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 و سالف، ضابط احتياط <ي الجيش األ نشر أندر 
ً
 مريكي، وجارد فاريس، طالب ماجستVW بجامعة جورج واشنطن، تقريرا

لتقرير <ي هذا ا ھ. وقد استخدم الكاتبانإلياملنسوبة تحدثا فيھ عن العالقة بWن حزب العمال الكردستاني والجماعات 

كردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني ووحدات تقرير فردي عن حاالت الوفاة <ي حزب العمال ال 2500أكVs من 

"العالقة الحميمة" والدعم املتبادل بWن حزب العمال الكردستاني وشركائھ  yىحماية الشعب. ويقدم التقرير أدلة ع

 
ً
  اإلقليميWن، مسلطا

ً
حة أن األجن نعن هؤالء الشركاء. ويؤكد الكاتبا الضوء عyى تركيبة حزب العمال ال�� تجعلھ مختلفا

العسكرية لوحدات حماية الشعب وحزب الحياة الحرة الكردستاني وقوات الدفاع الشع�� تقاتل ألجل اس�Vاتيجية 

 إقليمية موحدة: الحكم الكردي الذاتي.

"مركز التم�W للدفاع ضد الهجمات اإلرهابية" التابع للناتو املخصص للحديث جزء من عدد خاص بـوتأتي هذه الدراسة ك

 ر عن ظاهرة اإل 
ُ
شرت حول مجموعة من املسائل، بما <ي ذلك الحرب السورية وظهور هاب، و�ي عبارة عن خمسة تقارير ن

  تنظيم الدولة وتطرف الشباب، واس��داف اإلرهاب
َ
والنفط، واالس�Vاتيجية الفرنسية <ي مكافحة  أنابيب الغاز  خطوط

 التطرف.

 . هنااملادة األصلية بإمكانك االطالع عyى  
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 امل()ص: 

 ،لعمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني ووحدات حماية الشعبالعالقة بWن حزب ا تقرير هذا السيتناول 

جدت <ي صفوف حزب العمال الكردستاني وُ وفيات ال�� من ملفات التقرير فردي  2500أكVs من  عن طريق تحليل

ات التنظيمية ويواملنظمات املوالية لھ. باإلضافة إ§ى ذلك سيبWن التقرير سبل تفاعل هذه املجموعات ع¦V الزمن واملست

 داخلها. 

كما  .حزب العمال الكردستاني بمختلف الجهات املتطرفة لعالقة وشاٍف  بتقديم تقييم كاٍف وسيع©¨ هذا التقرير الرائد 

 .Vاتيجية والتشغيليةاالس� ھحتياجاتا ¯�دف خدمة عyى نطاق واسع؛ املختلفةلحزب مراكزه سيوضح التقرير كيف وزع ا

وعھ لكردستاني وفر العالقة الوطيدة ال�� تجمع حزب العمال ا yىم هذا التقرير أدلة وبراهWن عسيقد عالوة عyى كل ذلك

منظمة  اعتبارهفھ عyى ال�� تعرّ األسس املحورية ال�� قام عل±�ا الحزب للكشف عن التضارب الصارخ <ي  ؛اإلقليمية

 . امختلفة عن الجهات التابعة لهمستقلة و 

قوات الدفاع الشع�� الكردستاني ، عyى غرار وحدات حماية الشعب و األجنحة املسلحة أكد الحزب أن و<ي هذا السياق

  ،فقط موالية للحزبتعت¦V مجموعات  ،وحدات حماية شر´ي كردستانو 
ً
 ال و لھ  وليست امتدادا

ً
س�Vاتيجية ال  تقاتل تبعا

 .إقليمية ضبطت من قبل عبد هللا أوجالن
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 مقدمة

ييم املتحدة األمريكية عyى إعادة تق العراق والشام الوالياِت  الدولة <يتنظيم وسع نفوذ وتأرغم الصراع القائم <ي سوريا 

 املسلحة <ي املنطقة. و<ي هذا اإلطار  جهات غVW الحكوميةعديد من الالتعاون مع الو  ،Vاتيجي��ا <ي الشرق األوسطس�ا

 <ي سوريا. ة لھحماية الشعب التابعوحدات مع حزب االتحاد الديمقراطي و عمل لالواليات املتحدة إ§ى ا اضطرت

 و<ي هذا السياقاألمن الوط©�.  تركيا ومراقبو  حفيظة الحلفاء اإلقليميWن وعyى رأسهم هذا التوجھ أثار نتيجة لذلكو 

ع�� قوات الدفاع الش ة بحزب العمال الكردستاني وجناحھ املتشددالواليات املتحدة بأ�ºا عyى صلالجهات بعض  تا¸�م

 .الكردستاني

فاع الد قواتحزب العمال الكردستاني و تحاد األوروبي وتركيا واال األمريكية صنفت الواليات املتحدة األثناءتلك و<ي 

 . منذ عقود طويلة عyى الدولة ال�Vكيةنتيجة لتمردهما  ؛رهابيةاإل نظمات امل الشع�� الكردستاني ضمن قائمة

حزب  هو رانية التابعة لھ و تحاد الديمقراطي وإحدى الجهات اإليحزب االتركيا عyى أن حزب العمال الكردستاني و تصر و 

�ي منظمات  ،وحدات حماية شر´ي كردستان الذي يعرف باسم ،دستاني وجناحھ العسكري <ي الشرق الحياة الحرة الكر 

ھ ب إال محاولة م¿�م لطمس الدور الذي يضطلع ية أن االختالف <ي التسميات ما هو مدع األم، نفس املنظمةتنتم� ل

 حزب العمال الكردستاني <ي سوريا وإيران.

ها بعض العالقة القديمة ال�� تجمع هذه الالئحة من األحزاب يدرك املسؤولون األمريكيون وعyى عكس ما هو متوقع،  

ب ن بموجحزبان مختلفاعyى أ�ºما حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي  صنفبيد أ�ºا ت ببعض.

 . مريكياأل قانون ال

صنفت حزب الحياة الحرة الكردستاني عyى أنھ تنظيم إرهابي ألنھ امتداد أن الواليات املتحدة األمريكية قد الرغم من وب

 مع هذه املنظمات. 5، إال أن الوضع املتأزم <ي سوريا استدÀى قبولها بالتعاون العسكري 4لحزب العمال الكردستاني

 
ً
  للتعاون العسكري مع هذه املنظمات فإنعن هذه النقطة الخالفية،  فضال

ً
س�Vاتيجية بالنسبة للواليات ا أهمية

 ف ومن ثم  .5املتحدة
ً
العالقة القائمة بWن حزب العمال الكردستاني والجماعات اإلقليمية  من الضروري أن نفهم أوال

 . قبل أن نتطرق لعالقة الواليات املتحدة ¯�ذه املنظمات ،التابعة لھ

ن حزب الحياة الحرة الكردستاني وقوات الدفاع الشع�� الكردستاني طبيعة العالقة القائمة بW هذا التقرير سيحلل

وكيف تطورت هذه العالقة مع مرور الوقت.  ،بغية تحديد مستويات التعاون بي¿�اوذلك  ؛وحدات حماية الشعبو 

 
ً
  لديمقراطي ليساوحزب االتحاد امن حزب الحياة الحرة الكردستاني  وسي¦Vهن هذا التقرير أن كال

ً
 لحزب إال امتدادا

 .1998سنة <ي بعدما طرد هذا األخVW من سوريا  ،ل الكردستانياالعم

  ،قتل <ي املعركة"وقعت تغVWات كبVWة <ي بيانات "والجدير بالذكر أنھ قد  
ً
  ال�� ارتبطت ارتباطا

ً
شاء حزب الحياة بإن وثيقا

قف و لعنف <ي تركيا، والصراع السوري، باإلضافة إ§ى ، وتزايد وتVWة االحرة الكردستاني وبداية الصراع بينھ وبWن إيران

 إطالق النار بWن تركيا وحزب العمال الكردستاني. 

