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 حزب اهلل التركي 
 *جمال كمال اسماعيل كركوكلي                      

 مقدمة: 
تسعع ت تيا ععع ود خععوا ى ععن مدععت محادععألعر د تلعععا ملوينعع  مدعع      عع  ألعع         

لعدة عار محستخيمي مدس عس  مدع   ت ععا  ألاعر تيا عع سعننع ألع  ملسعنعت مدتع  تلعو  
  .او  تلخ ق مدألطعألح مدتيا ة

مدعع   تألعععيه ا ععر مدلياعععن محسعع أل ة مدألتطياععة  ، اععا مدس عسعع و شععا  مد 
ألا أهر ألصعاي لعدة ععار محسعتخيمي مدس عسع  نتع ع ي عومألع  ععا  تع ت   ،اويم ان يم

 –اعع  ألخععاألتيع س عسععة مدلاوألعععن مدتيا ععة مدألت عهنععة وألومهريععع أدمن مدلياعععن مدا ا ععة 
  .مدس عس ة
مدععع   لبععع  نعهتألععععر  ،هععع م مدنلعععل  لععععو  تسععع  ط مددعععون ع عععت لعععدت مه 

نععتنعععيا ملععاح مدل خعععن مدأليألععة  ،مدألتتن عع   د شععاو  مدتيا ععة ىعع   مدسععاومن ملى ععي 
اعع  س سعع ة مدألابألعععن محسعع أل ة مدألتطياععة مدتعع  بيععين ع ععت ألسععي  مللععامل اعع  
تيا ععع ألاعع  عألعا اعععن مدخععي  مدألعدعع  ومدأليملعع  مدتعع  شععياهع لععدت مه وع هعتععر ألعع  

       .مدتيا  ألصاي مدخيمي مدس عس 
اعع  محسع ر ملسععه مدعع   مسعتاان مد عر ا سعرة مدلاععر مد عألععا  مدع   متععع   

واعععع  محسععع ر ألععع  م  (1)دألتعععيمو توسععع   اودعععتير مدعععت مألنيمطوي عععة ألتيمأل عععة ملطعععيما
د  عألععععا    أ دعععع عاعععاألع دععع رن اودعععتير ىعصعععة ىععع   مداصعععا مدعععععا  ألععع  مدخعععي  

نياععع  شععع عي  (1909 – 1876) عععا مدعععععا عشعععي وه ععععر مدسععع طع  عنعععا مدلأل مدتعسععع 
وع عت هع م ملسععه اعع  د  عيت  .(2)مد عأل ة محس أل ة دألوم يعة مدتلعا عن مدىعي  عة

                                                           
  عأل ة مدألوص /ألياد مدايمسعن مدتيا ة/ألايه ألسععا *

1 See: Paul Wittek , The Rise OF The Ottoman Empire ,(London , 1965), 

P P. 31- 36 
2

ص  (،1978 ،مدخعهي  مدس طع  عنا مدلأل ا، تي ألة وت   ق:أللألا ليت عنا مدلأل ا، أل ايمن 
62. 



 

 346 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

ا اعع  يسععر صععوي  مدا ععع  مدعع   سعع ى ا مداودععة مد عألعا ععة ألعع  ىعع   مدناععوا مدتعع  عععي م
اشيوط أسعس ة د عتيما نتيا ع اودعة ألسعتخ ة ن عا  1923أهيتيع أل عها  دودم  ععر 

وهاعع م اشعع ن تيا ععع  أليوي ععة  ،عن مدى اععة محسعع أل ة ومععع   تيا ععع اودععة ع ألعا ععةمد ع
تسععععتاا ع ععععت أ ا ودو  ععععة ع ألعا ععععة تيععععاا مدععععت تل عععع ر اوي محسعععع ر اعععع  مدأل تألعععع  

  .(1)ومدس عسة وأل  عر مد عئر اا   د اودة
هعع م مد عألععع  مد ينعع  مدععع   مد عععت اوي محسعع ر اععع  ل عععع  مداودععة مدتيا عععة هعععو  
 1945ن مدلععيت مد عدأل ععة مدععا ععة ععععر عأععععا د سعع ر صععلوتر ن ععا ماتيعع مدعع   ارسععر

واىعععو  تيا عععع عصعععي مدا ألخيمط عععة ومدت اا ععععة مدلدن عععة ألععع  أ ععع  أ  تاسعععت عطععععا 
ونعع دو اخععا تألااععن مللععدمت ومدت عععيمن محسعع أل ة أ  تطععي  ارسععيع  ،وألسععععا  مد ععيت

اشعععيا عخعععا  .(2)ألعع   ا عععا اععع  بععع  مدابعععر مدععع   أايدتعععر ألت  عععيمن مدلععيت اععع  تيا عععع
 ةمدىألسعع اعن ألعع  مدخععي  مدألعدعع  مات عععا مدلياعععن مدا ا ععة ومدس عسعع ة الععدت ملألععع

اعععع و  لععععدت  لألعععع  طعن ععععع ا ا ععععع ادعععع  ععععع  مدلياعععععن  1953مدعععع   ت سععععه ععععععر 
ملىععيح مدتعع  اشععطن اعع   اععوت شععيق ملاعدععو  اعداويسعع ة ومدسعع  ألعا ة ومدت  عا ععة 

 ععع ألعع  ىعع   مد يعععا ومتنععع  مسعع وت ة اودععة مسعع أل ة اعع  تياألعععهمدتعع  تط  ععن مدععت م
مد اا مدس عس ،وشيو  مدن ض ألايع ا  ت س ه ع هعن ىعي  ة اعتصع  مدت  عا ة 

ت دد ه م محت عا ن ا أ  وها  .نلياة محىوم  مدألس أل   ولياة اامئ   مس ر نع يم 
اوي محسع ر  ،يمع عة د ألنععاا مد  ألعا عةنوصعرر  أايان مدألاسسة مد ساي ة اع  تيا عع

  مدأل تألعع  مدتياعع  ولعودععن مسععت  در اعع ام  تلععن سعع طيتيع اعع  ألوم يععة مدلياعععن اعع
نعدشا  مد       أل  محس ر ألا أهر مد ومأل  مدأللياة اع  و مديما اعد ة ومدش وع ة 

                                                           
 ؛221ص (،1970 )عألع ، ايدتيع مدلا عة، ألاخ تيا عونعا  أتعتويو مدصو ص، س  ر 1

 مدخعهي ، –)ن يون ،محس أل  ومحست ألعي مدس عس  ومح تألعع  ومدعخعا  مد عدر أاويمد اا ،
 .43(،ص1979

 لألد لس  أللس ؛76صألألامدس  اس  ألع ،مدت عيمتعدخوأل ةومدا ا ةا تيا عمدأل عصي ،)مدخعهي ،ا.ن(،2
،يسعدةألع ست ي هاألن مدت ا  ة 1960–1946تيا ع مدس عس ةمدامى  ةا  مد ن ا ،مدتطويمن

 .67،ص1989مآلامت ن عأل ة مدألوص ،
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 .(1)مدس عسة مدامى  ة، ن  أصنح ألس طيم ع ت مدس عسعن محاتىعن ة دأللعدمت مدتيا عة
طة مدس عس ة مدتيا ة وحا  لدت مس أل  لتت شيان مدىعي  1970وألع م  ل  ععر 

ع ت  ا ا ر مدعا   أيناعع  تلعن مسعر لعدت مدابععر مدعوطا  ومدع   تلعو  مدعت لعدت 
 اع  تألعود  RPععر ألعدنعل أ  تلعو  مدعت لعدت مدياععا  1973مدسع ألة مدعوطا  عععر 

1983.(2)  
نوصعريع  ني م مدشا  ايدن مدلياعن محس أل ة ارسيع ع ت ألسي  مللامل       

مدلياعن مد سععي ة  :د س عسة مدتيا ة ألستر ا  أل  ععأل    يئ س   هألع عامى   لياع أل
وه عععر  ،طيلتيععع اعع  مدسععن  اعن دععا محألني عد ععة ومد ععيت ألعع   يععة و مدشعع عيمن مدتعع 

وتاعععاه عاعصععي أليألععة اعع  مداودععة  ،(3)ألعع   يععة أىععيح 1979مدعععوي  مح يما ععة ععععر 
اخععا حهععن مدبعععهي  محسعع أل ة ىعع   عخععا  ،(4)أل عأل ععة مدابعععر مح يماعع  مدتيا ععة ع ععت

ت عطرععععع ومدعععلع ألععع  هنعععع  لاوألعععة توياععععون مودم   ،مدعألعا اععععن ألععع  مدخععععي  مدألعدععع 
وبيعععين  ألععععععن  ،(5)ونعععاأن تاشعععط نشعععا  أل لعععوب اععع  مد ا عععا ألععع  مدألعععا  مدتيا عععة

