95كاانو ااو  3599هالد ال ازا ان امام
ازا الهاعا الا ي ت ساس فااي  99كاانو ااو  3599وباالرغم ما رااو
ال اازا ل ا المرتبااة الرابعااة م ا انتخابااات  3599النيابيااة إال اناام اخ ااي فااي
ااتياااز ااااز التمثيا النساابي ويباادو أ لا دفا أاويااد إلا تقااديم اسااتقالتم
م ز امة ال زا خال المكتمر الا ي قادس ال ازا فاي  9أياار  3599إ تام
انتخاا (ناد قار باباا) خل اا لام إال أ ارا دام ااخيار باناال أاوياد داخا
ال زا دفعم ال االستقالة وتم انتخااا أاوياد لز اماة ال ازا خاال الماكتمر
المنعقد في  39كانو الثاني .)71(3595
وفااي منترااا العااام  3559هاالدت ال يااا السياسااية فااي تركيااا اسااتئناا
أكثا اار اا ا ازاا ارقا ااة فا ااي تا ااارير الاملوريا ااة التركيا ااة وسا ااو ا اازا الها ااعا
الاملااوري  CHPالا ا ي تعاق ااا ل ا رئاس ااتم بع ااد اتاااتور و لا ا امت ااداد 11
اما ك م رمت أينونو وبولند أاويد وااء س ا االساتئناا إثار السامال
لم زاا المغلقة باستئناا نهاا لا إ اااء  CHPلايخل ااوراي فاي الساا ة
السياسية التركية إ أ قا دتي زا اليسار الديمق ار ي  DSPبرئاسة أاوياد
وال اازا الهااعبي االاتمااا ي الااديمق ار ي  SHPبرئاسااة (أردا أينونااو) كانتااا
تنتمياا إلياام لا ا ااارت مواااة انتقاااالت واسااعة فااي را وا تلا ال ازبي إلياام
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بم فيلم ناواا وركسااء بلاديات ولام تكا الاوالد الادياد ل ازا  CHPيسايرس
ب هلدت منااورات ومناقهاات وساااالت باي آخار رئايس بولناد أاوياد وباي
اب ا ا ا رئيسا ا اام را ا اامت أينونا ا ااو (أردا اينونا ا ااو) وبع ا ا ا قياداتا ا اام ال ام ا ا ااة
للز امة(.)70
وكاناات االساات تاءات بااي وفاادي ومنادوبي اازا الهااعا الاملااوري تاما
ل الم البة بعود أاويد رئيسا لم وقياد مسايرتم الادياد ولام يماان أاوياد
ما ا الع ااود لكن اام اه ااتر امل ااة ه اارو أسمل ااا إ اااد ت س اايس اازا اله ااعا
الاملااوري ل ا أساااس اازا اليسااار الااديمق ار ي وفااي إ ااار تنةيمااي اديااد
م ا القا ااد إل ا القمااة ولاام يلااي س ا ا الهاار تااوبااا م ا وفااود اازا الهااعا
غو ا خاراية لمن إ ااد ت سايس ازا
الاملوريس ورأى أاويد أ سنا
اله ا ااعا الامل ا ااوري لا ا ا أس ا ااس ا اازا اليس ا ااار ال ا ااديمق ار ي ا سياس ا ااات
وتوايل ااات اازا اليس ااار ال ااديمق ار ي ال تنس ااام ما ا بعا ا ال اادو ااانبي ااة
اد تركياا إ ال اازا
يقاو أاوياد (أال يعارا كا وا اد أيااة أال ياا ت اا
الو ي ااد الا ا ي يري ااد وبر ااور وا ا ا ة سياس ااة خاراي ااة مس ااتقلة ا ا ال ل اااء
وسياساة أمنيااة و نياة سااو زبناا اازا اليساار الااديمق ار يس وكا ل يواااد فااي
االتااس ن سم سو زا الرفاس اإلسالمي بقياد نام الدي اربكا )(.)72
وفااي انتخابااات ااام  3555اساات ا اازا اليسااار الااديمق ار ي ال ااوز فيلااا
وتهااكي كومااة برئاسااتم م ا ك ا م ا اازا ال ركااة القوميااة برئاسااة (دولاات
بلالي) و زا الو اام برئاسة مسعود يلماز(.)73
إ ر زا اليسار الديمق ار ي ل  319مقعادا ما أرا  991وساو
اادد مقا ااد البرلمااا التركااي أي بنساابة  %99.3م ا اار اوات فيمااا ر ا
اازا ال ركااة القوميااة لا  395مقعاادا أي بنساابة  %39.5وقااد را اازا
الااو اام لا  333مقعاادا أي  %39.1ما أراوات الناااخبي ( )74وا أساام
اا داب التي هلدتلا كومة أاويد سي اازمة االقترادية التي دثت في
ااام  9113وكااا أباارز مالم لااا سبااو سااعر اللياار التركيااة بنساابة  %11فااي

التيار اليساري في تركيا......