جية س�Vاتيالوحدة اال  ب العمال الكردستاني وأتباعھ نشأت تحت عباءةإ§ى أن العالقة بWن حز هذه التغVWات تشVW و 

 .لهذه املنظمات 6عWن من الحكم الذاتي التكتيكيال�� تعمل بالتوازي مع مستوى م ،لياتيةوالعم
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لسذاجة أنھ من ا ،األدلةعديد من بالتوافق مع  "قتل <ي املعركة"جدت <ي صفوف الجيش وُ بيانات الوفيات ال��  وتظهر 

 �Wن أن نمWن لحزب العمال الكردستاني والجهات األخرى املوالية لھبW؛األفراد التابع  
ً
نفس بWن  ألن أغل�Âم يتنقلون  نظرا

 .ل الكردستانيا�Vاتيجية لحزب العمتلبية االحتياجات التنظيمية واالس بغية ؛الوحدات والج�Âات

الجهات التابعة لحزب العمال الكردستاني ال تعمل فقط عyى مساعدتھ <ي إنشاء منظمات فت للنظر أن ال ومن ال 

  ،إقليمية أخرى 
ً
 بعض الوحدات املهمة.قيادة مباشرة عyى  ذ تشرفإ س�VاتيÃيجهازه اال جزء ال يتجزأ من  بل �ي أيضا

�دف ¯ ؛موحدةاستغل��ا هذه املنظمات لشن حمالت إقليمية ة ج�Âات عسكرية الصراع السوري واإليراني بم�Äلوكان 

 ل الكردستاني. احزب العم<ي هذه الحمالت هو  Wناملتورطلعل أبرز و  لألكراد. ذاتي بحكم  الظفر

لج�Âات. فة لتلك اسميات مختلبل ثالث ج�Âات وثالث ت ،ل الكردستاني ليس لھ فروع حقيقيةن حزب العماومن املرجح أ

 وح�¨ نفس التاريخ اإلرهابي. ،نفس القيادات واإليديولوجياتالثالثة بتتمتع هذه الج�Âات  و<ي الوقت نفسھ

 ففي أعقاب .منظمة متجانسة هال يمكن اعتبار  ال الكردستاني، حزب العماألخرى وعyى غرار األحزاب الكردية الك¦Vى 

 ؛<ي الحزب ، ظهرت مراكز ثقل جديدة1999سنة <ي  ،عبد هللا أوجالن ،القبض عyى مؤسس حزب العمال الكردستاني

  8والعراق.7بقية قيادات الحزب <ي جبل قنديل أخرى ومن جهة  ،ألوجالنيقود الحزب املوالون فمن جهة 

 زعيمأوجالن واصل مهامھ لفت للنظر أن ومن امل
ً
وهذا <ي حد ذاتھ موضوع متشعب  موقعھ <ي السجن،من  للحزب  ا

 ويستحق البحث فيھ. 

لقيادات األخرى <ي جبل بقية او  1999سنة إثر لتناقض الصارخ <ي الدور القيادي ألوجالن و<ي هذا املقال سأعرض ا

 هناك تنافسجدير بالذكر أن . و قنديل
ً
ل لن <ي املقاب. العمال الكردستانيداخل حزب  بWن مختلف القيادات واألجيال ا

يصنف حزب الحياة الحرة، وحزب االتحاد الديمقراطي،  كما أنھ لن ،قيادة الشخصية لهذا الحزبيتطرق التقرير لل

�ºى أyى العكس؛منظمة واحد اوحزب العمال الكردستاني عyى هذا يطمح  ة متجانسة. بل عyالباحثون القائمون ع

وسيبWن التقرير  ،في واضح للعالقة القائمة بWن حزب العمال الكردستاني والجهات التابعة لھبناء فهم وظيإ§ى  التقرير

 
ً
 .اعل بWن هذه الجماعات ومدى وحد¸�االتف أيضا

لهيئة القيادية وا ويسلط الضوء عyى أجواء القطيعة فيما بي¿�ا ،القيادات <ي هذه األحزابعالقات  التقرير يناقش هذاو  

 .نديلقاملنقسمة <ي جبل 

ك ار قتلوا <ي املع نلن يتخطى حدود شرح البيانات من حصيلة األشخاص الذي ن التحليل الذي سيقدمھ هذا التقرير إ

ألمريكية عن حزب الحياة الحرة، مع التحليل الذي قدمتھ كل من وزارة الخزانة ا وذلك بالتوازي  ،"قتل <ي املعركة"

 ،واملقابالت ال�� أجريت مع كبار املسؤولWن العسكريWن األتراك ،بمجموعة األزمات الدولية عن وحدات حماية الشعو 

وال��  ألخرى اباإلضافة إ§ى بعض األدلة  قنديل. Wن الذين عاينوا األوضاع <ي جبل واملقاالت ال�� نشرت من قبل الصحفي

 ستذكر الحق
ً
 <ي التقرير. ا
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 املصط(8ات املستخدمة: 

لظهور الصراعات الدولية و<ي األثناء، أفضت  .كمنظمة إرهابية نب تصنيفھالعمال الكردستاني لتج لطاملا سÓى حزب

، وانتشرت عديد من املصطلحات ال�� اعتمدها لحزب العمال الكردستاني د من االختصارات املربكة بعض اإلرباكعدي

 كثVWون حول العالم لإلشارة إ§ى الحزب.

وسنستعمل  ،الوقوع <ي اللبسح�¨ نتجنب وذلك  ؛ه األحزاببWن هذ املختلفةق ار و الفهذا املقال سيعمل عyى توضيح 

 
ً
حزب العمال سأعتمد مصطلح  من ثم. و اسم حزب العمال الكردستاني رغم أن الحزب قد غVW التسمية رسميا

ن ال�� ينتم� إل±�ا العديد م ،والتابعة لعبد هللا أوجالن ،ركياشVW بھ إ§ى املنظمة الكردية املحظورة <ي تأل الكردستاني 

الوحدات العسكرية التابعة لحزب العمال الكردستاني وال�� تنشط <ي عسكريWن والكيانات السياسية. أما الطلبة وال

تم� إليھ وحدات نوبالنسبة ألك¦V تنظيم يقاتل إيران والذي ت .فسأطلق عل±�ا اسم قوات الدفاع الشع�� الكردستاني تركيا

 .الحرة الكردستانيحماية شر´ي كردستان، فسنلقبھ بحزب الحياة 

أما الوحدات العسكرية  املنظمات الكردية <ي سوريا.<ي حWن أن©� سأعتمد اسم حزب االتحاد الديمقراطي ألرمز إ§ى 

، فسأكتفي باإلشارة إل±�ا باسم وحدات حماية بما <ي ذلك وحدة حماية املرأة ،لحزب االتحاد الديمقراطي <ي سوريا

 . الشعب

ي نتحاد الديمقراطي، وحزب الحياة الحرة، وحزب العمال الكردستااملنظمة ال�� ينتم� لها حزب االى إ§سأشVW و<ي املقابل 

 . اتحاد الجماعات الكردية، باسم واألجنحة العسكرية التابعة لها

 وفيما يyي قائمة االختصارات وترجما¸�ا:

 .)PKKحزب العمال الكردستاني ( -

 .)HPGقوات الدفاع الشع�� الكردستاني ( -

 .)KCKحاد الجماعات الكردية (ات -

 .)PJAK حزب الحياة الحرة الكردستاني( -

 .)YRKوحدات حماية شر´ي كردستان ( -

 .)PYDحزب االتحاد الديمقراطي ( -

 .)YPGوحدات حماية الشعب ( -

 .)KNCالوط©� الكردي ( لساملج -

 .)KDPالحزب الديمقراطي الكردستاني ( -
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 :املنABية والبيانات

  تم كتابة هذا التقرير 
ً
 تجمع بWن بيانات كمية ونوعيةملنهجية  وفقا

ً
ن عن توظيف اللقاءات ال�� تمت مع جملة م ، فضال

هم شامل لتشكيل ف د دقيق ملختلف األحداث اإلقليمية؛ورص ،كبار املسؤولWن والخ¦Vاء <ي املجال العسكري واألكاديم�

 
ً
Wن ستخدام منهجية نوعية الختبار نظريتWن رئيسيتلذلك، تم ا لحزب العمال الكردستاني وللمؤسسات التابعة لھ. وتبعا

 
ً
خاصة حزب الحياة الحرة الكردستاني  ،قواعد االنتماء ال�� تخضع لها املؤسسات التابعة لهذا الحزبب تتعلقان أساسا

� �تعلقة بالقتyى املنتمWن لقوات الدفاع الشعاملمجموعة كبVWة من البيانات مقارن��ا بو  ،وحزب االتحاد الديمقراطي

 الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني ووحدات حماية الشعب. 

قابالت العديد من املأجريت ، 2015ونيسان/أبريل سنة  2014سنة  ديسم¦V كانون األول/<ي الف�Vة املمتدة ما بWن 

ن، وخ¦Vاء أمنيWباللغتWن ال�Vكية واإلنجل�Wية <ي كل من أنقرة وواشنطن، مع كبار ضباط الجيش ال�Vكي، ومسؤولWن 

 .إقليميWن أكراد وخ¦Vاء <ي دراسة العصيان املدني

نشرت كل البيانات املتعلقة بقتyى املعارك باللغة ال�Vكية عyى املوقع الرسم� لقوات الدفاع الشع�� الكردستاني من و 

،شخص 2096 نحو  ، ليبلغ مجموع عدد األفراد2015سنة  أبريلنيسان/شهر إ§ى غاية  2001سنة 
ً
كل د تم تجميع وق ا

 "قتل <ي املعركة") (انظر امللحق الثالث لعينة من إعالنات. هاوتحليلهذه البيانات 

 تجدر اإلشارة إ§ى أن العديد من الجهات قد و 
ً
 مرجع اعتمدت هذه البيانات الحقا

ً
عندما يكون هناك ثغرات <ي  إليھ ألجت ا

<ي الصحف  هذه البياناتتنشر و  ي أو املناوشات العسكرية.لكردستانالتقارير املتعلقة بالقتyى <ي صفوف حزب العمال ا

ت من صحة والتثب ،محاولة لسد الثغرات املتعلقة بالبيانات املنشورة املتعلقة بقتyى املعارك<ي  ؛الناطقة باللغة ال�Vكية

 البيانات ال�� تنشرها قوات الدفاع الشع�� الكردستاني.