مسعع أل ة لعودععن محسععترعا  ألعع  مدت ينععة مح يما ععة دتلخ ععق ماخعع ت مسعع أل  ألسعع ح اعع  
مد ع م  دخ عع اعألعع ألنعشعيم ألع   (6)ب أل  مد يعا محس أل  ولعدت محسع رتيا ع ألع  تا

 .(7)م يم 

                                                           
مد     ،مدت عي محس أل  ا  مدل ع  مدس عس ة مدتيا ة، مطيولة ااتويما هاألن مدت  ط    واه1

 .79–62،ص ص1999ا  ة مدتين ة ن عأل ةمدألوص 
 ومد  هعن مدىعي  ة، مدا   ومدس عسة مد أليوي ة مدلعئي  ألخعينعن ا  تيا ع أللألااويمدا  ،2

 .129(،ص1998)ن يون،
 (،1997 )ن يون، ا  تيا ع، محس أل ة مدىعدلياعن ألاى  وعألعألة هن ة أللألااويمدا  ، 3

 .52ص
 .71(،ص1990ن اما،)مد ين ة مدتيا ة، مد  هعن مدأل عصي ا  دتطويمن مداعصي ، منيمه ر ى   4
.145مدألصاي مدسعنق، ص  ،مد     5
 .76مدألصاي مدسعنق، ص  ،مداعصي 6

7 Hurriyet gazetesi , 10Mart 1993 , s. 21.  
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 البداية والتنظيم: (1)حزب اهلل
اععع  مدصععيم  مدعع   اى تععر مدلاوألععة مدتيا ععة دععا لععدت مد ألععع  مداياسععتعا   

pkk   هعا   ع  ألع  هع ا مدألاطخعة تينعة ىصعنة  ،اع  ألاععطق  اعوت شعيق ملاعدعو
ألاطخعععععة ارسعععععيع مدألتألع عععععة نعدتألعععععع د مدطنخععععع  مدومدعععععح ادععععع  عععععع  طن  عععععة مد ،د  اعععععا

ملألي مدع   واعي مدبعيوا مدأل ئألعة دعوحا  لعدت  ،ومدت صت مدا ا  ومدتى ا مدعخعا 
ألعا مدرصععئ  نوصرر  مه دا   طي  ارسر ع ت ألسي  مللامل ألا  عخا مدعألعا اعن

 .هاماعرمدألس لة  من مدصن ة محس أل ة مدت  تعاأل  نععد اا اطي عق يئع ه دتلخ عق أ
وأهعار مشععي  داشعععط مدلعدت هععو ألع هنعن مد عر صععل رة لي  عن مدتيا ععة عاعاألع تاعودععن 

ألا  عععر   pkkىنيم ألرعاا أ  لدت مه   تني أل  أهوح مدألابألعن مدألتصا ة دلدت 
ه م وهعا مىت عا مدأليتألعو   نعدشعاو  مدتيا عة اع  تلا عا  ع وي لعدت مه  (2).1980

محتلععععا مدخعععوأل  د ط نعععة )اوم أعدععععن اععع األعععاير ألععع   ععع اي نععع   أل بعععر ألاسسععع ر اعععع
وألععاير ألعع   ي عع  ت س سععر مدععت  (3)ملتععيمو( ألععاح تشععا  ن لععدت مدسعع ألة مدععوطا 

عااألع هيي ا  أل  لس   ود  أوغ و  وا عام  غوا عوي وعنعا مه امحي  1981ععر 
Birlik Hereketiوألاصوي اوددة صو وغ يهر ت س ه لياة مدولا  

األع بيي  (4)
ع اعع  لخ خععة و ععوا مدلععدت ارسععر اعدنعلععل ألألععا ى  عع   ااععي و ععوا محىععت ا ومدععل

                                                           
لب ع ت مدلياعن محس أل ة)مدألتطياة(ا  تيا ع أايع در تلعو  تي ألة ألسأل عتيع مدت  أل  مدأل1

  Tanri Partisiأو    llah Partisiحع ع ألصط مد  ة مدتيا ة ا    ط ق ع ت ه م مدلدت تيا
 –مدنعلل  -ن  أنخن ع ت ص  تيع مدألتامودة ا  مد  ة مد ين ة 

2 Huriyet gazetesi , 14 haziran 2001 , S 20.   
 ،(2001  ن يون،) ة ا  تيا ع،يو ل عت وليمت مداألعد ة وأدألعن مد،أللألا اوي مدا  3

250ص
ا  مس ر مو   4/2/2001ألاشوينتعي خ لخ خة((،نلل أر وهر يا مه مدت ألألاى   ،))لدت4

 2، ص W W W. Islam online. Netح  
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، ا ألع  ااا أللألا اعوي مدعا   و عوا أاععي ألع  (1)لدت ا  تيا ع  لأل  مسر لدت مه
 . 2)لدت ني ا مدتسأل ة ا  تيا ع

األعععع هععع   Hizbullah Orgutuوع عععت أ عععة لعععع  اعععع  ألابألعععة لعععدت مه  
اععع  ألعععا   اعععوت شعععيق ملاعدعععو  اشعععطن  ،مدتسعععأل ة مدأل تععععا  اععع  محعععع ر مدتياععع 

اععع   ،األععععيا   واصععع ن   وا ععععي ناعععي ونعطألعععع  مدتععع  ت عععا مدأل خععع  مدعععيئ ه د ألابألعععة
 1989ومستألي اشعطيع ه م لتعت عععر  ،ناعر ومساعا لاوأل  PKKألوم ية لدت 

عااألع ماشق ا  أل  ا ام  غوا وي ولس  شع  او  وملسع   ش   ميألعو د اسسعوم 
اسنة مدت ألاتنة ألاد  مدت   ألت ايع  ( Menzil   ألععة ألاد ) ألععة أىيح عيان نع

وهععا لععال محاشععخعق ع ععت ى ر ععة عععار مدترعععهر ع ععت صعع  ة مدععيا مدألاعسععت  ،غوا ععوي
دععا مألععيأت   ألل نتعع   ل ععل صععألر   PKKع ععت معتععامن هعععر نععر عاعصععي لععدت 

لس   ود  أوغ و ع ت مديا نعدسع   مآل أ  غوا عوي ادع  مدتي عل ه ع   ونع دو اخعا 
غ ععو مطعع ق تسععأل ة  ا ععا  تأل ععدا ععع  مدرئععة مدألاشععخة ا صععنلن  ألععتععر هععيي ودعع  أو 

  (3).اسنة مدت مدألاتنة مدت   أل ايع أ دع ( Ilimع ر )ت يا ن ألععة
  :حزب اهلل ومرحلة الوفاق مع السلطة

ت ا مدألاسسة مد ساي ة مدتيا ة مدألو ر مديئ ه د س عسة مدتيا ة ع ت مدص  ا        
دألاسسععة سععنق ديععع وأ  مسععتىاألن مدلياعععن مدا ا ععة اعع ام  مدععامى   ومدىعععي   وهعع ا م

وعاععاألع نععاأ  ،دألوم يعة مدلياعععن مديما اعد ععة ومدشعع وع ة ىعع   سععت اعن مدخععي  مدألعدعع 
 ألع  ألا ألصعاي مدتيا ا مدألنعشي د اودة مدتيا ة ىعصة ن ا ماخ ت   Pkkلدت مدع 

ة أىيح دألوم ية ناأ مد ساي و  نعدترا ي ا  محعتألعا ع ت ص   ،1980أ  و   12
ااعاععن  ألععععت  ع ععر وألاععد  ألععا مدخومعععا مديئ سععة مدتعع  معتألععاتيع  ،مدىطععي مداععيا 

اخععا اشععرن تخعععي ي محسععتىنعيمن مدتيا ععة  ،pkkمدألاسسععة مد سععاي ة دععا عاعصععي مدععع 
ىع   عخعا   pkkأ  هعت   مد ألععت   هعألتعع ن أل  ععن مغت عع  ألابألعة دعا اعوماي مدعع

                                                           
 .3مدألصاي ارسر، ص1
 53اوي مدا  ، هن ة وعألعألة، مدألصاي مدسعنق، ص2

 .3-2ى   ، مدألصاي مدسعنق، ص ص3



 

 350 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

 اي ر ي   محستىنعيمن مدتيا  دععنط مدتاسع ق ديع ا مدعألعا اعن، ل ل اع  أللألوا  
  .(1)مد أل  عن  ت خت تو يعتر أل  ألا ي مدألىعنيمن هويهون أا  

شعععيان ألاطخعععة  اعععوت شعععيه  ملاعدعععو   ،1993 – 1992وىععع   عععععأل  
أسعععرين عععع   (pkk)عأل  ععععن عسعععاي ة ألاعرعععة هعاتيعععع هعععومن مد ععع ا دعععا لعععدت مدعععع

ألألعع أتعع   ،ن عاعصعيا مدرعع عة مدعت مد نعع تصعر ة هومععا مدلعدت اع  مدألعا ، ا اسعلن
وألع  ععر أط خعع  ،مدريصة أألعر  اعل  ع ر وألاد  د تألياد عاعصيهألع اع  هع ا مدألعا 