د .حامد محمد السويداني []335

يااوم وا ااد وتاام سا ا مااا بااي  9 - 9مليااار دوالر ما ا تيااا ي البن ا الاادولي
خال مد اسبو ي لمواالة الت خم البال  %51وقاد تمخ ات سا س اازماة
اناادال المةاااسرات فااي العديااد م ا المااد التركيااة( )75وبعااد اسااتقالة ك ا م ا
رئاايس البنا ا المرك اازي ومسته ااار الخزينااة ار ااب ت ب اااخر االقتر اااد الترك ااي
بدو قب ا وأ أاويد وبناء ل و دس سا االت اي ال ي تور إليم م
ا اازمااة االقترااادية اخ ا
رااندوي النقااد الاادولي م ا أا ا الورااو إل ا
يب ب ا اسام ل ا سا س اازماة فاترا بارئيس البنا العاالمي فاي واهان
ويااد (ااايمس ول ااي رااو ) لمااا أ البنا العااالمي يعااد ما البنااو التااي
تعم ا ل ا ن اااي العااالم وللااا القااات واسااعة م ا تركيااا بعااد رااندوي النقااد
الدولي تا أ رئايس البنا العاالمي كاا يتقارا إلا تركياا بهاك ودي وقاد
است س اار ما ا أاوي ااد لم ااا ا ل اام تكل ااا سا ا س الملم ااة إلا ا نائ ااا البنا ا ال اادولي
والخبير االقترادي التركي اار (كما دروي ) وقاد لاي سا ا ااسام فاي
سا رئايس الااوزراء أاوياد وقااد اترا بام ود اااس إلا تركياا ولاام يهااعر أاويااد
القات (دروي ) ال ي يعي في أمريكاا منا ساني
ب رور االست سار
ويلة وك ل لام يست سار ا سابا إ ااء رئايس البنا العاالمي سا ا االسام
لما ب (دروي ) كا ي م اللوية اليسارية الديمق ار ية(.)79
اار
كم ااا ب اادأت الرا ا ا التركي ااة ومنل ااا را ا ي ة (املوري اات) تنه اار اخب ا ا
بخ ااو ري ااة ا مااايء (دروي ا ) مبينااة أ وراء س ا س الخ ااة الااات
أخاارى تريااد التاادخ فااي سياسااة تركيااا وخرورااا الواليااات المت ااد اامريكيااة
تريد ت بيي خ كثيار وكا ل بادأ بعا كتااا را ي ة (املوريات) بنهار
موا ي مختل ة و (دروي ) يريد إساقا ال كوماة كا سا س ااماور كانات
تااد و أاويااد ب ا يقااو (إ الخ ا الو يااد فااي ياتاام وال ا ي ناادم لياام سااو
(كما دروي ) وبعد ل قدم أاويد ترري ات و تكلي م لمايء درويا
و ا موافقااة م ا داخ ا ال كومااة قااائال (أنااا ال ا ي كل تاام بااالمايء  ...ت ا
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ندما اقتر ت اسمم لم يعرفم أ د  ...وأ ااردقاء وافقوا ل أرياي انناي
أنا ال ي اقتر تم)(.)77
و و ال غو الخاراية التي لام ترغاا ببقااء ازا اليساار الاديمق ار ي
فا ااي السا اال ة فا ااي تركيا ااا والعم ا ا ل ا ا إسا ااقا م وت ديا اادا الواليا ااات المت ا ااد
اامريكيااة كتااا (انكيااز ااناادار) بتااارير  9113/33/11مقاااال ااااء فياام (ب ناام
فااي اليااوم ال ا ي قااررت فياام أمريكااا و ا الع اراي اام الاادو التااي ت مااي
(اإلرساااا) كااا أاويااد و زباام اازا اليسااار الااديمق ار ي ال يبق ا فااي ال كاام
وأ س ا التخمي ال ي كتبم ااندار قد أراب واقا اا بعاد سااوم الوالياات
المت د اامريكية ل العرايس وبعاد اساتقالة وزيار الخاراياة (اساما ي اام)
وتساالم (هااكري ساايناكو ) س ا ا المنراااس وقااد فساار تخمااي الكاتااا ااناادار
بالهك اوتي (إ أمريكا كانات قاد و اعت العاراي فاي خ لاا وكانات ترياد
الادخو إلا العاراي ا ريقنااا وكاانوا راري ي فاي م لاابلم ف اي  39ايلااو
 9113نااد سااابي إل ا أمريكااا بر ا تي وزي ا ار للخارايااة التركيااة أرياات خ ااة
أمريكيااة ال ااتال الع اراي وك ااانوا ي ك اارو فااي الن اازو إلا ا قلااا العااراي ا ا
ريااي معباار ي اات ما تركيااا ولكا كااا سنااا خ اار يواااام تركيااا ناادسا باادأ
س ا ا المعباار م ا االسااكندرونة ومرسااي ويمك ا ا تبااار س ا ا الهاايء ا ااتال
لتركيااا) وم ا ال بيعااي أ أاويااد رف ا م الااا الواليااات المت ااد اامريكيااة
فلا ما الممكا أ توافاي أمريكاا لا بقااء أاوياد فااي السال ة بقادر رف اام
لم البلم)(.)79
ولم يكتا ل زا اليسار الديمق ار ي االستمرار إ أراب ت ال كوماة التاي
يترأسلا أاويد م انتقاد الرأي العام بسابا كبار سا أاوياد التام الرا ية
وقااد تازام لا ما اازمااة االقترااادية التااي را ت باالقتراااد التركااي فااي
هبا  9113ورغم ل فقد ادد ال زا خال مكتمرس المنعقاد فاي  95نيساا
 9113انتخ اااا أاوي ااد ز يم ااا ل اام مم ااا فسا ا الما ااا أم ااام ب ااروز االنتخاب ااات
واالنهااقاقات بااي را وا ال اازا ا بااادر نائااا رئاايس الااوزراء ( سااام الاادي
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ااوية ال اازا وم ا منراابم فااي  9تمااوز
أوزكااا ) إل ا تقااديم اسااتقالتم م ا
 9119وبع ااد اس اابو ي أق اادم  9وزراء و  91نائب ااا إلا ا تق ااديم اس ااتقاالتلم ما ا
ال زا كما أف ت س س الت ورات إل تراا هعبية زا اليسار الديمق ار ي
واخ اقا اام فا ااي ااتيااااز ا ااااز التمثي ا ا النسااابي فا ااي االنتخابا ااات النيابياااة ا ااام
.)76(9119
وقبيا انتخاباات ااام  9119اسااتقب الارئيس اامريكااي اااورك بااو راااا
ياااا أردوغا ااا بر ا ا تم ال ا ارئيس العا ااام ل ا اازا العدال ااة والتنمياااة()91س واا اارت
انتخاب ااات ااام  9119ف ااي تركي ااا وف اااز فيل ااا اازا العدال ااة والتنمي ااة بز ام ااة
أردوغا إ را لا  %11.1ما ااراوات أي را لا  199مقعادا
في البرلما م أر  991فيما سزم زا اليساار الاديمق ار ي سزيماة قاساية
ولم ي ر ت ولو مقعد وا د (.)90

