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المقاربة الجديدة للقضية الكردية في تركيا
The New Approach to the Kurdish Issue in Turkey
بعد ســنوات من رعاية الدولة التركية للتســوية السياســية مع األكراد عبر التفاوض مع حزب
 عندما،2015  تخلت الحكومة نهائ ًيا عن هذه السياســة منذ منتصــف،العمــال الكردســتاني
"المحا ِور" الكردي
عــادت الحرب
ً
ُ  تكريس فكــرة غياب، أو ًلا: وتتضمن مقاربتها الجديدة.مجــددا
، خوض مواجهة عســكرية شــاملة ضد حزب العمال الكردستاني، ثان ًيا.الجاد في إيجاد الحل
ً .وإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي
 االنفتاح على أحزاب وحركات كردية أخرى أم ًلا أن،ثالثا
ّ ُت
 وقد حققت. وأن تعزز كذلــك مكانة المحافظيــن األكراد ونفوذهــم،مثــل األكــراد مســتقب ًلا
ً  لكنهما يواجهان تحديات واقعية،الحكومة وحزب العدالة والتنمية إنجازات
 وتســعى.أيضا
 هل يمكن إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي أو: منها،هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤالت
ً
ً
واســعة مــن األكراد؟ وهل
شــريحة
 أم أنه ســيبقى يمثل،إفقــاده تمثيلــه البرلماني مســتقب ًلا
تكفي القاعدة االنتخابية لحزب العدالة والتنمية واألحزاب الكردية األخرى بمحافظات جنوب
ً شرق تركيا إلضعاف حزب الشعوب الديمقراطي؟ وهل هي كافية
أيضا لجعل هذه األحزاب
ُت
ّ
شــكل أكثريــة يمكنها التحاور باســم األكراد وحل قضيتهم؟ وما مــدى واقعية هذه المقاربة
وما نتائجها حتى اآلن؟
، حزب العمال الكردســتاني، حزب الشــعوب الديمقراطي، األكراد، تركيا:كلمات مفتاحية
.المحا ِور الكردي
ُ
Following a return to armed conflict, the Turkish authorities abandoned, in 2015,
a policy of political reconciliation with the Kurdistan Workers' Party (PKK). The
new approach is based on, first, the idea that no capable Kurdish negotiating
partner exists for the Ankara authorities to negotiate with. Secondly, it is based
on a full-scale military confrontation against the PKK and on weakening the
Democratic Peoples' Party (HDP) through a variety of means. Thirdly, the new
approach is based on an openness to alternative Kurdish groups to represent the
Kurds in the future and is also based on strengthening the Kurdish conservatives.
Despite the achievements of the AKP and the incumbent government in this
regard, they continue to face on-the-ground challenges. This paper seeks to answer
a set of questions: Can the HDP be weakened or lost in future parliamentary
representation, or will it still represent a large segment of Kurds? Would support
for the AKP's Kurdish allies be enough to allow them to negotiate on behalf of
Turkey's Kurdish population? How feasible is the AKP government's present
approach and how successful is it?
Keywords: Turkey, Kurds, Peoples Democratic Party, Kurdish Workers Party,
Kurdish interlocutor.
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مقدمة
بعد سنوات من رعاية الدولة الرتكية للتسوية السياسية مع األكراد
عرب التفاوض مع حزب العامل الكردستاين ،تخلت الحكومة نهائ ًيا عن
هذه السياسة منذ منتصف عام  ،2015بعد أن عادت الحرب مجد ًدا
بينهام .ونتيجة لذلك ،بادرت إىل الرتكيز عىل نهج جديد يختلف عن
املبادرات السابقة كلها.
شامل؛ وذلك من خالل ثالث مقاربات:
لقد بدأت الحكومة الرتكية نه ًجا ً
األوىل ،تكريس فكرة غياب "امل ُحاوِر" الكردي الذي يتمتع بصدقية
وينشد السالم ويدين العنف ،ما يعني التخيل عن فكرة العودة إىل
حزب الشعوب الدميقراطي والعامل الكردستاين .والثانية،
التفاوض مع َ
اتباع مواجهة عسكرية وأمنية شاملة تجاه حزب العامل الكردستاين،
واعتامد نهج صارم إزاء حزب الشعوب الدميقراطي ،ألنها تراه ذرا ًعا
سياسية لألول .والثالثة ،االنفتاح عىل األحزاب والحركات الكردية
األخرى سواء املؤيدة للحزب الحاكم أو املعارضة له .وقد اتخذ الخيار
منحى عمل ًيا مبحاولة حزب العدالة والتنمية وحكومته إيجاد
األخري
ً
بديل كردي من خالل إجراءات وسياسات عديدة ،منها :تفعيل نشاط
األعضاء األكراد يف الحزب الحاكم لزيادة متثيل الحزب يف محافظات
جنوب رشق البالد ،والتنافس مع األحزاب األخرى عىل املحافظني
األكـراد املتدينني ،وتشجيع االندماجات والتكتالت بني األحزاب
الكردية القامئة التي يجمع بينها تصو ُر حل القضية الكردية يف إطار
الدولة الرتكية ،والتي ترفض أسلوب حزب العامل الكردستاين وتنافس
حزب الشعوب الدميقراطي.
ويدعم موقف الحكومة ،أن الزخم الذي اكتسبه حزب الشعوب
الدميقراطي يف انتخابات حزيران /يونيو  2015قد شهد تراج ًعا،
وظهر ذلك يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015ثم تجىل بصورة
أوضح مع تزايد انتقادات األحزاب والحركات الكردية واليسار الرتيك
له ،ومحاوالت أحزاب كردية صغرية االندماج لتشكيل كتلٍ أكرب،
فضل عن سعي حزب العدالة
ومحاوالت أخرى ملنافسة ذلك الحزبً ،
والتنمية لتعزيز قاعدته االنتخابية يف مناطق جنوب رشق البالد من
خالل كوادره الكردية ،وتوسيع املشاريع الحكومية التنموية يف تلك
املناطق .كام يسعى الحزب الحاكم عرب املقاربة الجديدة الستقطاب
املحافظني اإلسالميني األكراد؛ مثل حزب الدعوة الحرة "هدى بار"،
وحركة أزادي ،وجامعة "مدرسة الزهراء" ،ولتشجيع األحزاب الكردية
الصغرية من أجل زيادة تأثريها ،أو تشجيع االندماجات والتكتالت
بني األحـزاب القامئة مثل الحزب الدميقراطي الكردستاين-الرتيك،
وحزب املشاركة الدميقراطية ،وحزب الحرية الكردي ،وحزب الحقوق
والحريات "حق" ،وحزب الحرية واالشرتاكية ،والحزب الكردستاين.

ومع أن جهود الحكومة الرتكية وحزب العدالة والتنمية مستمرة يف
هذا الشأن ،فإنها تواجه تحديات عديدة ،منها صغر حجم األحزاب
الكردية األخرى وعدم متثيلها يف الربملان ،وإثبات حزب الشعوب
الدميقراطي قوته نفسها تقريبًا بعد احتفاظه بتمثيله يف الربملان إثر
االنتخابات الرئاسية والترشيعية األخرية يف حزيران /يونيو .2018
تسعى هذه الورقة لإلجابة عن تساؤالت مهمة منها :هل تساهم
هذه املبادرة ،يف حال نجاحها ،يف وقف الحرب متا ًما ولجم حزب
العامل الكردستاين؟ وهل ميكن إضعاف حزب الشعوب الدميقراطي
أو إفقاده متثيله الربملاين يف املستقبل ،أم أنه سيبقى ميثل رشيح ًة
واسع ًة من األكراد؟ وهل تكفي القاعدة االنتخابية لحزب العدالة
والتنمية واألحزاب الكردية األخرى مبحافظات جنوب رشق تركيا
إلضعاف حزب الشعوب الدميقراطي؟ وهل هي كافية أيضً ا لجعل
هذه األحـزاب ت ُشكّل أكرثية ميكنها التحاور باسم األكـراد وحل
قضيتهم؟ وما مدى واقعية هذه املقاربة وما نتائجها حتى اآلن؟

