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 مقدمة  

ي  
 ادن 

ً
هم من العنارص األخرى اجناسا ون غبر وكانوا يسخرونهم لخدمة أهدافهم واغراضهم اذا كان العثمانيون يعتبر

بأساليب   ابادتها  أو  كية  البر القومية  ي 
ف  األخرى  والعرقيات  القوميات  اذابة جميع  إلي  يهدفون  االتحادين كانوا  فان 

 وحشية قمعية. 

ي 
ي ضد األقليات ف  ي العنف المنهجر

ين ، لعبت سياسات الهوية القومية دوًرا حاسًما ف  تركيا ،   فمنذ بداية القرن العشر

كية السنية بينما تحرم  ي تروج للهوية البر
يك التر وخاصة األرمن واألكراد، نابعا هذا  المنهج العنيف سياسات التبر

 األقليات من حقوقها. 

ي يتناولها قرار المحو واالفناء ، وقد شهد التاري    خ مذابح دامية تعرض 
شعب األرمن كان علي رأس قائمة الشعوب التر

يك" بإتخاذ أساليب القهر والبطش واالبادة. لها األرمن ، الع ي ترفض مبدأ "التبر
كية والتر  مل علي محو العنارص غبر البر

ي ثياب الحمل ، لكن هذه المرة ضحية جديدة ، الشعب 
ي ف 

كي يتخف 
بالبارحة ، مايزال الذئب البر ما أشبه الليلة 

اوح عددهم بحسب المصادر ب مليون نسمة، ويتوزعون بشكل   35و  25ير   الكردي ، واألكراد هم شعب بال دولة يبر

ي جنوب غرب 
ي المناطق الجبلية وتخومها القريبة ف 

كزون ف  ي أرب  ع دول هي تركيا وإيران والعراق وسوريا، يبر
أساسي ف 

ي لبنان وأرمينيا 
ي تركيا والعراق وايران وسوريا وإل حد ما ف 

ية ف  آسيا المعرفة بجبال كردستان، وتتوزع جغرافيتهم البشر

 سيا الوسىط.  وآ

كية،  ي تركيا، حيث تحتل المرتبة الثانية فيها بعد القومية البر
واألكراد هم واحدة من الجماعات اإلثنية الرئيسة ف 

من  ي كل 
ف  السكان  ية  أكبر ويشكلون  األناضول،  من  قية  الشر والجنوبية  قية  والشر الوسىط  األقسام  ي 

ف  كزون  ويبر

 ار بكر" و"ماردين". المحافظات التالية: "وان" و"حكاري" و"دي

ي طالما  
ي مرحلة رسم الخرائط، وتعرضوا لظلم األنظمة التر

ي حرمهم من إقامة دولة لهم ف 
تعرض األكراد لظلم تاريج 

 
ً
ي ظهورهم لم تكن تتأخر،وكانوا أيضا

حاولوا مهادنتها، عل أمل العثور عل فرصة لتحقيق حلمهم، لكن الطعنات ف 

ي مع
 .ظم األحيان ضحية حسابات ورهانات خاطئة ف 

والنار، فقد  بالحديد  تم إخمادها  ي لكن 
الماض  القرن  ينات وثالثينات  ي عشر

التمرد ف   من حركات 
ً
األكراد عددا قاد 

، فإن 
ً
ين خالل الحروب، وعل الرغم من أن األمر يبدو معقدا ي القرن العشر

ي ف 
حدثت معظم حاالت التطهبر العرفر

ات اآل ي إطار سياسة التغبر غايته غبر مألوفة، حيث تم إبعاد عشر
الف منهم إل مناطق بعيدة عن مدنهم وقراهم ف 

حظر  الكردية، كما  واألزياء  األسماء  حظر  وتم  الكردية،  والمدن  والبلدات  القرى  أسماء  تغيبر  وتم   ، ي
الديموغراف 

 استخدام اللغة الكردية، وأنكر وجود الهوية العرقية الكردية، وأطلق عليهم اسم )أتراك الجبال( 
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ك تركيا أنها من دون حل القضية الكردية ال يمكنها أن تحقق أحالمها بأن تكون قوة إقليمية أو دولية واقتصادية تدر 

ي شمال سوريا وشمال العراق، 
، لكانت اليوم تتحكم ف 

ً
ي حل قضيتها الكردية داخليا

مؤثرة، وأنها لو كانت قد نجحت ف 

ي تحويل األكراد 
، لو نجحت ف 

ً
 من عدو إل حليف.   وتضغط عل إيران أيضا

يه بقوة الرئيس إردوغان يحول دون ذلك، ألن الثمن برأي  
ّ
لكن التيار القومي المسيطر عل مشاعر األتراك الذي يغذ

 للمطالبة بدولة مستقلة تنبر ع  
ً
، بما يمّهد مستقبال ي

هذا التيار، لتحويل األكراد إل حلفاء، هو مطالبتهم بحكم ذانر

ي الجمهورية البر 
 .كيةثلث أراض 

وتدخل   ، ، وتضييق سياسي  إبادة جماعية  بير   متنوعة   ، األكراد  تجاه  الدموية  كية 
البر السياسة  أساليب  وتتعدد 

 عسكري ، ومشاري    ع مائية ، إضافة للفصل من المؤسسات الحكومية . 

ي ، يكشف لنا الحقيقة ، أمس كان األرمن
ضحية    ان التاري    خ اليعيد نفسه ، ولكنه يقدم برهان واضح عن الماض 

كية .   سنوات طويلة من االضطهاد واإلبادة ، واليوم صار األكراد ضحية جديدة من ضحايا الفاشية البر

 

ي تركيا وسياستها تجاه األكراد .  ▪
 
 الوضع الحالي ف

كيا؛ فمن خالل موقفها من االكراد نقف علي "حقيقة" السياسة فيها، وعلي بعض   المسألة الكردية "الوجه االخر" لبر

تكون "كعب   د تحدياتها العميقة، وبعض مصادر التهديد فيها، ونقاط القوة والضعف وهذا ما يفش القول انها تكا

ي تركيا. 
 اخيل" السياسة ف 

الشعوب  حزب  وأحدث   ، أردوغان  حكومة  ضد  قواها  حشد  ي 
ف  تركيا،  ي 

ف  المعارضة  مؤخًرا  نجحت  لقد 
ي   (HDP) الديمقراطي 

الفارق ف  ي تركيا عام  الموالي لألكراد 
ة ف  ى األخبر الكبر الهزيمة 2019االنتخابات  ي 

، وساهم ف 
االعتقاالت  وتعتبر  والتنمية،  العدالة  الحاكم، حزب  أردوغان وحزبه  كي رجب طيب 

البر للرئيس  األول  االنتخابية 
كية للتخلص من المعارضير  المزعجير   ي هي ذريعة أخرى بالنسبة للحكومة البر

  .المتعلقة باحتجاجات كوبان 

كية تحاول تشتيت صفوف المعارضة باستخدام القضية الكردية الحساسة للغاية، لكن من  كما أن الحكومة البر
كية اتباعها، لم تحقق أي نجاح. فقد أبدى زعيم  ي تحاول الحكومة البر

خ المعارضة، التر اتيجية شر الواضح أن اسبر
اكيير  الديمقراطيير  كمال كيليجدار أوغلو تضامنه مع  

ي حزب الشعوب الديمقراطي االشبر  سياستر

ة من الدولة السورية، إال   كي المبالغ فيه تجاه أكراد سوريا، واندفاع تركيا الحتالل أجزاء كببر
يمكننا فهم العنف البر

، والسعي  كي
ي للشعب البر ي أو المذهتر

ي أو الديت 
كي من التنوع العرفر

باستحضار معضلة تركية قديمة، وهي الهلع البر

ي الد
كية التاريج  كية هي الحاكم المطلق الذي يشكل هوية الدولة البر  .ائم لجعل القومية البر
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ي  
إذ تعد أي صعوٍد لقوة األكراد ف  العراق وسوريا، بل األكراد داخل تركيا،  ي 