المحور الثالث  /األحباب االشتراكيه والشيوكيه

2112 -0891

لم زاا اليسارية (اهتراكية وهيو ية) ثوابت مهتركة تتبناساا فاي برامالاا
وتااتلخا بم اولااة ت بيااي اافكااار الماركسااية – اللينينيااة فااي ت قيااي بقااات
العما وال ال اي واقاماة سال ة اهاتراكية ما خاال بقاة العماا وا ا ال
الدول ااة ب اادور مرك اازي ف ااي إدار ال ي ااا االقتر ااادية وملكي ااة اله ااعا لوس ااائ
اإلنتاك وتر ية الملكيات الخارة وت قيي المساوا االقتراادية واالاتما ياة
والثقافيااة وا ازلااة ال اواري ال بقيااة والتوزي ا العاااد للثااروات وانلاااء دور ال بقااة
البراوازيااة ومناس ااة كا أهااكا ال أرساامالية واالمبرياليااة واا ااالا العسااكرية
الغربيااة واالياادولوايا القوميااة وال اهااية والتمسا بم اااسيم العلمانيااة والغاااء دور
ال ا اادي ف ا ااي ال ي ا ااا السياس ا ااية واالقتر ا ااادية والثقافي ا ااةس وق ا اادر تعل ا ااي اام ا اار
بالديمق ار ي ااة االاتما ي ااة ي اااو (اس ااما ي ا اام) تو ااي أسس االا المتمثل ااة
بالمساااوا والسااالم والت ااام فيمااا تمث ا أساادافلا بت قيااي الرفاااس االقترااادي
والعدالاة االاتما ياة و ريااة قاوي اإلنساا والساالم والت اام العاالمي ويمثا
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اليس ا ااار الترك ا ااي ث ا ااالب واال ا ااات رئيس ا ااة س ا ااي :أ ا ازاا اليس ا ااار ال ا ااديمق ار ي
واا زاا االهتراكية واا زاا الهيو ية(.)92
-0

الحبب الشعبي (Halkçi Partisi )HP

يعد ال زا الهعبي أو ازا يسااري ت ساس بعاد انقاالا  3591ا أ لا
ا ا ته ااكيلم ف ااي  91أي ااار  3591برئاس ااة (نا اادت اال ااا) الا ا ي ما ا ما ا
( رمت أينوناو) فاي منراا مادير القلام الساري وم افةاا لمديناة ازميار فاي
لد كومة أاويد و م مستها ار لرئاسة الوزراء في ال كومة االنتقالياة بعاد
انق ا ااالا 3591س أم ا ااا فيم ا ااا يخ ا ااا برن ا ااام ال ا اازا فل ا ااو ا اازا ديمق ار ا ااي
ااتم ااا ي لم اااني ويعتب اار العلماني ااة تعن ااي ال يادي ااة إزاء المعتق اادات الديني ااة
ويكك ا ااد لا ا ا ري ا ااة ال ك ا اار والمعتق ا ااد وااللتا ا ازام بمب ا ااادئ أت ا اااتور والمب ا ااادئ
الديمق ار ية و قوي االنسا وسل ة وسياد الهعا وا تماد الديمق ار ية نلاا
في ال يا السياسية واالقتراادية واالاتما ياة ويارف التوالاات االن راالية
مككدا ل و د تركياس وفي الماا االقترادي يد و ال زا إل أ تكاو
وسا ااائ اإلنتا اااك بيا ااد الماتم ا ا وتقا ااوم الدولا ااة با اادور رئيسا ااي فا ااي ادار ال يا ااا
االقترادية والق اء ل ك مةاسر الب الاة وفاي مااا السياساة الخاراياة
يلتزم ال زا بانل أتااتور فاي دما تركياا بالعاالم الغرباي بماا ي قاي مراال
تركيا االستراتياية(.)93
 -2الحبب الديمقراطي االجتماكي الشعبي Sosyal Demokrat

ت س ااس سا ا ا ال اازا ف ااي  9زيا ا ار  3591لا ا ي ااد (أردا أينون ااو) وس ااو
الوريب ل زا الهعا الاملوري المن ا ومماثال ا ازاا اليساار الاديمق ار ي
وهااار فااي ت ساايس ال اازا أربعااة ما ركساااء نقابااات العمااا وهااار ال اازا
فااي االنتخابااات البلديااة  3591و ر ا  %99.1م ا اار اوات وان اام اادد
آخر م ركساء مختلا النقابات إل ال ازا الا ي باات يمثا بقاة العماا س
اارور تو يااد أ ازاا اليسااار الااديمق ار ي فااي
وقااد أكااد (أراد أينونااو) ل ا
زا وا دس وقد را ال زا ن سم ممثال ل بقة العماا إ أكاد فاي برناماام
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تمثي ت لعات العما وال ال ي والكاد ي في المد والقرى والتزامم بالنةام
الاملااوري العلماااني كمااا كااا الناادماك ال ازبي أثاار كبياار فااي رف ا أر اوات
ال اازا ف ااي االنتخاب ااات النيابي ااة ااام  3599وا تالل اام المرتب ااة الثاني ااة وك ااا
اإلنااز ااكبر ال ي ت قي في االنتخابات البلدية ام  3595لولام بالمرتباة
ااولا ا ب ر ااولم لا ا  %99.9وف ااوزس برئاس ااة  11بلدي ااة ب اامنلا اس ااتانبو
وأنقر وأزمير إال أ ال ساد وسوء اإلدار لبع إدارات البلديات فس الماا
أمام االنهقاقات بي ر وا ال زا(.)94
 -3الحبب االشتراكي (Sosyalist Partisi )SP

ت سااس ال اازا االهااتراكي فااي  93هاابا  3599بز امااة (دوغااو بيرينا ا )
 Doğu Perinçekويعاارا ال اازا ن ساام لا أناام اازا العمااا وال ال ااي
والمثق ااي واالهااتراكيي فااي تركيااا ولاايس لل اازا امتاادادات او اتراااالت ب ا ي
زا أو ركة سياسية قب انقالا  39ايلو  3591كما ين ي ارتبا اتم ب ياة
ركة خاراية وي او ال زا ت بيي نةرية ال بقة العاملة العالمياة وايراا
ال بقااة العاملااة إل ا الساال ة بهااك ديمق ار ااي ل ا وفااي ال اواب والهاارو
المتا ااة فااي تركيااا وال يسااع إل ا تقليااد ال ركااات االهااتراكية ااخاارىس ويككااد
برنااام ال اازا أ ك ا اإلا اراءات العلماني ااة الخارااة بغلااي ال ااري والزواي ااا
والغاء السل نة والخالفة وغيرسا م اإلاراءات قد سابت فاي راال العماا
ويسع إل االلتزام بل س اإلاراءاتس ويساع ال ازا إلا إداماة الرا ار باي
االهاتراكية وال أرسامالية وانلااء كا أهاكا وااود اإلمبريالياة فاي تركياا بماا فيلااا
القوا ااد العسااكرية وسا ا تركيااا ما لااا هااما اا لسااي وال يلولااة دو
انخ ا ار تركيااا فااي أي لااا غربااي بمااا فااي ل ا ان اامام تركيااا إل ا االت اااد
ااوربي(.)95
 -4حبب العمال (Işçi Partisi )IP