ل ل شأل ن عأل  عن ع ر وألاد  مدخ عامن مدخوأل ة  pkk،(2)مد اع  داشعطيألع دا مدع 
 ومدراي ة مدايا عة ادع  عع  مدصعلر    ومدأل عيدع   مد سععي    ومد ععأل    اع  أل عع 

وتخععاي رىععي محلصعععئ عن دععلع ع عأل  عععن محغت ععع  مدتعع  هعألععن نيععع هعععت    ،مدت عععي 
وتر عا مدتخععي ي نع   هع ا مد أل  ععن  ،( ي ألة هتع  أل يودعة مدرععع 3000)مد ألععت   نع

يماخيععععع تسعععع    أاعععع ر ا ععععا و د أل  عععععن محسععععت ومت ومدت عععع  ت مدتعععع  ارعععع ن ألعععع  هنعععع  
اخعععا تعععاره مدصععع امن وو عععا اععع   ،ألاععععطقأألعععع مدعععيأ  مد ععععر اععع  هععع ا مد (3).مد ألعععععت  

ا صعنلوم  ط خعو  ع عت  ،PKK ألععت  ع ر وألاد  ألاخ م در أل  أهوم  عاعصي مدع 
ه ا مد ألعععن " أاصعي مه " و " لدت مه " وألعشعنييع أل  أسألعن، و نعاو أ  هع ا 
مد ألعععععععن هعععععا أع نعععععن نعسعععععر لعععععدت مه ايمهيعععععع وادععععع ن أ  تاععععععاح نعععععر ومىتعيتعععععر 

 ( 4)دارسيع.
نتععي خ مدعععأل  ألع  ر مي  PKKنععاي عاعصعي مدعع  ،أدمن هع م مداشععط مدأل ععا  
مدت مهتلعر ألاد  شي ا هيا أيس   مد     تنيأل  أاشط عاعصي  اع  ع ر  1991

 ،اععتني لس   ود  أوغ و ه م مح يمن نألععنعة مسعتردمد ومع اعع د لعيت ،وأياتر هت  
وارع   ،ت مدعا ألخيمط  مداعيا واع دو لعدت مدشع  (PKK)اشي  نأليع ألة عاعصعي مدعع

                                                           
 .251اوي مدا  ، ل عت وليمت، مدألصاي مدسعنق، ص1
 .3ص ،قى   ، مدألصاي مدسعن2

3
 Justus Leicht " Government Crackdown against The Hezbollah in 

Turkey , News & Analysis: Middle East: Turkey , Feb 2000 , WWW. 

WSWS. Org, P.3 
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ااعع  ملاععيما مدععت مطعع ق  ألألعععمد ا ععا ألعع  مدي ألعععن مدألسعع لة دععا مدألتألععيا   ملاععيما 
 ( 1).ع ت لدت مه (أعامن مدرامئ   )تسأل ة

شععيان ألابألععة لععدت مه تطععويمن حلخععة تألع ععن نعدصععيم  مدعع   اشععت وهععا  
اعع   ألعععة  ،ا عةالست و ية مدابي مدتي  ،1991ن    اعل يع ع ر وألاد  ألا  ععر

ألاد  ت ا ألومد ة ح يم  وت أل  حهعألة ابعر مدشعي  ة ع عت مدعاألط مح يماع  ألع  ىع   
وينألعع  اعو  هع م مد عألع  مدأللعيو مدعيئ ه مدع   ااع  دع أليعع ا عام   ،(2)مد أل  مدألس ح

ألع  غ عي مد ععئد ألشععياة مداودعة )م  و عا أاعر ،غوا وي ل     ا مدابعي اع  لسععنعتر
ونعاأ  نت عا تعاي   ع عع  مدت ععو   (مد ع م    لخعع  نعدشع ت مدألسع ر ا  مدت   ت ومدب ر

نععععاأن عاعصععععي ألاععععد  نعصععععامي ن عاعععععن أل عا ععععة  ،وألعععع   عاععععت رىععععي (3)،ألعععع  مداودععععة
لعدت مدب عر( واععن مدألعومطا   مدعت ألوم يتيعع ن عا )د ألععة ع ر وأط خعن ع  يعع مسعر

  ملوم  ا اياععععن  ألععععععة ع ععععر أاععععر ر ،أ  متيألتيععععع ن ايععععع ت ألعععع  دصعععععدح هععععوح ىر ععععة
د عععتى ص ألععع  ألاعاسعععة ألاعععد  ايع ألتيعععع اععع  أليمادهعععع وىعصعععة اععع  أللعابعععة نعطألعععع  
وتألاان ألع  تشعت ن شعأل يع ومدخدععن ع عت دع أليعع ا عام  ن عا مىتطعاعر ألع  مسعتانو  

وهاعع م ماتيعععت أألععي  ألععععة ألاعععد   .(4)1994ألعع  أ  ععو   12وهت ععر اعع  نعطألععع  اععع  
لدت مه مد   متسر ناهة مدتاب ر د اريا دع ر ع ر لس   ود  أوغ و ا  ه عا  اشعط 

 ( 5).ومست  عت ألعتنخت أل  عاعصي ألاد 
اخععا مسععتألين مدألاسسععة مد سععاي ة ومدلاوألععة اعع  اعأليععع دلععدت  ،وألع   يتيععع 

 ش  ( نع    )معتيا أللألوا   اير مد   دخت نع ،1992 – 1991اى   ععأل   ،مه
نتا  عععععا ألععععع  ألابألتعععععر ت خعععععن تعععععاي نعن ع عععععت أ عععععا  ي عععععع  مدألىععععععنيمن ومد سعععععاي    

                                                           
 .4مدألصاي ارسر، ص1
 .53اوي مدا  ، هن ة وعألعألة، مدألصاي مدسعنق، ص2
 .253ا  ، ل عت وليمت، مدألصاي مدسعنق، صاوي مد3
 .4ى   ، مدألصاي مدسعنق، ص4
 253اوي مدا  ، مدألصاي مدسعنق، ص5
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تعاسععو    ععي  1996 – 1995األععع اععع  ديئ سععة مدععوديمن ىعع   ععععأل   ،(1)مدسعع طعن
اوي نععععيد اععع  تخعععا ر محسعععاعا داشععععط مدألابألعععة مدألسععع ح و دعععو عاعععاألع ىودعععن لععععار 
 ،أللعابععة نعطألععع  مدخ عععر نتسعع  ر أسعع لة د  ألعععععن مدتعع  تتصععاح د ألتألععيا   ملاععيما

لبع  نألوماخعة يئع ه أياعع  مد ع ا وانععي ومعتنين    عي  دعو مح عيمن أألعيم ألاطخ عع 
وعنعين عع  سعيويهع دخ عأليعع نت عو مح عيمنمن عاعاألع  ،مددنعط ألع  مد ع ا ومدشعيطة

" دخا مدتخ اع ومتىع اع هعيميم ومترخاعع  أل  عع ع عت أ  محيهععت هعو مدخدع ة ملودعت  :هعدن
وأاعععر  تو عععت ع  اعععع ا ععع  ألعنوسععع اع ودعععر  اععع  ألععع  مدألألاععع  ا ععع  أ  شععع  رىعععي غ عععي 

وألعع   يتععر اخععا اماعع  مدععيئ ه مدتياعع  راعع مو سعع  ألع  ا أل ي عع  ععع  ألوهععا  (2) دععو".
مدلاوألة ه م نعدخو  أ  مدخعا  مد ساي    ها أاعاوم دعر أ  اعاعة ملسع لة مدأليسع ة مدعت 
نعطألععع  هععا أىعع ن نعدلسععنع  دااععر هععع  أ  ن ععض ت ععو ملسعع لة ينألععع أعط ععن مدععت 

و عععان طي خيعععع مدعععت أألععععا  لعععيمه مدخعععيح غ عععي مد سعععاي    وأاعععر " ألععع  هاععععو ينألعععع 
أىعيح". وأدععا " أ  مداودععة د سعن أل نععي  امئألعع ع ععت متنعع  مدععيوت   انعألاعايعع ا عع  

  .(3)ش  أل ع ي عااألع تتط ت مدألصعدح مد   ع  دو وا  لع  ألوماخة مدلاوألة
وبيعععي مسعععر    عععي ألعععي  أىعععيح اععع  مدتلخ خععععن مدىعصعععة نعىترععععن األ عععة ألععع    

شععيمن لعععار نعطألععع  دألسعع لة وأايععع وم يععن  ل ععل هعدععن ماععع وماخععن ع ععت ،ملسعع لة
نعدر   متيعألعن ألرعاهع أ  مداودة مست  ين أليين  ألىعايمن وهت عة أللتعيا   د ت عألع  

وأعطععن    عي معتنععيمن ععألععة دي ع  مد صععنعن عنععا  (PKK)ألع  ملاعيما مداعشعط  
 ،مدعع   اععع  مد ألعع ن مدلاوأل ععو  هععا  اععاوا دععا مدألتألععيا   ملاععيما catliمه  عععت   