ما تخشاه تركيا حقيقة ليس األكراد ف 

 لها، ألنه قد يوقظ الطموح الكردي داخل تركيا للمطالبة ب 
ً
 داخليا

ً
حقوق مواطنة كاملة، وهي تعتقد البلدين تهديدا

كية  للهوية القومية البر
ً
 . أن هذا يشكل تهديدا

كية الكردية .  ▪  الخلفية التاريخية للعالقات التر

قية، من خالل القضاء عل   ي منطقة األناضول الشر
كية المسلمة ف  الحكومة العثمانية سعت إل ترسيخ الهيمنة البر

 .اإلنكار فالحقائق ال تموت عبر األزمنة ولن تتغبر أو يسهل نسيانهاعدد كببر من األرمن، ومهما كان 

ي وضعية شبيهة بمجزرة األرمن، 
كية واحدة تجاه أقلياتها أما محو الهوية أو اإلبادة ، وصار االكراد ف  أن السياسة البر

ي ارتكبتها السلطات العثمانية
 عامي    فقد حمل التاري    خ عل كاهله تلك الجرائم ضد اإلنسانية التر

ة بير 
ي الفبر

  1915ف 

 .  1916و

كان الهاجس األكبر لدى مصطف  كمال أتاتورك ورفاقه، عقب الحرب العالمية األول، هو فقدان دولتهم الوليدة  

ي ساعدت عل اإلطاحة بالدولة العثمانية. وبدا لهم أن رابط الدين الذي 
ي بفعل الثورات القومية التر

 من األراض 
ً
مزيدا

الخال عليه  والمطالبة قامت  الدولة،  ضد  الثورة  من  العالم  أنحاء  مختلف  ي 
ف  المسلمير   يمنع  لم  العثمانية  فة 

ي تركيا الحديثة 
 باالستقالل عنها. لذا، عمد أتاتورك إل فرض نظام قوي صارم ف 

انتفاضة بير   انكار هويته حيث قاموا بسبع عشر  ي 
المتمثلة ف  كية  البر الدولة  الكردي لسياسات  لم يذعن الشعب 

" ي معظم سكانها من األكراد العلويير  وقد قاد الثورة سيد رضا، 1938-م1925عامي
م"،واندلعت ثورة ديرسيم التر

ي بكثافة، والمفارقة أن ابنة أتاتورك   1938واستمرت حتر عام   ان الحرنر كي الطبر
ي هذه الثورة استخدم الجيش البر

وف 

ي صبيحة كوكتشن هي أول من قامت بقصف ديرسيم بالط
ان بالتبت  كي المكثف للطبر

ائرات، وقد أدى االستخدام البر

فت تركيا  ات اآلالف حسب المصادر الكردية، فيما اعبر يد عشر  من سبعير  ألف كردي وتشر
والدبابات إل مقتل أكبر

اإلعالم   14بمقتل   ي 
ف  الموضوع  إثارة  بعد  جرى  ما  عن  االعتذار  تقديم  إل  أردوغان  أضطر   

ً
وحديثا فقط،  ألف 

 بعد إخماد ثورة درسيم تم تغبر اسم المدينة إل تونجلي والصحافة. و 

ي عام  
ي ظل هذا المناخ من القمع الدموي وسياسة اإلنكار واإلقصاء ولد حزب العمال الكردستان 

من رحم    1978ف 
ة  كية، فكانت المسبر  شعار تحرير وتوحيد كردستان، ومن ثم فجر كفاحه المسلح ضد الدولة البر

ً
كي حامال

اليسار البر
ي سجلت ضد   45معروفة بالدماء والدموع، أكبر من  

، وآالف جرائم القتل واالغتياالت التر ألف قتيل من الجانبير 
خ اجتماعي هائل بير  األكراد واألتراك، كان عبد هللا  فاعل مجهول، وتدمبر أكبر من خمسة آالف قرية كردية، وشر

(، أول من دعا إل ا ي
كية،  أوجالن، زعيم )حزب العمال الكردستان  ها عن القومية البر ستعادة الهوية الكردية، وتميبر 

 حيث قاد حركة يسارية مسلحة ضد نظام الدولة والوصاية العسكرية 

كيا عام   ،1999وتراجعت الحركة الكردية بشكل كببر بعد خطف الواليات المتحدة عبد هللا أوجالن، وتسليمه لبر

الع تدهور  السياسة  لهذه  ة  المباشر نتائج  للدولة وكان من  ا 
ً
كية واألكراد وبشكل مستمر، ووفق البر الدولة  بير   القة 

واإلصالح  العقاب  إل  يحتاجون  الطرق  وقطاع  المتمردين  من  مجموعة  األكراد  الكمالية  النخبة  ت  اعتبر كية، 
البر
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ي المقابل، أصبحت الدولة مؤسسة قمعية لألكراد، بل أصبحت عدًوا ينكر هويتهم، ويخضعهم لشتر 
 والتهذيب، ف 

 .أنواع األعمال الوحشية 

ة .  ▪  أردوغان يكمل المستر

كية واألكراد، ويمكن تصويره بالتسلسل للمواقف المتتالية، فاألكراد   ال شك أن الرصاع القديم يتجدد بير  الدولة البر

ات، أو محاولة الوصول   20أو    15يمثلون نحو   ي المائة من السكان، وعل مدار التاري    خ صعب التكيف مع المتغبر
ف 

إل حلول وقرارات لحل المهام المعضلة، وتقويم الخطط العسكرية عل مختلف المستويات وتطويرها، فقد عاملت  

ي صعوبة التعايش 
كية األكراد معاملة قاسية، وحاولت طمس هويتهم وثقافتهم وتاريخهم ، ممايعت  السلطات البر

 والتآلف . 

الديمقراطي  الشعوب  ي   تمكن حزب 
موازين بقيادة ص  ،2015يونيو   ف  وقلب  المفاجأة  تحقيق  ديمرطاش من  الح 

ب    )  كي الجديد، وأصبح لألكراد قوة حزبية ممثلة 
لمان البر عضو(، عل حساب حزب العدالة   79القوى داخل البر

 . ي تركيا إل نظام رئاسي
لم يقبل أردوغان أن تتحطم أحالمه     والتنمية، ما أجهض محاولة تغيبر النظام السياسي ف 

ي مالحقة القيادات الكردية  عل الصخر 
ة الكردية، فقامر بتفجبر الوضع شبه المستقر بير  األكراد والدولة، متورطا ف 

ي الخارج. وبتأثبر من األزمة الكردية، اندفع بإضافة أزمة جديدة  
ي ف 
ي الداخل، وقصف مواقع حزب العمال الكردستان 

ف 

كيا، عبر إسقاط الطائرة الروسية، ثم إرسال قوات تركي
ي هذا المقال نحاول اإلجابة عن     شمال الموصل.    ة إللبر

وف 

السياسي  النظام  ي 
ف  االندماج  إل  األكراد  تحول  ولماذا  واألكراد؟  الدولة  بير   العالقة  طبيعة  ما  تساؤالت:  أربعة 

؟ كي
ي تركيا؟ ولماذا يحاول أردوغان التخلص من حزب     البر

ة األحزاب اإلسالمية ف  الشعوب لماذا يعتبر األكراد ذخبر

 الديمقراطية ومن زعيمه صالح ديمرطاش؟ 

ا من التميبر  العنرصي والقمع القومي 
ً
 انتهجت الدولة ضدهم صنوف

تمكنه من  ي 
التر لمانية  البر االنتخابات  ي 

ف  المطلقة  األغلبية  فيه للحصول عل  أردوغان يسع  الذي كان  الوقت  ي 
ف 

حلمه   تحقيق  له  وتتيح  ا، 
ً
منفرد الحكومة  حزب تشكيل  تمكن   . رئاسي نظام  إل  وتحويله  كي 

البر الدستور  بتغيبر 

كي الجديد، وأصبح لألكراد قوة    الشعوب الديمقراطي من تحقيق المفاجأة،
لمان البر وقلب موازين القوى داخل البر

 أفسد كل الخطط  عضوا(، ظهور الحزب الكردي، 79حزبية ممثلة ب    ) 