تزامناا ما رفا د ااوى غلااي ال ازا االهااتراكي بااادرت قياادات ال اازا إلا
ت س اايس اازا العم ااا ف ااي  3آ ار  3559وبع ااد ر اادور قا ارار الغل ااي ان اام
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ال اازا الادي ااد إ ت اام انتخاب اام ز يم ااا ل اام ف ااي  99تم ااوز 3559

بيرنيا ا إلا ا
وبتارير كاانو ااو  3559هالد ال ازا انادماك ازا ادياد إليام ساو ازا
العما القروي التركي ويهير برنام ال زا إل أنم زا للعماا وال ال اي
والكاد ي والقرويي وال رفيي وامي الرنا يي الو نيي و لا أنام مةلاة
تام ا ا الثا ااوريي اات ا ا ار والقا ااوميي االها ااتراكيي س ويا اارى برنا ااام ال ا اازا إ
إمكانيااة ا المس ا لة الكرديااة سااو م ا خااال و ا ااد للتاادخالت ااانبيااة
واالمبريالية وفي الماا االقترادي يد و ال زا إل ت قيي رفاسياة الهاعا
وال ا إنلاااء الواااود العسااكري والقوا ااد ااانبيااة فااي تركيااا وانلاااء المسااا ي
اللادف ااة إلا ا ان اامام تركي ااا لالت اااد ااورب ااي كم ااا ي ااد و ال اازا إلا ا اتخ ااا
خ وات اد ل م قبرا التركية إل تركيا(.)99
 -5حبب ديمقراطيه الشعب Halkin Demokrasi Partisi

ت سا ااس فا ااي  9أيا ااار  3551ت ا اات أسا اام ا اازا الديمق ار يا ااة ال ا ا ي تز ما اام
(يهاااركيا) وفااي  39كااانو االو  3551قااد ال اازا مااكتمرس ااو وانتخااا
(خ يااا دالااة) ز يمااا لاام وال ا ي لاام يت اوا ا إةلااار ت يياادس ل اازا العمااا
الكردسااتانيس وقااد أراادرت الم كمااة الدس اتورية قرارسااا الم ارقم  3551/9بغلااي
فر نواا ال زا إل بروكسا
ال زا في  39زي ار  3551وبعد قرار الغلي ّ
فيمااا بااادر أ اااء ال اازا فااي  33أيااار  3551بز امااة (م اراد بااوزال ) .وفااي
الماااا السياسااي د ااا ال اازا إلا ا و ا دس ااتور اديااد لتركي ااا يكااو أكث اار
ديمق ار ياااة وترسا ااخيا لمبا ااادئ ال ريا ااة و قا ااوي اإلنسا ااا والغا اااء ال ا اواري با ااي
ااديااا والم ا اسا واا ارايس وقااد اخ ااي ال اازا فااي ااتياااز ااااز التمثي ا
النسبي في االنتخابات النيابية اام  3559واثار لا قاد ال ازا ماكتمر فاي
 91زي ا ار  3559الا ا ي هاالد انا ا از العلاام الترك ااي ورف ا ل اام اازا العم ااا
لا ا أوا ااال ترااع اات
الكردس ااتاني ور ااور ب ااد اهلل أوا ااال وبع ااد الق ااب
أروات ال زا في االنتخابات النيابية ام  3555وبتاارير  95كاانو الثااني
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 3555رفع اات د ااوى لغل ااي ال اازا بس اابا د م اام ومس اااندتم ل اازا العم ااا
الكردستاني(.)97
 -6حبب الديمقراطيه والسالم
ت سااس اازا الديمق ار يااة والتغيياار فااي  1نيسااا  3559بز امااة (إب اراسيم
أقروي) وال تواء برنام ال زا ل توالات ان راالية رفعات د اوى لغلاي
ال زا في الم كمة الدستورية في  9زيا ار  3559مماا دفا أنراار ال ازا
إل ا ت ساايس اازا اديااد م ا أساام اازا الديمق ار يااة والسااالم فااي  35آ ار
 3559بز امة (رفيي قر كوك) فبادر أ اء زا الديمق ار ياة والتغييار إلا
االن ا اامام ال ا ا ال ا اازا الاديا اادس وتعا ااد انتخابا ااات ا ااام  3555أو مها اااركة
لل اازا فااي ال يااا السياسااية وبااالرغم م ا توالاتاام الكرديااة فقااد اااز ال اازا
ااتياز ااز التمي النسبي وا ت المرتبة ااخير في قائماة المهااركي
في س س االنتخابات.
 -7حبب الحريه والديمقراطيه
ت سس بات اد زبي (معا نبناي المساتقب ) وال ازا االهاتراكي المت اد فاي
 99كاانو الثااني  3559وال ازا ااخيار ت سااس فاي اارا بعاد رفا د ااوى
لغلا ااي ا اازا الو ا ااد االها ااتراكي فا ااي  9زي ا ا ار  3551وبت ااارير  99زي ا ا ار
 3559هلد ال زا الت اي أ اء ازا الثاور االهاتراكي الا ي ت ساس اام
3559س وقااد ان راار برنااام ال اازا بااالت ري إلا المسااائ الداخليااة إ فساار
العلمانيااة لا أنلااا المساااوا فااي العباااد والمعتقااد والما سا وتبنااي مباادأ تساالم
ال بقة العاملة للسال ة باال ري السياساية والديمق ار ياة إ يعتبار ال ازا ن سام
مم ااثال لاميا ا المثق ااي والعم ااا وال ال ااي وف ااي الما ااا االقتر ااادي يا اد و
ال اازا إلا تااولي إدار الهااعا لل يااا االقترااادية ومعار ااة اقتراااد السااوي
والخررااة والق اااء ل ا ك ا أهااكا ال أرساامالية واالمبرياليااةس وبااالرغم م ا
تقدمم ل امي اا زاا االهتراكية فاي االنتخاباات النيابياة اام  3555إال
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إ ال زا فه في ااتياز التمثي النسبي ولتااوز ل فقد لا إل الدخو
فااي ات اااي م ا ال اازا االاتمااا ي والااديمق ار ي لخااو االنتخابااات النيابيااة
ااام 9119س وق اادر تعل ااي اام اار ب ااال زا االاتم ااا ي ال ااديمق ار ي فا اإ سا ا ا
ال اازا يعااد أي ااا م ا إف ا ارزات االنقسااامات الداخليااة التااي تعاار للااا اازا
اليسااار الااديمق ار ي إ سااعت النائبااة م ا مدينااة آيااد (سااما بيهكنسااوت) إل ا
الورااو إلا ز امااة اازا اليسااار الااديمق ار ي خااال مااكتمر ال اازا المنعقااد
في  95نيسا  9113إال إ أنرار أاويد لم يسم وا للا ت بالقااء كلمتلاا
ف ااي الم ااكتمر فق ااد اس ااتقالت ما ا ال اازا ف ااي  3أي ااار  9113وأسس اات ف ااي 99
كانو الثاني  9119ال زا االاتما ي الديمق ار ي(.)99
 -9حبب السلطه االشتراكي شيوكي) Sosyalist Iktider Partisi SIP