هعععر ود ععي ىعي  ععة    ععي راعع مو أللألععا  ،ود تسععتي ع ععت تويطيععع نصععرخة ملسعع لة هعع ا
وا  أل يض ااععيعع عع  ألوهريعع  اعين    عي  ،رغع نتدو ا  عت   ن ومد سري ألدوي

"أاع ألسيوي   :أايع اعان تخور نألع تأل  ر ع  يع ألساود عتيع ا  أللعينة محيهعت وهعدن

                                                           
 .6ى   ، مدألصاي مدسعنق، ص 1

2 Stephen Kinzer " Turkey Accused of Arming Terrorist Group " In The 

New York Times International News , Feb 15 2000 http://w w w. 

nytimes. Com, P.5. 
3

 Ibid , P.5. 
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 ،وألعععع  ااعععا هععع م محت ععععا (1)ط عععت ملألعععي "دألعععع ا  تعععر راععع مو وسععع ا    دعععو ععا عععة م م ت
 :تصي ح مد ايم  مدألتخععا اودمن نودو ا يم  حلاح مدصلا مدصععاي  اع  مسعتانو 

.. ون ععض مداععععه ."ماععر   تخععا م  لععدت مه ينألعععع لصعع  ع ععت أسعع لة ألععع  مدلاوألععة
مد     يو  أارسير وطا و  شا وم ألعأصنح ا ألع ن ا  ألععة ميهعن ة وأعتخا أار ينألع 

وهع م  PKKا ن ض مدألساود   ا  مدلاوألعة مدع    أسعتىاألوم لعدت مه دعا مدعع  و 
 ( 2).     ملألي ومدلع ن ايع س عسة مداودة مديسأل ة "

وها م ا ا أ  مد  هة ن   مدس طة ولدت مه دعر تسعتألي نشعا يع مدسعي  ن عا  
 ارع  ،أ  ناأن أصومن أل  امى  مدس طة أو أل  ىعي يع ناشا أسيمي هع ا مد  هعة

 e,2000الععو مد عععر )اشععي ىعدععا اععواا   تخي ععيم اعع  أل  ععة 1991شععيي شععنعط ععععر 

Dogru )  مسعععتاا ع عععت ماععععا  شعععيوا وألت ععععطر   ألععع  لعععدت مه أاعععاوم نععع   عاعصعععي
لعععدت مه  اعاعععن تت خعععت تعععاي نع اععع  ألخعععيمن هعععو  وم عععت مداودعععة مدسععع عي  مدألل  عععة اععع  

هتعععع  صعععععلنر ن ععععا  وهععععا اعاععععن ات  ععععة اشععععي هعععع م مدتخي ععععي أ  ،أللعابععععة ا عععععي ناععععي
وعاععاألع سععئ  ود ععي مدامى  ععة مدتياعع  راعع مو عصععألن سععدا   ألعع  هنعع  ألععا  ،(3) ععوأل  

ااععع  ياا مدععود ي  ،مدصععلر    عألععع م م اععع  لسعع   ودعع  أوغ ععو ألط ععوت مدخععنض ع  ععر
اشععععين  1922واعععع  ععععععر  (4)"مسععععأل   عهعععع م حأاععععن سعععع دن وحأاععععع سععععأل ن". :اعدتعععععد 
ة  عععن ا يععع أ  مدألاعو)أللألععا ع عع  مدععت  مدتيا ععة ألخعدعع ( Aktulمدلععومال )صععل رة

و اعين مدصعل رة أ  ديع م مدشعىص  ي عا   ،امغ( هو ألألو  لعدت مه وألعا دعألعئعر
واععع    ألعع  نعدتاسعع ق ألعع   (Sozة ا ألععمد)تصععاي اعع  أللعابععة ا عععي ناععي تلألعع  مسععر

اشين  1993وا  ععر  .(5)(أللعاب مدألاعطق مدايا ة مدألشألودة نابعر لعدة مدطوميا
                                                           

1 Gerd Hoehler" Former Turkish Prime Minister My Have Helped to Arm 

Terrorists Huge Hezbollah Weapons Caches in Turkey Rouse Suspicions 

of Government Complicity "in Frank furter Rundschau , feb 17 2000 , 

http://w w w. fr- aktuell -/English/40//t40/003. htm, P.7. 
2

 kinzer ,op.cit , P.7. aktuell - de/English/401. 
3
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وهع   (  تععر)ة أل  وألعن لو  و وا ألابألة ىعصة مط ق ع  يع مسرمدصلا مدتيا 
أل ألوععة تدعر عاعصععي ألع  مدععايو ومد ع ا ومدألىععنيمن وعاعصععي لعدت مه أليألتيععع 

واعع  ألخعن ععة أ يتيععع صععل رة ملىنعععي  (1)تار عع  عأل  عععن محغت ععع  ومدتصععر ة مد سععا ة.
مدع   اعع  ألع  مدأللععأل  ألصعطرت   ألععد  Turkish Daily Newsمد وأل ة مدتيا عة 

 ،عدو ا  مدلدت مح تألعع  مدا ألخيمط  نىصوص مدتلخ ق ا  مد عيمئر مد عألدعة
صي    ألعد أ  لدت مه اع   ش   أل سايمن مدتاي ت ا  ألخيمن مدشيطة مدىعصة 

اشعععععين  1995اععععع  عععععععر و  (2.)مدتيا عععععة اععععع  ععععععاا ألععععع  ألعععععا   اعععععوت شعععععيق تيا عععععع
ااي  )ي مدعخعاة مدسعنقمدتيا ة لوميم أل  ود  (Siyah Beyazأسوا وأن ض )صل رة

صعغ ي(  اي ا عر أ  ألاسعه تابع ر لعدت مه اع   اعوت شعيق مدعن ا هعو دععنط 
اععع   MGKيا عع  مدألسععتوح اعع  مدخععومن مدألسعع لة مدتيا ععة وأ  أل  ععه ملألعع  مدخععوأل  

نتععاي ت عاعصععي لععدت مه وتخو تععر اعع  ن ععض مدولععامن  1985هععا متىعع  هععيميم ععععر 
شععرن مدصعلا مدتيا عة أ دعع أ  شعلار أسعع لة وألع   عاعت رىعي اخعا ا (3).مد سعاي ة
( يألعاععععة  او ععععة اعاععععن هععععا 1450( صعععععيو  و)115)( نااه ععععة رد ععععة و443)تتدععععأل 

وتخععو   ،أيسعع تيع مدلاوألععة مدتيا ععة مدععت لعععار نعطألععع  غ ععي أ  هعع ا ملسعع لة اخععان
األع  اين ألصعاي  .أل  ه ا ملس لة تر تس  أليع دلدت مه م  ان ي  ع  مدصلا أ  هسأل

( أل  ععو  اوحي مشععتيمهع 8،2)عععاما ان ععي  ألعع  ملسعع لة تصعع  ه ألتيععع مدععتأىععيح نعع   أ
أل بأليععع هاعنعع   او ععة وناعععاق مسععتويان  1996 – 1994لعععار مه  ألعع  نعع   ععععأل  

ه ا مدألصععاي هعدعن أ  ملسع لة أعط عن مدعت مدولعا  مدىعصعة  ،أل  مدص   ون  عي ع
، م  PKKارصععد    مدععمدألاواة أل  أدا ي   شا يع  دو مدلعار مله  أل  دألخعت ة مح

اعاععن عأل  ععة شععيمن هعع ا ملسعع لة نلععا  متيععع صععرخة غ ععي معت عا ععة م  أ  مدلاوألعععن 
مله  أل ة ا  تيا ع غ ي ألىودة نعست يما ملس لة اخا اا  عألايع أل  صااوق لاوأل  

 ،يق مدععت  عاععت تيي نيععع عنععي مداألعععيو مدععت امىعع  تيا عععاععىعععص ااععع   دععو نألععنععة 

                                                           
 6ص، ى   ، مدألصاي مدسعنق1
 252عنق،صاوي مدا   مدألصاي مدس2

3
Leicht , op.cit , P.3. 
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( 670)  وم ععر مدألسععاود   هععو ملسعع لة مدتعع  ن  ععن ه ألتيعععوداعع  مدسععام  ملهععر مدعع 
أدا اوحي ا  و ا أ ة س  ن لو  ألع يح نىصوص ت و ملس لة " أوألتت وأ   

  (1)ودأل  س ألن و ىشت مدأللخخو  أايع ينألع ردن مدت أ ا  لدت مه"
 :حزب اهلل مرحلة الصراع مع السلطة

مدت عي محس أل  ألا  م عيمن ناأن مدألاسسة مد ساي ة مدتيا ة تستش ي ىطي  
وملعععععت   لعععععدت مدياععععععا  1995اععععععاو  ملو   24محاتىعنععععععن مدا عن عععععة مد عألعععععة اععععع  