ي ربوع تركيا، ولكنه  كان بإمكان حزب العدالة   
والتنمية أن يسيطر عل األوضاع ويحول دون تفجر المواجهات ف 

، تسمح بإزاحة الوافد الكردي الجديد  ات جديدة عل المشح السياسي كة متغبر فضل سياسة الدم، من أجل فبر

و  ي    ع، لكي يضمن )حزب الشعوب الديمقراطية(. لقد أشعل الحزب الحاكم فتيل األزمة، وأشاع مناخ الخوف والبر

كي أمام خيارين كليهما مر: 
ي وضع الناخب البر

لمانية المبكرة. لقد نجح أردوغان وحزبه ف  ي االنتخابات البر
األغلبية ف 

ان    إما الفوض  أو العدالة والتنمية، ي حظر نشاط الحزب الكردي، ولكنه لن يستطيع أن يخمد النبر
وربما ينجح ف 

ي أشعلها وقتما يشاء
 .التر
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ي القرارات السياسية والمواقف وقد جعل  
كي رجب طيب إردوغان من الحرب لعبة سياسية يستغلها ف 

الرئيس البر

ب موعد االنتخابات، وعمد إل تطويق الجيش باللعب بالقوانير  وقواعدها  ي تزداد أهميتها كلما اقبر
والفرضيات التر

ي 
 للعب الحرب الحديثة التر

ً
 قويا

ً
 جديدا

ً
 . تعتمد عل الالعبير  من المنظور العسكريالمحدودة، وذلك يعتبر أساسا

طاولة  األرض عل  طبيعة  ورسم  لألكراد،   جديدة  ي سوريا، كإبادة 
فر شمال شر كية  البر العسكرية  العملية  وجاءت 

أمام  ي تطوير اللعبة، كوسيلة لتحسير  الصورة 
بإبادة األكراد من خالل دور كببر ف  ي 

الحرب، والتكتيك الذي يقض 

 .إل ما وصلت إليه من انتقادات غربية وعربية العالم، حتر وصلت

كية ضد األكراد .  ▪  مظاهر االنتهاكات التر

كيا تراقب عن كثب الشعب الكردي عل طول حدودها   ال تقترص العالقات بير  أنقرة واألكراد عل حدود تركيا، فبر
ي 
الحقوق   .إيران و  العراقو  سوريا ف  من  بالمزيد  مطالبير   الثالث،  البلدان  ي 

ف  مسلحة  حمالٍت  األكراد  شّن  فقد 
. وتؤمن أنقرة أن قيام أي دولٍة كردية مستقلة عل حدودها سوف يؤجج التط ي

اف وباالستقالل الذانر لعات وباالعبر
كية، ي البر

وع الكردي العرقية لدى سكانها االكراد، األمر الذي يهدد سالمة األراض  ي العراق وسوريا ما ُيثبر   فالمشر
ف 

 .قلق أنقرة إل حٍد كببر 

ال  السياسة  أساليب  وتدخل وتتعدد   ، ، وتضييق سياسي  إبادة جماعية  بير   متنوعة   ، األكراد  تجاه  الدموية  كية 
بر

 عسكري ، ومشاري    ع مائية ، إضافة للفصل من المؤسسات الحكومية . 

 

 

https://fanack.com/ar/syria/
https://fanack.com/ar/syria/
https://fanack.com/ar/syria/
https://fanack.com/ar/iraq/
https://fanack.com/ar/iran/
https://syria360.wordpress.com/2016/09/15/the-kurdistan-projects/
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 سوريا  

عل  عسكرية  هجمة  لشن  ألردوغان  المجال  لتفسح  سوريا،  شمال  من  انسحابها  المتحدة  الواليات  أعلنت 
الذي  المنطقة، ي 

الكردستان  العمال  لحزب  امتدادا  فيهم  وترى   " "إرهابيير  الكردية  الوحدات  مقاتلي  تركيا  وتعتبر 
أكراد سوريا حكما مستقال قرب حدودها،   إقامة  أنقرة من  أراضيها منذ عقود، وتخشر  يخوض تمردا ضدها عل 

عة االنفصالية لدى مواطنيها من األكراد  .يمكن له أن يدعم الب  

أردوغان هذه ر  أنقرة  العملية العسكرية ويبر الذي تعودت  "، وهو الوصف  ي سياق محاربة "اإلرهابيير 
ي ف 
تأنر بأنها 

األكراد،   المقاتلير   عل  السوري، إطالقه  الداخل  إل  األكراد  وبير   بينها  الرصاع  نقل  ي 
ف  ترغب  كية  البر والحكومة 

وتتبع  السوري،  الشمال  من  األمريكية  القوات  ترامب سحب  دونالد  قرار  أحدثه  الذي  العسكري  الفراغ  مستغلة 
 حكومة رجب طيب أردوغان هنا نفس النهج العنيف الذي وظفته مرات ومرات ضد األكراد . 

ح لوضع  وتستغل  للتأسيس  الحدودية  المناطق  ي 
ف  السيولة  وحالة  ي 

الوطت  الجيش  غياب  ظرف  أردوغان  كومة 
ي الشمال 

ي يسمح لها بالضغط العسكري المستمر عل األكراد، ويحول دون التعاون بير  الحركات الكردية ف  اتيجر اسبر
ق وجنوب تركيا، ويحد من جاذبية المطالب ي شر

ي السوري وبير  المنظمات الكردية ف 
ة داخل تركيا بإقرار الحكم الذانر

 لألكراد . 

ي االنتخابات 
ي تعارض حكومة أردوغان ودأبت عل التحالف مع أحزاب األكراد ف 

كية التر كما أن األحزاب السياسية البر
ي شمال سوريا وأنتجت خطابا قوميا 

لمانية والمحلية، شعان ما أعلنت تأييدها الكامل )للعمليات العسكرية( ف  البر
اإلنسانية   يضع التداعيات  ويتجاهل  والمتآمرين  األعداء  خانة  ي 

ف  وسوريا  العراق  ي 
ف  كي كما 

البر الداخل  ي 
ف  األكراد 

كي 
ة للعدوان البر  .الخطبر

يو  القصف الجوي ومنذ أن أسفر ي   القصف والبر
ي سوريا والعراق ف 

ات المقاتلير  األكراد ف  كي عن مقتل عشر
  25البر

كي 
البر الرئيس  أردوغان أبريل، استمرت االشتباكات عل طول الحدود الشمالية لسوريا، وقال  أنه قد  رجب طيب 

ي أي وقت" يأمر
ي سوريا .  "ف 

 ودون سابق إنذار بتدخل ضد المجموعات الكردية ف 

ء من االستقاللية، تغيب   ي
ي سر
ي لحق األكراد ف 

ي السورية وتمرير الرفض الفاسر
ير العدوان عل األراض  عل وقع تبر
والعلما اإلسالميير   بير   العسكرية التمايزات  والمؤسستير   أردوغان  بير   المضطربة  العالقة  وتصبر  تركيا  ي 

ف  نيير  
ي السمات الديمقراطية للحياة السياسية. فالجميع 

والقضائية عالقة تحالف وتذبح حرية التعببر عن الرأي وتختف 
ير العدوان عل سوريا والعصف ب ي تبر

ي اضطهاد األكراد عل قلب ديكتاتور واحد، واألغلبية ف 
 .سيادة شعبها سواء ف 

كية موقف جماعة اإلخوان   ويتشابه مع هيمنة التوجه الواحد فيما خص األكراد وسوريا داخل منظومة الدولة البر
ي تقدم إن تحالفاتها الوقتية مع أردوغان أو رصاعاتها مع الحكومات العربية التر   