لبحث ا تمسمية فقط االسم، واالسم الرمزي، وتاريخ الوفاة، ومكان الوفاة، و إذا ذكرت البيانات الر  عyى سبيل املثالو 

 لتجميع كمحاولة  ال�Vكية صحفتقارير ال<ي 
ً
  بيانات أكVs اكتماال

ً
 دقيقة تتعلقمعلومات الحصول عyى  ، يمكنوشموال

 باملكان الذي ولد فيھ ذلك الشخص. 

ت العسكرية ال�Vكية للخسائر ال�� سيتكبدها حزب العمال تم مقارنة هذه البيانات بالتوقعا باإلضافة إ§ى ذلك

� تنشرها التقارير ال� وقد اعتمدنا <ي دراستنا عyى ،وغVWها من مجموعة البيانات املتعلقة بقتyى املعارك ،الكردستاني

  9.رنة بھاملصدر الوحيد الذي يمكن املقا الكو�º؛) تي إي بي أي <يمؤسسة أبحاث السياسات االقتصادية ال�Vكية (

، 2015 -2014 -2013 -2012 ملتعلقة بالسنوات األربع األخVWةا قتل <ي املعركةلل وتتضمن هذه التقارير أحدث البيانات

  734وال�� ذكرت ما يفوق 
ً
<ي صفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستاني، مقارنة بالتقارير ال�� تنشرها مؤسسة  قتيال

 شخص 2096 نحو  كما تحتوي هذه املجموعة من البيانات عyى أبحاث السياسات االقتصادية ال�Vكية.
ً
 ربما يق، و ا

 مكان  2084من
ً
 مكان توظيف.  740 قرابة عن والدة ووفاة، فضال

�ي بيانات هذه الإ§ى أن  "قتل <ي املعركة" بياناتمن  التحليل املقارن، أفÚÛ¨ حجم واكتمال هذه املجموعةوعyى إثر 

 ملعارك التابعة لقوات الدفاع الشع�� الكردستاني. أكVs شمولية من بيانات قتyى ا

وأن هذه البيانات تقدم كل  ،مجموعة من أفضل البيانات املتاحةعyى  هذا التقرير مب©�أن  هذه الدراسة <ي ايثق محرر 

 .أعداد قتyى املعارك <ي صفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستاني
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 ب،<ي صفوف وحدات حماية الشع يع البيانات املتعلقة بقتyى املعاركتجم هذا التقرير  احاول محرر و<ي اإلطار نفسھ، 

  664 نحو ك ن هناواكتشفا أ
ً
  إعالنا

ً
تم تجميعها من تشرين و  ،عن وحدات حماية الشعب درتص عن قتyى املعارك مختلفا

 . 2015ف¦Vاير سنة إ§ى شباط/ 2013 سنة نوفم¦V الثاني/

لتابعة ا <ي موقعها الرسم� باللغة العربية. والجدير بالذكر أن املنتدياتونشرت وحدات حماية الشعب كل هذه البيانات 

  لوحدات حماية الشعب
ً
ات تحتوي عyى عدد أقل من اإلعالنإال أ�ºا عyى املوقع،  باللغتWن اإلنجل�Wية والكردية متاحة أيضا

 املتعلقة ببيانات قتyى املعارك. 

م لضمان عد ؛ص جميع األسماء والبيانات املتوفرة بمختلف اللغاتفحركز محرر هذه الدراسة عyى  ومن هذا املنطلق

 . وجود أي ازدواجية

 نشر هذه اإلعالنات <ي وحدات حماية الشعب وأخذت 
ً
، بعد أن أعلن حزب 2013<ي تشرين الثاني/نوفم¦V سنة  فعليا

 ".روج آفام "االتحاد الديمقراطي عن إدارة الحكم الذاتي للمناطق الكردية السورية املعروفة باس

الخاصة عن بعض البيانات املتعلقة بحصيلة الوفيات  ومن املتوقع أن وحدات حماية الشعب قد غضت الطرف

 شخص 379 حو ن، لك¿�ا ادعت <ي �ºاية السنة أن2013سنة املرتبطة ب
ً
 25 اكتفت املنظمة بنشر و  ،قد قتلوا�ا ±لإينتمون  ا

 إعالن
ً
ت شاملة متاحة حول عدد قتyى املعارك التابعWن لوحدات حماية الشعب ال توجد بيانا و<ي هذه األثناء. فقط ا

 .2012لسنة 

الناشطWن  عدد منت حماية الشعب بالتقارير ال�� نشرها دقة االدعاءات الصادرة عن وحدان مقارنة وحاول الباحثا

 2014لخاصة بسنة البيانات ا أن الباحثان. وإثر ذلك اكتشف اإلنسانالسوريWن، مثل املرصد السوري لحقوق 

  ةوكامل ةدقيقوالسنوات ال�� تل��ا 
ً
  ،تقريبا

ً
 . عyى عكس التقارير ال�� نشرت سابقا

لك ال�� تمقارنة ب ،للدقة والتفصيلعن بعض قتyى املعارك <ي صفوف وحدات حماية الشعب  املتوفرةاملعلومات  تفتقر

تقارير ئة من األشخاص الذين أدرجوا <ي بامل 15بة قرا اقتصرت بيانات إذ ؛يقدم��ا قوات الدفاع الشع�� الكردستان

 ةفياك ايد�Ýمأالعينات ال�� بWن ن من أن ن واثقاباحثWَ فإن ال م الرمزي وتاريخ الوفاة. ومع ذلكاالسعyى  "قتل <ي املعركة"

لبيانات بWن هذه اعyى وجود عالقة  واي¦Vهنلو  ،"قتل <ي املعركة"حول بيانات ستنتاجات العديد من اال الستخالص 

�ا ال�� أورد¸�ا  V̧Wقوات الدفاع الشع�� الكردستاني.ونظ 

عyى الرغم من أن البيانات املتعلقة بقتyى املعارك الصادرة عن  حزب الحياة الحرة الكردستاني كانت متوفرة عyى  و 

<ي التقارير التابعة  أو  ،كانت باللغة الفارسية اإلن�Vنت أرشيف<ي  العشرين املخزنةالبيانات إال أن شبكة اإلن�Vنت، 

 للصحافة ال�Vكية. 

ة محددة أمثل بل تعت¦V اعتبار هذه البيانات ممثلة لجميع الوفيات الخاصة بحزب الحياة الحرة الكردستاني،  يمكنال 

  تؤديال�� من بعض ال�Vكيبات السكانية 
ً
ي < عyى تورط بعض املسؤولWن البارزين ال�� تدلو  ،<ي هذه املنظمة دورا

 .املنظمة
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 اG)لفية: 

  ،1978أسس عبد هللا أوجالن حزب العمال الكردستاني سنة 
ً
إياه  <ي منطقة بالقرب من ديار بكر <ي تركيا، معت¦Vا

 منظمة ماركسية لينينية تع©¨ بإقامة دولة كردية. 

  الوقت الذي لم تكن فيھ <يو
ً
  الحركات واالنتفاضات الوطنية الكردية ظاهرة

ً
 العمال حزبكان <ي تركيا،  جديدة

 الكردستاني كيان
ً
 سياسي ا

ً
 وعسكري ا

ً
 جديد ا

ً
تم طرد القيادات املحرضة عyى  1980وبحلول سنة  10للكلمة.بأتم مع©¨  ا

سوريا.  <ي الحرب الباردة ةالتمرد والتابعة لحزب العمال الكردستاني من تركيا، لتجد ملجأ لدى منافسة تركيا اإلقليمي

تصدي ل�Vكيا <ي ال�Äاعات ھ للخدماتِ مقابل املالذ اآلمن والدعم املادي،  ،ياالعمال الكردستاني لسور  وقدم حزُب 

 .اإلقليمية املرتبطة  ب¿�ر الفرات ومقاطعة هاتاي

 قد نفت الدولة السورية  وعyى الرغم من أن
ً
بالعمل  ھسمحت لإال أ�ºا العمال الكردستاني،  حزَب دعمها  آنذاك رسميا

 تسيطر عليھ سوريا. كانت الذي التابع للبنان <ي وادي البقاع  يةتدريبوإقامة معسكرات  ،بحرية <ي سوريا

و<ي الوقت ذاتھ  ،ر التعامل معهايحظحزب العمال الكردستاني منظمة  أنالسورية  الحكومة أعلنت 1992و<ي سنة 

خالفات <ي ال وتفاقمت ،بلغ التمرد ذروتھ منتصف تسعينيات القرن املا�Úß <يو .دعمها الكبVW لهذه املنظمة واصلت

  11.املنطقة

الحكومة  أخضعت إذ،1998إ§ى غاية تشرين األول/أكتوبر سنة  وحزب العمال الكردستاني دمشق بWن استمر التعاون 

 عyى طرد حزب العمال الكردستاني.وأج¦Vتھ  ،الضغط العسكري من خالل  لطلبا¸�ا النظام السوريال�Vكية 

  و<ي أعقاب هذه األحداث
ُ
تلك . و<ي 1999ف¦Vاير سنة �ºاية املطاف <ي كينيا <ي شباط/ القبض عليھ <ي لقيفر أوجالن وأ

 12العراق.  ي<ي شما§ الواقعل قنديل جبإ§ى لهجرة إ§ى اقادة حزب العمال الكردستاني اضطر  األثناء

دني <ي ألف م 30ما ال يقل عن حزب العمال الكردستاني <ي سوريا، أسفر التمرد عن إصابة د و جو ومع �ºاية ف�Vة 

 V� 13كية الخارجية والداخلية.الالسياسة إ§ى محور اهتمام  وتحولت قضية حزب العمال الكردستاني ،تركيا

 تم حظ باإلضافة إ§ى ذلكو
ً
الضغوط الدولية املرتبطة بما نجحت كما ، ر التعامل مع حزب العمال الكردستاني تماما

حزب العمال الكردستاني العسكرية عyى  نشاطات د منالح <ي،2001سنة  <ي �ºايةالحرب عyى اإلرهاب" ب" يعرف

 الصعيد الدو§ي. 