ندععألة ا ر مدا   أيناع  مدألياد ملو  ن   ألدمت مدنيدألع  وألع  ععر  Rpمحس أل  
لد عيم   29وصو  ه م مدلدت ولو  ألعي  اع  تععي خ تيا عع مدعت يئعسعة مدلاوألعة اع  

ندععألعة تعاسعو    عي ألألعع   اع   Dypأل  لدت مدطي ق مدصل ح نعحئت ا  1996
وشععععيو  ا ععععر مدععععا   أيناععععع   ،تاعععععأل  هععععو  مدت عععععي محسعععع أل  امىعععع  تيا ععععع ألعععع   يععععة

نعحارتعععععع  اععععع  مدس عسعععععة مدىعي  عععععة ع عععععت ن عععععض مدعععععاو  محسععععع أل ة مدتععععع  ت ععععععيض 
عا  و م ا ودو  ع مدابعر مدتيا  وس عسعتر ألألع  شا  ىطعيم لخ خ عع ع عت مدابععر مد  ألع

اععع  مدوهعععن مدععع   نعععاأ مدت ععععي  ،محسعععتيمت   ة ملألي ا عععة اععع  مدألاطخعععة ألععع   يعععة أىعععيح
مد سعي  نا  ألابألعتر وألدمنر ومدألعومد  د ات عة محشعتيما ة نعحدعألل   نصعوي  شعنر 

هععع ا مدبعععيوا  (2).1991اعأل عععة ىعصعععة ن عععا تراعععو محتلععععا مدسعععوا ت  أومىعععي عععععر 
 ة أل  مدتامن ي ومح يمنمن د لعا ألع  مدت ععي اا ن مدألاسسة مد ساي ة مدت متىع  س س

عخععا أل  ععه ملألعع  مدخععوأل  مدتياعع  م تألععععع  1997شععنعط  28انتعععي خ  ،محسعع أل 
تعي ى ععع دععر  أل عع  هعععا  ملسعع لة مد سععاي    مدعع    عنععيوم ععع  ه خيععر أدمن مدلياعععن 
 مدألدعععا  د   ألعا ععة ومداألعد ععة ومدا ألخيمط ععة اعع  مدععن ا ومدتعع  بيععين ىعع   مدسعععاومن

وماتيعععت  (3،)نتشععع    ألععع  لعععدت مدياععععا وه ععععر هععع ا مدلياععععن نتسععع  ح ارسعععيع .ملى عععي 

                                                           
1

 Hoehler , op.cit , P.7 
وألع ن اهع. 90اوي مدا  ،تيا ع مد أليوي ة مدلعئي ،مدألصاي مدسعنق،ص ص2
منيمه ر امهوه "ألستخن  مدلار ا  تيا ع ن ا ما مي مد  ا دلاوألة أيناع "،أل  ة هدع ع اود ة، 3

 .19،ص1997ألعيه 17، مدساة مدععألاة،375مد اا 
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مح تألععع  نتو  ععر هعئألععة دععألن عشععي   ألط نععع و يتععر مدععت لاوألععة أيناععع  وطعدنععن 
 واع  أل   أل ة ه ا مدألطعدت مدت  تامودتيع مدصلا مدتيا ة: ،نتار  هع
أو نعدىعععععي   ألتعن ععععة مد ألعععععععن محسعععع أل ة مدتعععع  ديععععع صعععع ة نععععع يم دععععيوي   .1

 .عألوألع ونىعصة ألابألة لدت مه
ر تاعععععدحن د ت عععععيمن مديامألععععة مدتعععع  تسععععتياا ه ععععت ابعععععر مدلاععععر  عععععار تخععععا .2

 .مد  ألعا  ا  تيا ع و نصوي  ىعصة لدت مه
تاش ط مدابعر مدخدعئ  وألتعن ة مدألتشعاا   محسع أل    ع عت مدرعوي ومغع ق  .3

 .مد أل  عن محس أل ة مدت  تتطعو  ع ت مدخعاو 
يض يهعنععة لعدألععة ع ععت مدألاسسعععن مدألعد ععة مدتعع  تسعع طي ع  يععع مد أل  عععن اعع .4

محسعع أل ة ومدأليمهنععة مدشعععأل ة ع ععت ن عع  ملسعع لة مداعي ععة ىشعع ة تسعع  ح ن ععض 
  .مد ألعععن نيع

ع ععت  عععا  PKKيماععق هعع ا مدألت  ععيمن تطععوي امى عع  أليععر تألععع  نيد ألععة لععدت      
ل ععل دععر   ععا دلععدت مه ألنععييمن مدسعع طعن مدتيا ععة ومعتخععع  دع ألععر عنععا مه أو عع   

دو عععواا ألععع  و يعععة ابعععي مدألاسسعععة مد سعععاي ة مدتععع  نعععاأن تراعععي اععع  س عسعععة أل عععع ي  
تيعاا مدععت عععار متعلعة مدريصععة دلععدت مه داع    ععا يسععر مسعتيمت   تر نألععع هععا  شععا  

ا  مدوهن مد   أىع  ا عر لعدت مه  د عا ألع  مسعتخ د تر  ،(1)ىطيم  ا ام ع ت مدابعر
ومن ا  ىطا ومغت ع  ي ع  أعألع  ألاير ألعومد   د لاوألعة ىعصعة و وس  اشعطر س

أو اععع  أللعودعععة مدت   ععع  امىععع  أ يعععد  مداودعععة  ،اععع  ألاععععطق  اعععوت شعععيق ملاعدعععو 
وها م در   ا لدت مه األع  صعرر أللألعا اعوي مدعا    (2).ومدنا ع  ملهتصعا  مدتيا 

 (3)،ألصعععاي تألو عع  اشعععطرنعديما اعد ععة وماتخعععيا د نا ععة مدتاب أل ععة أو مدابعععر مدععامى   و 
 اعع  عسعاي   تعودت  ،اخا هعر مدلدت ن أل  ة مععا  تاب ر امى   وتري  مدت هسعأل  

                                                           
 .254اوي مدا  ، ل عت وليمت، مدألصاي مدسعنق،ص1
دلاوألة تعن  دلدت مه أل  مدأللتأل  أ   او  متر مداشا ع  و وا ألوبا ا  ا وم  يئ ه 2

 .254مدألصاي ارسر ص :ها مط   ع ت شناة أل  وألعن يئعسة مدلاوألة  ابي
 .52اوي مدا  ، هن ة وعألعألة، مدألصاي مدسعنق، ص3
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مد أل  عن مدألس لة امى  تيا ع و اع  ألاا   ط ع  نتار ع  ت   ألععن مدألابألعة وىعصعة 
و تعودت أل  عه  سعألت نأل  عه مدشعويح تخي عي  ،ا ألع  ت  ق نعدألسعئ  ومدأليماق مدا ا ة

"  ،وني م مدصاا    ق ألا ي أأل  مستانو  ع ت أهأل ة ه م مدأل  عه ،س عسة مدألابألة
أاععععر حنععععا ألعععع  تلطعععع ر ناععععت لععععدت مه ألعععع  ىعععع   مدخدعععععن ع ععععت أعدعععععن أل  ععععه 

وناأ لعدت مه نععدتيا د ع عت مسعتخطعت مد اعصعي مدشععنة وتعخع رير واعق  (1).مدشويح"
عن مدا ا عععة ألعععايأ وأااععععي مدألابألعععة ومسعععتيمت   تيع عععع  طي عععق تعععيو أ مداتعععت ومدألادرععع

األعععع اأنعععن تاب ألععععن مدلعععدت ع عععت تشععع    أعدععععئيع  .وم عععيما    دألعععادر   ألصعععي   
د  ألعع  اعع  مدألسععع ا ومد ومألعع  اعع  ألىت ععا مدألععا  مدتيا ععة ا ئألععة وىطنعععن وألععا ا   
ومامي  مدأليماق مد عألة امىع  مد ومألع  ومحطع   نأليععر تعاي ه ع عور مدشعي  ة ومدعوعب 

دو تألاعع  لععدت مه ألعع  ودعع   ععاا ع ععت أل بععر ونعع  ،(2)،دط نععة مد عأل عععن ومدألسععع ا
مد ومألعع  ومدألسععع ا اععع  تيا ععع نلسععت ألع ععععن ع ععت دسععع  أللألعععا اععوي    ألعععد ألعععا ي 

 :عنتعمدشاو  مدا ا ة ا  تيا ع عااألع هعع  ىع   م تألعععر ن ئألعة تيا عع ومدخععئأل   نعحا
  (3)"أ  لدت مه تألا  أل  مدس طي  ع ت مد ومأل ".