ي مرص التر
ي سوريا وف 

المسلمير  ف 
ق ا ي الشر

كية ف  ي فاشيته ترفض السياسات البر
كي ال يقل ف 

ير العدوان البر ألوسط ، لتقدم خطاب سياسي بائس لتبر
ي 
 .باتجاه األكراد عن فاشية الخطاب األردوغان 

https://www.france24.com/ar/20191005-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.nytimes.com/2017/04/25/world/middleeast/turkey-kurds-airstrikes-iraq-syria.html?_r=1
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-retaliates-to-attacks-from-ypg-controlled-syria-at-least-18-militants-killed-military.aspx?pageID=238&nID=112529&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-retaliates-to-attacks-from-ypg-controlled-syria-at-least-18-militants-killed-military.aspx?pageID=238&nID=112529&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-retaliates-to-attacks-from-ypg-controlled-syria-at-least-18-militants-killed-military.aspx?pageID=238&nID=112529&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-may-hit-ypg-in-syria-all-of-a-sudden-president-erdogan.aspx?PageID=238&NID=112570&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-may-hit-ypg-in-syria-all-of-a-sudden-president-erdogan.aspx?PageID=238&NID=112570&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-may-hit-ypg-in-syria-all-of-a-sudden-president-erdogan.aspx?PageID=238&NID=112570&NewsCatID=338
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/05/01/turkey-resolute-in-terror-fight-despite-us-providing-cover-for-pkkypg
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/05/01/turkey-resolute-in-terror-fight-despite-us-providing-cover-for-pkkypg
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/05/01/turkey-resolute-in-terror-fight-despite-us-providing-cover-for-pkkypg
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ي 
 ف 
ً
ما يتعرض له األكراد السوريون عل يدي إردوغان، بعد تخلي الرئيس دونالد ترمب عن حمايتهم، ليس جديدا

تاري    خ حركتهم   ي 
ف  األكراد، وال  أصابتهم من كل تاري    خ  ي 

التر )الخيانات(  تاري    خ من  المنطقة،  الموزعة عل خريطة 

 صوب . 

ة  ي تركيا للفبر
 . 2010 –  1999ضحايا الرصاع بير  االكراد والدولة ف 

ة  ي تركيا للفبر
 . 2010 –  1999ضحايا الرصاع بير  االكراد والدولة ف 

 المدنيون  القوي الحكومية  حزب العمال السنة 

 جري    ح  قتيل  جري    ح  قتيل  جري    ح  قتيل 

1998 - - 143  * - 132 - 

1999 961 - 220 - 118 - 

2000 - - 29 - 15 - 

2001 111 - 22 - 9 - 

2002 25 - 9 - 7 - 

2003 71 - 19 - 12 - 

2004 79 - 62 - 18 - 

2005 160 - 100 - 34 - 

2006 118 - 93 - 32 ** *** 

2007 295 193 139 216 27 134 
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2008 657  143 256 49 252 

2009 105 5 77 385 36 115 

2010 149 5 108 244 25 50 

 

 العراق

الخشية من  ما يحركها بصفة أساسية  السنير  وكان  ما عل مر  العراق مستقرة إل حد  ي 
ف  كية  البر المصالح  ظلت 

عاملير    ي 
ف  المصالح  ه  ذه  إجم  ال  ويمك  ن   ، تركيا  ألكراد  محتمل  أية  تسييس  منع  هو  األول   : أساس  يير  محددين 

، وهو  ي
والثان  العراق،  ي شمال 

إيجاد مالذ آمن ف  ي من 
الكردس  تان  العمال  تركية مثل حزب  مجموعة متمردة كردية 

؛ هذا  األهم، خفض أثر العدوى عل أكراد تركيا والذي يمكن أن ينجم عن النشاطات السياسية لألكراد العراقيير 
ي شمال البلد،   العامل يتطلب احتواء

ي ف 
الطموحات السياسية ألكراد العراق، وهي إنشاء كيان يتمتع بالحكم الذانر

ي قلبه، أو االستقالل بشكل مباشر 
  .وتكون مدينة كركوك الغنية بالنفط ف 

ي اتجاه واحد هو تأمير  
ي ف 
ي الشمال العرافر

ي عدد الجنود والقوات ف 
  وتصب إقامة مزيد من القواعد العسكرية وزيادة ف 

ي العراق وسوريا
ي عل رأسها مواجهة االكراد ف 

اتيجية، ويأنر  .ما تزعم تركيا أنها مصالحها االسبر

من   ي إضافة إل    3000خالل السنوات الخمس الماضية تم قتل أكبر
من   500من عنارص حزب العمال الكردستان 

ي شمال العراق باتت
،  أن ثالثة أرباع العمليات العسكرية ف  عمليات جوية بحتة فوق سماء اإلقليم   الضحايا المدنيير 

 الكردي . 

تركية دأبت برية  إق قوات  ي 
أراض  العراق ليمبالتوغل، داخل  أكبر من   كردستان  بالقرب من   10بعمق  ات،  كيلومبر
كي قصف جوي ومدفعي مكثف طال    منطقة باطوفه الحدودية شمال محافظة

ي البر   8دهوك ، وسبق التوغل البر
يط الجبلي الفاصل بير  

ي منطقة حفتنير  قرب الشر
ي نزوح العراق وتركيا  قرى كردية حدودية ف 

، األمر الذي تسبب ف 
"المخلب  بعمليات  ما سمي  إطار  ي 

القرى،ف  تلك  ي 
ف  المزارعير   بحقول  مادية  وإلحاق خسائر  القرى،  من  عائالت 

ي تستهدف مواقع منسوبة إل
ي  النمر"، التر

 .حزب العمال الكردستان 

ي صميم الرصاع الداخلي بير  األكراد عل النف
ي تقع ف 

وذ بير  المجموعات ينصب اهتمام تركيا عل منطقة سنجار، التر
التنافس   إن  ألنقرة.  الصديقة  ي 

الكردستان  الديمقراطي  الحزب  وقوات  ي 
الكردستان  العمال  لحزب  التابعة  المحلية 

الديمقراطي  الحزب  تركيا حريصة عل مساعدة  ولكن  الخاصة،  ديناميكياته  له  العراق  الجزء من  ي هذا 
ف  الكردي 

 . ي عل اإلطاحة بخصومه المحليير 
 الكردستان 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1353890
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1353890
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&contentId=1353890
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1353890
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 ركيا ت

وآضنة  ناق،  وشر ومرسير   وشت  وباطمان  بكر  ديار  مثل  الكردية  األغلبية  ذات  كية  البر المدن  من  عدد  شهد 
تلك  ي 

ف  وشارك   ، منهم   
ً
بدًل أوصياء  وتعيير   المنتخبير   البلديات  رؤساء  عزل  ضد  غاضبة  شعبية  احتجاجات 

. ورفع المشارك ون الفتة كتب عليها "تعيير  أوصياء االحتجاجات عدد كببر من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي
ا
ً
 ."اغتصاب لإلرادة، ولن نقبل هذا أبد

 للهجوم عل
ً
ي  وسائل اإلعالم قمع وسائل اإلعالم الكردية المستقلة ، فلطالما كان الكتاب والصحفيون األكراد هدفا

ف 
، كان تركي ي

ي تسعينيات القرن الماض 
ي العالم. فف 

ي حرية الصحافة ف 
ا، مما جعل البالد تحتل باستمرار أسوأ المراتب ف 

ي 
ٍ من األحيان القمع ف  . وعل الرغم   كثبر ، حيث شاع إحراق الممتلكات واالعتداءات الجسدية عل الصحفيير 

ً
جسديا

األكراد من  عادة  هم  تركيا  ي 
ف  المسجونير   الصحفيير   أن  ة،   من  األخبر السنوات  ي 

ف  الضغط  وتحّول   ،
ي   تخويف مع

نت التر مقدمي الخدمات اإلذاعية بخفض الخدمات المقدمة للوسائل اإلعالمية الكردية ومواقع اإلنبر
 بشكٍل مباشر بالحد من تغطية ال

ٌ
رصاع الكردي، حيث اتهم تحجبها ُسلطات االتصاالت. ويبدو أن هذا القمع مرتبط

  .جرائم إرهابية معظم الصحفيير  المحتجزين بارتكاب

 لألمن  
ً
باعتبارها تشكل تهديدا الكردية  باللغة  المنافذ اإلعالمية   حال تم إغالق عدد من 

