
جلسة املجموعة البرملانية لجميع القضية الكردية على طاولة 

 (APPGاألحزاب البريطانية ) 

 

 

للدراسات الكردي  املركز  االحزاب    2/11/2021وبتاريخ    تابع  لجميع  البرملانية  املجموعة  جلسة 

املجموعة  كانت مواقف أعضاء  . حيث  القضية الكردية في تركيا  مصير  ( حيال APPGالبريطانية)  

( البريطانية  لجميع األحزاب  الجلسة.  APPGالبرملانية  الكردية خالل  للقضية  بشكل عام مؤيدة   )

فيما   ، ويالحظ التعاطف الكبير ألعضاء حزب العمل والحزب الوطني االسكتلندي بالدرجة األولى

للقض مؤيدة  كانت  أنها  من  الرغم  على  أقل،  بحماسة  املحافظين  حزب  ممثل  مداخلة  ية  كانت 

الحكومي املمثل  رد  أما   .
ً
أيضا يرتق  ، الكردية  لم  ا  ي فإنه  املخاوف  قبل  ملستوى  من  إثارتها  تم  لتي 

 تسم بالدبلوماسية والحديث في العناوين العريضة. ااألعضاء و 

القمع  وحمالت  واملساواة،  اإلنسان  حقوق  حول  درات  التي  النقاشات  مسار  سنعرض  يلي  فيما 

ال بحق  املستمرة  الديمقراطي واالنتهاكات  الشعوب  حزب   ،
ً
وتحديدا الكردي  السياس ي  تمثيل 

اإلرهاب  قائمة  الكردستاني من  العمال  وإزالة حزب  السالم  أهمية عملية   عن 
ً
ومناصريه، فضال

بإعادة التركيز على أبرز النقاط التي   أسوة بقرار املحاكم البلجيكية. ومن ثم سنقوم في الخاتمة 

 طرحت من قبل النواب. 

 

 الجلسة املوضوع

 التمثيل السياس ي الكردي واملساواة في تركيا  

 2/11/2021الزمان: تاريخ 

 Westminsterاملكان: قاعة 

( 10:50 – 9:30ة )من دقيق 20ساعة واملدة: 
ً
 صباحا

 رئيسة الجلسة: السيدة أنجيال إيغل 



مويل راسل  لويد  البريطاني    (Lloyd Russell-Moyle)مداخلة  العمال  حزب  عن  عن برملاني 

   برايتون/كيمبتاون مقاطعة  
ً
شامل  

ً
تقريرا قدم  ال  والذي  عن  االحزاب  مجموعات  اقع  مع  و

 الكردي في تركيا 

املجموعة البرملانية لجميع   اجتماعسأبدأ بإعطاء بعض املعلومات األساسية بسرعة حول سبب  

. عندما تم انتخابي في  جوهريةاألحزاب البريطانية بشأن هذا املوضوع، قبل أن أنتقل إلى املسألة ال

األ 2017عام   حلفائنا  ملقابلة  شمال شرق سوريا  إلى  برملانية  مهمة  في  الذهاب  مني  لب 
ُ
ط كراد،  ، 

. كنت أول برملاني بريطاني يزور سوريا منذ اندالع الحرب األهلية في  انشؤوهاالتي    اإلدارةولرؤية  

"كريسبين بلونت" و "ريغيت غريفشايم" و" آدم هولواي"   كررت الزيارة بعد عام برفقة. 2011عام 

مع داعش،   األنشطة هناك. وجدنا أنه من رماد حرب أهلية وحشية ومن ثم صراعطالع على  ل ل

املناطق املحيطة مجتمع الكردي وسكان   بنى الشعب 
ً
 كونفدرالي  ا

ً
 علماني  ا

ً
 ديمقراطي  ا

ً
 ونسوي  ا

ً
  ا

إلى   يطمح  األعراق  تحترم  تطوير متعدد  إدارة  الجنس ي  ملثلا  حقوق   شعبه.  امليل  ومزدوجي  يين 

الهوية الجنسانية واألشخاص ذوي اإلعاقة. لم يقاتل األكراد داعش بالبنادق فحسب،    تغير و 

 داعش.  ضد أفكار   واوقف أيديولوجيتها، لقد بل كانوا يقاتلون  

بأشياء   القيام  الناس  يتعين على  النزاع،  في  ال.  في شمال شرق سوريا؟  يرام  ما  ش يء على  كل  هل 

ل الذين  أولئك  مع  نتحالف  أن  يجب  في صراعات صعبة.  رأينا  لقد  والدوافع.  النوايا  أفضل  ديهم 

من   فقط  عدونا،  عدو  بتمويل  قمنا  إذا  أننا  عدائهأخرى   أجل 
ً
أحيانا نحصل  فإننا  نت  ،  ج  ائعلى 

علمانية  ال  قيمالو في الفكر    اءبل حلف   ين لناعسكري  اءمجرد حلف  وااألكراد في سوريا، ليسأسوأ.  

 .ديمقراطيةالحديثة و ال

، نا مناقشات في البرملان. ومع ذلك إلى سوريا، أصدرنا تقارير وأجري  تان قمت بهمالن الزيارتيالبعد  

بلد واحد. الشرق على مقاس  الجغرافيا السياسية    تصميمال يمكن    ،األعضاءالسادة    درككما ي

الثقافات   من  نسيج  قبل  األوسط  ولكن  والهويات،  االستعمارية   عقودواللغات  القوى  قّسمت 

  ة ناسبامل اتعتبار أخذ اال املنطقة، كما فعلت في كثير من أنحاء العالم، إلى دول قومية حديثة دون 

ي  ر الجماعات العرقية في العالم الذلجميع الناس الذين يعيشون هناك. الشعب الكردي من أكب

 وطنال يملك 
ً
يا وتركيا. لديهم تحديات مختلفة في  بين إيران والعراق وسور  وزعون جغرافيا، هم مو  ا

نطاق االضطهاد  بلد  كل   اختلف  البلدان، وقد  تلك   من 
ً
نعلم جميعا التاريخ.  واجهوه عبر  ، الذي 

من   أكثر  قتل  حسين  صدام  أن  أحد   100.000بالطبع،  وهو  التسعينيات،  في  العراق  في  كردي 
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يتمتع األكراد في العراقلك فصول التاريخ الكردي. ومع ذلك أح ومة إقليمية ناجحة  اليوم بحك  ، 

 
ً
نسبيا العراقية،  ومستقرة  املركزية  الحكومة  عن  باستقاللية  تتمتع  ال  ،  ذلك  أن  من  الرغم  على 

 يخلو أيض
ً
 من التحديات.  ا

لألسد،   الوجودي  التهديد  إلى جانب  أنه  ذلك، هو  مع  في سوريا،  رأيته  ت ما  نهجتتبع   ركيا 
ً
 معاد  ا

ً
  يا

إلى دفع الجهاديين ومساعدتهم على طول    ت لجأفي شمال شرق سوريا، وفي بعض األحيان    كردلل

لتلك املجموعة التي ساهمتو   -ةفترضامل  تناحليف  -. لفهم دوافع تركياالحدود اط  في إسق  عدائها 

تركيز إلى تركيا.  الداعش، قررت املجموعة البرملانية لجميع األحزاب البريطانية أنه من املهم إعادة  

برملاني   الخارجية ووفد  للشؤون  لجان مختارة سابقة  الصادرة عن  التقارير    لف مكبعد عدد من 

لل  ةراقببم الوقت قد حان    في تركيا منذ أربع سنوات، ساد شعور بأن  كرداملحاكمات السياسية 

 الفترة الفاصلة. تلك في  السياسة الداخلية لتركيا ومعرفة ما حدث إلعادة التركيز على

 لذلك أطلقنا تحقيق
ً
  االتفاق على ، وكان  2020نوفمبر  تشرين الثاني/  9منذ ما يقرب من عام، في    ا

املعو  أهم  هي  ما  التالية.  األسئلة  الجوانب  طرح  هي  ما  تركيا؟  في  الكردي  التمثيل  أمام  قات 

التركية   الحكومة  تربط  التي  العالقات  هي  ما  الكردي؟  التمثيل  بأزمة  الصلة  ذات  الجنسانية 

السياسة   على  التأثير  املتحدة  اململكة  لحكومة  يمكن  مدى  أي  إلى  الكردي؟  الشتات  بجاليات 

الدعم لترسيخ الديمقراطية في تركيا، وتعزيز    بشأن هذه القضايا، وما هي أفضل وسائلالتركية  

 التعايش السلمي والوئام في املنطقة؟ 

كرئيس لـ املجموعة البرملانية لجميع  قمت  إلى التركية والكردية، و   تمت ترجمة هذا اإلطار وأسئلته

و  البريطانية  اللجنة  األحزاب  في  آخرين  في    بإجراءأعضاء  التلفزيوناملمقابالت  الكردية    يةحطات 

للتحقيق ، على الرغم من عدتهمسا، كما راسلنا السفير مباشرة للحصول على  والتركية للترويج 

 أن رده كان قصير 
ً
 لطلبنا. استجابته ، إال أنني أقدر ا

والتي   الشفوية،  الجلسات  من   
ً
عددا عقدنا  فقد  مكتوبة،  أدلة  تقديم  إلى  الدعوة  إلى  باإلضافة 

التال األمور  في   
ً
تقريبا النوع  دارت  وقضايا  والصحافة،  املدني،  واملجتمع  السياس ي،  التمثيل  ية: 

، قضية حزب العمال الكردست
ً
 أنانياالجتماعي، وأخيرا

ً
 عسكري وهو الذراع ال حزب العمال  ، نظرا

  
ً
أيضا وهي  اليوم،  مناقشة  حولها  سأبني  التي  املوضوعات  هي  هذه  الكردي.  للنضال  )الثوري( 

 ريرنا، الذي سيتلقاه األعضاء إلكترونياملوضوعات التي تم تنظيم تق
ً
 .ا



الب رملان التركي شهادتهم. ركزت الجلسة األولى على املسؤولين املنتخبين، حيث قدم لنا النواب في 

أحدهم الديمقراطي    كان  الشعوب  حزب  و   ذات  ،HDPمن  الكردية  سياس ي  هو  األغلبية  حزب 

كحزب  في تركيا، وُينظر إليه    ةاملعارضة الرئيسي، واآلخر كان من حزب الشعب الجمهوري،  تقدمي

 مؤسس لتركيا الحديثة. 

 : هشيار ، حيث اخبرنا حزب الشعوب الديمقراطيأود أن أقرأ بعض الشهادات من شاهد 

املاضية الثالثة  األسابيع  أربع"خالل  تلقيت  برملاني(  استجوابطلبات    ،  ال    -  )تحقيق  معظمها 

مقاضاتي. عندما   فساح املجال أمامال حصانة البرملانية عني  طلب برفع ال  -أساس له من الصحة  

وسيتم الحكم    ،قضائية  ى دعاو إلى  االستجوابات  ، ستتحول كل هذه  تنتهي فترة عضويتي البرملانية

 علّي، أو سأضطر إلى مغادرة البالد". 

تركيا. هناك   في  النواب  استهداف  حاالت  من  كبير  ا  عدد  تم  املاضية،  الست  السنوات   عتقال في 

كان  الكردستاني.  العمال  بحزب  صالتهم  بزعم  الديمقراطي  الشعوب  لحزب  السابقين  الرؤساء 

" و "كردستان" في الخطب العامة في كردهو أنهم استخدموا كلمتي "ال  الحكومة  اتهاماتجزء من  

و 2012عام   األ .  إن  ى خر التهمة  في  أنهم شاركوا  هو  القضية  تم  في  الكردستاني.  العمال  حزب  شاء 

عام   في  الكردستاني  العمال  حزب  املشاركين  1978إنشاء  الرئيسين  من  كل  عمر  كان  عندما   ،

 بصلة.  اإلجراءات العادلة والقانونيةب يبتخمس سنوات. يمكننا أن نرى بوضوح أن هذا ال 

 

 وارلي عة مقاطعن حزب العمال البريطاني عن  ( نائب عن John Spellar) جون سبلر مداخلة

 تحت األضواء
ً
. أال  أهنئ زميلي على هذا النقاش وعلى عمله في إبقاء هذا الصراع املنس ي أحيانا

حرمان النظام    يعتبر  مع  تتفق  ال  قد  التي  األخرى  والجماعات  الديمقراطي  الشعوب  حزب 

وتعر   الديمقراطية  حقوقها  من     للهجوم  هاضالحالي 
ً
مهما  

ً
أن  ؟  أمرا ينبغي  ال  أنه  حين  يتم  في 

له علقة ش ي  الناتو،  ب  استدراجنا ألي  من خلل  وبريطانيا  الناتو،  ينبغي لحلف  أال  اإلرهاب، 

الديمقراطية؟ بعد كل ش يء،   الضغط على النظام )التركي(، كعضو في الناتو، للتمسك بالقيم

 . على هذه املبادئ حلف الناتو  تأسس فقد

Lloyd Russell-Moyle(لويد راسل مويل)   نائب حزب العمال 
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  .
ً
نحن وتركيا، محاسبة  ، الذي ننتمي لعضويتهما  يوروباأل   االتحادحلف الناتو و   علىأوافقك تماما

أي صلة مع االرهاب.  كون لدينا  بأنه ال ينبغي أن ي  زميليتركيا بشكل أكبر. أنا أيضا أتفق تماما مع  

النهج   اعتبار  لكن  على  القائم  يالخطير  شخص  في  أي  املصيرتحدث  لتقرير  العليا    يعتبر   املثل 

 إرهاب
ً
 من النظام بأكمله. سوف أتطرق إلى ذلك في الجزء األخير من خطابي.  السخرية وبمثابة، ا

األول/في   عن  2020ديسمبر  كانون  الفوري  باإلفراج  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة  أمرت   ،

سياسية.    ادوافعهتلك املحاكمات  رؤساء وأعضاء البرملان اآلخرين وتعليق محاكماتهم، قائلة إن  

، بأغلبية  عمد من قبل تركيا. باإلضافة إلى ذلك، وافق البرملان األوروبي  هذا الحكم تم تجاهله عن

590  
ً
 ، على اقتراح بضرورة اإلفراج عنهم. 16مقابل  صوتا

" الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش والذي جاء  2020الشهادة مدعومة بـ "التقرير العاملي  

 فيه: 

الديمقراطي أقوى دليل على أن السلطات  م القضايا املرفوعة ضد سياسيي حزب الشعوب  "تقّد 

 جنائية وتستخدم االحتجاز بسوء نية وألغراض سياسية".  ى و اترفع دع

لعام   أوروبا  ملجلس  البرملانية  الجمعية  قرار  املعارضة    2020تعامل  على  السياسية  الحملة  مع 

تركياالسياسية    في 
ّ
السياسيين، وسل تجريد  الضوء على كيفية  منذ عا  ط  الحصانة    2016م  من 

 
ً
 .فصاعدا

 
ً
   تاحتها الفرصةفريال كالرك إل  بزميلتي ، وأشيد  هنا  لقد ناقشنا هذه املسألة سابقا