أو ًلا :خلفيات المقاربة الجديدة
لألكراد في تركيا
تتميز حكومات حزب العدالة والتنمية من غريها من الحكومات
الرتكية املتعاقبة منذ تأسيس الجمهورية باعرتافها بوجود "قضية
كردية" يف البالد .فقد استخدم رئيس الوزراء يف عام  ،2005رجب
طيب أردوغان [الرئيس الحايل] ،تعبري "املسألة الكردية" ،الذي كان
يُعد من تابوهات السياسة الرسمية .كام اعرتفت الحكومة بالحقوق
اإلثنية لألكراد ،مثل السامح قانون ًيا بتدريس اللغة الكردية ،وتخصيص
صفوف اختيارية لها ،وتدشني قناة خاصة بها عىل التلفزيون الرسمي.
ونتيجة للسياسة التصالحية ،سعت الحكومة للبدء بـ "عملية الحل"
إليجاد تسوية نهائية تفيض إىل "الحقوق املتساوية" يف الدولة الرتكية.
لذلك ،بدأت يف عام  2009محادثات مع حزب العامل الكردستاين
أسفرت عن دعوة زعيمه عبد الله أوجالن إىل التخيل الدائم عن
السالح يف آذار /مارس  .2013وقد استمرت عملية التفاوض حتى
متوز /يوليو  2015عندما انهارت إثر تفجريات تنظيم الدولة اإلسالمية
"داعش" يف مدينة سوروج ،التي استهدفت تجم ًعا لألكراد((( .لذلك،
عاد حزب العامل الكردستاين إىل شن هجامت يف املدن الرتكية؛ ما
أنهى املحادثات متا ًما.
وقد تزامن انهيار العملية السلمية مع مرحلة سياسية صعبة واجهها
حزب العدالة والتنمية ،إذ حدث متغريان جوهريان:
1 Mustafa Akyol, "How Turkey's AKP undid its legacy on 'Kurdish
question'," Al-Monitor, October 31, 2016, at: http://bit.ly/2eh5Rfq
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ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

1.1وصول حزب كردي ألول مرة يف تاريخ الجمهورية إىل الربملان،
بعد تجاوزه العتبة الربملانية ( .)%10وتكمن املشكلة بالنسبة
إىل حزب العدالة والتنمية يف نوعية حزب الشعوب الدميقراطي
الذي تجاوز هذه النسبة ،والذي يعد من أشد معارضيه.

وقد بدأت هذه السياسة تتبلور فعل ًيا مع تعيني حكومة بن عيل
عبت عن أ ّن حل القضية الكردية
يلدرم يف أيار /مايو 2016؛ إذ ّ
سيكون من دون التعاون مع حزب العامل الكردستاين وذراعه
السياسية حزب الشعوب الدميقراطي(((ُ ،املمثَّل يف الربملان.

2.2حرمان حزب العدالة والتنمية ألول مرة من تحقيق األغلبية
الربملانية التي متكّنه من تشكيل الحكومة مبفرده ،واضطراره
إىل االئتالف؛ ما يجربه عىل تقديم تنازالت .وقد يؤدي
ذلك إىل حرمان الحزب من التمتع بحرية الحركة وصعوبة
صياغة القوانني أو إقرارها وعرقلة املشاريع التي ينفذها.
ولذلك ،سعى أردوغان للرتكيز عىل النظام الرئايس من أجل
فعل من خالل االستفتاء
تجاوز هذه املعضلة ،وهو ما تم ً
عىل التعديالت الدستورية التي أقرت النظام الرئايس يف
نيسان /أبريل .2017
ونتيجة لهذين املتغريين ،وتفاقم الوضع األمني ،بدأت حكومة بن
عيل يلدرم يف عام  2016سياس ًة جديد ًة وشامل ًة إزاء القضية الكردية؛
وذلك من خالل ثالث مقاربات:

كام أكد وزير الزراعة واألغذية فاروق جاليك ،يف ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2016أ ّن "تركيا يف حاجة إىل أح ـزاب بديلة محافظة
ودميقراطية اجتامعية ،أو حتى سياسية إثنية ،بسبب خسارة حزب
الشعوب الدميقراطي فرصته يف أن يبعد نفسه عن اإلرهاب أو أن
يخدم كمحاور من أجل الحل الدميقراطي للقضية الكردية" .ودعا
املواطنني األكراد إىل تأسيس أحزاب منافسة بقوله" :ستظهر منظامت
سياسية بديلة يف مواجهة أي نوع من الضغوط .ليس واح ًدا فقط
ولكن عدة أحزاب جديدة"(((.

1.1األوىل ،تكريس فكرة غياب "امل ُحاوِر" الكردي الذي يتمتع
بصدقية وينشد السالم؛ ما يعني التخيل عن فكرة التفاوض مع
حزيب الشعوب الدميقراطي والعامل الكردستاين.
2.2الثانية ،اتباع مواجه ٍة عسكرية وأمنية شاملة تجاه حزب العامل
الكردستاين ،ونه ٍج صارمٍ لتقويض حزب الشعوب الدميقراطي.
3.3الثالثة ،االنفتاح عىل األحزاب والحركات الكردية األخرى التي
تنبذ العنف ،وتسعى لحل القضية الكردية يف نطاق "الحقوق
املتساوية" داخل الدولة الرتكية وخلق بديل كردي من خاللها.
بالنسبة إىل املقاربة األوىل ،فإنها اتخذت من َط حمل ٍة إعالمية،
استهدفت زعزعة التفكري السائد حول وجود طرفني يف معادلة
التفاوض؛ أي الحكومة وحزب العامل الكردستاين أو الحزب السيايس
الذي يتعاطف معه .ورشعت يف الحديث عن انتهاء عهد الطرف
الثاين ،ووجود بدائل كردية ستحل محله.
وقــد بـــدأت اإلشــــارات إىل هــذه السياسة بعد انتخابات
ترشين الثاين /نوفمرب 2015؛ إذ أشار إتيان محجوبيان ،مستشار
رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ،إىل أنه "سيتم تحييد حزب
الشعوب الدميقراطي عن قضية الحل ،التي ستشهد انتعاشً ا بعد
إنشاء تشكيالت سياسية جديدة وآليات تفاوضية جديدة"(((.
2 Zülfikar Doğan, "Will there be a 'Kurdish AKP' in Turkey?" Al-Monitor,
November 27, 2015, at: http://bit.ly/2iybddu

كام أكدت بعض الصحف املقربة من الحكومة ،مثل صحيفة صباح ،أن
الحكومة تع ّول عىل االنقسام بني السياسيني األكراد املعتدلني واملحافظني
واليساريني يف حزب الشعوب الدميقراطي((( .وص ّعد رئيس تحرير
صحيفة يني شفق ،إبراهيم كاراغول ،ضد الحزبني الكرديني الرئيسيني
عرب ربطهام بأجندات خارجية ترض بأمن تركيا ،فقال" :ال ميكن التعامل
مع الحزبني الكرديني كمحاور يف عملية التسوية يف ضوء أنهام أصبحا
طالئع حرب دولية عىل تركيا" ،وخلص إىل النتيجة نفسها برضورة
"إنشاء أحزاب جديدة وآليات متثيل جديدة [لألكراد]"(((.
ويبدو أن هذه الحملة نجحت يف "زعزعة" املقولة السائدة املتمثّلة
بأن هذين الحزبني هام فقط من يتحدث باسم األكراد ويفاوض
باسمهم ،إذ وصل التشكيك يف هذه املقولة إىل األكراد أنفسهم ،سواء
املوالني لحزب العدالة والتنمية أو بعض املنتمني إىل حزب الشعوب
الدميقراطي نفسه .فقد اعترب الربملاين الكردي ،أورهان مري أوغلو،
العضو يف حزب العدالة والتنمية ،أن هذه مرحلة جديدة لن يكون
فيها محادثات مع حزيب العامل الكردستاين أو الشعوب الدميقراطي،
عىل عكس السياسات املتبعة يف السنتني األخريتني .فالحوار سوف
يكون اآلن مع جميع طبقات السكان األكراد((( .أما ألتان تان ،نائب
رئيس حزب الشعوب الدميقراطي ،فقد قال" :إننا عىل مفرتق طرق
3 Abbas Djavadi, "No More Talks With the PKK?" Radio Free Europe, May
30, 2016, at: http://bit.ly/2jkY2cH
4 "Minister says alternative conservative Kurdish parties needed in
Turkey," Turkish Minute, November 18, 2016, at: http://bit.ly/2jtBTvD
5 Ali Murat Yel, "Many Kurds in Turkey are conservative and religious,
"which is why they do not support the PKK and its political wing, the HDP,
Daily Sabah, June 21, 2016, at: http://bit.ly/2jGWwBG
6 Doğan.
7 Djavadi.
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يف السياسة الكردية ،وإذا مل تتغري عقلية الحرب وإذا استمر خطاب
االنقسام اليساري واالجتامعي والعلامين ،فإن األكراد قد يواجهون
تطورات معقدة"(((.