ً
أيضا إذ كان هذا   ، القومي

ي كانت تغىطي فحسب القضايا داخل المنطقة الكردية 
كية التر  .محطة تلفزيونية باللغة البر

ي أواخر مارس  
ايد فف  ي تركيا ال يهابون مواجهة القمع المبر 

ات  ، خرج2017ومع ذلك، ال يزال العديد من األكراد ف  عشر
ي ديار بكر، حيث هتف المتظاهرون بشعاراٍت تدعم  اآلالف

إل الشوارع لالحتفال بعيد النوروز، العام الجديد، ف 
ي المسجون،

  .عبد هللا أوجالن زعيم حزب العمال الكردستان 

ة، كان اإلنتخابات أكبر وسائل المقاومة الكردية فعالية. فقد نجح ي السنوات األخبر
، حزب الشعوب الديمقراطي  وف 

ي 
 ف 
ً
ي شق طريقه، بل أنه نجح أيضا

الي ذو األغلبية الكردية، ف  ي   %10بة ال عت تجاوز الليبر
كي ف 

لمان البر لدخوله إل البر
ايد، السياسة الكردية  -2015عام   لحزٍب سياسي كردي. ومع ذلك، هاجمت أنقرة، بشكٍل مبر 

ً
 سابقة

ّ
ي تعد

 .والتر

" إل حملة قمع ال هوادة فيها منذ عام   ة تعرض "حزب الشعوب الديمقراطي ي االونة االخبر
حير  أوقف   2016ف 

الدين دمبر  المحكمة األوروبية زعيمه صالح  الرغم من دعوات  ي السجن عل 
المعارض ف  تاش. وال يزال السياسي 

 لحقوق اإلنسان المتكررة لإلفراج عنه. 

 أن الحزب مرتبط "بشكل عضوي" مع  
ً
مها، تبت ّ المدعي العام آراء الرئيس أردوغان مؤكدا

ّ
ي قد

ي الئحة االتهام التر
وف 

فه أ
ّ
" الذي تصن ي

". حزب "العمال الكردستان 
ً
 نقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا

العمال   الديمقراطي وحزب  الشعوب  بير  حزب  ادع وجود صالٍت  عندما  أردوغان  الرئيس  تغمر  السعادة  كانت 
أعقاب   ي 

ف  الديمقراطي  الشعوب  حزب  مكاتب  من  القانون،  متجاوزين  األتراك،  من  العديد  لينتقم   ، ي
الكردستان 

https://fanack.com/ar/turkey/society-media-culture/media/
https://www.jacobinmag.com/2016/09/turkey-erdogan-coup-kurdish-press-ozgur-gun/https:/www.jacobinmag.com/2016/09/turkey-erdogan-coup-kurdish-press-ozgur-gun/
https://www.jacobinmag.com/2016/09/turkey-erdogan-coup-kurdish-press-ozgur-gun/
http://carnegieeurope.eu/2013/01/14/press-freedom-in-turkey-pub-50577
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-kurds-celebrate-nowruz.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-kurds-celebrate-nowruz.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-kurds-celebrate-nowruz.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-kurds-celebrate-nowruz.html
http://thekurdishproject.org/history-and-culture/famous-kurds/abdullah-ocalan/
https://www.rt.com/news/365546-turkey-kurdish-party-hdp/
https://www.nytimes.com/2015/06/08/world/europe/turkey-election-recep-tayyip-erdogan-kurds-hdp.html
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ي دسيمبر   آخرها هجماٍت من ِقبل مسلحير  أكراد، كان
ي مايو  .2016ف 

حزب  -، دعا أعضاء حزب أردوغان 2016وف 
ي  إل إجراء –العدالة والتنمية

  لتعديل الدستور وتجريد النواب من حصانتهم من المالحقة القضائية،  تصويٍت برلمان 
الفور   الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري   138وهي خطوة وضعت عل  ، معظمهم من حزب الشعوب 

ً
نائبا

تم  ، الحير  ذلك  ومنذ   . المالحقة  خطر  دائرة  ضمن  الشعوب    26حوال   اعتقال المعارضان،  حزب  من   
ً
نائبا

، حيث كان من بير  ال   59الديمقراطي البالغ عددهم  
ً
،  12عضوا صالح الدين  معتقل زعيما حزب الشعب الديمقراطي

طاش نوفمبر   دمبر ي 
وف  يوكسيكداغ.  الشعوب 2016وفيغير   حزب  رئيس  نائب  جانب  إل  طاش،  دمبر اعتقل   ،

ي 
، إذ اتهم كالهما بصلته بحزب العمال الكردستان  ، إدريس بالوكير   .الديمقراطي

التطهبر  هذا  يقترص  سبتمبر  ولم  ي 
فف  السياسة،  أدلة، 2016 عل  أي  دون  يلدريم،  علي  بن  الوزراء  رئيس  أعلن   ،

ازي ألف معلم تركي  14 صلة  .باإلرهاب، ووعد بايقافهم عن العمل كإجراٍء احبر

 وبموجب  2023 وقبل عامير  من انتخابات
ً
ي قد تكون معقدة بالنسبة له، يمكن أن يحاول أردوغان أيضا

العامة التر

الدستور  النقاشات حول  تكون  أن  المعارضة  و تخشر  انتخابه،  إعادة  يسهل  ي  انتخانر نظام  دستور جديد، وضع 

 الجديد مجرد تحويل لألنظار يتيح ألردوغان رصف االنتباه عن آثار الوباء والركود االقتصادي. 

 

كية ضد األكراد من   2021حتر  2010االنتهاكات التر

األكراد  2010-2014 بير   السالم  مفاوضات  ة 
الفبر تلك  شهدت 

ي 
ف  نسيبا  هدوًء  شهدت  لذلك  كية،  البر والحكومة 

 أن المنظمات الدولية  انتهاكات حقوق اإلنسان ،غبر 

بداية   ي 
ف  حوالي  2014سجلت  وجود    6500م 

جمعيات  ل"إتحاد  ينتمون  أغلبهم  سجير  كردي، 

العمال " KCK" "كردستان لحزب  تابع  فرع 

لجماعات   االنتماء  بتهمة  أوقفوا   ، ي
الكردستان 

إنفصالية كردية، أو التعاطف معها ، كما تم احتجاز 

أعض500 من  منتخب  محلي  مسؤول  اء  مسئول 

الشعوب   صحفيير   "حزب  نواب،   ،" الديمقراطي

ي 
 بتهم كالتعاطف مع حزب العمال الكردستان 

2015 -2016 

 

نحو   إن  المتحدة  األمم  قتلوا    200أعلنت  شخص 

خالل   تركيا  ق  شر بجنوب  دمرت  كاملة  وأحياء 

الكردية  المناطق  عل  كية  البر للحكومة  عمليات 

http://www.hurriyet.com.tr/kayseride-hdp-binasina-saldiri-girisimi-40309610
http://www.hurriyet.com.tr/kayseride-hdp-binasina-saldiri-girisimi-40309610
http://www.hurriyet.com.tr/kayseride-hdp-binasina-saldiri-girisimi-40309610
https://www.britannica.com/topic/Justice-and-Development-Party-political-party-Turkey
https://www.britannica.com/topic/Justice-and-Development-Party-political-party-Turkey
https://www.theguardian.com/world/2016/may/20/turkish-mps-vote-lifting-immunity-from-prosecution
http://www.hurriyetdailynews.com/hdp-mps-say-detentions-arrests-aimed-at-blocking-the-party-during-referendum-campaign.aspx?pageID=238&nID=109132&NewsCatID=338
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/04/turkey-arrests-pro-kurdish-party-leaders-mps
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/04/turkey-arrests-pro-kurdish-party-leaders-mps
http://www.hurriyetdailynews.com/14000-teachers-to-be-suspended-over-suspected-pkk-links-pm-yildirim-.aspx?pageID=238&nid=103574
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ل ة  خطبر وانتهاكات  هائل  دمار  شابها  ي 
حقوق  والتر

 اإلنسان 

المعاملة   وسوء  التعذيب  حاالت  عدد  أن  وأعلنت 

هيب  البر لكن  عنه،  اإلبالغ  تم  مما  أكبر  ي 
الحقيفر

الضحايا  ي 
يثت  ي 

القضان  النظام  ي 
ف  الثقة  وانعدام 

والمحامير  واألطباء وجماعات حقوق اإلنسان عن 

 .تقديم الشكاوى

ي تم إدخالها منذ عام 
أدت السياسات العدوانية التر

األكراد    2016 السياسيير   تستهدف  ي 
والتر

تفاقم  إل  الكردية  والثقافية  السياسية  والمنظمات 

ي البالد. 
 المشاعر المعادية لألكراد ف 

أظهر تقرير لجمعية حقوق اإلنسان ، كيف خلفت  

أن   ، األقليات  ضد  والكراهية  العنرصية  جرائم 

العنف  الالج ألعمال  ضحايا  النازحون  األكراد  ئون 

المباشر  العنف  ذلك  الرصاع،وشمل  أعقبت  ي 
التر

هويتهم   ضد  ي 
الثقاف  والعنف  والتميبر   والتهميش 

 وتراثهم. 