وباملثل، كان األكراد القاطنون خارج تركيا يرون أن حزب العمال الكردستاني كان يضáي بالتطلعات السياسية ألكراد 

 الجالية الكردية املوجودة <ي تركيا.  ةلحصسوريا وإيران مل

ثم حزب االتحاد الديمقراطي، <ي  ،لكردستاني حزب الحياة الحرة الكردستانيأسس حزب العمال ا <ي تلك الف�Vةو

ران املحلية <ي كل من إي ھأهداف ح�¨ يتمكن من تحقيق، و ة للمنظمةمحاولة للهروب من التصنيفات اإلرهابية الدولي

ة،  وهو ما يعت¦V بداية ملا عyى مبدأ الكونفدرالية الديمقراطي قائمةأوجالن ال أفكار  ال�� كانت تعكس باألساسوسوريا 

 "عصر االنتخابات".  اسم ق عليھأن نطليمكن 
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Kيبداية عصر انتخابات حزب العمال الكردستاK8رة الكردستاG8ياة اGي و حزب ا: 

من دف �الذي±جمهورية إيران اإلسالمية لوبدأ كفاحھ املسلح  ،تم تأسيس حزب الحياة الحرة الكردستاني 2004<ي سنة 

 قيقھزب العمال الكردستاني إ§ى تحيطمح ح الذي ،الني املتعلق بالقومية الكرديةتحقيق نفس املفهوم األوج إ§ىخاللھ 

 <ي تركيا. 

 ،يوحزب الحياة الحرة الكردستان أوجھ التشابھ التنظيمية واإليديولوجية والبالغية لحزب العمال الكردستاني ودفعت

  املسؤولWن الحكوميWن <ي كل من تركيا وإيران
ً
 ،رهابيةبتوحيد املجموعتWن املش�VكتWن <ي طبيع��ما اإل  إ§ى املطالبة فورا

 
ً
  واعتبارهما كيانا

ً
 . واحدا

إن "حزب الحياة الحرة الكردستاني وحزب العمال  ،ئيس الوزراء ال�Vكي، بشVW أتااليقال نائب ر و<ي هذا الصدد 

 14الكردستاني يعت¦Vان مجموعة واحدة ذات اسمWن". 

�Vددين <ي م املنظمتWن، إال أ�ºم كانواالضباط عyى وحدة  فقد أصر  لمحادثات ال�� تمت مع الجيش ال�Vكيبة لبالنسأما 

كون هناك أسباب منطقية للمزاعم من املحتمل أن تو   �15ما.تقديم أي دليل يمكن أن يفسر الرابط املنطقي القائم بي¿

 ال�Vكية. 

 سرعان ما و 
ً
ن للمجتمعات ان تابعاا عضو عمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة هممن حزب ال تم اإلعالن عن أن كال

 . نفسها ن املبادئ، ويعتنقااملحلية <ي كردستان

ع وكيفية تموق ،وذكرت وزارة الخزانة األمريكية الضوابط ال�� وضع��ا القيادة التابعة لحزب العمال الكردستاني

فقد أعلن حزب  ومع ذلك  16دات حماية شر´ي كردستان.ولوح املوظفWن املنتسبWن لحزب الحياة الحرة الكردستاني

 
ً
  الحياة الحرة الكردستاني مرارا

ً
 عملآليات  للحزبأن  ادÀىو  ،ن حزب العمال الكردستانيععن استقاللھ  وتكرارا

  17لنيل الحكم الذاتي. تWنالالزم واالس�Vاتيجيةالتكتيك  باإلضافة إ§ى ،مستقلة

ي�W تمال أن يقع كل من حزب الحياة الحرة الكردستاني وحزب العمال الكردستاني <يوتعكس هذه التصريحات رغبة 

  ؛�مابي¿
ً
ُصنف  الذيحزب العمال الكردستاني مباشرة بألن كل التبعات القانونية والسياسية الدولية مرتبطة  نظرا

 
ً
 لوطنية،امحلية تع©¨ باألهداف  حزب الحياة الحرة الكردستاني منظمةإرهابية، <ي حWن يعت¦V املجتمع املدني  منظمة

 �Vكيا. لولعل هذا ما يفصلها عن حزب العمال الكردستاني وعن كفاحھ 

 
ً
للتصريحات املتناقضة ال�� أد§ى ¯�ا املقاتلون األكراد، والحكومات ال�Vكية واألمريكية واإليرانية، ال�� تأخذ بعWن  ونظرا

الغموض ال يزال يحيط بطبيعة العالقة القائمة بWن حزب العمال  االعتبار مصالحها املش�Vكة <ي تشويھ الحقيقة، فإن

 الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني، خاصة عyى املستوى التنظيم�. 

لحزب الحياة الحرة الكردستاني وحزب العمال الكردستاني قصة مثVWة لالهتمام التابعة  بيانات "قتل <ي املعركة"توثق 

تمرار واس ،ودور الحزب <ي تشكيل حزب الحياة الحرة الكردستاني ،ال الكردستاني <ي إيرانبخصوص تاريخ حزب العم

 .ا طوال العقد املا�Úßمالتعاون االس�VاتيÃي والعمyي بي¿�

 ، عنصر العسكري لحزب العمال الكردستاني الجناحقوات الدفاع الشع�� الكردستاني، كن لم ت 2004قبل سنة 
ً
  ا

ً
 غريبا

<ي العراق حزب العمال الكردستاني قواعد ، أصبحت 1998<ي سنة . وبعد طردهم من سوريا انيةعyى الساحة اإلير 

 لھ. وإيران ذات أهمية بالغة بالنسبة

، ال�� تشكل الحدود بWن إيران وتركيا والعراق، ممرات زاغروسمن الناحية الجغرافية يضم املجال االس�VاتيÃي لجبال 

 ، كما مثلت هذه املمرات غطاءالكردستاني من القتال وتحقيق االكتفاء الذاتيرئيسية مكنت قوات الدفاع الشع�� 
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إيران قواعد  يلطاملا شكلت مخيمات كاالريش وبVWان <ي غرب ذلك. باإلضافة إ§ى حماية عند ال�Vاجع بعد تنفيذ أي عملية

 .تركيا يهجمات <ي شر´مهمة لشن 

الشع��  ات الدفاعمقاتyي قو  <ي صفوف من أصل إيراني أقلية صغVWةيشكل املجندون األكراد  ومن الناحية الديمغرافية

 
ً
 .2003و 2001بWن سن�� الكردستاني من وفيات مقاتyي حزب العمال ئة باملأ�ºم يشكلون ستة  عن الكردستاني، فضال

 نموذجكان الحزب يمثل  الكردستاني تأسيس حزب الحياة الحرةعyى إثر ونالحظ أنھ 
ً
 تنظيمي ا

ً
 ھ الحتم تطبيق ا

ً
إلنشاء  قا

تحت راية حزب الحياة قاتyي حزب العمال الكردستاني، م مجموعة من حيث تم نقل اية الشعب <ي سوريا؛وحدات حم

 .وذلك من أجل إنشاء نواة املنظمة الحرة؛

ية االقليلة ال�� تطرقت، بشكل عل©�، للعالقة بWن حزب الحياة الحرة ووحدات حم األبحاث أحد و<ي هذا السياق يّدÀي

 
ً
§ى حزب إ قد انضموا من املقاتلWن ذوي األصول اإليرانية التابعWن لقوات الدفاع الشع�� الكردستاني الشعب، أن عددا

ويشVW هذا التحليل إ§ى أنھ قد تم نقل هؤالء املقاتلWن اإليرانيWن إ§ى املنظمة الشقيقة للقتال   18.الحياة الحرة <ي بدايتھ

 
ً
 ملقاتyي حزب الحياة الحرة الكردستاني، التشكيل الحقيقيويتم�W  .الحكومة ال�Vكيةعن  ضد الحكومة اإليرانية بدال

 بالدقة.  ،قوات الدفاع الشع�� الكردستاني الذين كانوا يعملون <ي

املعارك.  ىقوات الدفاع الشع�� الكردستاني <ي بيانات قتyصفوف مالحظة تدفق املقاتلWن اإليرانيWن ل نابالفعل يمكنو 

 10ووصلت إ§ى سقف  ،بلغت ذرو¸�ا اإليرانية قدبإمكاننا أن نرى أن البيانات الديمغرافية  2004و 2001ن�� فبWن س

 . )4رسم بياني عدد(إيران <ي  التجنيدي ھنشاط من عزز حزب العمال الكردستاني ، إذ2004سنة ئة <ي بامل

قاتلWن اإليرانيWن التابعWن لقوات الدفاع امل<ي صفوف وفيات العدد  تراجع، 2006و 2004بWن سن�� و<ي املقابل، و 