ثان ًيا :إضعاف حزب الشعوب
الديمقراطي
يعد حزب الشعوب الدميقراطي وريثًا لحزب السالم والدميقراطية
الكردي منذ عام  ،2013والذي كان الحزب الرئيس املمثل لألكراد يف
قبول عىل
تركيا؛ فقد ُص ّمم الحزب الجديد ليكون أوسع نطاقًا وأكرث ً
مستوى تركيا كلها.
وكانت فكرة تأسيسه كحزب وطني عىل مستوى تركيا ،ولكنه كردي يف
جوهره ،إحدى أفكار عبد الله أوجالن .فبناء عىل اقرتاح أوجالن ،تم
تشكيل مؤمتر يف ترشين األول /أكتوبر  2011من اليساريني األتراك،
والناشطني البيئيني ،وناشطي حقوق املرأة ،واألقليات مبن فيها العلويون
األتراك ،واليساريون األكراد ،نظ ًرا إىل التاريخ الطويل من التعاون
بني اليسار والحركة الكردية يف تركيا .وبعد أقل من سنة ،أي يف آب/
أغسطس  ،2012تم تأسيس حزب الشعوب الدميقراطي رسم ًيا.
زخم فور تأسيسه بسبب بدء مرحلة جادة من
واكتسب الحزب ً
املحادثات بني الحكومة وحزب العامل الكردستاين ،ودخل اتفاق وقف
إطالق النار حيز التنفيذ يف عام  .2013وكان هدف مرشوع الحزب
 بحسب رئيسه السابق أرطغرل كوركتشو  -هو "تجميع جامعاتاملعارضة املختلفة لتشكيل كتلة كبرية منها" .كام اقرتح أوجالن تعيني
زعيم للحزب ،مع أنه تريك القومية .ولكن ،الحقًا،
اليساري كوركتشو ً
أظهر الحزب حاجته إىل زعيم كردي رصيح ،من أجل الحصول عىل
تأييد األكراد ،فتن ّحى كوركتشو ملصلحة صالح الدين دميرتاش(((.
وقد استهدف الحزب تخطّي عتبة الـــ  %10لدخول الربملان(،((1
وهو ما حدث بالفعل يف انتخابات حزيران /يونيو  ،2015فحصل
?8 Fehim Taştekin, Could an alternative Kurdish party succeed in Turkey
June 27, 2016, at: https://goo.gl/Ub63tV
9 Tom Stevenson, "The rise and near fall of Turkey's pro-Kurdish
HDP," Middle East Eye, February 16, 2016, at: http://bit.ly/2k1Os1C; Asli
Aydintabas, "Kurds Shaping Turkey's Political Map," The Washington
Institute, Policy Watch, no. 2413, April 23, 2015, at: http://bit.ly/2iLjOaW
مل يكن أرطغرل كوركتشو ،أول رئيس لحزب الشعوب الدميقراطي والزعيم الفخري الحايل
للحزب ،ناشطًا كرديًا ،بل هو تريك وأحد الثوار اليساريني من حركة احتجاج  .1968وباعتباره
الرئيس السابق لحركة الشباب اليسارية الراديكالية "ديف جنك" ،صدر حكم بإعدامه يف عام
فنيي من حلف شامل األطليس "الناتو" ،واتخاذهام رهينتني
 ،1972لدوره يف مؤامرة خطف ّ
للمساومة عىل إفراج رفاقه الثوريني ،وخُففت عقوبته إىل  14عا ًما يف السجن.
10 Stevenson; Aydintabas.
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عىل نسبة  %13و 80مقع ًدا .وأ ّدت عملية السالم مع حزب العامل
الكردستاين إىل تعزيز رشعية حزب الشعوب الدميقراطي لدى العديد
من األتراك ،وكذلك لدى تيار واسع من األكراد ،مبن فيهم املحافظون
املتدينون ،الذين طاملا شعروا بالنفور من أساليب العنف التي اتبعها
حزب العامل الكردستاين ،أو وجدوا حزبًا كرديًا عريضً ا يجمع أطيافًا
مهم بعد
دعم ً
مختلفة ،ومن ث ّم ميكنه متثيلهم .كام حاز الحزب ً
احتجاجات حديقة "غيزي بارك" يف عام  ،2013إذ ص ّور نفسه عىل
أنّه املعقل الجديد للمشاعر املعادية لحزب العدالة والتنمية(.((1
ولكن ،بعد أن بلغ حزب الشعوب الدميقراطي أوج قوته ،رسعان ما
بدأت تلوح إشارات ضعفه ،فخالل نحو خمسة أشهر فقط خرس نحو
مليونٍ من أصواته االنتخابية ،وفقد  21مقع ًدا برملانيًا ،واقرتب من
فقدان عتبة الدخول إىل الربملان ،حيث انخفضت نسبته إىل .%10.7
وت ُعزى هذه الخسارة الرسيعة إىل عوامل عديدة ،منها:
1.1فشل محادثات السالم املتعلقة بالقضية الكردية ،التي ألقى كل
طرف فيها اللوم عىل اآلخر؛ ففي حني تذهب الحكومة إىل أن
لم
األكراد زادوا مطالباتهم التي تضمنت مناطق منفصلة ،و َع ً
منفصل ،وقو ًة أمنية ،فإن الطرف الكردي يرى أن الحكومة مل
ً
(((1
تكن جادة يف دفع استحقاقات عملية السالم كاملة .
2.2عودة حزب العامل الكردستاين إىل الحرب بعد تفجريات تنظيم
الدولة يف مدينة سوروج؛ فقد اتهم الحكومة الرتكية بالتهاون مع
التنظيم أو مساندته ،وبخاصة إبان عملية عني العرب /كوباين.
وانطالقًا من ذلك ،شعر املحافظون األكراد أن حزب الشعوب
الدميقراطي يخضع إىل حد كبري لحزب العامل الكردستاين،
فهو ال يدين عنفه وال يستطيع تحقيق تقدم يف عملية السالم
الداخيل من دونه ،ويعتقد بعضهم أنه متوافق معه يف إفشال
هذه العملية(.((1
3.3مخاوف األكراد من العودة إىل االضطراب األمني واملعييش
الذي شهدته فرتة التسعينيات؛ فقد أيدت األغلبية الساحقة
لألكراد برنامج حزب الشعوب الدميقراطي يف انتخابات
حزيران /يونيو  2015إلعطاء فرصة ما لتحقيق السالم ووقف
إطالق النار بصورة دامئــة .ولكن مع عودة االشتباكات يف
مناطقهم ،وبعد إعالن الحكومة مجد ًدا الحرب عىل حزب
العامل الكردستاين وداعميه ،عــادت أجــواء التسعينيات،
11 Aydintabas.
12 Djavadi.
" 13هل ميكن حدوث تغيري يف أصوات املحافظني األكراد؟" ،ترك برس،2015/10/7 ،
شوهد يف  ،2018/7/25يفhttp://www.turkpress.co/node/13411 :
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وأدت خيبة األمل هذه إىل عودة كثري من الناخبني األكراد
أمل يف استعادة النظام
املحافظني إىل حزب العدالة والتنمية ً
العام واالستقرار(.((1
4.4محاولة حــزب العدالة والتنمية تجريد حــزب الشعوب
الدميقراطي من قاعدته االنتخابية ،وذلك من خالل صياغة
خطاب يساوي بينه وحزب العامل الكردستاين؛ ما يتيح وصفه
بـ "اإلرهاب" ،أو حتى وسمه باملعادي لإلسالم بسبب خلفيته
املاركسية السابقة وأيديولوجيته اليسارية الحالية؛ وهو أم ٌر
يُنفّر الليرباليني األتراك واملحافظني األكراد منه.
أسفرت هذه العوامل وغريها عن سياسة جديدة اتبعها حزب العدالة
والتنمية إزاء حزب الشعوب الدميقراطي ،تهدف إىل إبعاده عن التأثري
السيايس من خالل الربملان .فقد اتهم نائب رئيس الوزراء السابق
يالجني أكدوغان حزيب العامل الكردستاين والشعوب الدميقراطي
باملسؤولية عن إفشال عملية التسوية وتصعيد التهديد اإلرهايب بعد
هجامت أنقرة ،وحذر الشعوب الدميقراطي بأنه قد يصبح غري قانوين
بسبب صالته بحزب العامل الكردستاين( .((1كام أعلن الرئيس الرتيك
أردوغان أ ْن "ال فرق بني اإلرهايب الذي يحمل بندقية وهؤالء الذين
يستغلون مناصبهم لخدمة اإلرهابيني حتى يتمكنوا من تحقيق
أهدافهم .هؤالء ميكن أن يكونوا أكادمييني ،أو سياسيني ،أو صحافيني،
أو أشخاص ميثلون منظامت غري حكومية ،وجميعهم إرهابيون"(.((1
وقد تحول هذا الخطاب إىل إجراءات متهيدية فعلية ،فقد وافق
الربملان الرتيك عىل رفع الحصانة عن أعضاء يف الربملان إذا كان
مشتب ًها يف انخراطهم يف اإلرهاب أو أي اعتداءات إجرامية .ويُعتقد
أن هذا القانون يستهدف أعضاء يف حزب الشعوب الدميقراطي(.((1
واعتقلت الحكومة محافظ ديار بكر يف  25ترشين األول /أكتوبر
 ،((1(2016وزعيمي الحزب ونوابًا آخرين منه يف ترشين الثاين /نوفمرب
 .((1(2016كام طلب االدعاء يف  17كانون الثاين /يناير  2017عقوبة
السجن لزعيمي الحزب (دميرتاش  142سنة ،وفيغني يوكسيداغ 83
سنة) لقيامهام بالدعاية "لإلرهاب" يف مؤمتر يف مدينة ماردين .ولكن
14 Gonul Tol, "Turkey's Kurds Split by AKP Policies," The Cairo Review,
December 10, 2015, accessed 25/7/2018, at: http://bit.ly/2j60vXF
15 Doğan.
16 Maurizio Geri, "Turkey's Securitization of the Kurdish Issue:
A Dangerous Strategy," The Washington Institute, March 31, 2016, accessed
25/7/2018, at: http://bit.ly/2iE8MRP
17 Ibid.
18 Akyol.
19 "Turkey HDP: Blast after pro-Kurdish leaders Demirtas and Yuksekdag
detained," BBC, 4/11/2016, accessed 25/7/2018, at: http://bbc.in/2f6B9Yb