ً
ملناقشة    سابقا

التمثيل السياس ي في تركيا ومصير بعض السياسيين في حزب الشعوب الديمقراطي. من الواضح  

تقرير املصير للمناطق  أن هذا استهداف منظم لنواب املعارضة ملجرد املطالبة بالحكم الذاتي أو  

، لكن على نواب حزب الشعوب الديمقراطي ية الكردية. في السابق كان الهجوم يقتصرذات األغلب

 مؤخر 
ً
ان.  ليشمل أعضاء حزب الشعب الجمهوري في البرملهذا الهجوم امتد   ،ق، وبشكل مثير للقلا

 
ً
 مؤيد حزب الشعب الجمهوري ليس حزبا

ً
زب  يعتبرون حالكثير من األكراد  للمطالب الكردية، بل ا

. لكن العديد من ضدهم  التحدياتالشعب الجمهوري جزء من دولة ساعدت على إرساء بعض  

الجمهوري   الشعب  حزب  وهو  باآلن    بدؤواأعضاء  والصحيح،  األخالقي  الش يء  عن    حق التحدث 

باتت حجة    دارة الذاتية للكردكرة دعم اإل . ويبدو أن فاملشاركة في الحياة الديمقراطية  فيالناس  

 إلرهاب أو التخريب. هذه سابقة خطيرة. ا تهماآلن إلثارة 



بلديات، تم انتخاب أحدهم    رؤوساءأدلة من  جمعنا شهادات و .  فقط  نواب  للمع  تلم نسفي تركيا  

بلدية اليونان. علمت    ،ملنصب رئيس  في  املنفى  في  اآلن  املحلية    APPGولكنه  االنتخابات  منذ  أنه 

بأمناء    65البلديات املنتخبين البالغ عددهم    رؤوساءمن   59تم استبدال  ،  2019األخيرة في عام  

 في تقريرنا ما يلي: منه . ورد في تقرير حقوق اإلنسان املقتبس معينين من قبل الحكومة

مليين ناخب   4أكثر من  إرادة تم كسر "بغض النظر عن الحزب أو املرشح الذي صوتوا لصالحه، 

 من املنتخبين  بتعيين أمناء"  بلدية 48 فييعيشون 
ً
 . من قبل الحكومة التركية بدال

 
ً
وهي منظمة   -  DTK  -أدلة على إغالق مؤتمر املجتمع الديمقراطي  شهادات و   جمع تحقيقنا أيضا

تركيا، وهذه هي  تجمع بين السياسيين واملجتمع املدني الذي ال يناصر االنفصال بل التحالف في  

متها. وشملت اإلجراءات التي تم اتخاذها اعتقال قادتها واستهداف منظمات الشباب السياس ي  يجر 

 . االضطهادهرب من الكردستاني. يوجد الجئ في دائرتي االنتخابية 

توصلت   الكردي،  السياس ي  بالتمثيل  يتعلق  لكنني    APPGفيما  كلها،  أقرأها  لن  نتائج.  تسع  إلى 

بعضها.   بشكل  سأذكر  جريت 
ُ
أ املحاكمات  أن  أنقرة   أكبر وجدنا  في  مغلقة  مركزية  محاكم  في 

األصلية، مما يجعل الدفاع عن عضو البرملان  الواليات  ملفتوحة في ا  فرعيةوليس في املحاكم ال

   APPGأكثر صعوبة. ووجدت  
ً
    154ينية ضد  هناك قضايا روتأنه كانت    أيضا

ً
  154تلقى    -نائبا

 
ً
ستخدم أل جزائية وأن إجراءات قانونية ، لوائح اتهام نائبا

ُ
الخلفات السياسية، والتي   غراضت

بشكل   تؤثر  البرمل  كبير بدورها  أعضاء   على 
ً
أيضا وجدنا  كردية.  خلفيات  من  حقوق    ان  أن 

نتهك بشكل روتيني من خلل احتجازهم في انتظار املحاكمة أو الحكم  
ُ
اإلنسان لقادة البلديات ت

 . عليهم بالسجن بتهم ملفقة

تقريرنا   من  كان   
ً
مع    56مؤلفا املتحدة  32صفحة،  اململكة  لحكومة   توصية 

ً
مبنيا تجربة  العلى    ، 

املدني واملنظمات النسائية، وأرسلت التقرير إلى الوزير  املباشرة لنواب ورؤساء بلديات واملجتمع  

 تموز. تلقيت رد/في يوليو
ً
 من صفحة وربع، ورد في الجزء املوضوعي منه ما يلي:  ا

من التقارير األخيرة عن تصاعد العنف في املنطقة وقد غرد وزير الشرق األوسط    نحن قلقون "

 إلى وقف التصعيد".  كانون األول /سبتمبر 1وشمال أفريقيا في 
ً
 داعيا



التغريد    ةهل 
ً
تفعله    حقا املزيد عما  الجيد معرفة  الدبلوماسية؟ سيكون من  أقص ى جهودنا  هو 

. محددة  توصياتالعمل على التقرير وقدمنا  وقمنا بالحكومة. على مدى مئات الساعات، جمعنا  

 . امللموسة الردود بعض الحكومة تقدم أن أود

والح الوزير  سيطالب  الديمقراطيهل  الشعوب  حزب  في  املشاركين  القادة  عن  باإلفراج  ،  كومة 

 
ً
؟ هل ستدين إغالق 2020  كانون األول /لقرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في ديسمبر  وفقا

DTK    بإيجاد حل سلمي للصراع املستمر؟ هل ستدفع  وتذكر الحكومة التركية بالتزامها السابق 

ل التركية  املحلية  بقبول  لالحكومة  الحياة  في  الشباب  مشاركة  حول  املعدل  األوروبي  امليثاق 

بحيث   للشباب،  أوروبا  مجلس  ميثاق  وهو  تركيا؟واإلقليمية،  في  الشباب  على   أخير   ينطبق 
ً
، ا

ستفعل واملبادئ  البريطانية  الحكومة    ماذا  القانون  سيادة  لدعم  التركية  الحكومة  على  للضغط 

 الديمقراطية في تركيا؟ 

التمييز   قضية  إلى  اآلن  أساسأنتقل  نقابة    على  من  أدلة  التحقيق  تلقى  والثقافة.    موظفي اللغة 

الخاص تقريرها  أعدت  التي  تركيا،  في  والعلوم  أن    ،التعليم  في    200000وذكرت  بكر  طفل  ديار 

و   طفل    6وحدها   مليين 
ً
تماما محرومون  تركيا  شرق  جنوب  ال  في  على من  يجبرون  أو  تعليم 

 التعلم حصر 
ً
. هذا، بالطبع، إنكار لحقوق اإلنسان، كما أنه يجعل لغتهم األم  ال باللغة التركية    ا

من املستحيل مساعدة األطفال في دراستهم من قبل والديهم أو مقدمي الرعاية لهم، مما يضعهم  

 مناسب عندما يكبرون. في وضع غير 

 تلقى التحقيق أيًضا تقرير 
ً
 تعّمدشير إلى أنه تم فرض تمييز ميمن شبكة اللغة والثقافة الكردية،    ا

سيما   ال  الكردي،  املجتمع  عنضد  تعبيرهم  حال  ومثقافتهم    في  لعاداتهم  مارستولغتهم  هم 

أنه  وتقاليدهم وجدنا  إغلق  .  تم  املاضية،  الخمس  السنوات  ثقافية    57في  ومنظمة  مؤسسة 

 .كردية، بما في ذلك املسارح، ملجرد إقامة مسرحيات باللغة الكردية 

الحكومة   االبريطانية  هل ستدين  تدعم  قرار  التي  املؤسسات  العديد من  التركية إغالق  لحكومة 

هذه   إلثارة  الوزيرة  ستتخذها  التي  الخطوات  هي  ما  ذلك،  على  عالوة  الكردية؟  الثقافية  الحياة 

املسألة مع نظرائها األتراك؟ هل ستناقش الدعم الذي يمكن أن يقدمه املجلس الثقافي البريطاني  

 زي؟في العمل والتعاون الكردي اإلنجلي



، احتفظت تركيا بتمثيل  أنتقل اآلن إلى االضطهاد القائم على النوع االجتماعي في تركيا.  
ً
تاريخيا

٪ من املقاعد تشغلها نساء،  17، قدر البنك الدولي أن  2020. في عام  منخفض للمرأة في برملانها

حزب الشعوب الديمقراطي نظام الرئاسة    يعتمد  .  ٪ 25  البالغ  العامليوهو ما يقل عن املتوسط  

يحتفظ    اناملشتركة، حيث يشارك البلديات.  من  والعديد  الحزب  رئاسة  في  وامرأة    HDPرجل 

تقري50بحصة   فريد  أنه  وأعتقد  املرشحات،  من   ب٪ 
ً
العالم،    ا في  سياس ي  حزب  ألي  بالنسبة 

يأتي   أن  مجتمع  10يجب  من  األعضاء  من   ٪LGBT  +.  فإن ا  بالنتيجة  القمع    و أ  كردلنواب 

الكردي،ال السياس ي  واملثليين  جديبشكل    سيؤثر   تمثيل  النساء  الجنس   على  وثنائيي 

 
ً
 مع أعدادهم في البرملان التركي. ، ألنهم ممثلون بشكل غير متناسب واملتحولين جنسيا

وجود   على  كدليل  مشاركين  رؤساء  وجود  بممارسة  استشهدت  التركية  الحكومة  أن  حتى 

حزب   مع  ابط  املشتركةرو الرئاسة  نظام  استخدم  من  أول  كان  الذي  الكردستاني،  .  العمال 

وهذا دليل آخر على أن املمارسة الواسعة املتمثلة في مجرد مشاركة أي فكرة أو ممارسة مماثلة  

قاعدة مع حزب العمال الكردستاني سيعني أن املنظمة ُتصنف على أنها إرهابية. من الواضح أنها  

 سخيفة. 

منظمة   49تم إغلق مؤتمر املرأة الحرة و  على النوع االجتماعي فقط.    HDPستهداف  ال يقتصر ا

. ونتيجة لذلك اإلعالن، تم إغالق 2016نسائية أخرى في حالة الطوارئ التي تم إعلنها في عام  

لهن   بالنسبة  املستحيل  من  جعل  مما  النسائية،  املنظمات  من  للعديد  املصرفية  الحسابات 

 عمل.االستمرار في ال

قدمتها   التي  األدلة  النسائ  -  TJAفي  الحرة  الحركة  عام    -ية  في  أنه  ذكرت  الكردية،  املرأة  منظمة 

وجنساني،    2520أبلغت  ،  2020 جسدي  عنف  حاالت  عن  الحكومية  غير  للمنظمات  امرأة 

وأبلغت    775وتقدمت   مأوى،  على  للحصول  بطلب  االعتداء    113امرأة  حاالت  عن  امرأة 

التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية السلطة، زاد قتل اإلناث في    18وات الـ  الجنس ي. في السن

 . ةصادم٪. هذه نسبة 1400تركيا بشكل عام بنسبة 

 نائب عن حزب العمال  (،Alex Sobelمداخلة اليكس سوبيل ) 

تلك   وهي   ،
ً
حقا مهمة  يثيرها  التي  القضايا  إن  املمتاز.  وخطابه  النقاش  هذا  على  زميلي  أشكر 

التقى   الوزراء، عندما  أن رئيس  الوزراء. ومع ذلك، ال يوجد دليل على  التي تحدث عنها رئيس 



مؤخر ر  أو  الناتو  قمة  في  تركيا   ئيس 
ً
اجتماع  ،  ا العشرين  في  إذا    -مجموعة  ما  أعرف    حصل ال 

   -اجتماع ثنائي في مجموعة العشرين في نهاية هذا األسبوع
ً
من هذه القضايا. يبدو أن    ناقش أيا

ولكن ال ش يء يتعلق بحقوق    ضايا الرئيسية على جدول األعمال هي السياحة واللقاحات،الق 

 أو حقوق املرأة في تركيا.  كردال

Lloyd Russell-Moyle(لويد راسل مويل)  نائب عن حزب العمال 

للتقرير، انسحبت الحكومة التركية من اتفاقية اسطنبول،   للغاية. خالل اعدادنا  إنه أمر مقلق 

املنزلي.   والعنف  املرأة  ضد  العنف  ومكافحة  بمنع  تتعلق  في  دخلت  التفاقية  اوالتي  التنفيذ  حيز 

ة ذلك  حكومة البريطانية إلدان، وما زلنا لم نشهد أي جهد دبلوماس ي قوي من ال2014تركيا في عام 

 
ً
 .حقا

مجموعة   عليها  حصلت  التي  األدلة  ظهر 
ُ
للمرأة   APPGت بالنسبة   

ً
مزريا أصبح  الوضع  في    أن 

، لذا هل لي أن أسأل الوزير ما هو الدعم الذي ستقدمه الحكومة للمنظمات الدولية التي  تركيا

مساعدات حكومة تساعد النساء الضعفاء في تركيا؟ ما هي الخطوات التي تتخذها لضمان توجيه 

إلى املناطق   هل تصل هذه املساعداتاململكة املتحدة إلى املنظمات التي تقودها النساء في تركيا، و 

إلى اتفاقية اسطنبول    بشكل صارمذات األغلبية الكردية؟ هل ستدعو حكومتها تركيا   لالنضمام 

 وتنفيذها بالكامل؟ 

لصحفيين، وقال أولئك الذين قدموا أدلة  لنقابة ا  APPGباالنتقال إلى حرية الصحافة، استمعت 

يواجهونه.   الذي  الترهيب  ظل  في   
ً
يوميا العمل  عليهم  الصعب  من  أصبح  أكتوبر/تشرين  أنه  في 

 عن تعذيب مدنيين اثنين من  2020األول  
ً
 إخباريا

ً
، تم اعتقال خمسة صحفيين لنشرهم مقاال

 القائهم أرضحين تم نقلهم في طائرة مروحية ثم    "وان"مدينة  
ً
مات على الفور واآلخر    اأحدهم،  ا

محافظ    أصيب وقال  للغاية.  خطيرة  حزب  يعمال   اكان  الشخصين إن    " ان "و بجروح  لحساب  ن 

يؤدي   أال  يجب  الحالتين،  كلتا  في  ولكن  الكردستاني. هذا محل خالف،  الخبر العمال  إلى    صياغة 

اعتقال صحفي. تم إطالق سراح بعض هؤالء الصحفيين، لكن ال يزال ُيفرض عليهم حظر سفر،  

 في السجن في انتظار املحاكمة. بينما ال زال اآلخرون 

الص ليس فقط على  اعتداءات  الصأفرادكحفيين  هناك  في    ف ح، ولكن على  اإلذاعية  واملحطات 

محطة إذاعية و  24صحيفة و  62بعد حالة الطوارئ تم إغلق أدلة على أنه  APPGتركيا. تلقت 

https://www.theyworkforyou.com/mp/?p=25667


صحفي    2500مؤسسة إعلمية، وتعرض    177دار نشر. في املجموع ، تم إغلق    29مجلة و    19