 إ§ى الشع�� الكردستاني، 
ً
 الحياة الحرة حزب ¯�دف تشكيلنقل عدد من املقاتلWن اإليرانيWن مع  أكVs من النصف. وتزامنا

 الكردستاني
ً
 البشرية هاائر خسو<ي بيانات  ،الشع�� الكردستاني <ي صفوف قوات الدفاع ، أصبح اإليرانيون أقل تمثيال

 
ً
 . أيضا

 لد املنشأبعyى مستوى ليس  الحرةإ§ى أن االختالف بWن قوات الدفاع الشع�� الكردستاني وحزب الحياة البيانات تشVW و 

ن الذين تم تجنيدهم <ي حزب العمال حزب العمال الكردستاني اإليرانيون واألتراك والسوريو  فأعضاء فقط،

ِسّ كعناص، 2004إبان إنشائھ <ي سنة كانوا ضمن صفوف حزب الحياة الحرة  ،الكردستاني
َ
 .َسةر ُمؤ

دف إيران ¯�ه بWن تركيا وسوريا والعراق و حزب العمال الكردستاني أعضاء "وزع :جاغابتاي قال سونر  السياق<ي هذا و

 فقد شكلوا الفرع اإليراني لحزب العمال الكردستاني، الذي نشر قواتھ. وبالنسبة إ§ى أولئك الذين تم نشرهم <ي إيران

 19". الكردستاني يعرف اآلن باسم حزب الحياة الحرة

 2004ن سن�� فبW ي قوات الدفاع الشع�� الكردستاني،ن العكس صحيح بالنسبة للمقاتلWن اإليرانيWن <إويمكن القول 

  185 نحو  ، تو<يالكردستاني ، وبعد تأسيس حزب الحياة الحرة2015و
ً
 كردي مقاتال

ً
<ي  ، من الذين ُولدوا وتم تجنيدهما

تل هؤالء خالل معارك <ي صفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستاني
ُ
  .)1 عدد (رسم بياني إيران. وقد ق

ساس الكردستاني مبنية باأل حزب الحياة الحرة أن العالقة بWن قوات الدفاع الشع�� الكردستاني و  وتشVW البيانات إ§ى

 تبادل.املدعم عyى ال

 تزامن ،<ي صفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستاني اإليرانيWن قتyى<ي نسبة ئة باملبعد انخفاض بخمسة <ي الواقع، و  

إ§ى  2007سنة <ي اإليرانيWن <ي صفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستاني  قتyىإنشاء حزب الحياة الحرة، عاد عدد مع 
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اع قوات الدف قتyىعدد أن  إ§ى<ي صفوف اإليرانيWن  القتyى. ويعزى ارتفاع نسبة 2004عليھ <ي سنة املستوى الذي كان 

 . )1(رسم بياني عدد  آنذاك قد وصل إ§ى ذروتھالشع�� الكردستاني 

yى عومن خالل قراءة معمقة لحيثيات ارتفاع عدد الوفيات <ي صفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستاني، نستنتج أنھ و 

 إثر مواجهة ضغوط م��ايدة عyى الج�Âة ال�Vكية، اتخذ حزب العمال الكر 
ً
  دستاني قرارا

ً
حدات اعتماد و  إلعادة اس�Vاتيجيا

كردستان ذات األغلبية اإليرانية لكن باعتماد تسمية أخرى، و�ي قوات الدفاع الشع�� الكردستاني، أو  يحماية شر´

 .عyى األقل تسجيل املوتى تحت هذا االسم

أهداف  واجهة<ي م نتقاتال  ن شقيقتWنتWكردستان وقوات الدفاع الشع�� الكردستاني منظم يتعت¦V وحدات حماية شر´

�ºنطهراوالصراع مع الكردستاني <ي مسارح العمليات. فبعد تأسيس حزب الحياة الحرة ما متداخلتان محددة، إال أ ،

اة الثالث ال�� سبقت إنشاء حزب الحي السنوات كثفت قوات الدفاع الشع�� الكردستاني من عمليا¸�ا <ي إيران. وخالل

تل خمسة نيالكردستا الحرة
ُ
 الجانب اإليراني. عyى من مقاتyي قوات الدفاع الشع�� الكردستاني باملئة ، ق

 ا يدل عyى أنمّم  ئة؛<ي امل 10.5 تضاعف عدد قتyى قوات الدفاع الشع�� الكردستاني <ي إيران ليبلغ 2004و<ي سنة 

  إيران
ً
تاني، ح�¨ بعد تأسيس حزب الحياة الحرة ال�� نفذ¸�ا قوات الدفاع الشع�� الكردس عملياتألهم ال كانت مسرحا

 . )2رسم بياني عدد (الكردستاني 

ش�Vك ممناطق نفوذ  وقعت فيما يمكن اعتبارهقد التحاليل املتعلقة بحاالت الوفاة أن أغل�Âا و<ي املقابل تبWن 

)sharedsustainment area نWوتجدر اإلشارة إ§ى كردستان وقوات الدفاع الشع�� الكردستاني.  يوحدات حماية شر´) ب

<ي إيران وقعت عyى بعد عشرة كيلوم�Vات من الحدود ال�Vكية الشع�� الكردستاني من وفيات قوات الدفاع ئة بامل 90أن 

  .مع إيران

فإن مقاتyي قوات الدفاع الشع��  من ثممناطق دعم. و مناطق قتال، أصبحت  الحدود ال�Vكية اإليرانية وبدل أن تكون 

 sharedsustainment(املش�Vك مخيمات النفوذ <ي عمليات هجومية، بل <ي  واقتلوا هناك لم يقتل ستاني الذينالكرد

camp (رسم بياني عدد  و<ي مهام دعم)ن قوات الدفاع )9Wى الرغم من الغموض بyوحزب الشع�� الكردستاني . وع

ن عyى اهداف، إال أن الجماعتWن تحافظ، عyى املستوى الديمغرا<ي والجغرا<ي وعyى مستوى األ الكردستاني الحياة الحرة

 عyى املستوى التكتيكي. امن التحكم <ي مقاتل±�م مستوى عاٍل 

حالة وفاة تم التبليغ ع¿�ا، ال يوجد أي حالة قامت وحدات الدفاع الشع�� أو حزب الحياة الحرة  2000 ومن أصل

دون ذكر مكان ع الشع�� فإنھ يتم اإلبالغ عنھ باإلعالن ع¿�ا. وبعبارة أخرى، إذا مات مقاتل تحت راية وحدات الدفا

 ومن املرجح أن السبب وراءوفيات حزب الحياة الحرة. عyى نفسھ ال�Úéء وفاة أو الجنسية أو مكان التجنيد، وينطبق ال

 ذلك سيا�Úê وليس عسكري
ً
نجح الضغط  تلك األثناء ن حزب العمال الكردستاني <ي أزمة. و<يكا 2004؛ فبحلول سنة ا

Úêفت بھ الواليات املتحدةالسياVكي <ي جعل حزب العمال الكردستاني <ي قائمة املنظمات اإلرهابية، األمر الذي اع�Vال� � 

  .واالتحاد األوروبي األمريكية

 V¦ى املعارك ويعتyاتيجيةغياب "اإلبالغ املزدوج" لقتVن حزب العمال الكردستاني والوحدات  ذكية اس�Wلحجب العالقة ب

 التابعة لھ. 

� بWن حزب الحياة الحرة وقوات الدفاع الشع� ةرق كبVW املستوى التكتيكي، ليس هناك فوااالختالفات عyى وبالرغم من 

ھ قد يلقى تم تجنيد مقاتل سوري <ي إيران فإنإذا  فعyى سبيل املثال؛عyى املستوى االس�VاتيÃي والتشغيyي. الكردستاني 

ُولدت  ال�� مVWيام واليكو  yى ذلك قصةالكردستاني. ولعل أفضل مثال ع حتفھ <ي العراق تحت راية حزب الحياة الحرة
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أي قبل أربعة سنوات من  <ي قارا <ي إيران؛ 2000سنة <ي قوات الدفاع الشع�� إ§ى  وانضمت، 1985<ي حلب سنة 

تلت مVWيام <ي 2011<ي سنة . والكردستاني تأسيس حزب الحياة الحرة
ُ
حزب الحياة قنديل <ي العراق تحت راية جبل ق

من  نفسها ، وتم تجنيده <ي املدينة1989سنة <ي لد <ي شوط <ي إيران محرم أميميالن الذي وُ ويتكرر املشهد مع الحرة. 