ويلوي  /زومتزومت

املحكمة ب ّرأت دميرتاش بعد يومني عىل أساس أن هذه "الجرمية ليس
لها أسس قانونية"( .((2ويف نيسان /أبريل  ،2018طلب املدعي العام
سجن دميرتاش خمس سنوات عىل أساس "القيام بدعاية لإلرهاب"(.((2

ً
ثالثا :البدائل المحتملة
بدأت مقارب ُة حزب العدالة والتنمية وحكومته يف العمل عىل إيجاد
منحى عمليًا من خالل إجراءات وسياسات
منافسني أكراد تتخ ُذ
ً
عديدة ،أهمها:

 .1تعزيز مكانة حزب العدالة والتنمية
وأعضائه األكراد في المناطق الكردية
يعد حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد غري الكردي يف الربملان
الذي استطاع أن يحظى بتمثيل مهم يف مناطق جنوب رشق
البالد( .((2ويعود ذلك إىل أسباب منها :أنه الحزب الذي ينفذ
الربامج التنموية للحكومة يف هذه املناطق ،ومن ثم تلتقي بعض
مصالح الطبقة الوسطى ورجال األعامل فيها مع هذا الحزب.
فعل؛ إذ لديه عدد كبري من
والثاين ،أنه حزب محافظ وفوق اإلثنية ً
أعضائه من األكراد الذين استطاع من خاللهم اخرتاق هذه املناطق
وإيجاد روابط مع السكان املحليني ومخاطبتهم بلغتهم ومتثيلهم
يف الحكومة والربملان.
وتدل نسب متثيله يف االنتخابات العامة يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2015ويف االستفتاء عىل التعديالت الدستورية يف نيسان /أبريل
 ،2017ويف االنتخابات الترشيعية والرئاسية يف حزيران /يونيو ،2018
عىل القوة النسبية لقاعدته االنتخابية وعىل شعبية أعضائه األكراد
يف املناطق الكردية.
ففي انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015فاز بتمثيل محافظتني
كاملتني هام بينغول بنسبة  ،%64وقارص بنسبة  ،%36كام سجل
مثل ،عىل ،%44
حضو ًرا كب ًريا يف محافظات أخرى ،فحصل يف بتليسً ،
وإيغديز  ،%31وموش  ،%34وسريت  ،%37وفان  .%30كام ت ُظهر
نسبته يف محافظة ديار بكر ( ((2()%22مدى نجاح خطابه وبرامجه
'20 "HDP co-chair Demirtaş gets first acquittal in 'terror propaganda
case," Hurriyet Daily News, 20/1/2017, at: http://bit.ly/2jJeV34
"21 "Prosecutor seeks five-year jail sentences for HDP's Demirtaş, Önder,
Hurriyet Daily News, 30/4/2018, accessed on 25/7/2018, at: https://bit.
ly/2uME8yo
22 Djavadi.
23 TRT Haber, 2/11/2015, accessed on 15/4/2017, at: http://bit.ly/2jH9EXB
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ودور أعضائه األكراد يف منافسة حزب الشعوب الدميقراطي يف
معقله الرئيس.

أما يف االستفتاء عىل التعديالت الدستورية لعام  ،2017التي يقف
خلفها حزب العدالة والتنمية بصورة أساسية ،فقد تزايدت يف
املناطق الكردية نسبة التأييد للتعديالت؛ إذ بلغت يف بينغول
 ،%72وقارص  ،%51وبتليس  ،%59وإيغديز  ،%35وموش ،%50
وسريت  ،%47وفان  ،%43وديار بكر  .((2(%32وتعد هذه النسب
مرتفعة بالنسبة إىل حزب غري كردي ويقف خلف الحرب التي
تخوضها الحكومة يف هذه املناطق .كام أن الفرق بني عامي 2015
و 2017يعد ذا داللة إيجابية مهمة ملصلحة أردوغــان وحزب
العدالة والتنمية عىل حساب حزب الشعوب الدميقراطي ،فقد
زادت نسب التأييد بفارق مهم يف كل من :موش ( ،)+16وقارص
( ،)+15وبتليس ( ،)+15وفان ( ،)+13وسريت ( ،)+10وبينغول
( .)+8ولكن هذا االرتفاع يظل نسب ًيا؛ الحتامل أن يكون تصويتًا
لالستقرار واملشاريع التنموية التي يقودها أردوغــان وحزب
العدالة والتنمية ،وألن التصويت للحزب يُحتمل أن يختلف
جزئيًا عن التصويت للتعديالت الدستورية .وقد نكرر مثل هذه
املالحظة األخرية يف املواضع التي تقتيض ذلك لتأكيد أن األمر
نسبي ومحتمل وليس قطع ًيا.
ويأيت ذلك عىل الرغم من أن حزب الشعوب الدميقراطي حاول
إقناع األحزاب الكردية بالدعوة إىل التصويت بـ "ال" ضد التعديالت
الدستورية ،مثل االجتامع الذي جمع بني دميرتاش وخمسة أحزاب،
هي :الحزب االش ـرايك الكردستاين ،وحزب الحرية الكردستاين،
وحزب "حق" ،والحزب الدميقراطي الكردستاين – فرع الشامل،
وحركة أزادي(.((2
24 Turkey 2017 Referundum Results, Daily Sabah, 18/4/2017, accessed on
25/4/2017, at: https://bit.ly/2xUJ1oc
"25 "HDP meets other pro-Kurdish parties over Turkey referendum,
Kurdistan 24, 15/2/2017, accessed on 25/4/2017, at: https://bit.ly/2LzZYPi
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أما يف االنتخابات الربملانية والرئاسية يف حزيران /يونيو  ،2018فقد
خاض انتخابات الرئاسة رجب طيب أردوغان عن حزب العدالة
تحالف جدي ٌد خاض االنتخابات الترشيعية؛ هو
والتنمية ،وتشكّل
ٌ
"ائتالف الجمهور" أو "الشعب" ،املك ّون من حزب العدالة والتنمية
وحزب الحركة القومية وحزب صغري هو حزب االتحاد الكبري .وقد
احتفظ حزب العدالة والتنمية عرب هذا االئتالف باألغلبية يف أربع
محافظات كردية؛ هي :بينغول  ،%61.2وقارص  ،%45.1وبتليس
 ،%48.9وإغدير  .%44.6أما الرئيس أردوغان ،فقد فاز باألغلبية
يف انتخابات الرئاسة األخرية يف أربع محافظات كردية أيضً ا ،وهي:
بينغول  ،%66.7وقارص  ،%44.1وبتليس  ،%50.2وسريت .((2(%42.8
وبصفة عامة ،يالحظ من بيانات الجدول ( )2تزايد التأييد لحزب
العدالة والتنمية يف أغلب املحافظات الكردية مقارنة بانتخابات
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015وذلك عىل حساب حزب الشعوب
الدميقراطي .وتبقى هذه الزيادة نسبي ًة لألسباب املذكورة آنفًا.
أما مدى وجود األعضاء األكـراد ونفوذهم داخل حزب العدالة
والتنمية ،فتظل التقديرات غري واضحة بسبب قيام العضوية يف
الحزب عىل أساس املواطنة الرتكية وليس االنتامء القومي .ومع ذلك،
فثمة تقدير الفت وذو داللة مهمة؛ إذ يشري رئيس الوزراء الرتيك
السابق أحمد داود أوغلو إىل أن نسبة األكراد من الكوادر الوسطى
وفضل عن ذلك ،فإن أعضاء الحزب قد
يف الحزب تبلغ  36يف املئة(ً .((2
مثل ،بشري أتاالي
وصلوا إىل مراكز متقدمة ج ًدا يف الحكومة؛ ومنهم ً
الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء وهو أحد مؤسيس الحزب ،وهاكان
فيدان رئيس االستخبارات العسكرية الرتكية(.((2
لذا ،من املتوقع أن يعزز حزب العدالة والتنمية نشاطه يف املناطق
الكردية بدعم أعضائه األكراد ،واملستقلني املنارصين لدعم مساعي
الحكومة ،النتزاع مزيد من املحافظات من أيدي حزب الشعوب
الدميقراطي مبا يُفقده رمبا عتبة دخول الربملان مستقبًال ،وإن
كانت محاولته يف االنتخابات األخرية لعام  2018مل تكلل بتحقيق
هذا الهدف .ففي حال حرمانه من تجاوز هذه النسبة ،فبإمكان
حزب العدالة والتنمية الحصول عىل كثري من مقاعده الربملانية؛
ألن األصوات االنتخابية للحزب الخارس يعاد توزيعها عىل األحزاب
األخرى املمثلة يف الربملان.
26 "Elections 2018," Daily Sabah, accessed on 25/7/2018, at: https://bit.
ly/2mGUm7B
 27حوار للباحث مع الربوفيسور عثامن عيل ،أستاذ الدراسات الكردية يف جامعة سكاريا
الرتكية ،يف  .2017/4/18وقد أكد أن رئيس الحزب سابقًا ،أحمد داود أوغلو ،قد أفاده بهذه
املعلومة بصورة مبارشة.
 28املرجع نفسه.
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الجدول ()1
تأييد حزب العدالة والتنمية يف املحافظات الكردية )%( 2017-2015
املحافظة