 الطرد. للقمع أو التقييد أو 

 
ً
الع  وفقا تركياملنظمة  في  العالم مسجونون  في  املسجونين  الصحفيين  ثلث  فإن  الدولية،  .  فو 

هذه إحصائية مشينة، لذا هل لي أن أسأل الوزير: هل ستدين الحكومة التدابير الرامية إلى تقييد 

الحكومة   انتقاد  بأن  التركية  الحكومة  وتذكير  تركيا  في  املطبقة  التعبير  حكومة-حرية  هو   -أي 

أساس ي من   في  جوانب  جانب  الصحفيين  العمل  الحكومة لدعم  الذي ستقدمه  ما  العام؟  الرأي 

 حتى يتمكنوا من الحفاظ على حريتهم في التعبير؟

 أخير 
ً
سأتا أفعل  طرق ،  أن  قبل  لكن  الكردستاني،  العمال  حزب  هذا؟  ذلك   إلى  أسأل  أن  لي  هل   ،

حزب   على  الوزراء  يركز  املراسالت  من  الكثير  في  أنه  الكردستانيأعلم  العناصر  العمال  لكن   ،

 
ً
 عتركيز  البالنسبة لي وأريد    األخرى مهمة حقا

ً
   كان هذا أحد األسباب التي جعلني   . ليهم أيضا

ً
  مترددا

. املشكلة هي أنه، كما سمعنا األدلة،  في بداية حديثيبشأن إثارة قضية حزب العمال الكردستاني  

ب االرتباط  فك  نستطيع  ال  أننا  الواضح  من  الحكومة  أصبح  نظر  وجهة  بسبب  القضايا،  هذه  ين 

ذكرت،   كما  الكردستاني.  العمال  حزب  دعم  ماهية  حول  املوسعة  الصحفيون  التركية  ُيتهم 

والسياسيون وغيرهم من الفاعلين في املجتمع املدني بشكل روتيني باإلرهاب إذا كانوا يدعمون 

 . لحزب العمال الكردستاني العامةاملعتقدات 

ي  "اإلرهاب "في نقاش حول طبيعة اإلرهاب، من الواضح أن  من دون الخوض   تحقيق    سعىالذي 

اإلرهاب   عن   
ً
قليال مختلف  هو  الوطنية  أيديولوجية املتوحش  السيادة  فرض  إلى  يهدف  الذي 

 شخص ما إرهابيامكانية اعتبار  أصولية على شعب، ولكن الجدل القديم حول  
ً
ناضل من  ألنه ي  ا

ة من التعريفات الدولية ملا  مناقشته على مدى عقود في هذا املكان. هناك مجموعأجل الحرية تم  

الذين    يعني أولئك  محاكمة  يجب  إرهابية.  بطريقة  للعمل  القانونية  والعواقب   
ً
إرهابيا تكون  أن 

املتحدة   اململكة  حكومة  لكن  وحظرهم،  ذلك  اليفعلون  بالفعل  يتميتتبع  حال  ز  إنهم في  تركيا. 

  -الوحدات الكردية في قوات الدفاع السورية    -  YPGو  أ  YPJات حماية الشعب  يدركون أن وحد

إرهابية   االبتعاد    بلليست  إلى  تدعوهم  الحكومة  أن  من  الرغم  للرهاب. على  مناهضة  بطبيعتها 

أن الواقع،  في  يدركون،  أنهم  إال  الكردستاني،  العمال  حزب  فيعن  تشارك  من    ها  آرائها،  العديد 

. تم االعتراف بذلك في املحاكم البريطانية، تانيالعمال الكردس  ، مع حزبريبهاوبعض أنشطتها وتد

الحكومة التركية، التي ال تزال تعتبر وحدات حماية الشعب    مع  اختلفت قد  البريطانية  والحكومة  



التركية مهووسة جدة.  من املنظمات اإلرهابي الحكومة   إن 
ً
بوحدات حماية الشعب ووحدات    ا

 .في اململكة املتحدة  ينر و حظاملدعمت الجهاديين و حماية املرأة  

ش أي  لإلرهاب:  التركية  للحكومة  املوسع  التعريف  إلى  أشرت  القادة لقد  يدعم  خص 

من توضيح    تمكن الوزير. لذلك، هل سأو حتى املساواة بين الجنسين فقط  كردالسياسيين ال

أو دعم    ،دارة الذاتيةية إلى شكل من أشكال اإل دعم التطلعات الكرديكون    كيفية العمل لكي ال

ال السياسيين  ذلك ،  كردالقادة  الوزير  من  أطلب  ال  باإلرهاب؟  اتهامهم  من  للخوف   
ً
سببا  

ً
أبدا

وحاالت   بلجيكا،  في  األخيرة  الحاالت  ألن  ذلك  أفعل  أكاديمي.  األوروبية    أخرى لغرض  البلدان  في 

األخرى، ُتظهر أن الحكومة التركية تحاول بشكل متزايد واستباقي إقناع ما يسمى بحلفائها في الناتو 

. ينتج عن ذلك تأثير مخيف في املجتمعات الكردية في هذا كردلذين يدعمون الحاكمة أولئك ابم

العشوائي،  العنف  على  دليل  إلى  قائمة  أي  تستند  أن  يجب  أوروبا.  أنحاء  جميع  وفي  البلد 

 والتصميم على تقويض الديمقراطية وتدميرها، وعدم التسامح مع آراء اآلخرين.

ال املحكمة  في قضية  الثاني  الدفاع  املتهمين  خط  إدانة  في  العليا  املحكمة  بلجيكية، حيث فشلت 

لم   ببساطة  أنهم  هو  كردية،  إذاعية  ومحطة  صحيفة  إدارة   بتهمة 
ً
أعماال وأن    يرتكبوا  إرهابية، 

إدراج حزب العمال الكردستاني استند إلى معلومات قد فقدت مصداقيتها. لدي قائمة هنا ولكني 

وقتي قد انتهى بالفعل. فيما يلي قائمة باألدلة التي  ترض أن  من املفلن أستعرضها، ألنني أعلم أنه  

بالنظر إلى كل واحدة من هذه حزب العمال الكردستاني.  ملف  تم تقديمها إلى االتحاد األوروبي في  

ليست من  في األصل    البنود يظهر أن األعمال التي تم ادانة حزب العمال الكردستاني بارتكابها 

أو الجيش التركي، املخابرات التركية اني. عدد منها كان من أعمال حزب العمال الكردستأفعال 

، لكنها ال تزال مدرجة ضمن أعمال حزب  بذلكاملحاكم التركية السلطات التركية    أعلمت وقد  

العمال الكردستاني، على الرغم من أن تركيا ومحاكمها تقر بأنها ليست كذلك. هناك حاجة  

 الوضع، كما أظهرت املحاكم التركية.إلى إعادة النظر في هذا 

البلجيكية املحكمة  قضية  أن  هو  لالهتمام  إثارة  األكثر  محامي   APPGو  ،واألمر  من  استمعت 

الرئيس ي الكردستاني هو حركة    اعهادففي    قررت  ،الدفاع  العمال  أن حزب  األولى:  النقطة  بشأن 

الخاص املعاهدات  قانونية.  أهلية  حرب  في  املصير  لتقرير  وقعت  وطنية  التي  اإلرهاب  بتعريف  ة 

معاهدة واحدة، وهذه القوانين عدا    ،عليها بلجيكا هي نفس املعاهدات التي وقعت عليها بريطانيا 

ب يمكن  تقول  فال  الحرب،  بقوانين  مشمولين  األهلية  الحرب  في  الفاعلون  كان  إذا  أنه  صراحة 



 اعتبارهم إرهابيين
ً
تماما بالطبع صحيح  ن ييرهاباإل صف خصومه بملنع أي شخص من و ؛  . هذا 

قوانين   تحدد  والهاي،  جنيف  اتفاقيات  بموجب  مشروع.  داخلي  صراع  هناك  يكون  عندما 

،  هو هيكل القيادة  هذه املعايير . أحد  على األشخاص  جهة فاعلةاطلق وصف    معايير الحرب  

د(  حدداملزي  الواآلخر   . يكفي القول إن املحكمة العليا البلجيكية وجدت في جميع التهم  )املوح 

أنها   على  تصنيفها  يمكن  ال  لذلك  املتطلبات.  تلك  استوفى  قد  الكردستاني  العمال  حزب  أن 

حزب العمال من قائمة  ألغت املحكمة  لذا  متورط في نزاع داخلي وحربي،  وأنه  منظمة إرهابية  

 . اإلرهاب

 
ً
أيضا العملية  نفس  مستوى  ف  حدثت  على  قائمة  إلغاء  تم  حيث  األوروبية،  العدل  محكمة  ي 

تعريفات اإلدراج األوروبية   تنطبق عليهأوروبا، ووجد القضاة أن حزب العمال الكردستاني لم 

الدولية االتحادأو  في  لسنا عضًوا  أننا  من  الرغم  على  في    .  الواردة  الحرب  قوانين  فإن  األوروبي، 

 . يننا املحلية ونحن موقعون على املعاهدات الدوليةمن قوان املعاهدات جزء مباشر

ومراعاة  على   الكردستاني  العمال  حزب  حظر  قضية  في  النظر  إعادة  البريطانية  الحكومة 

أحدث األدلة من املحاكم التركية واألعمال اإلرهابية التي لم يرتكبها حزب العمال الكردستاني  

البلجيكية واألوروبية إنه ينبغي تصنيفهم على أنهم محاربون  بل ارتكبها آخرون. وقالت املحاكم  

 داخليون وليسوا إرهابيين. 

الحكومة  بها  تحتفظ  التي  القوائم  كانت  إذا  إال  اإلرهاب  ضد  قوية  حرب  تحقيق  يمكن  ال 

تقرير  دقيقة وتقديم  الداخلية  وزارة  في  نظرائها  مع  فورية  مراجعة  بإجراء  الوزيرة  ستلتزم  هل   .

إلى   قد  لبرملانابذلك  كمحارب  الكردستاني  العمال  حزب  تصنيف  إن  يقولون  الذين  أولئك  إلى  ؟ 

يعطي مصداقية ألولئك الذين يستهدفون املدنيين، أقول إن جريمة استهداف املدنيين في الحرب 

ضاتها في املحاكم  يمكن مقامن اإلرهاب و بموجب اتفاقيات جنيف والهاي هي جريمة أكثر خطورة 

عقوب و  وتصن   تها الدولية  القوائم  من  شطبهم  فإن  لذا  اإلرهاب،  جريمة  من  أنهم  أعلى  على  يفهم 

 محاربون يوفر حافز 
ً
 أقل للهجمات املدنية.  ا

أن   يجب  تركيا،  في  السلم  تحقيق  أردنا  ا  ةيكيف في    نبحثإذا  تصنيف  انتقال  من  ملنظمات 

سياسيةاإل  أهداف  خلل  من  سياسية  حلول  عن  البحث  إلى  دور  رهابية  املتحدة.  في    اململكة 

كيف   ُيظهر  اكتماله،  عدم  من  الرغم  على  الثورية  امكن  كولومبيا،  املسلحة  القوات  إدخال 



. إذا نظرنا إلى تاريخنا في أيرلندا الشمالية واملؤتمر الوطني األفريقي  السياس ي  حواريا في اللكولومب

   ىانته  مسارما  كن لكل منهل  نوعه،  منفي جنوب إفريقيا، فكل منهما مختلف وفريد  
ً
وليس    سياسيا

 بالعنف، وهذا ما نريد جميع
ً
 رؤيته في تركيا.  ا

 أخير 
ً
، ما هي املناقشات الجادة التي أجرتها الحكومة مع تركيا حول استئناف مفاوضات السالم؟  ا

للمناقشات؟ ما هو الدور   للقنوات املحلية والدولية  ما هو الدعم العملي الذي قدمته الحكومة 

بات الذي تراه الحكومة في مفاوضات الركيزة الثالثة بين الجهات الفاعلة في املجتمع املدني والنقا

املبادئ األساسية للحرية   APPG  وجدواملنظمات النسائية لضمان تسوية سلمية للصراع؟   أن 

تركيا  الديمقراطية   إلغلق  في  استخدامها  إساءة  يتم  اإلرهاب  قوانين  وأن  تقويضها،  يتم 

مفتوحة إبقائها  من   
ً
بدال الديمقراطية  يقين  .  املساحات  على  اليوم نحن  هنا  األعضاء  أن  من 

  APPGعلى  تامة  عمل بشكل تعاوني مع الحكومة. آمل أن نتمكن من الحصول على ردود  يودون ال

 في الوقت املناسب. 

 عن ليفربول وريفرسايد  حزب العمال نائب من (Kim Johnsonمداخلة كيم جونسون )

حول التمثيل السياس ي   APPGب بتقرير  النقاش املهم، وأرّح هذا  لويد راسل مويل ل  الزميلأشكر  

تضامني مع الشعب الكردي، الذي أظهر قوة    بداءالكردي والديمقراطية في تركيا. أريد أن أبدأ بإ

 ومرونة في مقاومته ونضاله من أجل التحرير والحكم الذاتي والديمقراطية. 

قبل  من  للديمقراطية  املناهضة  واملناورات  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  األخير  التصعيد    إن 

للغاية مقلق  أمر  املنتخبين  واملمثلين  الكردية  املجتمعات  ضد  التركية  اعتقلت  الحكومة   .

ال  الحكومة التركية مئات النشطاء والصحفيين النظام .  كردوالنواب ورؤساء البلديات  لقد قام 

. أكثر من ثلث  التركي القمعي بشكل متزايد بسجن الصحفيين أكثر من أي دولة أخرى في العالم

التعسفية  الصحف االعتقاالت  أصبحت  تركيا.  في  محتجزون  العالم  مستوى  على  املسجونين  يين 

شبه   الصحافة  وحرية  تركيا،  في  يومية  ممارسة  الصحفيين  ضد  املعاملة  وسوء  والتعذيب 

وأنصاره.   أردوغان  أيدي  في  اإلعالم  وسائل  ملكية  تركز  مع  وسائل معدومة،  رصد  تقرير  أظهر 

أ املاض ي  العام     ناإلعلم 
ً
لديه    واحدا تركيا  في  صحفيين  ستة  كل  في  من  النظر  قيد  دعوى 

رئيس بلدية منتخب ديمقراطيا لحزب الشعوب الديمقراطي ما   65. ستة فقط من  ضدهاملحاكم  

اعتقاالت   هناك  كانت  مناصبهم.  في  ليلى  لشخصيات  زالوا  اعتقال  مثل  املستوى،  وفين،  غرفيعة 



 عام  22ليها قبل عام بالسجن ملدة  التي ُحكم ع
ً
بتهمة اإلرهاب، وفي هذا الصيف تم إلغاء زيارتها   ا

 كردية في السجن.  متيازاتها الهاتفية لغنائها أغانوا

وهذا  مرالي، دون تلبية حقوقه األساسية،  يحقيقة أن عبد هللا أوجالن ال يزال مسجوًنا في جزيرة إ

   غضبيستدعي الما  
ً
. إن تصعيد أردوغان والدولة التركية، خاصة منذ محاولة االنقالب عام  أيضا

أخالقي  ال ، باعتقال املئات من النشطاء والصحفيين ورؤساء البلديات والنواب، هو تصعيد 2016

 يقوض أي محاوالت للتوسط في عملية سالم عادلة ومستدامة. 