بز امااة ( لااي أوناادر اوناادو ) وأكااد فااي برنامااام ااي ااكاراد فااي ال يااا
لا ا ا ك ااام الدس ااتور وق ااانو
وتقري اار المر ااير واالن ر ااا ونةا ا ار لتع ااار
اا زاا السياسية بادر المد ي العام الاملوري إل رف د وى لغلي ال زا
في الم كمة الدستورية مما دف أ اء ال زا إلا ت سايس ازا ادياد ساو
زا السل ة االهتراكي ال ي تز مم (ايدمير كولز) وأ ل ال ازا منارارتم
للهاايو ية ويعااد برنااام ال اازا ممااثال ل بقااة العمااا ما مختلااا االنتماااءات
ويسااع إل ا ت بيااي المبااادئ االهااتراكية فااي تركيااا م ا خااال إقامااة س ال ة
اه ااتراكية ا تم ااادا لا ا العم ااا والغ اااء ال بق ااات ومواال ااة التي ااارات القومي ااة
وال اهيةس وفي الماا االقترادي يد و ال زا إل قيام العماا بادور رئايس
فااي ال يااا االقترااادية وانلاااء واااود المكسسااات ال أرساامالية أمااا فيمااا يخااا
نةرت اام إلا ا السياس ااة الخاراي ااة فل ااو يق ااا ااد اميا ا اا ااالا واالت اق ااات
العسكرية والسياسة الغربية ويد و إل إقامة القاات متوازناة ما اميا دو
العالم وقد أخ ي ال زا في أو مهاركة لم في انتخابات اام  3555النيابياة
با تاللم المرتبة ااخير .
 -8الحبب الشيوكي التركي Türk Komünist Partisi
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بت ااارير  5ايل ااو  3559ت س ااس اازا العم ااا االه ااتراكي بز ام ااة (م م ااد
أونا اادر آركوتا ااو ) وبتا ااارير  35تما ااوز  9111انها ااقت مامو ا ااة م ا ا أ ا اااء
ال اازا بز امااة (يااالاي ارياات) وأسساات ال اازا الهاايو ي ولتعااار كلمااة
(هاايو ي) م ا أ كااام الماااد  59م ا قااانو اا ازاا السياسااية بااادر المااد ي
العام الاملوري برفا د اوى غلاي ال ازا مماا دفا أ ااءس إلا اتخاا قارار
اازا الس اال ة االه ااتراكي الا ا ي ق ااد م ااكتمرس
ا ا ال اازا واالن اامام إلا ا
السا ااادس فا ااي  33ته ا اري الثا اااني  9113واتخ ا ا ق ا ا اررس باالت ا اااد م ا ا ال ا اازا
الهيو ي وأرب أسام ال ازا بعاد االنادماك (ال ازا الهايو ي التركاي) الا ي
تز مم (أيدمير كولر) ويككد ال زا ب نم الممث الو يد ل بقة العما ويعتبار
ال رك ااة االه ااتراكية وس اايلة للعما ا السياس ااي وا ال اازا و خار ااية المي ااة
هاااملة يس اتمد أفكااارس م ا الماركسااية اللينيااة فلااو ااازء م ا ال ركااة الهاايو ية
العالميا ااة وفا ااي السياسا ااة الخارايا ااة يا ااد و ال ا اازا إل ا ا مقاوما ااة ك ا ا أها ااكا
اإلمبريالية العسكرية والسياسية والثقافية والتعاو م اانةمة االهتراكية وفي
أو مهاااركة لاام فااي انتخابااات ااام  9119النيابيااة أخ ااي فااي ااتياااز التمثي ا
النسبي و بالمرتبة ااخير (.)96