تأييد العدالة والتنمية يف
انتخابات نوفمرب 2015

"نعم" يف استفتاء التعديالت
الدستورية 2017

بينغول

64

72

التغي بني  2015و2017
نسبة ّ
(نسب ًيا)*
8+

قارص

36

51

15 +

بتليس

44

59

15 +

إغدير

31

35

4+

موش

34

50

16 +

سريت

37

47

10 +

فان

30

43

13 +

ديار بكر

22

32

10 +

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل النتائج الرسمية لالنتخابات واالستفتاء.
تعب كلها عن تأييد حزب العدالة والتنمية ،فقد تتضمن أيضً ا تأييدًا لحزب الحركة القومية الذي دعم االستفتاء ،وإن كان هذا االحتامل
نسبي هنا ألن الزيادة ليست بالرضورة ّ
* التغري ٌ
ضعيفًا بسبب التأييد الضعيف جدًا لهذه الحركة يف املناطق الكردية .وقد تتضمن الزيادة أيضً ا تأييد النظام الرئايس إجاملً برصف النظر عمن يقف خلفه .ولكن يبقى التأييد الغالب
هنا ملصلحة حزب العدالة والتنمية؛ ألنه صاحب مرشوع النظام الرئايس ويعرب عن طموحه .ولذلك ،قمنا مبقارنة نسبية بني تأييده الرصيح يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب ،2015
يعب عن دعمٍ لالستقرار والتنمية؛ بوصف الحزب الحاكم عمل عىل توسيع املشاريع التنموية ورفع
وتأييده الضمني يف االستفتاء .ومن املهم اإلشارة أيضً ا إىل أن تزايد هذا التأييد رمبا ّ
تحسن األحوال املعيشية بصورة ملموسة يف جنوب رشق البالد.
مستوى املعيشة وقلص التضخم وزاد عدد الوظائف منذ عام  ،2002وهو ما انعكس إيجابيًا عىل ّ

الجدول ()2
تأييد ائتالف الجمهور يف املحافظات الكردية يف االنتخابات الربملانية والرئاسية )%( 2018
املحافظة

تأييد ائتالف الجمهور يف
االنتخابات الربملانية 2018

تأييد أردوغان يف
انتخابات الرئاسة

بينغول

61.2

66.7

التغي الربملاين مقارنة بانتخابات
نسبة ّ
**
نوفمرب ( 2015نسب ًيا)
2.8 -

قارص

45.1

44.1

9.1 +

بتليس

48.9

50.2

4.9 +

إغدير

44.6

30

13.6 +

موش

36.1

38.4

2.1 +

سريت

42.5

42.8

5.2 +

فان

34.8

35.4

4.8 +

ديار بكر

22.9

27.4

0.9 +

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل النتائج الرسمية لالنتخابات الربملانية والرئاسية.
تعب كلها بالرضورة عن تأييد حزب العدالة والتنمية ،فقد تتضمن أيضً ا تأييد الحركة
نسبي هنا أيضً ا بني انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  2015وانتخابات 2018؛ ألن الزيادة ال ّ
** التغري ٌ
القومية أو حزب االتحاد الكبري املؤتلفني مع األول ،وإن كان هذا االحتامل ضعيفًا.

دراسات
المقاربة الجديدة للقضية الكردية في تركيا

 .2التقارب مع أحزاب وحركات
إسالمية كردية
تسعى مقاربة حزب العدالة والتنمية للتقارب مع أحزاب كردية
محافظة قامئة مثل "حزب الدعوة الحرة" ،أو استقطاب حركات
تطمح إىل أن تصبح حزبًا سياس ًيا مثل حركة أزادي ،أو أنها ال تؤمن
بالعمل السيايس مثل "مدرسة الزهراء" لكنها قد تفيده يف التأثري يف
املحافظني املتدينني:
.أحزب الدعوة الحرة "هدى بار"  :Huda-Parتأسس عام ،2012
وهو حزب إسالمي كردي صغري ،بدأت مشاركته السياسية يف
االنتخابات البلدية عام  ،2014وحصل عىل  %7.8من األصوات
يف محافظة بطامن ،و %4.32مبدينة ديار بكر .كام شارك يف
االنتخابات العامة يف حزيران /يونيو  ،2015لك ّن مرشحيه
املستقلني التسعة فشلوا يف الوصول إىل الربملان؛ ما جعله يقرر
عدم املشاركة يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،((2(2015بعد
ظهور حجم تأييده املحدود ج ًدا .ويف االنتخابات الربملانية لعام
 2018حصل عىل  157,324صوت ًا فقط؛ بنسبة  %0.3من مجمل
األصوات يف تركيا.
يُعد الحزب وريثًا لحزب الله الرتيك الذي تأسس يف الثامنينيات
من قبل أكراد ُسنة متأثرين بالثورة اإلسالمية يف إيران .وقد
اتهمت الحكومات الرتكية يف تلك الفرتة إيران باستخدام
حزب الله يف تركيا لنرش أيديولوجيتها وتقويض علامنية
أساسا
الجمهورية الرتكية( .((3ولكن حزب الله ،كان يستهدف ً
حزب العامل الكردستاين؛ مام جعل الدولة تتسامح مع
نشاطاته ،ودعمته كجزء من إسرتاتيجيتها يف مكافحة العامل
الكردستاين( .((3أما األخري فيعترب حزب الله من صنع الدولة
الرتكية يف حربها ضد عنارصه؛ إذ انفجر الرصاع بني الحزبني
عام  1990بعد مقتل أحد قيادات حزب الله عىل يد حزب
العامل ،ورد حزب الله بارتكاب أعامل مامثلة ضد عنارص
الكردستاين ،وأودى هذا القتال الذي استمر خمس سنوات
بحياة أكرث من  1000شخص( .((3وعندما تجاوز الحزب
نطاق جنوب رشق تركيا بنشاطاته ووصل إىل غربها ،قامت
" 29حــزب الدعوة الكردي يختار عدم املشاركة بانتخابات برتكيا" ،الجزيرة نت،
 ،2015/11/1شوهد يف  ،2017/4/15يفhttp://bit.ly/2k1EsWk :
30 "Huda-Par Emergence," The Economist, November 23, 2015, at:
http://econ.st/2iVufJk
31 Angel Rabasa and F. Stephen Larrabee, The Rise of Political Islam in
Turkey (Washington: Rand, 2008), pp. 11, and 26-27.
 32حزب الدعوة الحرة الرتيك ،الجزيرة نت ،2014/10/22 ،شوهد يف  ،2017/4/15يف:
https://bit.ly/2k1CEwh
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الدولة بتصفية زعيمه حسني وايل أوغلو واعتقلت عد ًدا من
أعضائه البارزين يف عام  ،((3( 2000ثم تح ّول مؤخ ًرا إىل حزب
سيايس رسمي.
وعىل الرغم من جذور هذا الحزب وحجمه الصغري ،فإن أوساط
حزب العدالة والتنمية ترى أنه ميكنه املساهمة يف املنافسة
من خالل خطابه اإلسالمي واختالفه الجذري مع حزيب العامل
الكردستاين والشعوب الدميقراطي.
ويتخذ حزب هدى بار موقفًا صار ًما إزاء محاوالت حزب العامل
الكردستاين ادعاء متثيل األكراد ،ويسعى لتجريده من ذلك؛ إذ
يقول ياووز" :إنهم ي ّدعون متثيل األكراد يف تركيا وبقية املناطق
التي يتواجد فيها األكراد ،وهذا الكالم ليس مبحله" ،ولكنه يؤكد
أن حزبه أيضً ا "ال يستطيع ادعاء أنه ميثل األكراد مبفرده"(.((3
.بحركة أزادي :تضم إسالميني أكر ًدا ،وقد تشكلت يف حزيران/
يونيو  2012يف ديار بكر ،مستلهمة "حركة أزادي" للشيخ
سعيد بريان .ويبني منسقها آدم أوزجرن  Adem Ozcanerأنه
رغم استعارة هذا االسم فإنهم ال ي ّدعون متثيل حركة الشيخ
سعيد ،وأن الحركة تطمح إىل أن تصبح حزبًا سياس ًيا ،وترفض
استخدام العنف أو تطبيق الرشيعة ،عىل العكس من حزب
هدى بــار .وتــرى أن لديها القدرة عىل التعاون مع حزب
الشعوب الدميقراطي عىل الرغم من االختالفات األيديولوجية،
وأن مرشوعها ال يقوم عىل استهدافه ،وإمنا عىل "إعادة االعتبار
للحقوق التي اغتصبتها الجمهورية الرتكية" .وتعترب "هيمنة
حزب العدالة والتنمية" مشكلة ،لذلك ترى أن القوى الكردية
يجب أن تعمل م ًعا لدفعه خارج كردستان( .((3ولكن ،هذه
املواقف تعود إىل عام  ،2013أي يف سياق "عملية السالم"
ووقف إطالق النار .ومع عودة الحرب يف املناطق الكردية،
يطمح حزب العدالة والتنمية إىل أن تعمل هذه الحركة مع
أحزاب أخرى لتنافس حزب الشعوب الدميقراطي ،وهو ما متثله
مشاركتها يف مؤمتر شباط /فرباير ( 2016كام سيأيت).
.ج"مدرسة الزهراء" :هي جامعة إسالمية متف ّرعة من الحركة
النورسية التي تعود إىل الشيخ سعيد النوريس ،وتستمد اسمها
من الجامعة التي كان يطمح إىل بنائها يف مدينة فان عىل
غرار جامعة األزهر "لنرش التعليم الذي يلبي متطلبات العرص
"33 "Huda-Par Emergence.
" 34حزب الدعوة الكردي يختار عدم املشاركة بانتخابات برتكيا".
35 Fehim Taştekin, "New party linked to Barzani makes play for Turkey's
Kurds," Al-Monitor, November 24, 2013, accessed on 5/4/2017, at : http://
bit.ly/2jkQWoE
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وعلم" .وقد وافق
ويجعل املسلمني يتفوقون عىل الغرب فك ًرا ً
السلطان رشاد عىل إنشاء الجامعة عام  ،1911ووضع النوريس
حجر األساس لها يف منطقة "أ ْدرميت" عىل ضفاف بحرية "فان"،
إال أن اندالع الحرب العاملية األوىل حال دون إكامل املرشوع.
وتركز هذه الجامعة عىل الخلفية "الكردية" للنوريس ،لكنها ت ُعد
أيضً ا حركة "إسالمية"(((3؛ إذ كان أول اسم لها عند تأسيسها
"حزب القرآن" .وتنترش هذه الجامعة يف املحافظات الكردية،
لكن لها وجود أيضً ا يف أنقرة وإسطنبول.
ويتنافس حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الدميقراطي
عىل أصوات هذه الجامعة ألنها مؤثرة يف أوساط املحافظني،
فدميرتاش ق ّدم الشكر لها لدعم حزبه يف انتخابات حزيران/
يونيو  ،2016فقال" :رغم أنهم مل يعقدوا تحالفًا معنا ،فإن هذا
الدعم هو جهد مشرتك" .لكن حزب العدالة والتنمية تصدى له،
فقد حرصت صحيفة صباح عىل نرش بيان تؤكد فيه الجامعة
دعم من مدرسة
عدم صحة ذلك ،بقولها :مل يتلق أي حزب ً
الزهراء .إن هدف الجامعة هو تحقيق املبادئ القرآنية وإعالء
كلمة الله ،وال يوجد موقف سيايس للجامعة أو انحياز ألي
حزب ،وهو موقف ثابت منذ تأسيسها ولن يتغري(.((3