على   تركيا  محاسبة  في  قوي  دور  و حقوق  انتهاكات  لبريطانيا  واالتفاقية  ااإلنسان  الدولي  لقانون 

املظالم، وحماية   لهذه  بوضع حد  في مطالبنا  بالجرأة  نتحلى  أن  يجب  اإلنسان.  لحقوق  األوروبية 

لجميع   واالستقرار  السالم  وضمان  للتصرف  القابلة  غير  اإلنسان  وحقوق  السياس ي  التمثيل 

 املجتمعات التي تعيش في تركيا. 

على   خاص  بشكل  أركز  أن  النظر  أريد  إلعادة  التقرير  لحزب   توصيات  التلقائي  اإلدراج  في 

العليا   املحكمة  في  القضية  نتيجة  إلى  بالنظر  سيما  إرهابية، ال  كمنظمة  الكردستاني  العمال 

ح أن  وجدت  التي  شرعيالبلجيكية،   
ً
مقاتل كان  الكردستاني  العمال   زب 

ً
أهلية،    ا حرب  ال  في 

أدعو م التاريخي تداعيات كبيرة على موقف حكومتنا.  . يجب أن يكون لذلك الحكمنظمة ارهابية

الحكومة إلى تبني توصيات التقرير ملراجعة إدراج حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية  

األدلة تلك  ضوء  إلى  في  العودة  شروط  في  تقدم  إلحراز  القوة  من  كبير  بقدر  بريطانيا  تتمتع   .

 و من خالل املؤسسات األوروبية. محادثات السالم، سواء كفاعل أحادي الجانب أ

فخور  الكردي  ةأنا  الشعب  جانب  إلى  بحزم  تقف  املتحدة  اململكة  في  العمالية  الحركة  .  بأن 

يحتوي   الذي  التقرير  على  وسوريا  تركيا  في  لكردستان  الشاملة  البرملانية  املجموعة  بعمل  أرحب 

في   ما  كل  بذل  إلى  الحكومة  وأدعو  الهامة.  التوصيات  من  عدد  التوصيات  على  العتماد  وسعها 

محادثات  استئناف  نحو  التقدم  لضمان  عاجلة  خطوات  واتخاذ  لنا  كحليف  تركيا  ومحاسبة 

 السالم.

 

 حزب العمال )أصولها كردية من تركيا  ( منFeryal Clark)ل كلركفريامداخلة 



دور   تعليقاتي على  في  املهم. سأركز  النقاش  لهذا  راسل مويل  لويد  زميلي  التركية  أشكر  الحكومة 

 تجاه املجتمع الكردي. 

لل  لألسف، واملساواة  التمثيل  املمنهجة   كردقضية  اإلساءات  استمرت  جديدة.  ليست  تركيا  في 

جبر والداي على الفرار من تركيا في الثمانينيات،  
ُ
أ  .

ً
لفترة طويلة جدا للمجتمع الكردي دون رادع 

كان   كبرت  عندما  الكردي.  املجتمع  يواجهها  التي  املنهجية  االنتهاكات   بسبب 
ً
أو    ممنوعا التعلم 

تغيير تم  الكردية.  باللغة  عام    التحدث  أوائل  في  مناقشات  2000ذلك  تجري  تركيا  كانت  ، حيث 

املجتمع   ملنع  مختلفة  وسائل  تستخدم  تزال  ال  الحكومة  لكن  األوروبي،  االتحاد  مع  االنضمام 

 الكردي من التحدث أو تعلم اللغة الكردية. 

مخزية ال  إنها عالمة  يستمر  أن  التقدم  قلة  الشعور    كردعلى  و في  وأن  الهجرةإلى    ضطرار باال به   ،

ترسخ املوقف التمييزي للحكومة  موقف نظام الرئيس أردوغان ال يظهر أي عالمة على التغيير.  

التركية من خلل تدخل الرئيس أردوغان املستمر في املحاكم، مما أدى إلى إنشاء نظام قضائي  

 
ً
 مؤسس أصبح متحيزا

ً
 . واألقليات األخرى في تركيا كردضد ال  اتيا

ف التدخل  هذا  انعكس  األشخاص وقد  احتجاز  في  املتمثلة  املنهجية  املمارسة  في  القضاء  ي 

ال تزال تهم  حكومة أردوغان أو معارضين سياسيين.  ئفة بحق منتقدي  ومقاضاتهم وإدانتهم بتهم زا

التعبير وتكوين الجمعيات.  ياإلرهاب   في حرية  ساء استخدامها على نطاق واسع لتقييد الحق 

مثل   في  الدفاع  محامو  يواجهها  واجه  التي  التهم  بنفس  واملحاكمة  االعتقال  الحاالت  هذه 

وال سيما موكليهم  ، ونشطاء  معارضون  وسياسيون  قيل، صحفيون  كما  املستهدفين،  بين  ومن   .

 . كردب الديمقراطي املؤيد للأعضاء حزب الشعو 

في   محتجز  الديمقراطي،  الشعوب  لحزب  السابق  املشارك  الرئيس  دميرطاش،  الدين  صالح 

، 2016ن في تركيا منذ عام السج
ً
، ودعت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى اإلفراج عنه فورا

تزايد  إزاء  بقلق عميق  زلت أشعر  ما  ذلك،  إجراء. عالوة على  أي  تتخذ  لم  التركية  الحكومة  لكن 

الشرطة والجيش على مدى   القاسية والالإنسانية، ال سيما معتقالت  واملعاملة  التعذيب  مزاعم 

االدعاءات، ا هذه  مثل  في  جادة  تحقيقات  العامون  املدعون  يجري  ال  املاضية.  األربع  لسنوات 

السياسيين  واملسؤولين  األمن  قوات  أفراد  بين  العقاب  من  للفالت  منتشرة  ثقافة  وهناك 

 املتورطين. 



الديمقراطي  الشعوب  وحزب  الكردستاني  العمال  حزب  بين  التمييز  أردوغان  نظام  يرفض 

، والذي فاز بنسبة  املنتخب د
ً
  2018٪ من األصوات في االنتخابات البرملانية لعام  11.7يمقراطيا

لعام    65و   املحلية  االنتخابات  في  محلية  أغسطس  .  2019بلدية  وزارة  2019منذ  أقالت   ،

يواجهون    48الداخلية   أنهم  أساس  على  الديمقراطي،  الشعوب  لحزب   
ً
منتخبا بلدية  رئيس 

في  تحقيقات جنائية ومحاكما املتبع  للنهج   
ً
تكرارا الكردستاني.  العمال  -2016ت لصالتهم بحزب 

أنقرة  2017 عينتهم  أقاليم  بحكام  الشرقي  الجنوب  في  البلديات  رؤساء  الحكومة  استبدلت   ،

 كأوصياء.

بين   شعبيته  إلى  الديمقراطي  الشعوب  لحزب  والشاملة  التعددية  املنصة  أدت  حاد،  تناقض  في 

، وكذلك العلويين  كردعات األقليات، بما في ذلك الركيا. كان إدراج مجمو املجموعات املتنوعة في ت

مثل   األخرى  العرقية  واألقليات  والعلمانيين  املرأة  حقوق  ومنظمات  املثليين  ومجتمع  واألرمن 

 رئيسياأليزيديين واآلشوريين
ً
 ، عامال

ً
ُيظهر نجاح   شعبيةفي توسيع    ا حزب الشعوب الديمقراطي. 

هذه األجندة أن هناك رغبة حقيقية على األرض في تركيا لالبتعاد عن املوقف    األطراف التي تتبع

 الرجعي الذي يتبعه نظام أردوغان. 

أمر   الديمقراطي  الشعوب  أطراف مثل حزب  قبل  من  املواقف  تلك  نحو  التحرك  أن  في حين 

م املجتمع  بالغ األهمية، فمن املهم، باإلضافة إلى الجهود املبذولة من داخل تركيا، أن يستخد

األرض الناس على  لدعم  نفوذه  أيًضا  اإلنسان  الدولي  لحقوق  األوروبية  املحكمة  بعمل  أرحب   .

ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان في السنوات األخيرة لتسليط الضوء على التآكل املستمر 

إلى مواصلة  لحقوق الكرد في تركيا، وأدعو حكومة اململكة املتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين،  

ط على نظرائهم األتراك. أنا متأكد من أن الوزير سيحدد العالقة الرائعة لحكومة اململكة  و الضغ

 وقد تكرر ذلك من قبل.  -املتحدة مع تركيا والدور املهم الذي تلعبه تركيا داخل الناتو 

فقد   ذلك،  و   طالبتومع  قبل  أخرى:  أطالب  من  إمرة  تركيا  ندعو  أن  يجب  وقكحلفاء،  ف  لى 

ل واالضطهاد  ال  لكرداإلساءة  بوقف كردوالسياسيين  أصدقائنا  مطالبة  من  نتمكن  لم  إذا   .

إلى متى ستقف حكومة اململكة املتحدة مكتوفة    هذا، فكيف نتعامل مع الدول األقل صداقة؟

حقوق   تجاهل  تم  لقد  يستمر؟  اإلنسان  لحقوق  التجاهل  هذا  وتدع  واألقليات    الكرداأليدي 

األح أسوأ  وفي  األحوال،  أحسن  في  تركيا  في   األخرى 
 
جدا طويلة  لفترة  انتهاكها  تم  حان وال  لقد   .

 
ً
علما اإلحاطة  على  الوزير  أحث  للتغيير.  تقرير    32لتوصيات  با  الوقت  في  عوة  ود  APPGالواردة 



ال اضطهاد  وقف  إلى  للقضية    كردتركيا  سلمي  حل  أجل  من  املفاوضات  طاولة  إلى  والجلوس 

 الكردية.

 ين حافظحزب املنائب عن  (  Crispin Bluntمداخلة  كرسبين بلنت)

ت محاولة  مرحلة  في  العاملية  نحن  بريطانيا  قيم  عنهتما  و رسيخ  بعد    دافع  اآلن  حتى  األمة  هذه 

إنها لحظة لتحديد القيم التي سندافع عنها. لهذا السبب يجب علينا  . خروجنا من االتحاد األوروبي

بعناية وفحص الرسالة التي سنرسلها، حتى ال نضع أنفسنا في مكان   مراجعة العالقات مع تركيا 

 . هالا رسانحاول قوله والرسائل التي نحاولها  بين مانتناقض فيه 

كالنا   أننا  حيث  املتحدة،  للمملكة  بالنسبة  ومحورية  حاسمة  تركيا  مع  العالقة  أن  الواضح  من 

ح نتجاهل  أن  يمكننا  ال  ذلك،  ومع  أوروبا.  أطراف  على  عظمى  باحتجازقوى  تركيا  قيام    قيقة 

ذلك   البحث فيتجاه األقلية الكردية. تم    صحفيين أكثر من أي دولة أخرى، وال سلوكها وسياستها 

 
ً
، وقد تم النظر فيه مرة أخرى في إلى حد ما في تقرير لجنة الشؤون الخارجية عندما كنت رئيسا

تركيا وسوريا، وكان موضوع رسالة إلى وزير    كل من  في  لقضية الكرديةتقرير املجموعة البرملانية ل

هيالري   مع  كتابته  في  شاركت  الذي  عليهالخارجية  ووقع  أث  64  ابين،   .
ً

فيزميال الرسالة    رنا  تلك 

السياسية   والحقوق  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  فيما  تركيا  سلوك  بشأن  ال    -مخاوفنا  مجال  وهو 

 مصلحتها الخاصة. بشكل متوافق مع أعتقد أن تركيا تتصرف فيه 

 
ُ
 تحديأن ذلك يمثل    2017شر في عام  حدد تقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي ن

ً
  رئيسيا

ً
لرئيس   ا

عبد هللا أوجالن، الذي لم اعتقال   نذمف ،تيحت له اآلن فرصةاتركيا. سنحت له الفرصة حينها ، و 

الكردي.   لالستقالل  تطلعات  أي  لديه  اليعد  األقليات  إلى  املرء  نظر  البلدان  إذا  في  كردية 

في األخرى  وإيران  -الرئيسية  والعراق  أن    -سوريا  الواضح  كردستان  إلنشاء    طموح  أي  فمن 

في الوقت الحالي. إنه ليس حتى الطموح الذي يحتل صدارة ومركز معظم  غير موجود    الكبرى 

االستفت كان  الكردية.  للكرداملناقشات  بالنسبة  كارثة  العراق  في  أنه    اء  اآلن  خطأ  كان  ويبدو 

حصلوا  ذين ذهبنا إليهم في شمال شرق سوريا كان عليهم أن يالسوريين ال  لكرد. حتى اا فادح

 في الشمال.  ات التركيةالحماية السورية، في مواجهة التهديد على

من   الرد  إلى  أتطلع  ال  زميلتيإنني  بعض  كانت  إذا  ما  إلى  واالستماع     أطلقها التي    وعودالوزيرة 

 ، ردأسالفها
ً
الت  ا بدأنا اآلن في قول ش يء    حققعلى مثل هذه النقاشات، قد بدأت في  وإذا كنا قد 



عالقتن حول  ش يء  أي  قول  نستطع  لم  أو  بريطانيا،  تمثله  ما  حول  قوة  واألشياء  أكثر  تركيا  مع  ا 

 
ً
التي تحدث فيما يتعلق بالقيم التي يجب أن نشاركها مع الحكومة التركية، والتي من    املروعة جدا

  األهلية مع حزب   بر حالأنها أخطأت بشدة وال تبحث عن فرصة إليجاد طريق للسالم في    الواضح

 .العمال الكردستاني

الكردستاني  العمال  حزب  تصنيف  في  التشكيك  حول  عنها  التعبير  تم  التي  النقاط  مع  أتفق  أنا 

بذلككإرهابي.   القيام  منا  طلبت  تركيا  ألن  إرهابية  منظمة  تصنيفها  بصراحةتم  هذا.  ليس    ، 

 كافي
ً
، إن أمكن في محاكمنا، ملعرفة ما إذا كانوا سيصلون إلى نفس النتيجة  إعادة نظرويحتاج إلى  ا

في اتجاه   مثل محاكم بلجيكا. إنني أتطلع إلى مساهمة الوزير ملعرفة ما إذا كانت األمور تسير اآلن

 يرض ي القيم التي نسعى إلى الدفاع عنها. 