الخاتمه
و ا ا انقا ااالا  39ايلا ااو  3591فا ااي تركيا ااا ا اادا لل و ا ا واالغتيا اااالت
والنهااا ات الثوريااة التااي كاناات الساامة البااارز لعقااد الساابعينات وت دياادا المااد
الواقعة  3595 -3599وكا قائد االنقالا العسكري الان ار كنعاا أي ار ساو
ال ي كم تركيا لغاية ام  3595وخال س س المد س دستور  3599واتخا
هك اليسار التركي في المد ما بي ( )9119 -3591ما يمك تو ي م فاي
النقا ااتية:
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 -0زا العما الكردستاني ال ي ت سس  3595 -3599وال ي يمثا اليساار
ل يد بداهلل أوااال س وقاد بادأ ال ازا ركتام المسال ة فاي 31
المسل
تهري الثاني  3591ودخ في ر ار نيا م القوات ال كومية التركية
وكا س ا الر ار قد كلا الدولة التركياة مالياي الادوالرات وزسقات أروال
ما ا ال ا ارفي س وأر ااب سا ا ا ال اازا أي ااا ورق ااة ااغ تس ااتغللا ال اادو
اإلقليميااة والدوليااة لل ااغ ل ا تركيااا لكااي تاادفعلا إل ا مساااومات مقاب ا
إ ااالي ياادسا لسا ي ال ركااة الكرديااة واليسااارية ب اااة (اإلرساااا) وا سا ا
الهك م اليسار المسل لم يااد ن عاا ولام يسات ت قياي إنااازات تا كر
لا ا العك ااس ك ااا ال اارر واإلسم ااا وال ق اار الس اامة الب ااارز لم افة ااات
كردستا تركيا.
 -2أما الواام ااخار لليساار التركاي ساو اليساار الاديمق ار ي (السالمي) الا ي
ينب العنا للورو إل أسدافم وسا ا الانل اسات ا الوراو إلا ال كام
سو إ زا اليسار الديمق ار ي زا معتد ويمث (يسار الوس ) الا ي
تبناس رئايس الاوزراء ال ار ا بولناد أاوياد وثماة سابا آخار ساو ادم ارتباا
ال اازا باانااد خارايااة ااماار ال ا ي اع ا مناام زبااا و نيااا تركيااا وك ا ل
هخر ااية رئ اايس ال اازا أاوي ااد الكاريزمي ااة واله ااعبية واخالر اام ونزاست اام
وامانتاام م ا والااة نةاار اات ا ار ممااا اع ا الكثياار م ا اات ا ار م ا غياار
اليساااريي ير ااوتو لل ا ا ال اازا وقااد كا ار لااي ااس ااتا ( س ا بتم اااس)
مسااكو التهااكيالت اإل الميااة ل اازا السااعاد الااو ني ال ا ي كااا يقااودس
رئاايس الااوزراء ال ار ا نااام الاادي أربكااا ا اليسااار الااديمق ار ي سااو أكثاار
فائد بالنسبة لنا رغم االخاتالا االيادولوايا بينناا لكنام أر ام ما اا ازاا
القوميااة التركيااة المت رفااة مث ا (ال ا ئاا الرماديااة) ....الاار و ناادما سااالتم
ممارسة العنا واالغتيااالت وما الا ي يقاوم با ل قاا وبرا ار ة إ
اا زاا القومية المت رفاة ساي التاي تقاوم با ل وأ التياار اليسااري أي اا
الن س.
يمارس العنا ولك م من ي الدفا
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 -3اما اا زاا اليسارية سواء االهتراكية منلا أو الهيو ية فكانات فاي سا س
المد أ زابا عي ة لم تست تن ي برامالا واستق اا الامااسير التركياة
اسباا ديد منلا عا و دم تماس تنةيملا وا تمادسا ل الخارك
و دم واود قائاد سياساي و هخراية قيادياة يسات اساتق اا الامااسير
فبقيت ا زابا سهة وليس للا دور فا في ال يا السياسية في تركيا وقاد
بالغت اا زاا اليسارية في برامالا وخ ابلا السياساي فاي معاادا الادو
ال أرسامالية وابتعاااد تركياا ا الادو الغربيااة وا سا س اا ازاا اليساارية لاام
ت ار مرال تركيا االقترادية باالرتبا م سا س الادو وا خ ابلاا كاا
ما ا اارد ا ااداء أي ا اادلواي مب ا ااال في ا اام لكا ا ا االس ا ااتثناء س ا ااو ا اازا اليس ا ااار
الديمق ار ي ال ي اتب سياسة متوازنة.
 -4ااماار الملاام ال ا ي تور ا إلياام الب ااب سااو أ الاادو الغربيااة والواليااات
المت ااد اامريكي ااة ال أرس اامالية ألق اات بثقلل ااا االقتر ااادي واالس ااتثماري ما ا
خااال هااركاتلا فااي تركيااا ولاام يساام بنمااو نةااام يساااري تا ولااو معتااد
فكا التيار اليساري واالهتراكي يالقي غ ا اقتراديا ما الخااركس وا
ارتبااا تركيااا بالمنةومااة الغربيااة واإلس ارائيلية سااكريا وسياساايا واقتراااديا
وثقافي ااا ما ا ها ا نم أ يالا ا أي وا ااود لليس ااار الترك ااي ويعرقا ا براما اام
ومهاريعم التي م الممك أ نخدم الموا التركي.

Left-wing in Turkey 1980 - 2002

By:Dr.Hamid M. Taha AL-Sweidany,
Regional Studies Center, Mosul University.
Abstract
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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

*) الماوية :هي مبدأ فكري شيوعي والماوية نسبة الى مماوسسىي سونى  3891 -3981مؤسى أببىر
دول ىىة ف ىىي الي ىىالن ف ىىي الك ىىية س ىىول ال ك ىىن م ىىد  79س ىىمة ممًى ى اي ب ىىا سياس ىىاا الك ىىية ال اعي ىىة
والكىىماعية واليسىىكرية واماعماعيىىة والًميىىة سبم ى الم ى هس الما بسىىي واس ى ال ى ال ىىيوعي
الكىىيمي  3871حىىرم مىىاو ال ىىو حيىىو أ س ى أوي نىىوا طو يىىة فىىي مسىىعا أس ى هونىىا وفىىي عىىا
 3898اعلة سأسي امهو ية الكية ال يبية معخ ا لدولع اشعرابية خاصة.
 عب ىداهلل اوا ى ا مانيًسىىعو ال لىىا الديمعراطيىىة مالمديمىىة الرأسىىمالية عكىىر املهىىة يىىر المعميىىةوالملوم اليرا ا ط2ا المجلد ال انيا سرامة زاخوشيا ا مد 2118 - .ص .034
( )0احمىىد شىىمينا مأسىىا اليسىىا العربىىيا مجموعىىة مىىؤلًية :سربيىىا وىىية الكىىًو البيرو راطيىىة وال كىىن
اليس ىىكريا ط0ا مؤسس ىىة امو ىىاب اليروي ىىة موي ىىروا 0895 -ص  .054 -053للم ي ىىد يم ىىر
حامىىد م مىىد طى السىىويدانيا العيىىا اليسىىا ي فىىي سربيىىا  : 0891 -0823د اسىىة سا يخيىىةا مجلىىة
د اساا ا ليميةا اليدد 30ا مرب الد اساا اإل ليمية ماامية الموصا. 2103 -
( )2ممهىىا الهىىا عبىىد اي ععىىراويا الي ىىاا العربيىىة اإليرانيىىة  0898 -0878اطروحىىة دبعىىو ا يىىر
مم و ماامية الموصا 2119 -ص .80
( )3عب ى ى ى ىىد اهلل اواى ى ى ى ى ا مخع ى ى ى ىىا ااا مم ى ى ى ىىو اا حى ى ى ى ى اليم ى ى ى ىىاي الكردس ى ى ى ىىعاني مد0895 - .
ص .54
( )4وصاي نجيس الي اويا حى اليمىاي الكردسىعانيا د اسىاا سىعراسيجية اليىدد  33مااميىة ودىداد
  2112ص .25( )5المكد نًس ا ص .25
(6) Hakki Öznur, DERIN SOL, Çatismalar - Cinayetler Infazlar, Altan
Matbuultd, 2Baski (Istunbul - 2006) s. 627
(7) A.E. S. 628.