 .3فكرة تأسيس "حزب عدالة وتنمية" كردي
بدأت تظهر إشارات إىل إمكانية تأسيس حزب كردي محافظ عىل
شاكلة حزب العدالة والتنمية بعد أن نجح هذا الحزب يف إعادة كثري
من املحافظني األكراد إىل تأييده يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2015بعد أن صوتوا لحزب الشعوب الدميقراطي يف انتخابات
حزيران /يونيو  .2015وإذا كان من الصعب جعل هذا التأييد دامئًا،
تأسس حزب كردي وسطي يف مركز
فيبدو أنه سيكون أسهل يف حال ّ
الطيف السيايس ،ويجمع املحافظني املستقلني ،وحركات إسالمية
أو مؤيديها ،ورمبا بعض املنشقني عن حزب الشعوب الدميقراطي،
ويحظى بدعم حزب العدالة والتنمية لوجستيًا وتنظيميًا وخربة.
ويف هذا السياق ،يشري النائب عن حزب الشعوب الدميقراطي ألتان
تان ،إىل أن حزب العدالة والتنمية استطاع جذب ثلث أصوات
املحافظني األكراد منذ انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015وكثف
جهوده من أجل كرس الرابط نهائ ًيا بني املحافظني األكراد وحزب
الشعوب الدميقراطي ،وخلق قاعدة شعبية لحزب إسالمي كردي أو
ما يسميه "حزب العدالة والتنمية الكردي" ،ويطمح إىل استقطاب
36 Fulya Atacan, "A Kurdish Islamist Group in Modern Turkey: Shifting
Identities," Middle Eastern Studies, vol. 37, no. 3 (July 2001), p. 113.
37 "Med-Zehra'dan Selahattin Demirtaş'a yalanlama," 9/6/2015, accessed
on 7/3/2017, at: https://bit.ly/2iL18Ii
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من تبقى من املحافظني األكراد يف حزب الشعوب الدميقراطي(.((3
كام أشار أحد كتاب صحيفة صباح إىل أنه لن يكون مفاجئًا إذا غادر
ممثلون برملانيون محافظون حزب الشعوب الدميقراطي "وأسسوا
حزبًا جدي ًدا يركز عىل اإلسالم"(.((3

 .4دعم الحزب االشتراكي الكردستاني
عمل حزب العدالة والتنمية عىل التواصل مع اليسار الكردي ،من أجل
إضعاف الجناح اليساري يف حزب الشعوب الدميقراطي .لذلك شجع
إحياء نشاطات "الحزب االشرتايك الكردستاين" عىل نحو رسمي؛ بوصفه
حال ًيا يرفض العنف كوسيلة لحل القضية الكردية ،ويعادي تاريخ ًيا
حزب العامل الكردستاين ،ويعلن رفضه معاداة حزب العدالة والتنمية.
فقد عاد رئيس الحزب االشرتايك الكردستاين مسعود تك Mesut Tek
وأعضاء بارزين فيه ،يف ترشين األول /أكتوبر  ،2015بعد  35عا ًما يف املنفى،
وقال" :ال أعتقد أن عداء الحركة الوطنية الكردية األعمى تجاه حزب
العدالة والتنمية يخدم مصالح األكراد" .ويف املقابل ،سيشكل هذا الحزب
تحديًا لحزب العامل الكردستاين أل ّن لديه تاريخًا من املواجهات معه(،((4
وقد يساهم يف سحب جزء من مؤيدي حزب الشعوب الدميقراطي.
وقد أوضح مسعود تك الخطوط العريضة لربنامج الحزب االشرتايك،
بقوله" :نطمح من خالل عودتنا إىل نقل النضال الحزيب من الخفاء
إىل العالنية يف كردستان تركيا ،ونبدأ مرحلة جديدة بربنامج جديد
وأسلوب نضايل جديد  ...يجب توحيد الجهود والتقارب فيام بيننا
ووضع النقاط املشرتكة"( .((4ويقوم الربنامج أيضً ا عىل حل القضية
الكردية عىل أساس الفدرالية(.((4
عرف الحزب االشرتايك بجامعة "طريق الحرية" نسب ًة إىل املجلة
التي كان يصدرها ،وله نفوذ واسع بني املثقفني والطلبة ،ويصدر
إضافة إىل "طريق الحرية" جريدة "روزاوالت" أي شمس الوطن.
وقام الحزب بدور كبري يف نرش األفكار اليسارية باللغتني الكردية
والرتكية يف كردستان منذ تأسيسه عام  .1974وقد تأسس عىل يد
زعيم لحزب "حق" اإلسالمي(.((4
كامل بوركاي( ،((4الذي أصبح الحقًا ً
38 Doğan.
39 Murat Yel.
40 Doğan.
" 41الحزب االشرتايك الكوردستاين وعودته إىل الساحة السياسية الكوردية يف تركيا" ،سام
كورد ،2015/10/29 ،شوهد يف  ،2017/3/30يفhttp://bit.ly/2iS5Jqe :
"42 Mahmut Bozarslan, "Kürdistan Sosyalist Partisi 35 Yıl Sonra Döndü,
Amerikaninsesi, 17/10/2015, at: http://bit.ly/2iLbTdX
 43أمني شحاتة" ،األحزاب والتيارات السياسية الكردية" ،الجزيرة نت،2006/5/23 ،
شوهد يف  ،2017/2/12يفhttps://bit.ly/2j5Xs1z :
44 Bozarslan.
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وتعرض رئيسه الحايل مسعود تك وأعضاء الحزب بعد انقالب عام
 1980إىل حملة عسكرية ،فاضطر إىل اللجوء إىل كردستان إيران حتى
عام  ،1986ثم لجأ إىل أملانيا حتى عودته مؤخ ًرا(.((4
ومع أن خطاب الحزب االشـرايك يبدو مشج ًعا للحكومة الرتكية،
فإنه ال ميكن التعويل عليه متا ًما يف تقديم املنافس لحزب الشعوب
الدميقراطي .ومام يعزز هذا الرأي قيام مسعود تك بتقديم الشكر إىل
دميرتاش عىل "كلامته الطيبة" املوجهة إليه بعد عودته ،وتأكيده أنه
بديل من أي حزب ،بقوله" :نستطيع أن نعمل مع األحزاب
ال يشكل ً
األخرى"(.((4