 

 والكومنولث  املتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية  (Alyn Smithمداخلة ألين سميث )

، وأؤيد أسئلته.  Crispin Bluntإنه ملن دواعي سروري أن أتابع مثل هذه املساهمة املدروسة من  

 أن  
ً
كما أثني بحرارة على لويد راسل مويل لتقريره املمتاز ومساهمته في هذا النقاش. يسعدني جدا

. أقدم اعتذار زميلي معالي الوزير  
ً
أرى الكثير من اإلجماع عبر الغرفة حول هذه املسألة املهمة حقا

 أعمال أخرى ب  املشغول كريس ستيفنس،  
ً
املجموعة البرملانية املكونة  عضو نشط في    ، ولكنه أيضا

من جميع األحزاب بشأن إقليم كردستان العراق وهو مهتم للغاية بالشؤون الكردية. زميلته روزا  

 لجالية الكردية في اسكتلندا، وكانت نشطة للغاية في هذه القضايا. لصالح، ممثلة 

تمثله.  ما  تحديد  إلى  بحاجة  بريطانيا  بأن  املتعلقة  النقطة  أدهشتني  في موقف محظوظ أ  لقد  نا 

 ألنني أعرف جيد
ً
ما يمثله الحزب الوطني االسكتلندي: نحن حزب ديمقراطي. نحن نؤمن بسيادة    ا

أكثر   نكون  وربما  املصير.  تقرير  في  الحق  نؤيد  نحن  والديمقراطية.  للالقانون   
ً
غيير  تدعما

مقراطي وسلمي، مع  طاملا أن هذا التغيير الدستوري يتم بشكل ديالدستوري من األحزاب األخرى.  

األراض ي تلك  داخل  للمجتمعات  الكاملة  ال املشاركة  فإنه  ينبغي  ،  الناس    أن  نعتقد  منه.  الخوف 

على وأن  حكوماتهم،     يختارون 
ً
أيضا نتعامل  دولهم.  تحديد  هو  الناس  كما  العالم  هذه  مع  قمع   .

لى الخطوط املوجودة  . هذا ما نراه في الشرق األوسط. إذا نظرنا إاملطالب سيؤدي إلى نتائج سيئة



كانت إمبراطورية شخص ما وخطأ شخص  سنرى أنها  على الخريطة عبر الشرق األوسط بأكمله،  

 ما هو الذي أدى إلى ذلك. 

الكردي   الشعب  أن  حقيقة  تاريخي.  حادث  أيضا  هو  املستقلة  كردستان  وجود  عدم  رأيي،  في 

غير مستقر للغاية. وكما قال رئيس منتشر في أنحاء تركيا وسوريا والعراق وإيران يؤدي إلى وضع  

ال فإن  أربيل،  في  مرة  آخر  التقيته  عندما  بارزاني  كردستان  إقليم  بصفتنا    وضعحكومة  صعب. 

إلى أوسع منظور ممكن وأن    فيغرباء ودودين مع جميع األطراف   املنطقة، يتحتم علينا أن ننظر 

 من مصالح الدولة، والتي قد تتغير بمرور 
ً
 الوقت. نتمسك بالقيم بدال

رفات  فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص، يجب أن نكون صريحين. تركيا حليف مهم، لكن تص

أقل بكثير من املعايير التي يجب أن نتوقعها من عضو في مجلس أوروبا،   كردالدولة التركية تجاه ال

خالل   من  الدولة  على  الحكم  يمكن  املتحدة.  واململكة  السكتلندا  وصديق  الناتو  في  وحليف 

التي   قلت،  تالطريقة  كما  األقليات.  بها  تستحق  عامل  إنها  الناتو.  في  وعضو  مهم  حليف  تركيا 

ذي قدمته ملليين اللجئين من الصراع في سوريا والعراق، بدعم من الثناء على امللذ اآلمن ال

و  قديمة  ثقافة  إنها  املتحدة.  واململكة  حالي.  لزيارتهرائع    بلدأوروبا  ُيحكم  رائع   مكان 
ً
بشكل   ا

 ا أنها تحتل بشكل غير قانوني جزء س يء. كم 
ً
قبرص. إنها  من دولة عضو في االتحاد األوروبي في    ا

الصحفيين. كما سمعنا، فإن ثلث الصحفيين املسجونين في  ركيا تقوم بسجن  ت   .تزداد استبدادية

موجودون  العالم  أنحاء  ال  جميع  مع  تعاملها  في  تركيا.  من  كردفي  طويلة  حملة  في  شرعت   ،

 االضطهاد. 

مارس  آذار/تقرير املصير لن يؤدي إال إلى وضع س يء. في  ل   ينتطلعمع املالحوار الديمقراطي    إنهاء

من هذا العام، كما سمعنا، حظرت الدولة التركية حزب الشعوب الديمقراطي. أتذكر التعبير عن  

سلف حزب    -، عندما تم إغالق حزب املجتمع الديمقراطي  2009القلق في البرملان األوروبي في عام  

الديمقراطي   هذه    -الشعوب  إلباملثل.  التركية  الدولة  من  األمد  طويلة  التطلعات  نهاء  حملة 

وإ الكردي،  للشعب  الحوار. املشروعة  متعّم   نهاء  نمط  األخير  هذا  القرار  منع  من أعضاء    600د. 

الرئيسان   وُسجن  سنوات،  خمس  ملدة  السياسة  في  املشاركة  من  الديمقراطي  الشعوب  حزب 

ل وفيلاملشاركان  دميرتاش  الدين  يحزب، صالح   وكسكداغ.  غين 
ً
ي  كنت محظوظا ملقابلة بما  كفي 

 في اإلرهاب مضحكة قطع  تورطهادنبرة قبل بضع سنوات. فكرة  االسيدة يوكسكداغ في  
ً
. هي  ا

 سجينة سياسية. 



أنا واقعي بشأن النفوذ الذي تتمتع به اململكة املتحدة على الدولة التركية. أشعر بالوزيرة وأراها  

 ، لزميلة في هذا النقاش. ومع ذلك 
ً
للحصول على تحديث حول ما    دي بعض األسئلة. سأكون ممتنا

مثل  السياسيين،  السجناء  سراح  إطالق  أجل  من  للضغط  املتحدة  اململكة  حكومة  فعلته 

يتعلق   فيما  اآلخرين.  من  الكثير  هناك  لكن  الديمقراطي،  الشعوب  لحزب  املشاركين  الرئيسين 

تصدير األسلحة،   اململكة  بتراخيص  قيمته  أرسلت  ما  من    212املتحدة  مليون جنيه إسترليني 

. ما هو تقييم حقوق اإلنسان الذي تم إجراؤه بشأن صادرات األسلحة هذه، وما  العتاد إلى تركيا

 هو الطمأنينة التي يمكن أن نسمعها بأن هذه األسلحة لم تستخدم في قمع الشعب الكردي؟ 

ة لتعزيز الحوار بين الكرد والدولة التركية؟ أود أن  ما هي الجهود التي بذلتها حكومة اململكة املتحد

، حيث لدينا نظام حكم مفوض داخل هذه الجزر. من الواضح 
ً
أقول إن اسكتلندا تقدم نموذجا

كنا   مما  بكثير  أطول  لفترة  دولة مستقلة  كنا  الكرد.  تاريخ   عن 
ً
تماما تاريخ اسكتلندا مختلف  أن 

ثقافة  لدينا  العظمى.  بريطانيا  من   
ً
هناك    جزءا ذلك،  ومع  اسكتلندا.  وفي  هنا  مختلفة  سياسية 

داخلية   مسألة  مجرد  ليست  هذه  الحوار.  هذا  في  نزيه  خارجي  وسيط  إلى  األتراك  تخص  حاجة 

 فحسب.

إذا كان الوزير يبحث عن وسائل، فلدينا الكثير في اسكتلندا. لدينا منظمات غير حكومية ممتازة  

مثل    ،(Beyond Borders Scotland)الت في ،   
ً
سابقا نشطة  وكانت  الحوار  تسهيل  اعتادت على  ي 

 كردستان. لدينا مجتمع مدني وثقافة سياسية ستكون جاهزة وسريعة في تقديم املساعدة. 

حكومة   على  املطروح  السؤال  الدولية.  العالقات  في  النفاق  من  درجة   
ً
دائما هناك  بصراحة، 

الصحيح؟   الجانب  على  نحن  هل  هو:  املتحدة  أوجه  يجب  اململكة  أكثر صراحة حول  نكون  أن 

الحصول    القصور   في  الكردي  الشعب  وحق  الكردي،  الشعب  واضطهاد  التركية،  الدولة  في 

أكثر   دولي  دعم  املوجودعلى  من  من  الكامل  الدعم  على  فستحصل  الوزيرة،  افقت  و إذا   .

 . الحزب الوطني االسكتلندي

   شؤون الكومنولثلوزيرة الخارجية  ( نائبةCatherine West)كاثرين ويستمداخلة 

في   آخر  شخص  أي  مثل  أنجيال.  سيدة  رئاستكم،  تحت  املناقشة  هذه  في  أتحدث  أن  يسعدني 

أنني   كما  الوزير.  رد  سماع  إلى  أتطلع  عن  القاعة،  فريال  لشكري  أعرب  للزميلة  املؤثر  لخطاب 



نشأت في  كردية  كالرك، وهي بالطبع أول امرأة تركية ُتنتخب لعضوية مجلس العموم. حقيقة أنها  

 تركيا تضيف 
ً
 خاصا

ً
 إلى مناقشة اليوم.  تأثيرا

خبرته في صميم  لويد راسل مويل. موضوع نقاش اليوم هو    لزميليشكري  أود اإلعراب عن  يضا  أ

مناضواختصاصه وهو  حقوق .  مناقشة  يتم  ال  الكردي.  الشعب  أجل  من  ومتحمس  مستمر  ل 

املحول  األقليات   هذا  في  كاف،العالم  بشكل  كثير من األحيان  في  في  نتيجة  ولكن    جلس  االجتهاد 

اتيحت الفرصة لنقاش  تحقيقه والعمل الجاد لجميع أعضاء املجموعة التي تضم جميع األحزاب، 

 املمتاز. طاب التفصيلي حول نتائج تقريرهثل هذا الخمل وإلقائههذا املوضوع 

   وقته في  النقاش اليوم  
ً
إلى وزير الخارجية  تماما بها  تلقيت نسخة من رسالة بعث  باألمس فقط،   .

، والتي توضح  من قبل مجموعة العمل الدولية لتحالف املجتمع املدني للمرأة في اململكة املتحدة

وامل  مخاوفها املستمر  االعتقال  بشأن  للنشطاءالخطيرة  الجائرة  تركيا  حاكمات  من في  سيما  ال   ،

 املعتقلين. عن مع أمثلة األقلية الكردية، 

٪ في قتل اإلناث في تركيا. علق  1400أليكس سوبيل حول زيادة بنسبة    الزميلنعلم من مساهمة  

خذ هذا املستوى من اإلساءة ضد املرأة على محمل أ  العضو عن برايتون وجوبكيم تاون  الزميل  

حريص أنا  جدالجد.   ة 
ً
فيما   ا الحكومة  تتخذها  التي  اإلجراءات  هي  وما  الوزير  أفكار  سماع  على 

في  أجريناها  التي  املكثفة  املناقشات  تتذكر  سوف  أنجيال،  السيدة  اسطنبول.  باتفاقية  يتعلق 

  مجلس النواب حول االتفاقية. لقد حضرنا
ً
 وألقينا الخطب.  جميعا

 عن التمييز طرح أعضاء املجلس أسئلة في مج
ً
لس النواب حول الشعب الكردي في تركيا، وتحديدا

وواجه يواجهونه  الذي  ،    وهوالقمع 
ً
وتضييق    علىتاريخيا عمل عسكري  الثقافية.  لشكل  حرياتهم 

 أزعجني  حول ماهية دورنا.  يكون هناك اجابة  يجب أن  
ً
الرحلة األولى التي قامت بها كون  ،  شخصيا

الوزراء   رئيسة  ماي،  إلى  بعدالسيدة  األوروبي،  االتحاد  بريطانيا من  تركيا    التصويت على خروج 

 املزيد من األسلحة.  هوبيع  التركي ملصافحة الرئيس

نحن بحاجة إلى تأكيدات بأن  كما قال املتحدث باسم الحزب الوطني االسكتلندي، ألين سميث،  

لن    أسلحتنا األسلحة  بأن هذه  تأكيدات  للحصول على  الداخلي. نسعى  القمع  في  ستخدم 
ُ
ت ال 

 في تركيا.  الكردتستخدم في أي أعمال عنف ضد  



  الكرد من الواضح أن املجتمعات الكردية في تركيا ليست كتلة واحدة متجانسة. حتى أن بعض  

ع ذلك، فإن األقلية الكردية عملوا كوزراء رفيعي املستوى في حكومة حزب العدالة والتنمية. وم

ككل، وخاصة أولئك الذين يدعمون املعارضة في تركيا، يعانون من مستويات مروعة من التمييز،  

رؤساء  من  العشرات  وإبعاد  اعتقال  عن  سمعنا  لقد  ديمقراطي.  مجتمع  في  لها  مكان  ال  والتي 

  -رؤساء البلديات اإلقليميين    من   48تم اعتقال    -املؤيدين لألكراد  الكرد أو  البلديات اإلقليميين  

 في أنقرة. تخيلوا لو تم حبس    154وعزل  
ً
! يتآكل الصوت  اتتخيلوا االحتجاج  -نائبا هنا    154نائبا

من قبل الحكومة الحالية، ومعها يتم تجاهل الرغبات   لكردالسياس ي لألحزاب السياسية املوالية ل

 الديمقراطية للشعب الكردي والهجوم عليها. 

رئيسة الوزراء مع    امت بهاالتي ق  املناقشاتالسيد دميرطاش، وسجنه املستمر. ما هي  سمعنا عن  

في   سراحه  إطالق  نتوقع  أن  يمكننا  وهل  دميرطاش،  بالسيد  يتعلق  فيما  أردوغان  قت  و الرئيس 

امل هي  ما  السلطة    ناقشاتقريب؟  قبل  من  املحاكم  استخدام  إساءة  بشأن  تقديمها  تم  التي 

 ؟قانونيةال لاملسائ فيالتنفيذية 

حظر   التركية  السلطات  محاولة  هو  الكردي  الشعب  املستمر ضد  الهجوم  على  مثال  أعظم  إن 

 كان حزب الشعوب الديمقراطي داعم  حزب الشعوب الديمقراطي. لقد
ً
  قويا

ً
الكرد منذ لحقوق    ا

الكر نشأته املناطق  من  دعمه  من  الكثير  على  ويحصل  تلت  ،  التي  السنوات  في  تأسيسه،  دية. 

تقدمه لخنق  الحكومة  عام  .  تحركت  من  2016منذ  أكثر  أن  إلى  التقديرات  تشير  من    10000، 

ت قد  األحزاب  وأعضاء  املنتخبين  واملسؤولين  البرملان  نعلم،  سجنهم  مأعضاء  كما  تحاول  . 