و   ععق ع ععت  دععو  ،هاعع م متسعع ن هععععا  مدلععدت نتدم ععا أعععاما مدألاتألعع   مد ععر 
 "أ  تاععععي لععدت مه  شععنر توسعع  محسعع ر اعع  سععاومتر :ألععا ي أألعع  مسععتانو  نخععو دععر

اد  ع  أ  مدتلخ خعن مدت  أ يتيع أ يعد  ملألع  مدتيا عة لعو  اشععط  (4)ملودت "،
اخععا  ،  أل بععر مدألععا  مدتيا ععةأنععيدن نعع   مدلععدت هععا وسعع  اشعععطر د شععأل ،لععدت مه

( أللعابعععة اععع  48)( شعععىص  اتألعععو  مدعععت6000)أبيعععين هععع ا مدتلخ خععععن أ  العععو
( شععىص 2000)ع اعععاوم هععا أيسعع وم ط نعععتير د ادععألعر مدععت لععدت مه وأ  الععو ععتيا

و اععين  ،عي ععة مدتعع   ا رععو  نيعععلألعع  هععاحن أنععاوم مسععت اماهر د خ عععر نعد أل  عععن محات

                                                           
1

"Hizbullah Bitmedi " Aksam gazetesi , 31 ocak 2001 , S.14.(48).Hale 

Kosus , Seriati Ancak Biz Getiriz , Aksam Getiririz, ayni eser , S. 14. 
2

 A.g.e , s. 14. 
3

 Ersin Ercan , Camilerde Hizbullah Alarmi , Gozcu gazetesi , 4 Subat 

2001, S.6. 
4 "Hizbullah Bitmedi " aynieser , S. 14. 
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  هععاحن محاتلعععي    هععاألوم مسععتألعيمن مدععت لععدت مه اتنععوم واعدععة أانعععن ملاعدععو  أ
  .(1)(ال  ع ت مست اما د ألون وتار   عأل  عن ماتلعي ة)ع  يع عنعي 
اخععععا  اععععين صععععل رة  ،وا ألععععع  ت  ععععق نألسعععععئ  تألو عععع  اشعععععط مدلععععدت وماميتععععر 

مدأليمهععت مدتيا ععة اعع  ملععاح تخعععي ي اتعنيععع مدتعع  مسععتاان ع ععت تخعععي ي مسععتىنعي ة نعع   
مه اععع   ت خععت اعألععع ألعا ععع ألعع  ألععا مدناععوو ملدألعا ععة مدتعع  تدععر أل بععر عععيو   لععدت

األععععع  اعععين مدصعععل رة نعععع    ،ملعععاح مدخ عععععامن مدنععععيد  اععع  مدألابألعععة سعععو تمدع سعععت 
أعدعن مدلدت  ت خو  تعاي نعتير مد سعاي ة اع  مدعاو  مدأل ععوي  دتيا عع اسعوي ع وم عيم  

  (3).وأا عاستع  (2)(شألع  مد يمق)و
 عسة لدت مه ومستيمت   تر األابألة مس أل ة ا  مطعي اودة متدلن س 

عام  مد يت وألصعدلر ومهعألة اودة مس أل ة أل  أل ن ع ألعا ة، ه ا مدستيمت   ة تتألع 
وه م ألع أااا ألساو  مد اع   ،ى   عوي  ألس لة ا  تيا ع أوح عر ا  مد عدر
 :،ل ل هع 2000تشي   مدععا 3مد ساي  د لدت  ألع  توتي ى   أللعاألتر ا 

"ال  العو   :.." وأدعا."ال  اخور نوم ناع ا  تلخ ق ميما  مه ع ت مليض
  (4)مدخير ". ملخعق ا ألة مه د ه ا  تيا ع الست ن  ا  ا  مد عدر ومد أل  نشي  ة

وأصععنح  شععا  ىطععيم ع ععت مدابعععر  PKKهاعع م لعع  لععدت مه أللعع  لععدت  
نع   مدلاوألعة ولعدت مه مدع    مدتيا  واتلن صرلة  ا ا  أل  صرلعن مدألوم يعة

األعع  ،ت يدن ألخيمتر مدت مدألامهألعة ألع  هنع  مل يعد  ملألا عة اع   أل ع  أالععن تيا عع
أسعرين عع  ألختع  دعع ر  ،ت يدن أعاما ان ي  ألع  ألاععد  مدألشعتنر نيعر مدعت محهتلععر

ومعتخععع  ( 5)مدلعدت لسعع   ودعع  أوغ ععو مدع   تععودت مددععألععة ألعع  ن عاا ع سععت مدتسععو ،

                                                           
.14، ص2000، شنعط2اشي  مدشاو  مدتيا ة، مد اا 1
أل  مدوميا أ  تخور ن ض مدلياعن نعست    مدلعدة مدشع   ا  شألع  هطياع، وغ عت مدس طة 2

 –مدنعلل  –مدألياد ة دتتى هع أليماد وألخيمن تاط ق ألايع اشعطعتيع 
3 ."Ahmet Akpak" Almanlar Hizbullah Liderini Saklamis , Gozcu gazetesi 

, 31 ocak 2001 , S.13. 
4

 Gozcu gazetesi , 4 Kasim 2000 , S. 13. 
5

 Akpak , aynieser , S.13. 
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ألصععععاي  رحا مدوعععععئق وععععاا و  شعععىص  شعععتنر نعاتألععععئير دلعععدت مه  (900)لعععومد 
األعع و عان  ،ح لصت أل  أهيمص مداوألن وتي وملس لة وملألوم  ونطعهعن محعتألعا

 عععل مد ا ععا ألعع  ملشععىعص وهعع  ت ععوا ددععلع ع تععر مىتطعععاير وت عع  نير وهععت ير ن ععا 
نعحاتألعن دلدت  و ين أللعاألة ملشىعص مد    عنتن ماماتير (1)،أعدعن لدت مه

 ععععين أللعاألععععة د ععععاا ألعععع   2000مه ارعععع  أومئعععع  شععععيي تشععععي   مدععععععا  ألعععع  ععععععر 
ادععع  عععع  أعدععععن  (2)،ملشعععىعص نتيألعععة ماتألععععئير دلعععدت مه ألععع  ن عععاير مأليأتعععع 

عدعو أل  عه شعويح مدلعدت وألسعاو  (أا عت اوألعوا)نعيد   ا  مدلعدت ألع  أألععع 
ل ععل  ،نأللعابععة ا عععي ناععي مد اععع  مد سععاي  راععا مدعع اي و دععو  اعع  أللعععار مداودععة

 اععي مدألععاع  مد عععر ىعع   مدأللعاألععة أ  هاعععو تشععا   عسععاي   ا ععا  تدعألععر تععوتي 
( عأل  ععة 101وهععع  مدألععاع  أ  مسععر  ألععع  تععوتي ألععيتنط نععع) ،وعدععو ة أللألععوا ا ععع

 (3).ره ور ألس ح وطعدت نتو  ر عخونة محعامر نلخ
ألط عععع  ععععععر  ن  ععععن لععععا  مدألوم يععععة نعععع   مدلاوألععععة ولععععدت مه أو  أليمل يععععع 
ن ا أ  هعر ععاا ألع  أعدععئر ن أل  عة مغت عع  ألعا ي أألع  أللعابعة ا ععي ناعي  2001

أععععي  دعععو ت خعععت ع عععت ، و (4)2001ألععع  اععععاو  مدعععععا   17وىألسعععة ألععع  مدشعععيطة اععع  
 ع عععت مدلعععدت دعععينة ألو  عععة األعععع ويا ع عععت دسعععع  ألعععا ي أألععع  مسعععتانو  مدععع   أاعععا

األعع تعر  (5)،أعدععئر ديوي  مدخنض ع ت أل  ه شعويح مدلعدت د ا ع  ألع  أل او ععن
نتيألعة  2001ألع  ر مي  31مدخنض ع عت ععاا ألع  أعدععن مدلعدت وأللععاألتير اع  

مدخ عر ن أل  عن مدخت  ومد ي  د  ا ا أل  ملشىعص وو ين ديعر عخونععن تتعيمو  نع   
  (6).محعامر ومدس   دألا  ىألسة عشي ساة

                                                           
1

 Leicht , op.cit, P.t. 
2

 Hizbullah Isyani Suruyor" , Aksam gazetesi , 21 Ekim 2000, S.ll. 
3

Gozcu gozetes , 4 kasim 2000, S. 13. 
4

 Hizbullah Bitmedi , Ayni eser " S. 14. 
5

 Gozcu gazettes , 31 Ocak 2001, S.13. 
6

أللألا  عنا مه  ت  ، نلي  نودمو، هر: أشىعص (8) ن غ عاا مد    تألن أللعاألتير لدوي ع 
 أللألاأوداحي، لسع    اير امغ، اع ،و عنامه اي ام صعدح أص  ، شعا  ويا  ،

  .Bk:Cumhurietgazetesi,Mayis.2001,S.5س عاتأل 
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اخعا تودعن ع  نخ ة معدعن لعدت مه وتخعا ألير د سع طعن مدألىتصعة،  ون  ة مداشا
 .(1)مدصلا مدتيا ة اشي صوي ومسألعن ملشىعص مدألشتنر نير