أنه منذ بدء   2019 أشار تقرير منظمة هيومان رايتس إل 

كية عل شمال سوريا   تم  2019الحملة العسكرية البر

الجرائم و  العديد من  ترتكبها توثيق  ي 
التر االنتهاكات 

وهي    " ي
الوطت  السوري  "الجيش  يسم  ما  قوات 

من   العديد  تضم  كيا،  ببر مرتبطة  ميليشيات 

عل   المتمردين  من  أنقرة،  تمولها  ي 
التر الجماعات 

 .نظام بشار األسد

كية، قوات حماية   وتستهدف الحملة العسكرية البر

الشعب الكردي، وهي ميليشيات كردية ، األمر الذي 

عبر    أدى الالجئير   هروب  من  جديدة  موجة  إل 

 .الحدود إل العراق

2020 

 

أن   ، كية  البر اإلنسان  حقوق  لمنظمة  تقرير  أكد 

شهدت مقتل   2020األشهر الستة األول من عام  
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طة، أقدمت   مواطنير  اتراك عل يد أحد ضباط الشر

األكراد،   نبش مقابر  كية عل  البر مرات    8الحكومة 

ع للبحث  األقل،  الحكومة عل  تزعم  متوفير   ن 

ي مايو 
ي ، ف  تم   2020انتماءهم لقوات الدفاع الشعتر

ة جماعية بها عظام تخص   كردًيا   40العثور عل مقبر

تلك   عل  الحقوقيير   النشطاء  وأطلق   ،
ً
مجهوًل

 الحوادث مسم "قتل الحرب القذرة" 

 

كية الكرديات بنوع آخر من   اختصت السلطات البر

ي التنكيل، حيث تم إغالق ع 
ا من المالجر  التر ا كببر

ً
دد

تأوي النساء الفارين من العنف األشي، خاصة مع  

ي وباء كورونا، كما  قتلت  
امرأة كردية نتيجة    14تفشر

تعرضت   فيما  األشي،  لجروح    13للعنف  سيدة 

ح، وسجلت   ة نتيجة التعذيب المبر وإصابات خطبر

حالة انتحار لسيدات تعرضن    20البلديات الكردية  

سوا  رجال للعنف  يد  عل  أو  أقارب  هن  يد  عل  ء 

طة  .الشر

، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ووصفت

انتهاكات الجنود األتراك مدينة عفرين الكردية بانها 

ا 
ً
ووفق واالختطاف  القتل  بير   ما  جسمية  انتهاكات 

حقوق   جمعية  األول  لتقرير  أشهر  للستة  اإلنسان 

اعتقال  2020لعام   تم  بينهم    769،    16شخًصا 

واعتقال   الفكرية"،  "ميولهم  بسبب   
ً
  132طفًل

    638آخرين بينهم طفالن، كما تمت مداهمة  
ً
ًل مب  

ومحل عمل، كما  صدرت أحكام بالسجن وغرامات  

عل   سياسيون   121مختلفة  بينهم   ، شخًصا 

ي القطاع 
 العام. وصحفيون وموظفون ف 

سة   شر حملة  السلطة،  توليه  منذ  أردوغان،  يشن 

بدعوى  األكراد  من  السياسيير   خصومه  لتصفية 

بها  يتذرع  ي 
التر التهمة  اإلرهابية،  المنظمات  دعم 

 العتقال وإقالة معارضيه 

https://news.un.org/ar/story/2020/09/1061682
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مؤخرا   استهدفت  لهيبها،  يهدأ  لم  سة  شر هجمة 

المعارض،   الكردي  الديمقراطي  الشعوب  حزب 

اته بذات التهمة الجاهزة، أو  سواء عبر اعتقال قياد

عبر إقالة ممثلي الحزب عل رأس البلديات وتعيير  

كية شتر   عنهم ، وتمارس السلطات البر
ً
أوصياء بدًل

أنواع الضغوط عل الحزب وأعضائه، شملت إقالة  

مناصبهم  من  له  تابعير   منتخبير   بلديات  رؤساء 

ي مسلح"  تحت ذريعة "االنتماء لتنظيم إرهانر

ح ز  ح زب  محاولة  تجريد  والتنمية  العدالة  ب 

الشعوب الدميقراطي من قاعدته االنتخابية، وذلك 

وحزب   بينه  يساوي  خطاب  صياغة  خالل  من 

العامل الكردستاين؛ ما يتيح وصفه ب  "االرهاب"، أو  

خلفيته ٌ  بسبب   ، لإلسالم  بالمعادي   وسمه  حتر 

الماركسية  وأيديولوجيته اليسارية الحالية؛ وهو عار 

 لصحة. من ا

 

 

 

كي أردوغان، ذلك إل  
كية والرئيس البر أن األكراد يواجهون سلسلة من االضطهادات الالمتناهية عل يد الحكومة البر

جانب التنكيل بمقابرهم، واإلطاحة برؤساء البلديات االكراد ، ومحاولة القضاء عل حزب الشعوب الديمقراطي 
 الكردي. 

ي القضية الكردية . األمم المتحدة وموقفها من  ▪
 
 تركيا ف

ي ارتكبت 
ية التر ي المذابح البشر

 لتقضي الحقائق والتحقيق ف 
ً
أرسلت هيئة األمم المتحدة وهيئات دولية عديدة لجانا

ي المناطق الكردية  
ة مهمتها ولم تسمح لها بالتجوال ف  كية منعت هذه اللجان من مباشر ضد االكراد ولكن الحكومة البر

 .  حديث مع المواطنير  االكراد كما لم تمكنهم من ال

ة بير  تموز/يوليو  
ي تقرير عن الفبر

وكانون األول/ديسمبر   2015قالت مفوضية األمم المتحدة العليا لحقوق اإلنسان ف 
ي شنتها    2000إن نحو    2016

ق تركيا خالل العمليات األمنية التر ي شر شخص قتلوا وإن أحياء كاملة دمرت جنونر
ي شابها دمار 

ة لحقوق اإلنسان  الحكومة والتر  .هائل وانتهاكات خطبر
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كية أعلنت األمم المتحدة أن قوات األمن ي عملياتها ضد البر
ة" ف  منذ انتهاء العمل  األكراد ارتكبت "انتهاكات خطبر

ي صيف 
 .ألف شخص  500ألفا و 355، وقدرت عدد النازحير  بير  2015بوقف إطالق النار ف 

ي تقريرها األول حول الموضوع، أوردت مفوضية األمم المتحدة العليا لحقوق اإلنسان تفاصيل حول  
"أدلة عل  وف 

تموز/يوليو   بير   ارتكبت  اإلنسان  لحقوق  ة  خطبر أخرى  وانتهاكات  قتل  وجرائم  شامل  وكانون    2015دمار 
ق تركيا خالل عمليات أمنية نفذتها قوات األمن  2016األول/ديسمبر  ي جنوب شر