إغلقه   خلل  من  الديمقراطي،  الشعوب  حزب  وخنق  الضغط  تكثيف  التركية  السلطات 

ن الذين أدلوا بأصواتهم بحرية لهذا الحزب. مثل هذه الخطوة، ضد حزب ورفض تمثيل املليي

 . ، هي إهانة للديمقراطيةكردسياس ي يدعمه العديد من ال

في وقت سابق من هذا   الديمقراطي  الشعوب  برملانيين من حزب  بشكل مباشر من  لقد سمعت 

ال عام.  بشكل  تركيا  في  والديمقراطية  موقفهم،  بشأن  مخاوفهم  عن  الحقوق العام  على  هجوم 

حرية   عن  سمعنا  للغاية.  مقلق  للديمقراطية  األساسية  والحريات  القانون  وسيادة  الكردية 

 زميلي كيم جونسون، الذي تناول التفاصيل بإسهاب، لذا لن أكرر ذلك اآلن. من الصحافة 



فاعلية.   أكثر  بدور  املتحدة  اململكة  حكومة  تقوم  أن  إلى  ماسة  بحاجة  الزميلنحن  جون    قال 

سبيالر، بما أن تركيا حليف رئيس ي في الناتو وصديق للمملكة املتحدة، فال يمكننا وال ينبغي لنا أن  

 ونسمح بحدوث ذلك. 
ً
على انتقاد أصدقائنا وحلفائنا عندما  كون قادرين  يجب أن ننجلس جانبا

أ  -  ةصحيحأشياء  يرتكبون أخطاء وأن نمدحهم عندما يفعلون   املثال، بشأن  زمة  على سبيل 

فقط   ليس  هائلة،  تركيا مساهمة  تقدم  حيث  بل اللجئين،  األعداد  مستوى  التعليم    على  في 

ذلكصحيةالخدمات  والوالتعليم   نقدر  نكون ،  أن  يجب  وحلفاء،  أصدقاء  كنا  إذا  وباملثل،   ،

 معاملة األقلية الكردية تقلقنا بشدة. نا: قادرين على تحديد قلق 

الوزيرة   تحدد  أن  آمل  تلخيصها،  البلجيكيةفي  املحكمة  تقييم  من  أن    موقفها  إلى  خلصت  التي 

يزال  حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية. ما أفهمه هو أن موقف اململكة املتحدة ال 

  في   تم االطالعمفاده أن عناصر حزب العمال الكردستاني إرهابيون، لكني أود أن أعرف ما إذا كان  

الجوانب القانونية للقضية البلجيكية. وقعت اململكة املتحدة على نفس املعاهدات مثل بلجيكا،  

تحدد   أن  من  يمكنها  فهل  والقيم،  املعايير  نفس  البلجيكيون وجهة    كيفولدينا  يتخذ  أن  يمكن 

 ؟ نا نظر مختلفة عن

 أخير 
ً
 ، سأختتم بتوجيه الشكر لجميع األعضاء على حضورهم هنا من أجل  ا

ً
مناقشة اليوم. شكرا

الستماع إلى الوزير. بالنظر  ل، وأنا أتطلع بشدة  جلسةلك، السيدة أنجيال، على رئاستك املمتازة لل

 إلى أن هناك الكثير من الوقت املتبقي في املناقشة، آمل أن تقبل بعض املداخالت القصيرة. 

 

ميلينج حزب  الدولة    ةوزير (  Amanda Milling)  أماندا  وتمثل  آسيا،  لشؤون  البريطانية 

 املحافظين و موقف الحكومة البريطانية الحالية في الجلسة.

أنأ سرورعلم  دواعي  من  كان  والتنمية  يوز   ه  الكومنولث  وشؤون  الخارجية  ويندي    الزميلةرة 

و مورتون   هنا  استفساراتكم  الردالتواجد  لكنها  على  اجتماعات  غالسكو  إلى    غادرت ،  لحضور 

COP26  .  أن آمل  ليس  ر  يقّد لذلك  هذا  أن  بياألعضاء  الخاص  أنه  األيجاز  من  الرغم  على   ،

لتغطية أكبر عدد ممكن من النقاط التي أثارها   نيابة عنها. سأبذل قصارى جهدي  يسعدني الرد 

  جلسات نقاشمن أنه يمكننا ترتيب  ة. وأنا متأكدزمالءال
ً
 .الحقا



.  APPGكيمبتاون فيما يتعلق بتقرير و برايتون الوزيرة والزميل املمثل لني على علم باملراسالت بين إ

به   قامت  الذي  للعمل  األمور على    APPGنحن ممتنون  الحكومة هذه  تأخذ  التقرير.  إلعداد هذا 

اإلنسان،   وحقوق  واألمن  بالديمقراطية  املتعلقة  األمور  جميع  مع  الحال  هو  كما  الجد،  محمل 

 واسع النطاق، فإننا نركز اليوم على تركيا.  APPGوعلى الرغم من أن تقرير 

  : كريسبن بلونت بلنت من حزب املحافظين السؤال

  2017كنت أرغب في طرح سؤال واحد. التوصية النهائية للجنة الشؤون الخارجية في تقريرها لعام 

 تقول:  179عالقات اململكة املتحدة مع تركيا، الفقرة 

في   اإلنسان  لحقوق  أولوية  ذات  كدولة  تركيا  بتصنيف  والكومنولث  الخارجية  وزارة  "نوص ي 

األمور ساءت خالل السنوات األربع املاضية.    تقريرها القادم عن حقوق اإلنسان والديمقراطية".  

 ما هو االعتبار اآلن لتركيا حسب هذا التقييم؟ 

 البريطانية لشؤون آسيا وزير الدولة  Amanda Millingالجواب : 

أنا ممتنة ملداخلة الزميل كريسبين وأود أن أذكر وأشيد بعمله كرئيس للجنة الشؤون الخارجية.  

كبريطانيا.   ودورنا  أثيرت،  التي  القضايا  من  وعدد  تركيا  مع  عالقتنا  عن  ات  عتبار ال سأتحدث 

في   اململكة  التحالف  تواصل  العشرين،  مجموعة  اقتصاديات  و العمل  املتحالناتو  وتركيا  دة 

 مع
ً
خلل عطلة نهاية األسبوع كدليل    COP26و    G20بشكل وثيق. لقد رأينا مشاركة تركيا في   ا

 على ذلك. 

مصالحنا   وتغطي  نواجهها،  التي  التحديات  أصعب  بعض  في  املواجهة  خط  على  تركيا  تقع 

للغاية. تستضيف    األمن والدفاع والتجارة ووباء كوفيد وتغير املناخ، وهو أمر مهمفي  املشتركة  

يد  مليون سوري، بتكلفة كبيرة وأكثر من العد  3.6تركيا الجئين أكثر من أي دولة أخرى، حوالي  

أيض لدينا  األخرى.  البلدان   من 
ً
مع    ا اإلقليمي  االستقرار  لتحقيق  السعي  في  مشتركة  مصلحة 

أفغانستان وشرق البحر األبيض املتوسط.   تركيا، بما في ذلك في سوريا والعراق و

في أي    ، في تركيا أو  ي أن نعمم عندما نتحدث عن الكردال ينبغمن الجدير بالقول في البداية أنه  

مليون كردي في تركيا وحدها، يشكلون شريحة متنوعة من    18و    15مكان آخر. هناك ما بين  

أالحظ املخاوف التي تم التعبير عنها في هذا املجتمع ذات انتماءات وتوجهات سياسية مختلفة.  



 الضغط على ثالث أكبر حزب في تركيا، حزب  
ً
النقاش حول التمثيل السياس ي في تركيا، وتحديدا

 حيث معظم أنصار الحزب هم من الكرد.. HDPب الديمقراطي، أو و الشع

تم القبض على عدد من أعضاء البرملان واملسؤولين من    APPGنالحظ ، كما ورد في تقرير   ، أنه 

العمال  حزب  املحظورة،  اإلرهابية  باملنظمة  مزعومة  بسبب صالت  الديمقراطي  الشعوب  حزب 

ية إغالق حزب الشعوب الديمقراطي للصالت اإلرهابية،  نحن نراقب عن كثب قض  . الكردستاني

 كمة الدستورية التركية. نعلم أيضوهو ما يتابعه املدعي العام التركي من خالل املح
ً
أن الحكومة    ا

بمسؤولين   الديمقراطي  الشعوب  حزب  من  املنتخبين  البلديات  رؤساء  استبدلت  قد  التركية 

الحكومة.   قبل  من  امعينين  أن  املعروف  العمال من  حزب  حظرت  قد  املتحدة  ململكة 

رأي   ال نشارك  الدوليين. نحن  من شركائنا  العديد  فعل  إرهابية، كما  كمجموعة  الكردستاني 

APPG  عض األعضاء اليوم بأن هناك أسبابوب 
ً
في  لتبرير عدم وصف حزب العمال الكردستاني  ا

 استم  ظل
ً
ملجموعة األزمات الدولية، تسبب الصراع في مقتل    راره في األنشطة اإلرهابية. وفقا

من   يقرب  يوليو    5700ما  في  األخيرة  السلم  عملية  انهيار  منذ  حزب  2015شخص  نحث   .

اإلرهابي   ونشاطه  الكردستاني  العمال  حزب  عن  بنفسه  النأي  على  الديمقراطي  الشعوب 

 املستمر. 

مويل(    Lloyd Russell-Moyleالسؤال:   راسل  البريطاني )لويد  العمال  حزب  عن  برملاني 

 برايتون/كيمبتاون 

. سيساعدنا ذلك  رهابية(إ)كأنشطة    أود أن توضح الوزيرة هنا أو كتابة، األنشطة التي تشير إليها

تلك األنشطة التي تدعيها الوزيرة،   في التفاوض مع حزب العمال الكردستاني لالبتعاد عن 
ً
أيضا

األوروبي،   االتحاد  وفي  بلجيكا  في  القائمة  في  فيها.  التدقيق  في  جميع  وبعد  ومساعدتنا  فحص 

إرهابية  القضايا أنها  ُيزعم  الواقع،  التي  في  أنها  ،  مسؤولي تبين  من  تكن  العمال  لم  حزب  ة 

 الكردستاني أو كانت مسؤولية منظمات أخرى م
ً
بإمكان . هل  ختلفة. سيكون ذلك مفيًدا لنا حقا

 فعل ذلك؟ ةالوزير 

 البريطانية لشؤون آسيا وزير الدولة  Amanda Millingالجواب: 

ديمقراطية.   أي  لفعالية  ضرورية  والتجمع،  التعبير  وحرية  واملشاركة،  النشطة  املعارضة  تعتبر 

املستوى  على  الديمقراطية  التقاليد  تقوية  في  املحلي  املستوى  على  الديمقراطية  احترام  يساعد 
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جميع أحزاب املعارضة على ممارسة أعمالها السياسية  قدرة  ضمان  ل الوطني. نحن نشجع تركيا  

 للقوانين التركية، دون ترهيب وبغض النظر عن انتماءاتها.امل
ً
 شروعة بحرية، وفقا

العرق   عن  النظر  بغض  املساواة،  قدم  على  األتراك  جميع  معاملة  على  التركي  الدستور  ينص 

والجنس والتوجه الجنس ي، وكذلك حرية الدين أو املعتقد. نحن نشجع تركيا على التمسك بهذه 

ب تركيا من اتفاقية اسطنبول في وقت مبكر من هذا العام، لكننا مع  نأسف النسحااملبادئ.  

ذلك نواصل تشجيع تركيا على بذل قصارى جهدها لحماية النساء والفتيات من العنف من  

الحيوي  في هذا املجال  تعزيز تشريعاتها  نشجعها  خلل  ومتنوع، ونحن  بتاريخ غني  تتمتع تركيا   .

 على حماية تنوعها الديني. 

مويل(    Lloyd Russell-Moyle:  السؤال راسل  البريطاني )لويد  العمال  حزب  عن  برملاني 

 برايتون/كيمبتاون 

اتفاقية   بشأن   
ً
قليال تضغط  أن  األقل  على  يمكنها  هل  لكن  لذلك،  تأسف  إنها  الوزيرة  قالت 

إلى   لتقول إن حكومتنا تدعو تركيا  لالعودة إليهااسطنبول  يبدو أنها  قادرة على قول هذه  يست  ؟ 

 الكلمات وأعتقد أن هذا محبط للغاية.

 لبريطانية لشؤون آسياوزير ا Amanda Millingالجواب: 

حكومة   تتخذها  التي  اإلجراءات  بعض  إلى  أتطرق  سوف  لكنني  لذلك،  نأسف  نحن  قلت،  كما 

لياململكة املتحدة بشأن عدد من القضايا املختلفة التي ناقشناها اليوم، إذا   بمواصلة    سمحتم 

 حديثي. 

ة  كما قلت، تركيا لها تاريخ غني ومتنوع، ونحن نشجعها على حماية تنوعها الديني. نحن ندعم حري

واليهود   العلوي  املجتمع  ذلك  في  بما  تركيا،  في  الدينية  األقليات  لجميع  املعتقد  أو  الدين 

واحترام حقوق اإلنسان الخاصة بهم، بما    تهمواملسيحيين. لقد حثثنا السلطات التركية على حماي

ت بعثاتنا في  ركيا  يتماش ى مع أحكام الدستور التركي لحماية حقوق جميع األقليات الدينية. تعمل 

 بانتظام مع األقليات الدينية ومناقشة مخاوفهم. 

فيما يتعلق بتواصلنا مع تركيا، فإن لدى اململكة املتحدة مخاوف بشأن حالة حقوق اإلنسان  

التركيةهافي السلطات  بانتظام مع  نثيرها  والتي  فعل  ،  راب،  دومينيك  السابق،  الخارجية  وزير   .

https://www.theyworkforyou.com/mp/?p=25667


وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث   تذلك خالل فترة عمله، وكذلك فعل

 التركي.  هاوأثناء املحادثات الالحقة مع نظير  حزيران/والتنمية عندما زارت تركيا في يونيو

كما سجلنا قلقنا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا بشأن األعداد الكبيرة 

. سفارتنا في أنقرة تعمل بانتظام مع  ذين تم اعتقالهممن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ال

يثير األخرى.  املعارضة  وأحزاب  الديمقراطي  الشعوب  على  حزب  الشعوب    تضيق  حزب 

مخاوف املشارك  ناالديمقراطي  للقائد  محاكمة  دون  واملطول  املستمر  االحتجاز  ذلك  في  بما   ،

نست سوف  دميرتاش.  السيد  الديمقراطي،  الشعوب  لحزب  مجموعة  السابق  مع  التعامل  في  مر 

نحن قلقون من تأخر تركيا في تنفيذ أحكام  .  واسعة من الجماعات السياسية الشرعية في تركيا

السيد دمير  . تركيا عضو  اش وعثمان كافاالتاملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بشأن سجن 

ء املجلس، االلتزام  جميع أعضال بالنسبةمؤسس في مجلس أوروبا. نتوقع من تركيا، كما هو الحال 

مباشرة  ذلك  نقول  قراراتها.  وتنفيذ  الوطنية،  القوانين  على  األسبقية  لها  التي  املحكمة،  بأحكام 

 للحكومة التركية، ونشارك بانتظام في مناقشات مجلس أوروبا حول هاتين الحالتين. 