اخا بيين تخعي ي صلر ة تشع ي مدعت ت ععو  مدلاوألعة  ،وهاي ت  ق ملألي نعدصلعاة
أ  :))اخا تسعندن صل رة صعنع  ،ومدألاسسة مد ساي ة أل  لدت مه األع ويا سعنخع

  هع   وم يعو  مدألصع ي مودئو مد    سعااوم لدت مه دعا لعدت مد ألعع  مداياسعتعا
اعععع  أا عاسععععتع  دععععا   ارسععععر مدعععع   حهتععععر مدوح عععععن مدألتلععععا   ن ععععاألع سعععععاان طعدنععععع

اعع  أ  وهععن مسععتىاألن ن ععض مدخععوح امىعع  مداودععة لععدت مه دععا لععدت  ،مدععيوه
 (2)مه ع  ا  مدس طي مد ألع  مداياستعا  وا  أ  وهن أا ن لدت 
أ ععر ألشععها يععت ع عت  أااعع اعيح ألاع  "أألع صل رة لي  ن اخا أشععين مدعت 

داع  مدسعام  مدع    تعوميا مدعت مل هعع  هعو هع  مداودعة دعر تخعر … شعشعن ت رد واعتاع 
أ  هعععوح "وأدععععان  "…، ومسعععتىامألير اععع  وهعععن ألععع  ملوهععععن (لعععدت مه)نلألعععع تير

مداودة مدت  ى خن ألعياهع مدىعص األع ا   مدااتوي ايمااشتع   اخان مدسع طي  ع عت 
أليع ألعع  هنعع  مدألابألععة مدتعع  اعاععن تلأل يععع ألعع  أ عع  مد ألعع  مالععدت مه و ععيح مسععتى

 احنوأدمن  دعععععو نعععععاأ مد ا عععععا ألععععع  مددعععععنعط  و  مديتعععععت مد عد عععععة نععععععل (3)"دصععععععدليع 
ألايععععع ألعععع  عععععن ع عععت دسععععع   ،نتصعععي لعن تارععع  محاععععععنمن مدتععع  أععيتيععععع مدصعععلا

 مدعع   أاععا عععار صععلة محاععععنمن مدألت  خععة نتععويط مدخعععا  Isikمد اععيم  متعع   مشععو 
دعر  اع  د خعومن مدألسع لة مدتيا عة "مد ساي    وه عألير نتس  ر أسع لة دلعدت مه هععئ  

                                                           
اشي صوي وأسألعن 2001 /31/1ت ومدني ا ا  عاا يألع مدصعاي   ا هتودن صل رت  مدأليم1

 ل اي صودألعد،أللألااو  ا اع ، ،ا أنيهع   ى    اواع ، ملشىعص مدتعد ة مسألعئير:
أللألا  او  س وي،أليما رد  ،ألاصوي  ت   ا ع، عس   ر ا ،رار     ، اويمه ،   وأللألا
أغع ،هعشر رح نعدو،ألت   صعي  ،أليما أاتعا،لس  صعي  أغع ،لس    ا ا ام

 Bk: Gozcu,31 ocak 2001,s. 13  Posta ,31ocak s,12أودسع ،شعه     ي  نعش 

مستريعر لو  اوي مداودة مدتيا ة ا  هد ة لدت مه" صل رة نعن ،مد اا مدصعاي  ع ألعن2
 ،)ن اما(.1/10/2000ا 

 مدألصاي ارسر.3
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. وأل   عانيع اخا ارعن "   دوو أ ة ع هة أل  أ  او  أل  مدألابألة محيهعن ة ود   ا
مدلاوألععععة مدتيا ععععة محتيعألعععععن مدخعئ ععععة نعسععععتىامأليع  ألععععععة لععععدت مه دععععا ملاععععيما 

األعععع أألعععي يئععع ه  ،عععع  عأل  ععععن هععع م مدلعععدت مداعشعععط   أومايعععع ع عععت ملهععع  ت عدعععن
مدان ععي  ألعع  ملسعع لة مدتعع   داأل عععنمدععوديمن نوداععا أ عو ععا نععع يمن تلخ ععق نىصععوص م

طعدألعععع هاععععو " :وهعععع  (1)،1996 –  1994وصععع ن مدعععت لعععدت مه ىععع   ملععععومر 
أس لة ألرخوا  ا نا وأايع ها وص ن مدت ألاع  ألع وه ا مدلعدة ىط عي   عام وتت عألع  

اخععا ياععض  ،أألععع مدععيئ ه مدتياعع  سعع  ألع  ا أل ي عع  (2)".ودععة ناي ععة ىطويتيعععأل يععع مدا
محاعععنمن مدتعع  أشععين مدععت أ  مداودعة هععا ت عدعن ععع  لعدت مه طعدألععع أاعر  خعتعع  

يام ع ععععت  2001اعععععاو  مدععععععا   25وصععععي  دصععععل رة لي  ععععن نتعععععي خ ،PKKمدععععع 
ئي مدألعا ع مد أل ا ة مدتخعي ي مدت  اشين ا  مدصلا لو  مد  هة ن   لدت مه واوم

ا  مداودة ومدت  أاان ن   هعئا لدت مه لس   ود  أوغ و ها هت  لار اع    يا 
دااعر ا ألعع ن عا أصعنح  P K Kأ  لعدت مه هعا ماشعق عع  " :أاعي ألألع   ت نععدخو 
 ( 3)"لدنع ميهعن ع مارصعد ع.

ت ا عاا  وت د دم دألوها مدلاوألة اخا ناأ محعع ر مدتياع  وألع  ىع   مدتخععي ي 
دألوها مدلاوألة نعدخو  أ  أعدععن لعدت مه  ت خعو  تعاي نعتير مد سعاي ة اع  مدعاو  

ع نع   اععر ألعاألع أاا ا  أل  ألس ر عنع   و ألعع  اوياعع اع  تخي يه ،مدأل عوي  دتيا ع
وتألو   لدت مه نعلس لة  تر أل  ى   ألاععطق شعألع  مد عيمق عع  طي عق سع عيمن 

( 690)مسعألر)عنا مدخععايأو( هععر نشعل  ع  أ  شىصع مدعتاخا أشععي هع م مدتخي ي  ،مدشل 
وأ  ملعععاح هععع ا  ،أليانعععة ألععع  مد عععيمق مدعععت امىععع  تيا عععع عععع  طي عععق لعععاوا مدىععععنوي

( ألساسع وعاا أل  مدناعاق مآلد ة 23)مدشلاعن مدت  وص ن مدت هي ة هيمهود دألن
 ( 4).( ه  رة اد  ع  مديومتا مداخعدة700)( ألىد  عتعا و36)أل 

                                                           
1

 Hoehler , op. cit, p.6. 
2
 Kinzer, op.cit.p.5. 

3
 Leicht , op. Cit, p.3. 

4
 Müslüm Abacı  ve Cemal Durna, “kamyon Kasasında Suıkast sılahlar”, 

Akşam    gazetesı , 30 ocak 200 
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متىع ن مداودعة س سع ة ألع   اخعا ،ألوم ية مداشعط مدا ا  د لعدت وع ت ص  ا        
اخا م تأل  ألا ي مدشاو  مدا ا ة أللألا اوي    ألعد  ،مح يمنمن د لا أل  ه م مداشعط

نعلئألععة ومدخعععئأل   نعحاتعععن اعع  ألىت ععا مدألععا  مدتيا ععة ولعع يهر ألعع  ت   عع  لععدت مه 
 73أ  أئألععة "لععدت هعععئ  مدععت مد ومألعع  ومدألسععع ا وىطععوي  مدت عععو  ألعع  اشعععط هعع م مد

وأ  مداودة ستتى  مد ا ا  ،أل  ألاعصنير نسنت ع هعتير أل  مدلدت ألس ام س خعدو 
والع  نعاوياع ع  اعع تلع  ي مدشع ت ألع   ،أل  مح يمنمن ت عا ه ا مدألابألة محيهعن عة

 ( 1)"ه ا مدألابألة م  م  مدا   محس أل  ح ألا  أ    تخ  أل  محيهعت ومد اا.