 .5تشجيع اندماج األحزاب الكردية األخرى
وتحالفها
حزب كردي ٍ
واحد،
تبقى جميع البدائل التي قد تعتمد عىل دعم ٍ
مهام كان توجهه ،قارص ًة عن تقديم بديل حقيقي من حزب الشعوب
الدميقراطي ،نظ ًرا إىل أن األحزاب أو الحركات املوجودة تُعد صغرية
ومحدودة االنتشار والتأثري .ولذلك ،فأي خطوة يف اتجاه عقد تحالفات
أو حتى اندماجات بني هذه األحزاب هي خطوة مك ّملة ورضورية يف
سياق تجميع الجهود إليجاد بديل كردي يحظى بقاعدة متثيل عريضة.
وقبل تناول الحراك الذي شهدته الساحة الكردية منذ بداية عام
 2016يف هذا االتجاه ،ميكن توضيح أهم األحزاب والحركات الكردية
التي ميكن أن ينشأ بينها تعاون ،وهي:
.أحزب الدعوة الحرة "هدى بار".
.بحركة أزادي.
.جالحزب االشرتايك الكردستاين.
.دحزب الحقوق والحريات "حق" (Rights and Freedoms
 ،)Party, Hak-Parتأسس عام  ،2002عىل يد عبد امللك فريات،
ويرأسه حال ًيا رفيق كراكوش .ولديه عالقات جيدة مع حزب
العدالة والتنمية .ومل يدخل الربملان ،فقد حصل عىل نحو 110
آالف صوت فقط يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب .((4(2015
.هالــحــزب الدميقراطي الــكــردســتــاين–الــريك أو فــرع الشامل
( ،)KDP-North, KDP-Bakur or T-KDPوهو حزب عراقي
" 45الحزب االشرتايك الكوردستاين وعودته إىل الساحة السياسية الكوردية يف تركيا"،
 ،2015/10/29 ،Sema Kurdشوهد يف  ،2017/3/16يفhttp://bit.ly/2iS5Jqe :
46 Bozarslan.
47 TRT Haber, 2/11/2015, accessed on 15l1/2017, at: http://bit.
ly/2jH9EXB; Hak Par official website, at: http://bit.ly/2jVTZTv
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يعمل يف تركيا بطريقة غري رسمية ،ويرأسه رستاك بوجاك .تأسس
عام  ،1965وقدم أوراق تسجيله داخل تركيا عام  .2013ويُعرف
ِ
بصالته القوية بالحزب الدميقراطي الكردستاين العراقي الذي يرأسه
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برازاين .بل إن اسمهام املتشابه،
ثم عبارة "فرع الشامل" أو "الرتيك" ،يشري إىل امتداده يف تركيا.
ويختلف هذا الحزب مع حزب الشعوب الدميقراطي؛ إذ قال
بوجاك" :أخربنا حزب الشعوب الدميقراطي بأننا نرفض سياسات
الخنادق والقتال .إن كردستان هو بلد مقسم يوجد القسم األكرب
منه يف تركيا .نريد أن يكون صوتنا مسمو ًعا يف هذا الجزء مع
تقليص الفدرالية إىل حدها األدىن" .أما عالقاته بحزب العدالة
والتنمية ،فيقول يف شأنها "نعتقد أن القضية يجب أن ت ُحل برصف
النظر عمن يكون يف الحكم .ليس لدينا هدف متمثل بالتخلص من
حكم حزب العدالة والتنمية"(.((4
.و"حزب املشاركة الدميقراطية" (Participatory Democracy
 :)Party, KADEPتأسس يف كانون األول /ديسمرب  ،2006من
أجل املنافسة يف انتخابات عام  ،2007ويدعو إىل حل القضية
الكردية من خالل الفدرالية وتوسيع حقوق األكراد .وقد أسسه
رشف الدين إلجي ،الذي وقف برصامة ضد حزب العامل
الكردستاين( ،((4ويرتأسه حاليًا لطفي كيفانج.

.زحزب الحرية الكردي (،)Kurdistan Freedom Party, PAK
تأسس عام  2014بزعامة مصطفى أوزجيلك ،وهو عىل عالقة
وثيقة أيضً ا مبسعود برازاين ،وينظر بإيجابية إىل حزب العدالة
والتنمية .فقد مث ّن رئيسه موقف "الحكومة الرتكية التي مل تعد
ضد الوجود الكردي [ ]...واستخدام أردوغان كلمة كردستان
أثناء زيارته لرئيس كردستان العراق مسعود برازاين"( .((5ويرحب
هذا الحزب باإلصالحات التي أحدثتها الحكومات الرتكية تجاه
األكراد ،لكنه يع ّدها غري كافية ،ويتطلع إىل حل القضية من خالل
الفدرالية .وال يتطلع الحزب إىل منافسة الشعوب الدميقراطي،
فهو يعتقد أن أصواته ال تشكل أغلبية األصوات الكردية التي
سينافس عىل ما تبقى منها وهي كثرية(.((5
"?48 Fehim Taştekin, "Could an alternative Kurdish party succeed in Turkey
Al-Monitor, June 27, 2016, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2j5Yn2h
49 "New Kurdish Political Party Adopts Progressive But Unrealistic
Platform," Public Library of US Diplomacy, January 19, 2007, accessed on
30/1/2017, at: http://bit.ly/2j5WmTq
"50 "Kurdistan Freedom Party (PAK) party established in eastern Turkey,
Ekurd Daily, October 19, 2014, accessed on 30/1/2017, at: http://ekurd.net/
mismas/articles/misc2014/10/turkey5172.htm
51 Deniz Serinci, "New Kurdish independence party in Turkey 'good for
democracy'," Rudaw, 26/10/2014, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2jtpxne
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.ححزب الحرية واالشرتاكية (:)Freedom and Socialism Party, OSP
تأسس عام  2011بزعامة سنان جفتيورك ،وهو حزب يساري
"حزب للعامل" .ويتطلع إىل حل القضية الكردية من خالل
أو
ٌ
(((5
الفدرالية برشط تحقيق املساواة للسكان األكراد .
.طالحزب الكردستاين ( :)Partiya Kurdistani, PAKURDليس
لديه قاعدة شعبية حقيقية لكنه ناشط عىل وسائل التواصل
االجتامعي .يرأسه إبراهيم هالل ،وأعلن أنه لن يدعم أي حزب
يف االنتخابات العامة ،لكنه يعترب تجاوز األكراد العتبة الربملانية
مهم(.((5
أم ًرا ً
لقد قامت بعض هذه األحزاب بتحركات يف السياسة الكردية تسعى
لرشاكات جديدة بني األجنحة اليمينية واإلسالميني واالشرتاكيني ،منها
املبادرة التي قُدمت من أجل تشكيل تحالف من خمسة أحزاب
كردية ،إذ ُعقد مؤمتر يف  7-6شباط /فرباير  2016يف ديار بكر
لهذه األحزاب ،انتقدت فيه عنف حزب العامل الكردستاين ،وكذلك
شعار الدولة الرتكية "دولة واحدة ،أمة واحدة ،بلد واحد ،علم
واحد"( ،((5وكان هدف املؤمتر ليس تأسيس حزب واحد ،وإمنا تشكيل
جبهة موحدة.
أما التطور الجاد الذي وصف بأنه جهد من أجل خلق بديل من
حزب الشعوب الدميقراطي ،فكان مؤمتر  27أيار /مايو  2016يف ديار
بكر ،الذي ُعقد من أجل تنظيم عملية الدمج بني "حزب املشاركة
الدميقراطية" والحزب الكردستاين الدميقراطي-الرتيك؛ إذ اتفقا عىل
االتحاد تحت اسم "حزب كردستان الدميقراطي لرتكيا" Kurdistan
.((5(Democratic Party of Turkey
وقد أعلن زعيم الدميقراطي الحزب الكردستاين-الرتيك  T-KDPرصاح ًة
بديل من حزب الشعوب الدميقراطي،
أن الحزبني املتحدين سيشكالن ً
فقال" :سياستنا هي الالعنف .لقد حرف حزب الشعوب الدميقراطي
القضية الكردية عن مسارها .وقد مات  6000شخص بسبب سياساته
52 Taştekin, "Could an alternative Kurdish party succeed in Turkey?".
53 Ibid.; and "PAKURD: Hiçbir partiye destek yok!" Rudow, June 3, 2015,
accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2jGZohF
 54تكثف الحديث يف تركيا عن شعار" :أمة واحدة ووطن واحد وعلم واحد وشعب
واحد ودولة واحدة" أثناء الحملة االنتخابية لالستفتاء عىل التعديالت الدستورية ،بينام تركز
الحديث عىل "الحقوق أو املواطنة املتساوية" إبان االنتخابات الرئاسية عام 2014؛ عندما كان
ويعب الرتكيز عىل املواطنة والحقوق ضمن
التفاوض مع حزب العامل الكردستاين يف أوجهّ .
الدولة الواحدة عن سياسة تركيا وهدفها تجاه أي عملية تفاوضية جديدة مع األكراد .راجع
يف ذلك :عامد قدورة" ،تركيا حتى  ،"2023مجلة دراسات رشق أوسطية ،العدد ( 65خريف
)2014؛ وكذلك" :سنقول نعم لألمة الواحدة والوطن الواحد والعلم الواحد والشعب الواحد
والدولة الواحدة" ،رئاسة الجمهورية الرتكية ،2017/11/2 ،شوهد يف  ،2017/12/5يف:
https://bit.ly/2v5jZTv
55 Ibid.