 ."الحكومية ف 

ا من عمل  يات القتل وانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان، إذ أشار التقرير إل  ووثق محققو األمم المتحدة عددا كببر
ات  "استخدام مفرط للقوة، وإل عمليات اغتيال واختفاء قشي وأعمال تعذيب"، ووقعت أشد االنتهاكات خالل فبر

ي ذلك الوقت 
ي فرضت لعدة أيام ف 

 .حظر التجول التر

المناط إل  المحققير   تركيا رفضت دخول  إن  التقرير  الشهر وقال  من  اعتبارا  المتحدة  األمم  تتلق  ولم  المعنية  ق 
كية بير  تموز/يوليو 

ي نفذتها القوات البر
ي أي رد رسمي عل مخاوفها. وتقول األمم المتحدة إن العمليات التر

الماض 
ي بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح بير     30شملت أكبر من    2016وأواخر    2015

  500و  350بلدة تم ف 
 .شخص غالبيتهم من األكرادألف 

ي تقريرها عل صور باألقمار االصطناعية لألمم المتحدة وعل مقابالت مع الضحايا وشهود 
واستندت المفوضية ف 

ق تركيا  .وأشهم ومعلومات من منظمة غبر حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه إل جنوب شر

ي شخص من بينهم  
شخص من سكان المنطقة "قتلوا   1200من قوات األمن و  عنرص   800وتابع التقرير أن نحو ألف 

ق تركيا ي جنوب شر
ي إطار عمليات أمنية ف 

 ."عل األرجح ف 

ي أعمال   1200وأوضح التقرير أن بير  الضحايا المدنيير  ال 
"هناك عدد غبر محدد منهم يمكن أن يكونوا قد شاركوا ف 

فرط للقوة، وإل عمليات اغتيال واختفاء قشي وأعمال سلمية ضد الحكومة". وأشار التقرير أيضا إل "استخدام م
 ."تعذيب

ي  
ي والتغيبر الديموغراف 

كي بممارسة جرائم التطهبر العرفر
ي سوريا الجيش البر

تتهم تقارير األمم المتحدة وكذلك األكراد ف 
ي 
ي تسيطر عليها تركيا بواسطة قواتها والميليشيات المتحالفة معها، التر

ي منطقة "عفرين"، التر
 اتهمها تقرير أممي  ف 

ي عفرين، وسط تهديدات متكررة من أنقرة بشن عملية واسعة ضد األكراد 
قبل أسبوعير  بممارسة "جرائم الحرب" ف 

ي الشمال السوري. 
 ف 

▪  .  ممارسات تركيا ضد القانون الدولي

https://www.france24.com/ar/20170114-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/20161212-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20161121-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 لميثاق األمم المتحدة ولقواعد  
ً
 سافرا

ً
ي سوريا انتهاكا

كّية ف  ،تعد الممارسات البر يمتلك مجلس األمن  القانون الدولي
 له أن يصدر قرارات رصيحة إل  

ً
كية من الناحية القانونية والسياسية، وأيضا آليات عديدة، منها إدانة الترصفات البر

 مسؤولية 
ً
تركيا لسحب قواتها، والقرارات الصادرة عن مجلس األمن إذا ما صدرت تحت هذه البنود فهناك أيضا

ار بالمدنيير  أو الدول ومرافقهادولية عل تركيا ح  .يال تدخلها، إذا ما ترتب عل هذا الدخل أي أرص 

 آليات قانونية تملكها سوريا 
ً
ي ذات الوقت أمامنا أيضا

، وف  نحن أمام انتهاكات تركية صارخة لمبادئ القانون الدولي
العربية باعتبارها منظمة إقليمية للتصدي لهذه االنتهاكات، كما نملك عل الصعيد اإلقليمي اللجوء لجامعة الدول  

ة، ويمكنها أن تدعم  ف بها كظهبر مساند للحقوق العربية أمام المحافل الدولية، الجامعة تمتلك أدوات كثبر
معبر

ي التصدي للهيمنة 
ي هذا الشأن بموجب ميثاق الجامعة واألمم المتحدة، وبالتالي هي ورقة مهمة ف 

المطالب السورية ف 
كية والغطرسة  كية عل سورياالبر  ."البر

، وقصف ي
، وهي  وحدات حماية الشعب حرص األتراك عل إحباط المحاوالت الرامية إل تعزيز الحكم الكردستان 

ي روج آفا، بل وصل األمر إل حدميليشيات كردي 
الذي أنىه آمال توحيد الكانتونات  العسكري المسلح    الغزو  ة ف 

 الكردية عل طول الحدود السورية. 

ي ا
ي تركيا إل وقف قصف األراض  لسورية، واالمتناع عن مزيد من تعقيد جهود القوى الدولية دعا االتحاد األورونر

 الرامية لوقف األعمال العدائية. 

ي سوريا. 
 وحثت األمم المتحدة تركيا عل االمتثال للقانون الدولي ف 

شبر 
ُ
اإلنسان ت ترتكبها  جماعات حقوق  ي 

التر االنتهاكات  ي 
ف  للتحقيقات   ، إل حٍد كببر كية، 

البر السلطات  عرقلة  إل 
ر، تم ي سبر 

ي تقديم   تجريف قوات األمن. وف 
ي شهدت أسوأ قتال، لتدفن األدلة، ويدفن معها أي أمٍل ف 

المنطقة التر
ي االنتهاكات المزعومير  إل العدالة  .مرتكتر

 النتائج 

ي بحق الكرد   ➢
ي عهدهم العثمان 

كي مع كمال أتاتورك،  رائم إبادة جماعية  ج  مارس األتراك ف 
ي الكيان البر

وتكررها ف 
ي منطقة ديرسم وكانت ضحيتها أكبر من  

ي أرتكتب ف 
ي الثالثينيات وقبل ذلك تصفية    125والمجازر التر

ألف ف 
ي أواسط  

مئات القرى واالف الثوار أثناء ثورة شيخ سعيد، باإلضافة إل مجازر بحق األرمن والشيان والكرد ف 
كيا . ا ي المنطقة الكردية ببر

ي ف 
 لعقد الثان 

أحد  ➢ ي 
ف  الكرد  من  األشخاص  ات  عشر رفات  تحوي  كية  البر ماردين  والية  ي 

ف  جماعية  ة  مقبر عل  العثور  تم 
هناك  وكانت  الكردي،  الشعب  بحق  العرقية  التصفية  من  سلسلة   " التسعينات:  ي 

ف  تركيا  الكهوفشهدت 
ير  الكرد، نفذتها حركة أنكركون والحركة القومية العنرصية، والدولة اختطافات بالمئات بير  الناشطير  والسياسي 

ي ارتكاب الجرائم بحق الكرد"
كية، وأستمرت هذه المجموعات العنرصية المتطرفة ف   العميقة البر

http://thekurdishproject.org/history-and-culture/kurdish-nationalism/peoples-protection-units-ypg/
http://www.hurriyet.com.tr/firat-kalkani-bitmistir-40411322
https://www.amnesty.org/ar/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
https://www.hrw.org/news/2016/07/11/turkey-state-blocks-probes-southeast-killings
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ي عام  ➢
ي تركيا، ثم   1978ف 

، الذي نادى بتأسيس دولة مستقلة ف  ي
أسس عبد هللا أوجالن حزب العمال الكردستان 

، قتل أكبر من    بدأ الحزب ألف شخص وتم   40الرصاع المسلح بعد ست سنوات من تأسيسه. ومنذ ذلك الحير 
 .آالف قرية وتهجبر سكانها إل غرب تركيا 3تدمبر أكبر من 

ضد  ➢ الجرائم  مصاف  ي 
ف  يدخل  ما  وهو  واإلبادة،  والقتل  بالقمع  بعينهم  األكراد  استهداف  )أردوغان(  د  تعمَّ

ي تستوجب  
التر ة  ة اإلنسانيَّ العنارص اإلرهابيَّ  عن تسهيل مرور 

ً
الوقت، فضال ي ال تسقط بمرور 

التر المحاسبة، 
والُمقاتلير  األجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إل دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة االستقرار بها، 

ي محاولة لتحقيق أغراضه و 
وي    ج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام اإلرهاب ف  ع  والبر ي التوسُّ

أحالمه الزائفة ف 
 وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده". 