نسان  وق اإلكما ناقشنا مع تركيا تطوير مقترحاتها للصالح القضائي وخطة العمل الخاصة بحق

. نرحب بهذه املناقشات ونشجع تركيا على تنفيذها بالكامل. قضية  مارس/آذارالتي تم إطالقها في  

حرية التعبير. لقد شجعنا تركيا منذ فترة طويلة على العمل من أجل حول  أخرى أثارها األعضاء  

ب التركية  الحكومة  مع  العمل  سنواصل  األساسية.  الحقوق  لتلك  الكاملة  هذه  الحماية  شأن 

القضايا والحث على احترام حرية وسائل اإلعالم. تم طرح العديد من األسئلة املحددة بواسطة  

الحزب الوطني االسكتلندي وجبهة العمل، والتي سأطل  من السيد  ب األعضاء، بمن فيهم أعضاء 

 . متابعتهاالوزير 

إثارة مخاوف حقوق اإلنسان بانتظام وسنكون أصدقاء وحلفاء  بصفتنا   في  لتركيا، سنستمر 

في   نتشاركه.  الذي  التركي،  القانون  في  املهمة  بالقيم  تتمسك  تركيا  بأن  توقعاتنا  في  واضحين 

 من الصواب أن نواصل تعزيز علقتنا مع شريك حيوي للمملكة. الوقت نفسه، 

Lloyd Russell-Moyle    )مويل راسل  لويد  البريطاني )  العمال  حزب  عن  برملاني 

 برايتون/كيمبتاون 

https://www.theyworkforyou.com/mp/?p=25667


نسيت أن أشكر في خطابي السفارة    . شكرك على ترؤس املناقشة، السيدة أنجيال، وأشكر زمالئيأ

 الشعوب الديمقراطي، كنت دائمفي أنقرة، التي كانت دائما داعمة؛ عندما زرت مؤتمر البريطانية 
ً
 ا

أي   لدي  ليس  السياس ي.  السكرتير  األرض.  على    مالحظاتأزور  على  السفارة  موظفو  يفعله  ما 

 .فقط قدمهاتاملسألة هي الردود السياسية التي  

من  أكثر  نقدم  أن  ال نستطيع  ألننا  إنني محبط  أقول  أن  انسحاب    يجب  األسف على  أو  القلق 

، والتي كانت موضع ترحيب، في    ةالوزير   تاستخدم  تركيا من اتفاقية اسطنبول. 
ً
لغة أقوى قليال

اإلنسان   لحقوق  األوروبية  املحكمة  اسطنبول.  أكثر  حكم  اتفاقية  في  عدم منها  سبب  أفهم  ال 

االنسحاب     أمر مقلق. يؤثر تفاقية اسطنبول. إنه  ال  بالنسبةقدرتنا على استخدام لغة أقوى  

اقع على جميع النساء في تركيا. أنا فقط ال أفهم ذلك.   في الغالب على األكراد، لكنه يؤثر في الو

املساعدات   تنسيق  حول  امللموسة  اإلجابات  من  املزيد  على  نحصل  لم  ألننا  أمل  بخيبة  أشعر 

الخا وزارة  بين  الدمج  عارضت  لقد  تركيا.  في  والتنمية  الدولية،  البريطانية  التنمية  ووزارة  رجية 

تلك  في  املساعدة  استخدام  يمكننا  أنه  هو  االندماج  وراء  املنطقي  السبب  أن  املؤكد  من  ولكن 

نحن نعلم أنه يتم إغلق املنظمات النسائية في تركيا،  الجهود الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية.  

 وأن  
ً
الكردية غالبا النسائية  املال    املنظمات  حرم من 

ُ
ت أن  ما  وأن الصحفيين ُيحبسون. يجب 

ال  العمل  على  قادرة  املنظمات  هذه  أن  لضمان  والدعم  املساعدة  من  هاقمعل  نقدم  سيكون   .

ال تتحدث  أن  املساعدات   وزارة الجيد  بعض  تتلقى  تركيا  ألن  العمل،  هذا  تنسيق  كيفية  عن 

 ة. ذكره الوزير توتنسق مع املجلس البريطاني، وهو ما لم 

 رد علي بشأن هذه النقاط. إنني أتطلع إلى تلقي تلك الردود. تس ةأفهم أن الوزير 

 انتهت الجلسة 

 

النواب مع املمثلة الرسمية للحكومة البريطانية    بعد سرد النقاشات التي درات بين

على   التركيز  بإعادة  سنقوم  املحافظين،  حزب  عليها عن  زت 
 
رك التي  النقاط  أهم 

 نقاشات األعضاء: 



في سوريا:   -1 الذاتية  التركي لإلدارة  تم اعتبار اإلدارة الذاتية في سوريا حلفاء  التهديد 

ع التركيز  مع  اإلرهاب،  ضد  وحربها  لحقوق  لبريطانيا  واحترامها  ديمقراطيتها  لى 

من   والتحذير  واملثليين،  املرأة  حقوق  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  اإلنسان، 

حزب   وبين  بينها  شراكة  وجود  إلى  التلميح  مع  ضدها،  املوّجهة  التركية  التهديدات 

 العمال الكردستاني.

 أبرز التعليقات التي وردت تحت هذا البند هي: 

ال - الشعب  بنى  سوريا    في 
ً
علمانيا  

ً
كونفدراليا  

ً
مجتمعا املحيطة  املناطق  وسكان  كردي 

املثليين   حقوق  تحترم  إدارة  شعبه.  تطوير  إلى  يطمح  األعراق  متعدد   
ً
ونسويا  

ً
ديمقراطيا

واألشخ الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنس ي  امليل  يقاتل  ومزدوجي  لم  اإلعاقة.  ذوي  اص 

أفكار   كردال ضد  وقفوا  لقد  أيديولوجيتها،  يقاتلون  كانوا  بل  فحسب،  بالبنادق  داعش 

 داعش.

األكراد في سوريا، ليسوا مجرد حلفاء عسكريين لنا بل حلفاء في الفكر واملثالية العلمانية  -

 الحديثة والديمقراطية. 

 لجأت تركيا إلى دفع الجهاديين ومساعدتهم على طول الحدود.  -

التركية م - املرأة ودعمت الحكومة  الشعب ووحدات حماية  بوحدات حماية   
ً
هووسة جدا

 الجهاديين املحظوربن من قبل اململكة املتحدة في حربهم ضدهما.

حيث ركزت مداخالت األعضاء ونقاشاتهم على  التمثيل السياس ي الكردي في تركيا:   -2

الشعوب   وحزب  عام  بشكل  الكرد  السياسيون  لها  يتعّرض  التي  الضغوطات 

 اطي بشكل خاص من قبل الحكومة التركية: الديمقر 

 أبرز التعليقات التي وردت تحت هذا البند هي: 

بأمناء معينين من قبل    65من رؤوساء البلديات املنتخبين البالغ عددهم    59تم استبدال   -

 الحكومة التركية. 

من   - أكثر  إرادة  كسر  في    4تم  يعيشون  ناخب  قبل    48ماليين  من  أمناء  بتعيين  بلدية  

 من املنتخبين. 
ً
 الحكومة التركية بدال



يرفض نظام أردوغان التمييز بين حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي   -

، والذي فاز بنسبة  
ً
٪ من األصوات في االنتخابات البرملانية لعام  11.7املنتخب ديمقراطيا

 . 2019بلدية محلية في االنتخابات املحلية لعام  65و  2018

امله - الدولي  من  املجتمع  يستخدم  أن  تركيا،  داخل  من  املبذولة  الجهود  إلى  باإلضافة  م، 

 أيًضا نفوذه لدعم الناس على األرض.

كحلفاء، يجب أن ندعو تركيا إلى وقف اإلساءة واالضطهاد لألكراد والسياسيين األكراد.   -

داقة؟ إذا لم نتمكن من مطالبة أصدقائنا بوقف هذا، فكيف نتعامل مع الدول األقل ص

وأن  أخطاء  يرتكبون  عندما  وحلفائنا  أصدقائنا  انتقاد  على  قادرين  نكون  أن  يجب 

على سبيل املثال، بشأن أزمة الالجئين، حيث    -نمدحهم عندما يفعلون أشياء صحيحة  

والتعليم   التعليم  في  بل  األعداد  مستوى  على  فقط  ليس  هائلة،  مساهمة  تركيا  تقدم 

املثل، إذا كنا أصدقاء وحلفاء، يجب أن نكون قادرين  والخدمات الصحية، نقدر ذلك، وب

 على تحديد قلقنا: معاملة األقلية الكردية تقلقنا بشدة. 

الشعب   - التركية، واضطهاد  الدولة  في  القصور  أوجه  حول  أكثر صراحة  نكون  أن  يجب 

الكردي، وحق الشعب الكردي في الحصول على دعم دولي أكثر من املوجود. إذا وافقت  

 ، فستحصل على الدعم الكامل من الحزب الوطني االسكتلندي. الوزيرة

 

املعارضة:   -3 إلسكات  الجنائية  التهم  واستغلل  القضاء  األعضاء تسييس  تحدث 

الرئيس  قبل حكومة  التركي من  القضاء  القضائية وتسييس  املمارسات  بإسهاب عن 

املعارضين  كأداة ملحاسبة معارضيه وبالدرجة االولى    مهرجب طيب أردوغان واستخدا

 في حزب الشعوب الديمقراطي. 

 أبرز التعليقات التي وردت تحت هذا البند هي: 

التعريف املوسع للحكومة التركية للرهاب: أي شخص يدعم القادة السياسيين األكراد   -

 أو حتى املساواة بين الجنسين فقط. 

في   - وليس  أنقرة  في  مغلقة  مركزية  محاكم  في  أكبر  بشكل  جريت 
ُ
أ املحاكمات  أن  وجدنا 

املحاكم الفرعية املفتوحة في الواليات األصلية، مما يجعل الدفاع عن عضو البرملان أكثر  

 أنه كانت هناك قضايا روتينية ضد    APPGصعوبة. ووجدت  
ً
    154أيضا

ً
 154تلقى    -نائبا



و  اتهام،  لوائح   
ً
السياسية،  نائبا الخالفات  ملعالجة  ستخدم 

ُ
ت قانونية جزائية  إجراءات  أن 

أن    
ً
أيضا كردية. وجدنا  البرملان من خلفيات  كبير على أعضاء  بشكل  تؤثر  بدورها  والتي 

انتظار   في  احتجازهم  خالل  من  روتيني  بشكل  ُتنتهك  البلديات  لقادة  اإلنسان  حقوق 

 املحاكمة أو الحكم عليهم بالسجن بتهم ملفقة. 

روتيني   - بشكل  املدني  املجتمع  في  الفاعلين  من  وغيرهم  والسياسيون  الصحفيون  ُيتهم 

 باإلرهاب إذا كانوا يدعمون املعتقدات العامة لحزب العمال الكردستاني.

أن املبادئ األساسية للحرية الديمقراطية في تركيا يتم تقويضها، وأن قوانين    APPGوجد   -

 من إبقائها مفتوحة. اإلرهاب يتم إساءة استخدامها إلغال 
ً
 ق املساحات الديمقراطية بدال

في   - املستمر  أردوغان  الرئيس  تدخل  خالل  من  التركية  للحكومة  التمييزي  املوقف  ترسخ 

 ضد األكراد واألقليات  
ً
 مؤسسيا

ً
املحاكم، مما أدى إلى إنشاء نظام قضائي أصبح متحيزا

 األخرى في تركيا. 

استخدامها - يساء  اإلرهاب  تهم  تزال  التعبير    ال  حرية  في  الحق  لتقييد  واسع  نطاق  على 

وتكوين الجمعيات. واجه محامو الدفاع في مثل هذه الحاالت االعتقال واملحاكمة بنفس  

 التهم التي يواجهها موكليهم 

فكرة   - سنوات.  بضع  قبل  إدنبرة  في  يوكسكداغ  السيدة  ملقابلة  يكفي  بما   
ً
محظوظا كنت 

. هي
ً
 سجينة سياسية.  تورطها في اإلرهاب مضحكة قطعا

من أعضاء البرملان واملسؤولين    10000، تشير التقديرات إلى أن أكثر من  2016منذ عام   -

تكثيف   التركية  السلطات  تحاول  نعلم،  كما  تم سجنهم.  قد  األحزاب  وأعضاء  املنتخبين 

املاليين   تمثيل  ورفض  إغالقه  خالل  من  الديمقراطي،  الشعوب  حزب  وخنق  الضغط 

تهم بحرية لهذا الحزب. مثل هذه الخطوة، ضد حزب سياس ي يدعمه  الذين أدلوا بأصوا

 العديد من الكرد، هي إهانة للديمقراطية. 

حقوق  - حالة  بشأن  مخاوف  املتحدة  اململكة  لدى  فإن  تركيا،  مع  بتواصلنا  يتعلق  فيما 

 اإلنسان فيها، والتي نثيرها بانتظام مع السلطات التركية. 

األم - منظمة  لدى  قلقنا  سجلنا  األعداد  كما  بشأن  أوروبا  ومجلس  أوروبا  في  والتعاون  ن 

 الكبيرة من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذين تم اعتقالهم. 



بشأن   - اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة  أحكام  تنفيذ  في  تركيا  تأخر  من  قلقون  نحن 

 . سجن السيد دميرتاش وعثمان كافاال

في   - سنستمر  لتركيا،  وحلفاء  أصدقاء  بانتظام بصفتنا  اإلنسان  حقوق  مخاوف  إثارة 

الذي   التركي،  القانون  في  املهمة  بالقيم  تتمسك  تركيا  بأن  توقعاتنا  في  وسنكون واضحين 

حيوي   شريك  مع  عالقتنا  تعزيز  نواصل  أن  الصواب  من  نفسه،  الوقت  في  نتشاركه. 

 للمملكة.

 

املرأة وانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول:   -4 احتلت هذه القضية  قضية حقوق 

بين   العضوية  العالقة  على  التركيز  مع  األعضاء،  مناقشات  في  واسعة  مساحة   
ً
أيضا

 
ً
تمّسكا األكثر  هم  واملنطقة  تركيا  في  الكرد  كون  الكرد،  املرأة وحقوق  حقوق  تراجع 

الفئة األولى )املرأة( يؤدي بطريقة مباشرة إلى    بحقوق املرأة، وبالتالي التراجع في حقوق 

 تراجع الحقوق في الفئة الثانية )الكرد( والعكس صحيح. 

 أبرز التعليقات التي وردت تحت هذا البند هي: 

عام   - في  برملانها.  في  للمرأة  منخفض  بتمثيل  تركيا  احتفظت   ،
ً
البنك  2020تاريخيا قدر   ،

. ٪25  البالغ   العامليوهو ما يقل عن املتوسط    ٪ من املقاعد تشغلها نساء،17الدولي أن  

يعتمد حزب الشعوب الديمقراطي نظام الرئاسة املشتركة، حيث يشاركان رجل وامرأة في  

٪ من املرشحات، وأعتقد 50بحصة    HDPرئاسة الحزب والعديد من البلديات. يحتفظ  

 بالنسبة ألي حزب سياس ي في العالم، يجب أن يأتي  
ً
٪ من األعضاء من  10أنه فريد تقريبا

األكراد سيؤثر بشكل جدي على    LGBTمجتمع   أو  األكراد  النواب  قمع  فإن  بالنتيجة   .+

، ألنهم ممثلون بشكل غي
ً
ر متناسب مع  النساء واملثليين وثنائيي الجنس واملتحولين جنسيا

 أعدادهم في البرملان التركي. 