( )9ايم ىىة خلي ىىا ال ىىهوانيا العربيب ىىة العومي ىىة والديمي ىىة ف ىىي سربي ىىا وسأطيره ىىا ا ليميى ىاي ودوليى ىاي - 0891
 :2112د اسة سا يخيةا سالة مااسعير ير مم و ماامية الموصا 2103 -ص .61
( )8اوا ا مخعا اا  ...ص .69 – 60
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ععيا سييد م ًوظا ادلياا المجعمع والدولة في سربيىا :المؤسسىة اليسىكرية والسياسىية
()00
اليامةا ط0ا مرب امما اا للد اساا والب وب امسعراسيجية ماوو ظبي 2119 -ص .069
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ص.059
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.286
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- 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
و يا أبراد سربيا  ...ص 2113

الدا
()21
( )20سىىام أوسىىيا سربيىىا وأمريكىىا :مىىة األ ىىا المعيىىدد الى ن ىىا الع ىىس الواحىىدا سرامىىة يوسىىف
اوراهن الجهانيا ملًاا سربيةا دا حو ا لل باعة والم ر مدم  2111 -ص .89 - 87
فوزية صاورا د اساا في العلية الكرديىة فىي سربيىا وسىداعياا ازمىة اواى ا ا شىيف مربى
()22
الد اساا اإل ليميةا وحىد الب ىوب السياسىة ا ىن الملًىة  89مااميىة الموصىا – د .ا  .ص
9
اويا العلية الكردية في سربيا  ...ص .096

الي
()23
الي اويا ح اليماي الكردسعاني  ...ص .90
()24
هىانعي برامىىرا سربيىىا المعديىىر سب ىىو عىىة طىىو اديىىد :الع ىىدي الماطىىا امىىا بىىا مىىة او وىىا
()25
والومياا المع د ا سرامة فاضا اعكرا مكعبة اليبيكا مالرياا 2110 -ص .76
الي اويا العلية الكردية في سربيا  ...ص .097
()26

التيار اليساري في تركيا......

د .حامد محمد السويداني []311

سيد حعي سوفي ا اليرا وسياسة حسة الجوا سجىا سربيىا وايىرا مجلىة اليلىو السياسىيةا
()27
اليدد 40ا السمة  20ماامية ودداد 2101 -ص .01
)- Ümit ÖZDAĜ, Türkiye Kuzey Iraq Ve P.K.K. (Ankara - 2001

ضوا ا مو ف العيا اإلس مي  ...ص  .296وب لك يم ر:
()29
 م مد نو الديةا األبراد في سربيا :المما الجديد للموااهىةا مجلىة شىؤو سربيىةا اليىدد 0مويىروا  0882ص. 8الي اويا العلية الكردية في سربيا  ...ص .085
()28
ضوا ا مو ف العيا اإلس مي  ..ص .316
()31
برامرا سربيا المعدير  ...ص .92
()30
*) ليلى زانىا :هىي سياسىية وناشى ة برديىة ولىدا فىي  1مىايو  0860فىي ححىدل البلىداا العريبىة مىة
مديمة ديا وكر العي سع مهىا البيىة برديىة انعخبىل ليلى زانىا ليلىوية البرلمىا العربىي سىمة 0880
ولكمها سىجمل ويىد طى ب سىمواا مم ىل ليلى زانىا اىاي سىاخا و مىة بىا البرلمىا األو ووىي
سمة  1995ولكمها لن سعمكة ال كوي عليها ام ويد افرااهىا مىة السىجة فىي اليىا  2004ا معىا
عل المو ع:
ليل زانا - http: // ar.wikipedia.org / wiki /
الي اويا العلية الكردية في سربيا  ...ص 085
()32
وهرا وعروسيا ا سياسة سربيا سجىا بردسىعا اليىرا وأمريكىا 2113 -0880ا سرامىة عىة
()33
الًا سية ن ا ايو بوليا ط3ا مرب الد اساا الكردية وحًظ الوطاي ماامية دهىوم 2119 -
ص 25 – 54
آسا لمدبريةا السياسة العربية حيىاي ح لىين بردسىعا اليىرا سرامىة مكى ً نيمىا احمىدا
()34
مرااية احسا عبد الهادي الجراًجيا ط3ا دا المرسل ماليرا  2103 -ص .58
المكد نًس  ..ص .71
()35
وعروسيا ا سياسة سربيا سجا بردسعا  ..ص .27-26
()36
ح  .سىىعيًة م اوىىي و م او .ليبيىىرا سياسىىة سربيىىا الخا ايىىة فىىي عكىىر ال ىىك والدمىىواا
()37
سرامة م مود احمد ع ا البياسيا ويل ال كمة مودداد 2101 -ص .236 -235
عايد اليلي سري الديةا دوي الم لو وية فكي الكماشة العربية اإلسراييليةا ط 3مويىروا
()39
  0887ص .63)(39) H.j. Park & G. Euller, Turkey's Kurdish Problem (New York - 2000
p.97

[ ]034مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )33( 01

صاورا د اساا في العلية الكردية  ..ص.6
()41
نىىواي عبىىد الجبىىا ال ىىاييا المعديىىراا السياسىىة العربيىىة سجىىا الم ىىكلة الكرديىىة -0888
()40
2116ا ا شيف مرب الد اساا اإل ليميةا وحد الب وب السياسية ماامية الموصا 2116 -
ص .6
وياز مك ً سيًديةا المسىالة الكرديىة فىي الي ىاا األمريكيىة العربيىة 0888 -0880ا
()42
اطروحة دبعو ا ير مم و ماامية الموصا  2118 -ص  .253وب لك يم ر.
-Tuncay Ozkan, Abdullah Ocalan: Neden Verildi? Nasil yakalandi? Ne
Olack, Alfa yayinlari (Istanbul - 2005) s. 169
(43) Cüneyt Arcayürek, Bir Özürlük Tutkunu Bülent Ecevit (Istanbul2006) s. 344