قتل محرم عyى أيدي املليشيا 2012<ي سنة أي بعد سنتWن من تأسيسھ. و ؛2006سنة <ي قبل حزب الحياة الحرة 

 لكردستانيا تم إدراجھ ضمن قتyى املعارك التابعWن لقوات الدفاع الشع��و ة <ي منطقة جوكورجا بوالية هكاري، ال�Vكي

 .)3(أنظر امللحق عدد 

 
ً
لة الكردية املتصللعالقات بWن الجماعات  إن العالقة بWن حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة تشكل نموذجا

. فعyى املستوى االس�VاتيÃي فإن )2امللحق عدد  أنظر (الديمقراطي ، كما هو الحال بالنسبة لحزب االتحاد بعضبعضها ب

 س�Vاتيجيةامع أهداف  ،وحدات شقيقة كردستان تعت¦V  يووحدات حماية شر´ الكردستاني قوات الدفاع الشع��

 واردامل رأس املال البشري وتوفVW إدارة بWن املنظمتWن قائمة عyى فإن العالقة  مش�Vكة. أما عyى املستوى العمyي

 قاتلWن بWن املنظمات لتلبية االحتياجات التشغيلية. ممع نقل لللمجموعات، ل

ال كما هو الح، لدعم املنظمات األخرى  لمقاتلWن ليس فقط <ي ف�Vات االنتقالات نقل لعمليويمكن مالحظة حدوث 

 بالنسبة لحزب الحياة الحرة الكردستاني، 
ً
يحدث كما  ،س�Vاتيجيةواال السياسية  للضروراتخالل االستجابة  لكن أيضا

 
ً
  .وحدات حماية الشعب <ي سوريابالنسبة ل غالبا

  باإلضافة إ§ى ذلك
ً
أن هذه الخطوط عادة ما تتداخل  ، إال واضحة تنظيمية عادة ما تتبع مسارح العمليات خطوطا

؛بعضويدعم بعضها 
ً
 من التنسيق بWن املجموعات.  يعا§الستوى املا يشVW إ§ى مّم  ا
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 :سورYاحزب العمال الكردستاKي [\ 

إ§ى أبرز حزب سيا�Úê كردي ، السابقة ةالخمس عشر السنوات  اني، خاللحزب العمال الكردستتحول <ي الحقيقة 

 .2003سنة  بتأسيس حزب االتحاد الديمقراطيلھ وأنشأ شبكات وعالقات سمحت  ،مهيمن

 ظىتح أنعyى وحيدة القادرة كان حزب العمال الكردستاني املنظمة ال وتسعينياتھ العشرين ات القرن يوخالل ثمانين 

 شعبية حقيقية" بصف��ا حزبب"
ً
 سياسي ا

ً
 كردي ا

ً
 الوحيد املرخص لھ.  <ي سوريا، وكان آنذاك الحزَب  ا

والدرباسية وديريك مكاتب سياسية <ي كل من دمشق والقامشyي  فتح حزب العمال الكردستاني 1987وبحلول سنة 

عWن العرب، وجرابلس، و الفراغ <ي عفرين،  نجح <ي ملءو ، 20الحسكةو  وعفرين وحلب وكوباني (عWن العرب)ورأس العWن 

 21ة. دة <ي منطق�� الجزيرة والحسكو نت موجال�� لطاملا كادية السورية السياسية التقليدية الذي خلفتھ األحزاب الكر 

يا�Úê، جتماÀي والستحقيق التقدم اال لسلحة فرصة منحت األفضلية العسكرية لألكراد وامتالكهم لأل  عالوة عyى ذلك،

 22.خاصة <ي عWن العرب والدرباسية

حجة التوزيع اإلقليم� لنفوذ حزب  الكردستاني، بيانات قتyى املعارك لقوات الدفاع الشع��دعمت  ومن جهة أخرى 

<ي األصل من  من قتyى املعارك ذوي األصول السورية همباملئة 15ن أقل من إكردستاني <ي سوريا، حيث العمال ال

(رسم بياني  عفرين وعWن العرب <ي األصل منمن القتyى هم باملئة  50 أكVs من � الحسكة والقامشyي، <ي حWن أنمدين�

حزب الحل حزب العمال الكردستاني محل  القرن العشرين لسوب أنھ خالل ثمانيناتأ . ويؤكد هارييت)3عدد 

 الجماعة الكردية  ، وأصبحزانيبار الديمقراطي الكردستاني التابع ل
ً
  .وشعبية <ي سوريا األكVs نفوذا

الحكومة السورية لھ بالعمل <ي سوريا بشكل لسماح نتيجة  ما ال شك فيھ هو أن صعود حزب العمال الكردستاني كان

  ،ربما كان ذلك بفضل الخطاب املارك�Úì الليني©�ف وبنفس القدر من األهمية عل©�.
ً
باب لعديد الش الذي كان جذابا

 ،لذين خاب أملهم بالتسلسل الهرمي للقبائل ال�� سيطرت <ي السابق عyى املجتمع الكردي <ي سورياا ،السوريWن األكراد

 23الديمقراطي الكردستاني.  حزبالوال�� تم اعتمادها من قبل 

، حيث يقول إن حزب العمال الكردستاني "تمتع بتعاطف شبھ التاريخية هذه الحقيقة ديفيد ماكدويل يؤكد و<ي الواقع

  إجماÀي
ً
 . "24عyى تجنيد الشباب األكراد السوريWن دون صعوبة تذكر داخل املجتمع الكردي <ي سوريا، وكان قادرا

وقد تم منح األكراد السوريWن الذين انضموا إ§ى صفوف حزب العمال الكردستاني اإلعفاء من الخدمة اإللزامية <ي 

هم  ،كردي سوري مقاتل 7000اكدويل إ§ى أن قرابة . وأشار م25جنيدزز قدرة الحزب عyى التا عمّم  ؛الجيش السوري

 26"اختفوا".  ، قدالذين تم تجنيدهم من قبل حزب العمال الكردستاني <ي ثمانينات القرن العشرين

انضموا إ§ى حزب العمال  نمن األكراد السوريWن الذي 10000و 7000ألسوب أن بWن  يتوقع هارييت <ي اإلطار نفسھو

   27ينات تم قتلهم أو اختفوا.الكردستاني <ي الثمان

ال أنھ إالتعاون بWن حزب العمال الكردستاني والنظام السوري بغاية األهمية بالنسبة لحزب العمال، كان  و<ي الحقيقة

قبل من  ومضطهدين ،كان <ي تناقض صارخ مع وضع األكراد السوريWن الذين كانوا هم أنفسهم محرومWن بشدة

  .الحكومة السورية��ا ال�� انتهجسياسات التعريب 

ينكر  نفسھ دعم من النظام السوري، كان هذا النظامفيھ حزب العمال الكردستاني عyى ال الذي حصلو<ي الوقت 

 28ويستحوذ عyى املمتلكات الكردية إلعادة توزيعها عyى الفالحWن العرب.  ،مواطنة األكراد السوريWن
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ً
ات الكردية األخرى من النشاط داخل سوريا، واضطهد النظام ماعالج كل تنعُم  لحزب العمال الكردستاني وخالفا

 محزب العمال  لم يس��دف النظام السوري. ويبدو أنھ خالل ف�Vة التعاون بWن حزب العمال الكردستاني و �اقيادا¸
ً
 طلقا

راق، ي العشأن الحزب الديمقراطي الكردستاني < عبئة السكان األكراد ضدها. وشأنھلتيخطط  لمو  ،الدولة السورية

 ح�¨ ال يثVW حفيظة راعيھ <ي دمشق. ؛ركز حزب العمال الكردستاني جهوده عyى الحركة الكردية <ي تركيا

ھ تعاون باإلضافة إ§ى ،<ي تركيااألكراد  أهدافأدى ترك�W حزب العمال الكردستاني امل��ايد عyى تحقيق  ومع مرور الوقت

  29.�مكممثل ملطالÂ ا فيھسوري ثقة أكرادزعزعة  مع النظام السوري، إ§ى

حزب العمال الكردستاني  �Vاتيجيةمن األصوات املشككة واملنتقدة الس عديدتعالت  يات<ي أوائل التسعينو

 تعاونھ مع نظام األسد.وإيديولوجيتھ، خاصة <ي ظل استمرار 

أخرى  ر أكراد سوريا مرةخيبة أمل، حيث شعالبداية إ§ى ال�� غذت شعبيتھ <ي  تسببت الديناميكيات و<ي الوقت ذاتھ

 املنطقة. األكراد <ي أماكن أخرى من ليست بأهمية مطالب بقية الخاصة مطال�Âم أن

ون  من كراد السوريWن هم <ي الواقع الجئأن األ مقابلةخالل عندما ادÀى أوجالن تعقدت األمور أكVs  1996و<ي سنة 

 للقتال مال الكردستاني ودعا األكراد السوريWن إ§ى االنضمام إ§ى حزب الع ،تركيا
ً
ظالم ال�� املكل  بذلك <ي تركيا، نافيا

  30ومن املرجح أن هذه التصريحات كانت نتيجة لضغط نظام األسد عyى أوجالن. .زعمها األكراد السوريون 
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      :2011-2003 وأكراد سورYاتحاد الديمقراطي حزب اال

قام النظام باتخاذ إجراءات  ،1998سنة  من سوريا وقائده أوجالن الكردستانيحزب العمال ل األسد نظام طرد <ي أعقاب

  ،سوريا <ياملتبقية  الكردستانيصارمة ضد شبكات حزب العمال 
ً
رية التعاون الهش بWن الدولة السو بذلك �ºاية  معلنا

 العقد السابق. الكردستاني الذي كان يم�W عالق��ما عyى امتدادحزب العمال و 

، إال أن قاعدة من <ي التسعيناتقد وهنت  الكردستانيساندة األكراد السوريWن لحزب العمال وعyى الرغم من أن م 

 املوالWن للحزب كانت ال تزال تتحرك داخل سوريا.