روابط   - كدليل على وجود  رؤساء مشاركين  بممارسة وجود  التركية استشهدت  الحكومة 

 مع حزب العمال الكردستاني، الذي كان أول من استخدم نظام الرئاسة املشتركة. 

تم إعالنها منظمة نسائية أخرى في حالة الطوارئ التي    49تم إغالق مؤتمر املرأة الحرة و   -

 2016في عام 



وجنساني،   2520أبلغت   - جسدي  عنف  حاالت  عن  الحكومية  غير  للمنظمات  امرأة 

امرأة عن حاالت االعتداء   113امرأة بطلب للحصول على مأوى، وأبلغت    775وتقدمت  

التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية السلطة، زاد قتل اإلناث    18الجنس ي. في السنوات الـ 

 ٪. هذه نسبة صادمة. 1400بشكل عام بنسبة  في تركيا

 بالنسبة للمرأة في   APPGُتظهر األدلة التي حصلت عليها مجموعة   -
ً
أن الوضع أصبح مزريا

 تركيا. 

نأسف النسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول في وقت مبكر من هذا العام، لكننا مع ذلك   -

الفتيات من العنف من  نواصل تشجيع تركيا على بذل قصارى جهدها لحماية النساء و 

 خالل تعزيز تشريعاتها في هذا املجال الحيوي.

على   - األسف  أو  القلق  من  أكثر  نقدم  أن  نستطيع  ال  ألننا  محبط  إنني  أقول  أن  يجب 

 انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول. 

ال أفهم سبب عدم قدرتنا على استخدام لغة أقوى بالنسبة التفاقية اسطنبول. إنه أمر   -

ر االنسحاب في الغالب على األكراد، لكنه يؤثر في الواقع على جميع النساء في  مقلق. يؤث

 تركيا. أنا فقط ال أفهم ذلك. 

الكردية   - النسائية  املنظمات  تركيا، وأن  في  النسائية  املنظمات  يتم إغالق  أنه  نعلم  نحن 

والدعم املساعدة  نقدم  أن  يجب  ُيحبسون.  الصحفيين  وأن  املال  من  ُتحرم  ما   
ً
 غالبا

تتحدث   أن  الجيد  من  سيكون  لقمعها.  ال  العمل  على  قادرة  املنظمات  هذه  أن  لضمان 

 الوزارة عن كيفية تنسيق هذا

 

تركيا:   -5 في  الكرد  حقوق  التي  انتهاك  الثقافية  االنتهاكات  إلى  املشاركين  أحد  تطرق 

والتضييف على  م،  يتعرض لها الكرد في تركيا من حيث حرمانهم من التعلم بلغتهم األ 

إغالق   إلى  اضافة  بذلك،  الحكومية  التعهدات  رغم  الكردية  اللغة  استخدام 

 الجمعيات واملنظمات املعنية بالثقافة الكردية وربطها باإلرهاب. 

 أبرز التعليقات التي وردت تحت هذا البند هي: 

 ماليين طفل في جنوب شرق تركيا محرومون تما  6طفل في ديار بكر وحدها و   200000 -
ً
ما

 باللغة التركية ال لغتهم األم
ً
 من التعليم أو يجبرون على التعلم حصرا



مؤسسة ومنظمة ثقافية كردية، بما في ذلك    57في السنوات الخمس املاضية، تم إغالق   -

 املسارح، ملجرد إقامة مسرحيات باللغة الكردية. 

املعدل حول مشا - األوروبي  بامليثاق  للقبول  التركية  الحكومة  في هل ستدفع  الشباب  ركة 

الحياة املحلية واإلقليمية، وهو ميثاق مجلس أوروبا للشباب، بحيث ينطبق على الشباب  

 في تركيا؟

 

 مساحة واسعة  قمع حرية الصحافة وسجن الصحافيين:   -6
ً
احتل هذا املحور أيضا

مع    ،
ً
سابقا ذكرها  تم  التي  املحاور  مع  املباشر  الرتباطه   

ً
نظرا األعضاء،  مناقشات  في 

أ اإل ورود  وضع  حول  مرعبة  واحصاءات  تركيا  رقام  في  اإلعالمية  واملؤسسات  عالم 

 وأعداد الصحافيين املعتقلين أو أولئك الذين يواجهون قضايا ومحاكمات.

 أبرز التعليقات التي وردت تحت هذا البند هي: 

األول   - أكتوبر/تشرين   عن  2020في 
ً
إخباريا  

ً
مقاال لنشرهم  اعتقال خمسة صحفيين  تم   ،

 .
ً
 تعذيب مدنيين اثنين من مدينة "وان" حين تم نقلهم في طائرة مروحية ثم القائهم أرضا

دار نشر.   29مجلة و    19محطة إذاعية و    24صحيفة و    62بعد حالة الطوارئ تم إغالق   -

صحفي للقمع أو التقييد أو  2500مؤسسة إعالمية، وتعرض  177في املجموع ، تم إغالق 

 الطرد.

ال - ملنظمة   
ً
في  وفقا مسجونون  العالم  في  املسجونين  الصحفيين  ثلث  فإن  الدولية،  عفو 

 تركيا. 

 من كل ستة صحفيين في تركيا   -
ً
أظهر تقرير رصد وسائل اإلعالم العام املاض ي أن واحدا

 لديه دعوى قيد النظر في املحاكم ضده. 

 

زت مداخالت جميع األعضاء إدراج حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية:   -7
ّ
ترك

الكردستانيع العمال  إدراج حزب  في  النظر  إعادة  اإلهارب،    لى ضرورة  قوائم  ضمن 

أن  ، مع التركيز على  محكمة العدل األوربيةو ،  مستشهدين بقرار املحكمة البلجيكية

قد    ها في محاكم تركية وأوربية،باإلرهابية التي تم النظر  ملفات األعمال  العديد من  



، من  برأت حزب العمال الكردستاني مؤكدة ارتكابها من قبل جهات ومنظمات أخرى 

 بينها الجيش واملخابرات التركية. 

كما تم التشديد على عدم تطابق معايير اإلرهاب على حزب العمال الكردستاني وفق 

 كطرف موقع عليها
ً
 . املعاهدات واالتفاقيات الدولية، التي أقرت بها بريطانيا أيضا

تهمة   التركية إلطالق  الحكومة  أمام  املجال  افساح  عدم  على ضرورة  األعضاء  وأكد 

حزب   تصنيف  موضوع  في  النظر  اعادة  وأن  السياسيين،  معارضيها  بحق  اإلرهاب 

على  الخناق  تضييق  في  تسهم  التي  الورقة  هذه  من  سيحرمها  الكردستاني  العمال 

 الحياة السياسية في البالد. 

 تي وردت تحت هذا البند هي: أبرز التعليقات ال

األعمال التي تم ادانة حزب العمال الكردستاني بارتكابها في األصل ليست من أفعال حزب  -

التركي، وقد  الجيش  أو  التركية  املخابرات  أعمال  كان من  منها  الكردستاني. عدد  العمال 

عمال حزب أعلمت املحاكم التركية السلطات التركية بذلك، لكنها ال تزال مدرجة ضمن أ

هناك   كذلك.  ليست  بأنها  تقر  ومحاكمها  تركيا  أن  من  الرغم  على  الكردستاني،  العمال 

 حاجة إلى إعادة النظر في هذا الوضع، كما أظهرت املحاكم التركية. 

بموجب اتفاقيات جنيف والهاي، تحدد قوانين الحرب معايير اطالق وصف جهة فاعلة  -

ل القيادة، واآلخر الزي املحدد )املوّحد(. يكفي على األشخاص. أحد هذه املعايير هو هيك

القول إن املحكمة العليا البلجيكية وجدت في جميع التهم أن حزب العمال الكردستاني  

قد استوفى تلك املتطلبات. لذلك ال يمكن تصنيفها على أنها منظمة إرهابية وأنه متورط  

 قائمة اإلرهاب. في نزاع داخلي وحربي، لذا ألغت املحكمة حزب العمال من 

ب  محكمة العدل األوروبية - على  اإلرهاب  قائمة  حزب العمال الكردستاني من  إلغاء  قامت 

تعريفات   عليه  تنطبق  لم  الكردستاني  العمال  حزب  أن  القضاة  ووجد  أوروبا،  مستوى 

 اإلدراج األوروبية أو الدولية 

العمال الكردستاني ومراعاة على الحكومة البريطانية إعادة النظر في قضية حظر حزب   -

العمال  حزب  يرتكبها  لم  التي  اإلرهابية  واألعمال  التركية  املحاكم  من  األدلة  أحدث 

الكردستاني بل ارتكبها آخرون. وقالت املحاكم البلجيكية واألوروبية إنه ينبغي تصنيفهم  

 على أنهم محاربون داخليون وليسوا إرهابيين. 



رهاب إال إذا كانت القوائم التي تحتفظ بها الحكومة  ال يمكن تحقيق حرب قوية ضد اإل  -

 دقيقة 

ة انتقال املنظمات من تصنيف  يإذا أردنا تحقيق السالم في تركيا، يجب أن نبحث في كيف -

 اإلرهابية إلى البحث عن حلول سياسية من خالل أهداف سياسية 

-  
ً
مقاتال كان  الكردستاني  العمال  حزب  أن  وجدت  البلجيكية  العليا  في   املحكمة   

ً
شرعيا

حرب أهلية، ال منظمة ارهابية. يجب أن يكون لذلك الحكم التاريخي تداعيات كبيرة على  

العمال  حزب  إدراج  ملراجعة  التقرير  توصيات  تبني  إلى  الحكومة  أدعو  حكومتنا.  موقف 

 الكردستاني كمنظمة إرهابية في ضوء تلك األدلة. 

  -سوريا والعراق وإيران  -الرئيسية األخرى في  إذا نظر املرء إلى األقليات الكردية في البلدان -

إنه   الحالي.  الوقت  في  الكبرى غير موجود  كردستان  أي طموح  إلنشاء  أن  الواضح  فمن 

ليس حتى الطموح الذي يحتل صدارة ومركز معظم املناقشات الكردية. كان االستفتاء في 

ى األكراد السوريين الذين  العراق كارثة بالنسبة للكرد ويبدو اآلن أنه كان خطأ فادحا. حت

في  السورية،  الحماية  على  يحصلوا  أن  عليهم  كان  سوريا  شرق  شمال  في  إليهم  ذهبنا 

 مواجهة التهديدات التركية في الشمال.

تصنيف  - الكردستاني  تم  العمال  إرهابية  ك  حزب  منا  في بريطانيا  منظمة  تركيا طلبت  ألن 

 .القيام بذلك 

لتركيا:   -8 البريطانية  األسلحة  من  بيع  التأكد  مداخالتهم  في  األعضاء  من  اثنين  طالب 

 عدم استخدام األسلحة البريطانية التي تم بيعها ألنقرة ضد الكرد في تركيا. 

 

 أبرز التعليقات التي وردت تحت هذا البند هي: 

قيمته   - ما  املتحدة  اململكة  نحن   212أرسلت  تركيا.  إلى  العتاد  إسترليني من  مليون جنيه 

إلى   على  بحاجة  للحصول  نسعى  الداخلي.  القمع  في  ستخدم 
ُ
ت ال  أسلحتنا  بأن  تأكيدات 

 تأكيدات بأن هذه األسلحة لن تستخدم في أي أعمال عنف ضد الكرد في تركيا. 

 



من الواضح أن الخارجية البريطانية ال تشارك  وزيرة الخارجية البريطانية:    ةرد ممثل -9

إدانة ترك الكردستاني  أعضاء اللجمة البرملانية حماسهم في  يا أو الغاء حزب العمال 

من قائمة املنظمات اإلرهابية. اكتفت ممثلة الخارجية في الرد على مداخالت أعضاء 

ضرورة   على  اصرارها  مع  واالنتهاكات،  التجاوزات  من  أسفها  عن  بالحديث  اللجنة 

االرهابية،   املنظمات  قائمة  في  الكردستاني  العمال  حزب  على  ابقاء  تأكيدها  مقابل 

 ضرورة االفراج عن دميرتاش وكافاال. 

في   لبريطانيا،  كحليف  تركيا  أهمية  على  الوزيرة  ممثلة  تأكيد  لالنتباه   
ً
الفتا كان  كما 

التي   القضايا  تحالفها على حساب  لندن خسارة  لعدم استعداد  مباشرة  رسالة غير 

 أثارها أعضاء اللجنة. 

 ممثلة الحكومة البريطانية أبرز تعليقات 

املتحدة   - اململكة  تواصل  العشرين،  واقتصاديات مجموعة  الناتو  في  التحالف  العتبارات 

في   تركيا  رأينا مشاركة  لقد  وثيق.  بشكل   
ً
معا العمل  خالل عطلة    COP26و    G20وتركيا 

 نهاية األسبوع كدليل على ذلك. 

ا  تقع تركيا على خط املواجهة في بعض أصعب التحديات التي نواجهها، وتغطي مصالحن -

للغاية.   مهم  أمر  وهو  املناخ،  وتغير  كوفيد  ووباء  والتجارة  والدفاع  األمن  في  املشتركة 

مليون سوري، بتكلفة كبيرة    3.6تستضيف تركيا الجئين أكثر من أي دولة أخرى، حوالي  

لتحقيق   السعي  في  مشتركة  مصلحة   
ً
أيضا لدينا  األخرى.  البلدان  من  العديد  من  وأكثر 

م اإلقليمي  البحر  االستقرار  وشرق  وأفغانستان  والعراق  سوريا  في  ذلك  في  بما  تركيا،  ع 

 األبيض املتوسط. 

  15ال ينبغي أن نعمم عندما نتحدث عن الكرد، في تركيا أو في أي مكان آخر. هناك ما بين   -

مليون كردي في تركيا وحدها، يشكلون شريحة متنوعة من املجتمع ذات انتماءات    18و  

 . وتوجهات سياسية مختلفة

كمجموعة  - الكردستاني  العمال  حزب  حظرت  قد  املتحدة  اململكة  أن  املعروف  من 

رأي   نشارك  ال  نحن  الدوليين.  شركائنا  من  العديد  فعل  كما  وبعض    APPGإرهابية، 

ظل  في  الكردستاني  العمال  حزب  وصف  عدم  لتبرير   
ً
أسبابا هناك  بأن  اليوم  األعضاء 

 ملجمو 
ً
عة األزمات الدولية، تسبب الصراع في مقتل  استمراره في األنشطة اإلرهابية. وفقا



. نحث حزب  2015شخص منذ انهيار عملية السالم األخيرة في يوليو    5700ما يقرب من  

الشعوب الديمقراطي على النأي بنفسه عن حزب العمال الكردستاني ونشاطه اإلرهابي 

 املستمر.

 

 

 فريق املركز الكردي للدراسات في بوخوم االملانية 

 

 الرابط االلكتروني للنقاش على موقع البرملان البريطاني 
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