 : وارتباطات  الداخلية والخارجيةعالقات حزب اهلل
تنعادععن مدلاوألععة ومدألاسسععة مد سععاي ة ألعع   يععة ولععدت مدردعع  ة محسعع أل   

FP اخععا متيععر  ،ع لععو  مد  هععة ألعع  لععدت مهألععألعع   يععة أىععيح محتيعألعععن ا ألععع ن اي
مداودععة ع اععع ن ايععع اعألععن  ،مداعئععت مدسعععنق اعع  لععدت مدردعع  ة  GULعنععامه اععو  

وهعع  أ  شع ئع ألع  هع م مدخن ع  دعر  اع  د لصع  اع   pkkدعا  رلدت مه حستىامأل
ااعع  يا ا ع  مدألاسسعة مد سعاي ة أدمن هع ا  (2)،لع  در  عتر مدت عدع  عع  لعدت مه

اخا اشين يئعسة أياع  مد  ا ن عاع شعتألن ا عر لعدت مدردع  ة  ،محتيعألعن هست ي ع
مد عألعة نلبعي واعن مدت تشا   د اة نيدألعا ة د تلخعق اع  ملألعي وطعدنعن ملياعع  

و عنن تصي لعن اعئت يئ ه مدوديمن ودع ر لدت مدلياعة ( 3).عأل  لدت مدرد  ة
اخعععا لألععع  ني ععععد  لعععدت  ،اودعععن ني ععععد  ألسععععاا  دألوهعععا مد ععع ا MHPمدخوأل عععة 

مدرد  ة ألساود ة تطوي اشعطعن لدت مه و دو ى   ألاتألي لدنر مدألا خا نتعي خ 
مد أل  ععة مدتعع  مسععتياان ألععا ي أألعع  ومدعع   اعععها ترعصعع    2001اعععاو  مدععععا   30

ا  عداهر أ   يوم تيا ع  ق ديرو ي أ  مدألاعاخ   ح " :أللعابة ا عي ناي، ل ل هع 
 (4)".أ  لدت مه   تخ  ألع  لعدت مدردع  ة اع  ملهعاما ومداوم عع "وأدعا"…تتطوي

                                                           
1

 Ercan , aynieser, S.6. 
صل رة نعن ، مدألصاي مدسعنق.2

3
 Leicht, op. Cit, p.2. 

4
 Aksam Gazetesi , 31 ocak 2001 , S.16. 
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و نععاو أ  محتيعألعععن مدتعع   (1).واعععع دععع ر لععدت مدردعع  ة مدععت وهععا اعععر لععدت مه
لدت مدردع  ة وت عواعر ألع  لعدت مه ألياهعع مدألومهعا مدتع  متىع هع ععاا و ين مدت 

ألعع  أعدععععن لعععدت مدردععع  ة وىعصعععة دعععع ر مدلعععدت ي ععععئ  اوتعععع  مدععع   اماععع  عععع  
…   اوتععع  ن ععا عأل  ععة ا عععي ناععي عنمحدععطيمنعن مدتعع   سععننيع لععدت مه، اخععا تسعع

يعة أىعيح اخعا وألع    (2)"دألعع م لعدت مه.… ه  دا ار اد ع  ع عت ماماعة لعدت مه "
تععر تو  ععر محتيعععر مدععت عدععو مدردعع  ة عنععا مدلأل ععا اعععه ومدخعع  مدخععنض ع  ععر نتيألععة 

 ( 3).مهعألة ع هعن أل  لدت مه
 ،أألع عع  ع هععن لعدت مه مدتياع  نععللدمت مدألشععنية دعر اع  ىععي  تيا عع 

 اعدألصععععاي مد ين عععة تااعععا ععععار و عععوا ع هعععة نععع   لعععدت مه مدتياععع  ولعععدت مه اععع 
اععع  لععع   تااعععا صعععلراع  (5).أو اععع  أهطععععي أىعععيح مدتععع  تلألععع  محسعععر ارسعععر (4)دناعععع 

مدألل  عععة ع عععت ع هعععة هععع م مدلعععدت نلعععدت مه مد ناععععا  األعععع  ععععن اععع  صعععل رة نعنععع  
أ  أعدعععن مدلععدت سعع و حهعألععة يومنععط ن ألعععععن مسعع أل ة  1/10/2000  نتعععي خ

رة اعع  عععاا سعععنق األععع  اععين مدصعل  (6).ىععي  تيا ععع ألععع   ألععععة مدألخعوألعة مد ناعا ععة
ديععععع ه عععععر مدلاوألععععة مدتيا ععععة نشعععع  لأل ععععة ألطعععععيا  دععععا عاعصععععي مدألخعوألععععة مد ناعا ععععة 

أألعععع مدألتىصعععص نعدشعععاو  مدتيا عععة  (7)ومتيععععألير نعدتعععان ي د خ ععععر نععععاخ ت اععع  تيا عععع.
                                                           

1
 Posta gazetesi , aynieser, S.12 

2
 Mehmet Turker, " Nedir bu Telas ?" Gozcu gazetesi, ayni eser , s. 5. 

ن اما(.)28/1/2000صل رة مدعوي ، مد اا مدصعاي ا  3
 خععا  ملسعس ة د لدت،و شا  ش  ة دناع  مد ندععألة منيمه ر ملأل  ،16/2/1985ت سه ا 4

"وأل   تودت مه  –نسر مه مديلأل  مديل ر–ومستولت مدلدت مسألر أل  مآل ة مدخيرا ة مداي ألة
 –اع  لدت مه هر مد عدنو "صاق مه مد ب ر سوي  مدألعئا  مويسودر ومد    رألاو 

محدر  عنا و ش   ألاصت ملأل   مد عر مدلعد  د لدت لس  اصي مه،  ابي:56مآل ة
 ن خد د،مدألخعوألة وتلي ي  اوت دناع  لدت مه أل  مدلود  مد  أل ة مدت مد نية،

 47-42ص ص ،(2000)ن يون،
5

 See: Leicht, op. Cit,P.I 
.صل رة نعن ، مدألصاي مدسعنق6
 .12/7/2000صل رة نعن ، مد اا مدصعاي ا  7
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أ  لعدت مه مدتياع   ىت عا ااي عع ألع  مدتو يععن ملصعود ة  ا ااعا أللألا اعوي مدعا  
اع مدألصعاي مدتيا ة مدألت سعي  د وصعو  مدعت لخ خعة ععنتعة ا ألعع ه م وحتس ر (1).مح يما ة

  . ت  ق نعتصعحن وع هعن مدلدت مدىعي  ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .251اوي مدا  ، ل عت وليمت، مدألصاي مدسعنق، ص1
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 الخاتمة  
 ة مدت  معتألعاهع ألصعطرت األعع  أتععتويو اع  عاع ت مديغر أل  ملسه مد  أل 

ناععععن تيا عععع مدلا ععععة، اعاععععر ألععع  مدىطععع  مدت عألععع  ألعععع  مدلياععععن ومدت ععععيمن محسعععع أل ة 
دخععا أاياععن مدألاسسععة  .طععي  ارسععيع ع ععت ألسععي  مللععامل اعع  تيا ععع ابعععهي  تلعععو 
ىطعوي  مدعاوي مدع    ألاعع  أ   ،مدلععيه ملألع   د ألنععاا مد  ألعا عة ،مد سعاي ة مدتيا عة

العودععععن أل عيمتيععععع اعععع  ألوم يععععة مدت عععععيمن مد سععععععي ة  ،تألعيسععععر مدلياعععععن محسعععع أل ة
عي  أىعيح. اعع  لعدت مه وا  ألوم ية مدلياة محارصععد ة مدايا عة تع ،ومدش وع ة تعي 

ملعععععاح مدألابألععععععن محسععععع أل ة مدألتطياعععععة مدتععععع  معتألعععععاتيع مدألاسسعععععة مد سعععععاي ة اععععع  
وألعععع أ  مستسععع ر محارصعععععد و   ، PKKصعععيمعيع ألععع  لعععدت مد ألععععع  مداياسعععتعا  

اي دلدت مه وتش  لأل تيع د خدعن ع  ر ن ا التت ناأن ه ا مدألاسسة نعدت ،ملايما
وا مدتعع  أت لععن دععر ىعع   صععيم  مداودععة ألعع  مدععع أ  متسعع ن هععاتععر اعع  بعع  مدبععي 

pkk وتاعععععأل  اوي مدلياعععععن محسعععع أل ة اعععع  مدسعععععلة مدس عسعععع ة مدتيا ععععة  ،ألعععع   يععععة
ملألي مدع   أه عق مد سعاي مدع    و عاوم ،1996ووصو  لدت مدياعا مدت مدس طة ععر

ن   ابعألير مد  ألعا  ناأ  ىد  دىطي مللدمت ومدألابألععن محسع أل ة وألألعع ت عاي 
م  محعععع ر مدتياععع  د عععت اويم ان عععيم اععع  تودععع ح أن ععععا مد  هعععة نععع    ،عي  مد عععرمحشععع

مدس طة أل   ية ولدت مه أل   ية أىعيح ناي عة أىدع  ا يعع مدألاسسعة مد سعاي ة 
  .مدت محليم  ا  مد ا ا أل  مدألاعسنعن
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Abstract 

           Turkey Hezbollah 

 

                    * Jamāl K. Karkukli  
 

For decates Turkey attempts to join the European Union. 

There are many reasons behind this, i.e not joining the Union 

in the first place the destabilization of Turkey. Turkey's policy 

towards the political and religious movements and the Islamic 

Parties may be the reason behind this case of  destabilization. 

The present paper sheds lights on Turkey Hezbollah    

(lit. Allah's Party) which appeared since the 1980s. Since this 

party regarded as one of the Islamic extremist Party, it attracts 

the attention of many observers of the Turkey's affairs. 
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