أساليب القمع الجديدة ال�� فرضها نظام  و<ي محاولة لكسب الدعم املحyى من جديد، وح�¨ تتمكن من الهروب من

 نةس تحاد الديمقراطي <ي<ي سوريا حزب االتاني، أسست الجماعات املنتمية للحزب الكردساألسد عyى حزب العمال 

 جديد. اسمتحت  ولكن ،الكردستاني استئناف نشاطات حزب العمال نجحت املنظمة الجديدة <ي من ثمو  .2003

تسخVW  فة إ§ىباإلضا ،تجنيد وتدريب ، أنشأت املنظمة شبكاتسوريا <ي الكردستانيوخالل ف�Vة نشاط حزب العمال 

 .الديمقراطيتحاد حزب االسيطرة  تحت بعد ذلك وضعها تمال�� و  ،شبكات للدعم املا§ي وال��ريب

 أنكر حزب اال من جانب آخر و 
ً
  31.الكردستانيبحزب العمال  تحاد الديمقراطي كل املزاعم ال�� تربطھ تنظيميا

  تحاد الديمقراطيحزب اال ويعد
ً
 معروف فصيال

ً
ن ال و�ي املنظمة األم ال�� أوجدها أوج اعات الكردية،تحاد الجماداخل  ا

اطر تحاد الديمقراطي أنھ يشحزب االيدÀي  . <ي املقابلويقودها كبار املسؤولWن <ي قوات الدفاع الشع�� الكردستاني

 .فقط النالرؤية اإليديولوجية ألوج

 
ً
 .حزب العمال الكردستانيلتنظيم� لإيديولوجية وخطاب واملسار ا تحاد الديمقراطياال حزب يعكس عن ذلك فضال

 تحاد الديمقراطي لسببWنعمال الكردستاني قد أسسوا حزب االأن مقاتyي حزب ال تيجل الباحثيعتقد  آخر  جانبمن و 

وتعاطف اآلالف من األعضاء واملؤيدين واملحافظة عyى دعم  ،السورية <ي اإلفالت من قمع الدولةيتمثالن  ؛أساسيWن

 32تاني. حزب العمال الكردسل

 حزب العمال الكردستاني كان محظور وبحكم أن 
ً
ون ليكتحاد الديمقراطي حزب االتأسيس  فقد تم<ي سوريا آنذاك،  ا

 .اتھ يعملون <ي كنف السرية لتضليل الحكومة السوريةقيادكثVW من ن <ي حWن كا ،غطاء لحزب العمال الكردستاني

ت االشخصيأحد أبرز أحد مؤس�Úì الحزب و  صالح مسلم، مقراطي،تحاد الديالحا§ي لحزب االكان الرئيس  <ي الواقع

 رةو وسجن لتورطھ <ي نشاطات سياسية محظ ،ات من قبل نظام األسدعدة مر  عتقل مسلما .الحزب قيادةالسامية <ي 

  33.بقية أعضاء الحزب عyى غرار 

 عالقتھ بحزب العمال الكردستانيوفيما يخص 
ً
 تھساندم ية عندما أعلن عن<ي مسVWتھ السياس ، فقد ظهرت الحقا

  34بقضية أكراد سوريا. يبارزان اهتمامعدم أن يكتشف فيما بعد  قبل ،<ي العراقمصطفى بارزاني، حركة ل

 حWن انضممن سوريا مسلم نفي  عyى إثر ذلكو  .تحاد الديمقراطيجلس حزب االم رئيَس نھ يتم تعي2010و<ي سنة 

 35 تحاد الديمقراطي هناك.زعامة حزب االبجل ليلتحق  يل،قندلقاعدة حزب العمال الكردستاني <ي جبل 

 Wن أن<ي ح ،هللا عبد آسيةتحاد الديمقراطي، ة لحزب االاملشارك ةعن الرئيس حقيقة ليس هناك معلومات كافية<ي ال

زب مع ح خالل معركة قد فقد إحدى يديھ، إكسيyيألدار  ،<ي الحزب السامي املسؤولأن  العديد من التقارير أفادت

  36العمال الكردستاني.
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 : اإلحصائيات

 ،قصد القتالبأكراد سوريا لحزب العمال الكردستاني  انضمامتواصل  الديمقراطي االتحاد عyى إثر تأسيس الحزب

 .ا كانت عليھمّم  قلوإن كان ذلك بدرجة أ

صابات عاملنتمWن لالسوريWن عدد األكراد قد بينت أن الوقت ذلك <ي  بعض التقديرات إ§ى أن تيجل أشار  2012و<ي سنة 

 37 .باملائة 25التابعة لحزب العمال الكردستاني، قد بلغت نسب��م  الشوارع

<ي حزب من جنود الصف املقاتلWن أن ثلث  2012األزمات الدولية سنة  و<ي السياق نفسھ ذكرت منظمة مجموعة

 38 العمال الكردستاني هم من أصل سوري.

، 2006مس براندن، الذي زار قاعدة حزب العمال الكردستاني <ي جبل قنديل سنة يج املحلل الحظ من جهة أخرى و 

ة التابع "قتل <ي املعركة"تظهر بيانات <ي األثناء و 39.حزب العمال الكردستاني هم سوريون  أن عشرين باملئة من مقاتyي

لق يتععyى األقل فيما  ،طألقوات الدفاع الشع�� الكردستاني أن التقديرات األخVWة يمكن أن تكون مسربة بالخ

، مقاتyي قوات الدفاع الشع�� الكردستاني ، وصل عدد2015حدود سنة إ§ى  2001فمنذ بالسوريWن <ي ساحات الصراع.  

أرقام أكد¸�ا دراسات مشا¯�ة و�ي )، 5(رسم بياني عدد  ،ئةبامل 13 ما يعادل إ§ى الذين قتلوا <ي املعارك من أصل سوري،

 40. 2012ال�Vكية <ي سنة  االقتصاديةسياسات أبحاث المثل مؤسسة 

د بلغت القتyى السوريWن قالخاصة ب "قتل <ي املعركة"ما قبل الحرب األهلية السورية، فإن بيانات الوضع وعند تقييم 

إ§ى ما  فياتصلت نسبة الو ، و 2010إ§ى  2001 ، و<ي الف�Vة املمتدة بWن2005باملئة <ي سنة  20حو ندرجة عالية تقدر ب

 ).4باملائة(رسم بياني عدد 16يقارب 

مغادرة هذا الحزب ال�Vاب السوري  إال أن وعyى الرغم من أن السوريWن قد واصلوا القتال مع حزب العمال الكردستاني،

 لمقاتلWن األكراد السوريWن.أثرت عyى سياستھ التجنيدية ل

يث ، حبعد أن تم القبض عyى أوجالندستاني قوات الدفاع الشع�� الكر نقطة تحول مهمة <ي تاريخ  1999مثلت سنة 

باملئة من السوريWن الذين تم تجنيدهم <ي تلك  30وصلت عمليات التجنيد إ§ى أعyى نس�Âا. وتجدر اإلشارة إ§ى أن نسبة 

نيد عدد تم تج، إال أنھ و<ي أعقاب تلك السنة قوات الدفاع الشع�� الكردستانيلمعارك السنة قد قتلوا فيما بعد <ي 

 .صفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستانيود من السوريWن <ي محد

ي بصفوف قوات الدفاع الشع�� الكردستاني <التحقوا من مجموع املقاتلWن الذين أن  "قتل <ي املعركة"وكشفت بيانات 

 .باملئة تركيWن 4و ،باملئة إيرانيWن 3مقابل باملئة سوريWن،  6حو ن كان ،2003سنة 

، والذين ُيعتقد أ�ºم التحقوا بقوات 2011نسبة من املقاتلWن مجهو§ي الهوية قد قتلوا بعد سنة  أك¦V  نويمكن القول إ

 2003الدفاع الشع�� <ي سنة 
ً
ن الذين انضموا لقوات الدفاع الشع�� Wالسوريشهدت نسبة املقاتلWن  .وعموما

  الكردستاني،
ً
  انخفاضا

ً
  رى.مقاتلWن من جنسيات أخبقارنة وكذلك بامل ،اتيات والتسعينيمقارنة بالثمانين ملحوظا
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Yلية السورi8رب األGةا : 

حزب االتحاد الديمقراطي، وحزب و حزب العمال الكردستاني، فعل ردود عكست  ر اندالع الحرب األهلية <ي سورياإث

دعمت و  يل،جبل قندتنحدر جميعها من  هذه املنظمات الثالث ندستاني، صحة النظرية ال�� تقول إالكر الحياة الحرة 

 عن حزب العمال الكردستاني. فكرة أنھ ال يمكن فصلها

، من منفاه <ي جبل قنديل وبعد شهر واحد عاد صالح مسلم لسوريا، 2011مارس <ي آذار/ اندلعت املظاهرات <ي سوريا

  41سارع بتنظيم نشاطات سياسية وعسكرية.و 

 سوريا إ§ى وربما ألفWن، ،لف مقاتلأ نفسها لف�Vة<ي ا أرسل حزب العمال الكردستانيفقد  حسب عديد من املصادر بو  

 .42وحدات حماية الشعب الكردية ، الذي تشكل تحت اسممن أجل تأسيس الجناح املسلح لحزب االتحاد الديمقراطي

 ، الذي كان خبات ديريكولعل من أبرز األسماء ال�� ظهرت آنذاك مؤسس وحدات حماية الشعب الكردية، 
ً
 عضوا