ويلوي  /زومتزومت

الخاطئة" .أما زعيم حزب املشاركة الدميقراطية فقال" :لقد فقد األكراد
األمل بشأن سياسات حزب الشعوب الدميقراطي"(.((5

رابعا :النتائج والتحديات
ً
ملموسا يف زيادة نسب متثيله
حقق حزب العدالة والتنمية نجا ًحا
ً
يف املحافظات ذات الغالبية الكردية ،فقد تزايد هذا التمثيل يف
االنتخابات املتتالية منذ عام  ،2015فحصد يف انتخابات حزيران/
يونيو  ،2018مع "ائتالف الجمهور" الذي يقوده ،األغلبية يف أربع
محافظات .حصل الرئيس أردوغان عىل األغلبية يف انتخابات الرئاسة يف
أربع محافظات أيضً ا ،وكذلك عىل نسب مهمة يف املحافظات األخرى.
وبذلك استطاع أن يخفض نسبة تأييد حزب الشعوب الدميقراطي يف
جميع املحافظات الكردية بنسب متفاوتة يف انتخابات  ،2018مقارن ًة
بنسب تأييده يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  .2015وت ُعد بعض
هذه النسب ذات داللة سلبية مهمة مثل :هكاري (– ،)11.8ورشناق
( ،)15.3-وإغدير ( ،)8.8-وسريت ( .((5()6.9-ومن املهم اإلشارة إىل
أن نسبة التأييد العامة للحزب التي حصل عليها للدخول إىل الربملان
الحايل ،وهي  ،%11.7تزيد عىل نسبة تأييده يف االنتخابات السابقة
التي كانت  .%10.7ولكن هذا ال يعني زيادة يف تأييده يف املحافظات
الكردية بالرضورة ،فالنسب املبينة يف الجدول ( )3تظهر انخفاض
التأييد فيها جمي ًعا؛ مام قد يشري إىل نجاح حزب العدالة والتنمية
نسب ًيا يف إفقاد هذا الحزب جز ًءا إضاف ًيا من تأييده يف هذه املناطق.
كام متكّن حزب العدالة والتنمية عرب مسريته ض ّم كثري من أطياف
املجتمع مبن فيهم األكراد الذين شارك بعضهم يف التأسيس ،وميثل
آخرون كوادر مهمة يف بنية الحزب ،كام تقدم .واستطاع الحزب
والحكومة الرتكية أن يتقاربا مع العديد من األحزاب الكردية الصغرية،
مستقبل.
ً
أمل يف زيادة حجم متثيلها
ً
وعىل الرغم من هذه اإلنجازات والجهود املقرتنة بالنهج الجديد
لحزب العدالة والتنمية والحكومة الرتكية ،فإن النتائج حتى اآلن مل
تسفر عن تغيري جوهري إ ْن كان الهدف إضعاف حزب الشعوب
الدميقراطي عىل النحو الذي يُفقده التمثيل الكردي يف الربملان،
أو يُفقده أغلبية التمثيل يف املحافظات الكردية ملصلحة أحزاب
كردية أخرى ،أو حتى ملصلحة أي تحالف أو ائتالف يقوده حزب
العدالة والتنمية .فخالل االنتخابات املتتالية يف الفرتة ،2018-2015
استطاع حزب الشعوب الدميقراطي االحتفاظ بنسب تأييد األغلبية
ففضل عن أنه حصد تأييد نحو
ً
يف محافظات جنوب رشق تركيا.
56 Taştekin.
57 "Elections 2018," Daily Sabah, accessed on 25/7/2018, at: https://bit.
ly/2mGUm7B
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الجدول ()3
تأييد حزب الشعوب الدميقراطي مبحافظات جنوب رشق تركيا يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  2015وانتخابات )%( 2018
املحافظة

االنتخابات الربملانية نوفمرب 2015

هكاري
تونجيل
رشناق
ديار بكر
بطامن
آغري
فان
إغدير
سريت
بتليس

82
56
85.5
71
67
67
65.5
53
58
49.5

التغي الربملاين مقارنة بانتخابات
االنتخابات الربملانية  2018تأييد دميرتاش للرئاسة  2018نسبة ّ
نوفمرب 2015
 11.870.8
70.2
521.1
51
 15.372.1
70.2
 5.564.3
65.5
 4.962.6
62.1
 4.861.3
62.2
 6.258.4
59.3
 8.845.1
44.2
 6.949.2
51.1
 4.740
44.8
املصدر :من إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل النتائج الرسمية.

 5.8ماليني صوت يف مجمل تركيا يف انتخابات  ،2018فإنه احتفظ
أيضً ا بأغلبية التمثيل يف تسع محافظات يف جنوب رشق تركيا ،وهي
آغري ( ،)%62.2وبطامن ( ،)%62.1وديار بكر ( ،)%65.5وهكاري
( ،)%70.2وماردين ( ،)%59.3وموش ( ،)%54.5وسريت (،)%51.1
ورشناق ( ،)70.2وفان ( ،((5()%59.3رغم انخفاض هذه النسب
مقارنة باالنتخابات التي سبقتها.
بنا ًء عليه ،يبدو أنه من الصعب تقويض نفوذ حزب الشعوب
مستقبل من الربملان إن فقد عتبة
ً
الدميقراطي متا ًما .وحتى لو أُخرج
الـ  ،%10فإنه يبقى مؤث ًرا يف مناطقه كام دلت عىل ذلك الفرتة
 .2018-2015ويف حال حلّ ِه أو حظره عىل أساس أن له صالت بحزب
العامل الكردستاين ،فقد يعمل عىل استثامر تعاطف األكراد ر ًدا
عىل ما ميكن أن يُسميه "حظر الصوت الكردي تحت قبة الربملان".
ورمبا يستفيد حزب الشعوب الدميقراطي من منوذج حزب العدالة
والتنمية وديناميكيته يف التك ّيف مع ظروف الحظر ،فقد استفاد
األخري من تجارب الحظر املتكررة لألحزاب اإلسالمية الرتكية ،فشكّل
حزبًا متكن من تجاوز العوائق القانونية والسياسية .لذلك ،قد يعمل
حزب الشعوب الدميقراطي يف هذه الحالة عىل إعادة التشكيل تحت
حزب أو ائتالف جديد يف حال إقصائه.
58 TRT Haber, 2/11/2015, accessed on 15/1/2016, at: http://bit.
ly/2jH9EXB; "Elections 2018," Daily Sabah, accessed on 25/7/2018, at:
https://bit.ly/2mGUm7B

أما األحزاب الكردية األخرى ،فيبدو أنه يصعب أن تشكّل قاعدة
انتخابية قوية وذات أغلبية يف معظم املحافظات الكردية يف املدى
املنظور؛ فجميع هذه األحزاب صغرية وذات تأثري محدود سياس ًيا
وجغراف ًيا .ومعظمها ال يستطيع املنافسة يف االنتخابات ،كام أن نسب
متثيل من شارك منها صغرية ج ًدا .وإذا كانت الحكومة الرتكية تع ّول
عىل دخول الحزب االشرتايك الكردستاين من أجل سحب رشيحة
واسعة من اليسار الكردي عىل حساب حزب الشعوب الدميقراطي،
فإ ّن رشيحة واسعة من هذا اليسار ستظل تؤيد حزيب الشعوب
الدميقراطي العامل الكردستاين ألسباب أيديولوجية وتاريخية؛ إذ
كان معظم املنخرطني يف العمل ضد الحكومات الرتكية املتعاقبة من
املاركسيني واليساريني.
ومع ذلك ،فإن الرئيس الرتيك أردوغان الذي يقف خلف هذه
املقاربة الجديدة واملــبــادرات املتعلقة بها يُعرف عنه عدم
االستسالم لألمر الواقع ،فمنذ تأسيسه لحزب العدالة والتنمية
وهو يعلن أنه "حزب ثوري" ال يقبل أن يساير النمط السائد،
وإمنا يسعى لتغيريه .ولذلك ،يتوقع أن يستمر الرئيس وحزب
العدالة والتنمية يف العمل عىل إسرتاتيجية طويلة املدى تستهدف
خلق ومتكني بدائل متثّل األكراد بعي ًدا عن الحزبني التقليديني،
حل القضية
أمل يف إيجاد " ُمحاوِر كردي" يعمل مع الحكومة عىل ّ
ً
الكردية يف تركيا بصورة نهائية.