 دعم اإلرهاب  ➢
ً
 من هذا المنطلق "قيام المجتمع الدولي بمحاسبة أردوغان عل جميع جرائمه، خصوصا

يتعير 
 عن جر 

ً
، وتوفبر المالذ اآلمن لهم، بالمخالفة لقرارات مجلس األمن، فضال ائمه وإمداده بالسالح وإيواء اإلرهابيير 

 ضد شعبه واألكراد". 

ي التعامل مع المسألة الكردية  ➢
 المقاربة العسكرية األمنية هي األسلوب الوحيد ف 

ي البيئة اإلقليمية  ➢
أما التحدي المستقبلي للحركة الكردية فانه تتعلق بشأن مدى تأثبر التطورات المستقبلية ف 

ي عملية التفاوض
ي سوريا وإيران ف 

ي ذلك الوضع الكردي ف 
مع تركيا، آخذين بعير  االعتبار طبيعة منظومة   بما ف 

ي سوريا والعراق وإيران، والوالء لعبدهللا أوجالن. 
ي العابر للحدود، والمجموعات التابعة لها ف 

 المجتمع الكردستان 

 الخاتمة  

ي شمال  
ي الحروب ف 

ي هذه المرحلة، فىهي لن تستطيع أن تستمر ف 
العراق وسوريا يبدو أن تركيا منهكة واستسلمت ف 

المشاري    ع  لهذه  المالي  التمويل  ها،  وغبر وأرمينيا،  والسعودية  مرص  وضد  اللبنانية  وطرابلس  الليبية  وطرابلس 

، والخسائر الداخلية تزايدت 
ً
ا  العسكرية المجنونة المكلفة تناقص كثبر

ي  
ي وصهر كل هذه المكونات وإقصاء كان تاري    خ تركيا الحديث هو تاري    خ من ممارسة إنكار التنوع القومي والديت 

والثقاف 

أسس ومبادئ أتاتورك، فكان    كل من يدافع عن ما سبق تحت شعار العلمانية والتحديث والعرصنة والحفاظ عل

 تاري    خ تركيا سلسلة من االنقالبات العسكرية 

ام الوحدات العسكرية اتسمت بقدر متفاقم من البشاعة، سيما عل صعيد تدمبر القرى الكردية وتهجبر سكانها وقي

كية الخاصة بقتل المشبوهير  من األكراد بال محاكمة
 البر

أردوغان  تواجه  ي 
التر التحديات  أكبر  أحد  يمثالن  االقتصادية،  األزمة  جانب  إل  المعارضة  وحدة  أصبحت  لقد 

 .لالحتفاظ بالسلطة 
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 إل    30ومع فقدان حوالي  
ً
ي الرصاع الدائر بير  ترك   40ألفا

 لحياتهم ف 
ً
، فإنها بال شك  1984األكراد منذ عام  و يا  ألفا

ي تاري    خ الجمهورية ، و 
وا علي الهجرة الجامعية   واحدة من أكبر وصمات العار ف  تؤكد االحصائيات ان عدد من اجبر

ي حوالي المليون نسمة عالوة علي من قتلوا بيد االتراك او ماتوا بسبب المرض وكبر السن او الظروف 
من كردستان ف 

 قاسية. المناخية ال

ة للهروب من خاللها لألمام،  ، ولديه منهجيَّ
ً
ي شؤون البالد األخرى بات ملحوظا

إرصار رئيس تركيا عل التدخل ف 

ق األوسط أو ينشر البارود    "أن أردوغان ُيشعل الحريق بالشر
ً
كي المتفاقم"، مؤكدا

 عل الوضع الداخلي البر
والتسبر

ي عموم الشر 
وع مدمر ف  ة تحقيق مشر ة الجديدة". فيه بغيَّ  ق الذي بات بالمعروف بالعثمانيَّ

من   أكبر  المتحدة عن حقوق    20يوجد  باألمم  يتحدث  الذي  أردوغان  ة  الطاغيَّ يعانون تحت حكم  مليون كردي 

كي والمعارضير  واألكراد خالل ما يقارب 
 لعموم الشعب البر

ً
 وسحقا

ً
كي "يمارس قمعا

 أن الرئيس البر
ً
اإلنسان"، مؤكدا

ة من معلمه نجم الدين أربكان، ثم حليفه فتح هللا غولن، ثم أصدقائه  عقدين، وحتر   قمعه طال المقربير  منه، بدايَّ

ي حزبه". 
 المقربير  ف 

، ويرجع ذلك  ي
ي وتترصف بشكل عدوان  اتيجر اجع عل الصعيد االسبر يبدو أن تركيا محارصة من جميع الجوانب وتبر

ي معظمه إل عدم وجود خيارات أخرى، عل أمل فرض
 من تحقيق أي   ف 

ً
إعادة تشكيل القوى وبناء النفوذ، بدال

 هدف محدد. 

ي نهايته .    
ي مسار خاش هدفه إبادة الشعب الكردي، لكن ربما يصبح األكراد السبب الرئيشي ف 

 يسبر أردوغان ف 

 المراجع  

ي ، أكراد تركيا ، دار ناراس للنشر  ، كردستان  ▪
 84، ص 2012إبراهيم الدقوافر

 . 29، ص 2001الدين ، األكراد تاري    خ شعب ، الدارالوطنية للثقافة ، أحمد تاج  ▪

البيضاء ▪ الدار   ، ي العرنر ي 
الثقاف  المركز  المعارصة،  تركيا  تاري    خ  بوزرسالن،  الثانية   -حميد  الطبعة  المغرب، 

 ، 38م، ص2010

، القاهرة، ▪ ي تركيا، مكتبة مدبولي
 253م، ص2002خليل حامد محمود عيش، القضية الكردية ف 

ي تركيا من أتاتورك إل أردوغان، مجلة الوحدة اإلسالمية، العدد  خو  ▪
، القضية الكردية ف  ، كانون  133رشيد دلي

 م 2012األول/ ديسمبر 

ي تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة، مركز  ▪
عقيل سعيد محفوض، جدليات المجتمع والدولة ف 
 ، ي اتجية، أبو ظتر

 .78م، ص2008اإلمارات للدراسات والبحوث االسبر
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ي للبحوث والدراسات ،  ▪  2012عقيل محفوض ، كيف تتعامل تركيا والمسألة الكردية ، المركز العرنر

مكتبة  ▪ ون،  ناشر للعلوم  العربية  الدار  الخارج،   ورهانات  الداخل  تحديات  بير   تركيا   : عبدالعاطي محمد 
،  .97م، ص 2010مدبولي

ا  ▪ العرص  ي 
ف  الكردية  الحركة  وآخرون،  محويان،  طشاكر،   ، والنشر للطباعة  آراس  دار  أربيل:    3لحديث. 

 .120،138م، ص2013،

ي التأثبر عل النظام السياسي )حالة األكراد( ، رسالة دكتوراة ،   ▪
مسألة االقليات ف  كالليش تسعديت : تأثبر

 . 2015جامعة مولودي معمري 

ي ظل حزب العدالة والتنمية ، مركز    ▪
ي تركيا ف 

المسبار للدراسات والبحوث،  محمد نور الدين، األقليات ف 
اير  .270م، ص2013شباط/ فبر

العربية   ▪ العالقات  ي 
ف  "المياه  علي حرج،  ي  تحديات    –ناجر وتركيا:  العرب   ، مؤلفير  مجموعة   : ي

ف  كية"،  البر
ي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة،    ورهانات المستقبل، )المركز العرنر

  –  375(، ص  2012الحارص 
422. 

ي الحدود العربية  ناظم يونس عثمان، " ▪
:   –األكراد عل طرف  ي

كية: التداعيات السياسية واالجتماعية"، ف  البر
ي لألبحاث ودراسة  العرنر )المركز  المستقبل،   ورهانات 

العرب وتركيا: تحديات الحارص   ، مجموعة مؤلفير 
 . 200  – 179(، ص 2012السياسات، الدوحة، 