حامىىد م مىىد ط ى السىىويدانيا وولمىىد أاويىىد ودو فىىي السياسىىة العربيىىة  2112 - 0857ا
()44
اطروحة دبعو ا ير مم و ماامية الموصا  2101 -ص .87
ضوا ا مو ف العيا امس مي  ...ص .367-366
()45
المكد نًس  ..ص .360
()46
يوسف اوراهين الجهمانيا اساسوبية العر الي ريةا سلسلة ملًاا سربيةا ط3ا دا حىو ا
()47
لل باعة والم ر والعوزيع مدم  2111 -ص .40
سىىدخ ا امريكىىا فىىي البلىىدا اإلسى ميةا سربيىىاا سلسىىلة وطىىاي وبىىر الجاسوسىىيةا ىىن 40ا
()49
مم و اا الوبالة اليالمية مويروا  0880 -ص .34
(49) Ridvan akar- candündar, Ecevit Ve gizli arsivi Baski2, Image Kitaberi
yayinlari (Ankara - 2008) s. 114
(50) A.E. S. 115

فاضىىا بىىاظن حسىىيةا األح ى ا السياسىىية فىىي سربيىىا :د اسىىة فىىي اسجاهاسهىىا وموا ًهىىا مىىة
()50
الم ىىك ا العربي ىىة 0891 -0871ا س ىىالة مااس ىىعير ي ىىر مم ىىو مالجامي ىىة المسعمكى ىرية -
 0899ص .46
حكمىىل ًلجملىىيا مسىىايا ال ىىو فىىي اليىىالن ال الىىو ماممبرياليىىة والممىىو العربىىي سرامىىة
()52
 .لعما ا ط0ا دا ال داطة لل باعة مويروا 0890 -ص .070
الجهمانيا اساسوبية العر الي رية ..ص .45
()53
المكد نًس  ..ص .48
()54
المكد نًس  ..ص .51
()55

التيار اليساري في تركيا......

د .حامد محمد السويداني []319

حميىد ووز سى ا سىىا يي سربيىىا المياصىىرا سرامىىة حسىىية عمىىرا ط0ا المربى ال عىىافي اليروىىي
()56
مبلمة مويروا 2118 -ص .80
المكد نًس  ..ص .83 – 82
()57
ف ديميىىر ايًىىانوفين دانيلىىو ا الكىىراي السياسىىي فىىي سربيىىا :األحى ا السياسىىية والجىىينا
()59
سرامة يوسف اوراهين الجهماني ط ،0دا حو ا لل باعة والم ر مدم  0888 -ص .346
فا و سوفي اوراهينا الي اا ام عكادية اليروية العربية في مجىاي الىمًا والميىا 0871
()58
 0893ا سالة مااسعير ير مم و مودداد 0897 -ص .9م ىر وسىمي ال ىمريا سىدخا الجىين فىي السياسىة العربيىةا و ىو يىر مم ىو ا ا شىىيف
()61
مرب الد اساا اإل ليميةا اامية الموصا .ص .01
وصاي نجيس الي اويا المؤسسة اليسكرية العربية :د اسة في الدو السياسي للمؤسساا
()60
اليسكرية العربية 0891 - 0861ا مرب الد اساا الدولية مودداد 2115 -ص .011
ه يا السيف واله ي .040 ...
()62
طا عبد ا لجلياا الجين وال يا السياسية :سًكيك العبلة ال ديديىةا فىي علىي حسىية
()63
وىىابير واخىىرو ا سربيىىا وىىية س ىىدياا الىىداخا و هانىىاا الخىىا ا س ريىىر م مىىد عبىىد اليىىاطيا ط0ا
مرب الج ير للد اساا م ر  2101 -ص .72
امىىاي بمىىاي اسىىماعيا عبىىاةا ال يىىا ال ويىىة فىىي سربيىىا  2112 - 0893د اسىىة سا يخيىىة
()64
سياسيةا اطروحة دبعو ا ير مم و ماامية الموصا  2100 -ص 019
 (65) GENEL MERKEZI, DSP: Demokratik Sol Parti Programi, (Ankara2003) S.7

( )66عباةا ال يا ال وية في سربيا  ..ص .019
(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.
()71
()70
()72
()73

عباة ا ال يا ال وية في سربيا  ..ص .001
الجهمانيا اساسوبية العر الي رية  ..ص.6
المكد نًس  ..ص .60
برامرا سربيا المعدير  ...ص .041

[ ]039مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )33( 01

(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
وية ..ص 012 -010

عباةا ال يا ال
()92
( )93المكد نًس  ..ص013
المكد نًس  ..ص 016
()94
*) د و ويرنيجيك :مة مواليد ىازي عمعىا عىا  0842حكىا على البكىالو يوة مىة بليىة ال عىو
وجاميىىة انعىىر عىىا  0864وفىىي عىىا  0869حكىىا على الىىدبعو ا عىىة سىىالع الموسىىومة مالم ىىا
الداخلي لألح ا السياسية في سربيا ون ا ال ر سرأة ممعدل اماعماعيية األسىرام فىي المانيىا
دخىا سىىلك السياسىىة عىىا  0867علىوا فىىي حى اليمىىاي العربىي وفىىي عىىا  0869سىرأة اس ىىاد
انديىة الًكىر و ىاد ال ربىة ال ويىة فىي احىداب ااميىة ح يىرا  0869واصىد مجلىة ال عافىة وفىي
 0868اس ح اليماي والعرويية امنع وي العربي الع العىب عليى ويىد انعى  0870طىن
حكىىن علي ى والسىىجة لمىىد  21عامىىا واطل ى سىىراح عىىا  0874ومواىىس ىرا اليًىىو وفىىي عىىا
 0879اعىىاد سأسىىي حى اليمىىاي والعىىرويية امنع وىىي وسىىول زعامع ى ويىىد انع ى  0891وفىىي
اليا  0899العي العب علي وعهمة سمويا ح اليمىاي الكردسىعاني والسى واألمىواي وحكىن
علي والسجة  04شهرا.
 عباةا ال يا ال وية في سربيا ...ص 005*) للم يد عة العواعد اليسكرية في سربيا ودو ها يم ر
 فىىواز موفى نىىو ا اعىىد انجرليىىك الجويىىةا ا شىىيف مربى الد اسىىاا اإل ليميىىة مااميىىة الموصىىا –. 2113
عباة ا ال يا ال وية في سربيا  ..ص .005
()95
المكد نًس  ..ص .007
()96

التيار اليساري في تركيا......
()97
()99
()98

المكد نًس  ..ص .021
المكد نًس  ..ص .022
المكد نًس  ..ص .023

د .حامد محمد السويداني []319