 
ً
  مؤسسا

ً
  وقياديا

ً
  43قبل أن يكّون وحدات حماية الشعب. ،<ي حزب العمال الكردستاني بارزا

ريا، قنديل إ§ى سو مقاتلWن من جبل  كردستانيال إرسال حزب العمالمن إنكار حزب االتحاد الديمقراطي حقيقة الرغم وب

 . عكس ذلك انظهر ة" يرك"قتل <ي املع Wن <ي بياناتين هاَم هناك مؤشرَ  إال أن

ي املعارك ن الذين قتلوا <ة السوريWنسبفإن تأسيس حزب الحياة الحرة، للنظر أنھ وبشكل مشابھ لحيثيات  فتال ومن ال

 شهدت  ،من املنتسبWن لقوات الدفاع الشع�� الكردستاني
ً
  تراجعا

ً
<ي ئة بامل 14من إذ تقلصت  خالل عقد واحد؛ حادا

كانت نسبة الوفيات <ي صفوف السوريWن  <ي سورياهلية اندالع الحرب األ قبل و  .2011سنة <ي باملئة  9إ§ى  2010سنة 

<ي الف�Vة  ةباملئ 9 أي ما يقارب النصف؛إ§ى قرابة نخفض لت ئةبامل 16حو ناملنتسبWن لقوات الدفاع الشع�� الكردستاني 

 .) 4(رسم بياني عدد  2015و 2011 سن�� بWناملمتدة 

عت نسبة  ارتف ية. وبالتوازي يراناإل  الج�Âة ى وقف إطالق النار عyى<ي الوقت ذاتھ دعا حزب الحياة الحرة الكردستاني إ§و

مجموع  تساوى  تلك األثناء و<ي .ئةبامل 4إ§ى نحو  قوات الدفاع الشع�� الكردستانيقتyى املعارك اإليرانيWن املنتمWن ل

  2015و 2011 القتyى اإليرانيWن <ي املعارك بWن سن��
ً
 .2010و 2001ن <ي الف�Vة بW ىقتyالعدد مع  مطابقا

 بعض ن حزب العمال الكردستاني نشر إتدعم هذه األرقام التقارير ال�� تقول و 
ً
ن أجل م ؛من قواتھ السورية <ي سوريا ا

 . الكردستاني تشكيل نواة وحدات حماية الشعب

 
ً
ي ذج نفسھ الذنمو للحزب ال ديدة، لجأعناصر القتالية <ي الج�Âة السورية الجلل حزب العمال الكردستاني لحاجة ونظرا

ة من القادة ¯�دف تأسيس األساسي إ§ى سوريا النواةأرسل سيس حزب الحياة الحرة الكردستاني، حيث <ي تأ ھاتبع

 .الكردستاني وحدات حماية الشعب ال�� عرفت فيما بعد باسم ،الوحدة الجديدة

 كردستان <ي يشر´وحدات حماية التابعة لأعاد حزب العمال الكردستاني نشر الوحدات السابقة  و<ي اآلونة نفسها

 املواجهات هناك.  عyى الج�Âة ال�Vكية <ي ظل احتدام ح�¨ يتمكن من دعم خطھ الدفاÀي تركيا،

 موت املقاتلWن املنتمWن لوحدات حماية شر´ي كردستان قد صنفت ضمن الئحة قتyىتقارير  نالحظ أن و<ي هذا الصدد

 قوات الدفاع الشع��. 
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ً
عدد الوفيات <ي صفوف  السبب الرئيس وراء ارتفاع عدد القتyى من الجانب اإليراني وتراجع فهمنال يمكن أن  وعموما

أو ربما كال  كVsة القوميWن اإليرانيWن قلة الوطنيWن السوريWن أم ن التأكد إذا كان السبب وراء ذلك، وال يمكالسوريWن

 السببWن. 

 yيالقامشمدينة <ي  وقعتأعمال الشغب ال�� عسكري إثر  قام حزب االتحاد الديمقراطي بتأسيس جناح قة<ي الحقي

 . عرف باسم وحدات حماية الشعب الكردستاني ،2004<ي سنة 
ً
عد إال ب <ي املقابل لم يظهر هذا الجناح العسكري فعليا

  ثم أعلن عن نفسھ تابعة لھأول وحدات رسمية ، حيث كون 2011ة ن<ي س االنتفاضة السورية
ً
يو ، <ي تموز/ يولرسميا

 44كردية. الغلبية ذات األ املناطق من عديد المن  السوري ، بعد أن انسحبت قوات النظام2012<ي سنة 

وجود أي تنسيق  تأنكر تقاللها عن أي جهة حزبية سورية، كما اس حماية الشعب الكردستاني عن وحداتوأعلنت 

قوة دفاع تمثل أ�ºا بحدات حماية الشعب و لطاملا أقرت ومن جهة أخرى  45حزب العمال الكردستاني.عسكري يربطها ب

و<ي خرى. أل ا، بغض النظر عن جنسي��م أو دي¿�م أو اختالفا¸�م سوريا يمنطقة اإلدارة الكردية <ي شما§أكراد وط©� لكل 

 46.�اعyى صل��ا بحزب االتحاد الديمقراطي من أجل تسهيل نشاطا¸ حماية الشعب وحداتحافظت  األثناء

   47وحدات حماية الشعب ترفع أعالم حزب االتحاد الديمقراطي عند نقاط التفتيش. لال تزا اآلنوإ§ى حد 

قنديل لد�Ýا جبل أن قيادات حزب العمال الكردستاني <ي  تزعم منظمة مجموعة األزمات الدولية و<ي الوقت ذاتھ

 حدات حماية الشعب<ي صفوف و  "القيادات البارزة أنات حماية الشعب. وأفادت املنظمة عyى وحدكاملة سيطرة 

ن يتكلم <ي تركيا، وم¿�م م قنديل وقاتلواجبل <ي تشكلت من مقاتyي حزب العمال الكردستاني السوريWن الذين تدربوا 

  48".اللغة ال�Vكية

  حسب تقاريربو 
ً
حماية الشعب ودخولها <ي العديد من وحدات  توسع مع مجموعة األزمات الدولية، فإنھ وتزامنا

، §ى سورياإ ن واألتراك التابعWن لحزب العمال الكردستانيتوافد املقاتلWن اإليرانيWواصل ظمات أخرى، تمناالشتباكات مع 

 
ً
 . داخل وحدات حماية الشعب يتقلدون مناصب قياديةما كانوا  وغالبا

 ياتر الدفاع الشع�� الكردستاني ووحدات حماية الشعب النظ<ي صفوف قوات  وااملقاتلWن الذين قتلبيانات وستؤكد 

 
ً
 حزب العمال الكردستاني.ل الخفية عبةللاوتكشف  ،ال�� ذكرت آنفا

 قناط<ي امل خاصة يحظى بدعم شع�� قوي وكان أسس حزب االتحاد الديمقراطي ج�Âة دفاع محلية ومجالس بلدية،  

انوا ذين كأن معظم السوريWن ال "قتل <ي املعركة"تظهر بيانات و . ن العرب، وحلب، وعفرين، والحسكةعWب املحيطة

 .)3رسم بياني عدد ( هذه املناطقينحدرون من  لقوات الدفاع الشع�� الكردستاني ينتمون 

باك إذ تجنب االشت خدمها حزب العمال الكردستاني؛س�Vاتيجية نفسها ال�� استحزب االتحاد الديمقراطي اال  واعتمد

 ب وقوات النظام طيلة الحرب. ، باستثناء بعض املواجهات بWن وحدات حماية الشعاألسد نظاممع قوات 

الحزب  خاصةو  ،األحزاب الكرديةبقية عyى الهيمنة كان الهدف األول لحزب االتحاد الديمقراطي هو  <ي الواقع

 املجلس الوط©� الكردي.  الديمقراطي الكردستاني املدعوم من قبل

، وإثر انسحاب قوات نظام األسد من املناطق الكردية، سارع حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات 2012يوليو <ي تموز/و

أن  ،2013 سنة أعلنت <ي تشرين الثاني/نوفم¦V الذي خلفھ النظام. و الفراغ األم©�  ءملإ§ى حماية الشعب الكردية 

الث تتألف من ثو  ،ذاتيالحكم بال يئة إدارية تتمتع�ي ه (كردستان الغربية)سوريا ياإلدارة الكردية <ي شما§ منطقة

 مناطق غVW متجاورة و�ي عفرين وعWن العرب والجزيرة.
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 ، الذي عاد لسوريانظام األسد لكل الخطوات الحاسمة ال�� اتخذها حزب االتحاد الديمقراطيأذعن  <ي الوقت ذاتھو

 ياإلدارة الكردية <ي شما§حكم الذاتي <ي منطقة ن ال، كما أعل2012 سنةعyى املناطق الكردية وسيطر  ،2011سنة 

 . 2013سنة  سوريا

تحاد بWن نظام األسد وحزب اال وجود اتفاق مبدئي ونوع من التعاون إ§ى ن بعض املراقبW أشار األثناءتلك و<ي 

� لن يكون <ي حاجة للدفاع عن املناطق الكرديةذلك أن النظام  ؛الديمقراطي ظام نسبة مهمة ر للنسيوف امّم  ا؛أو إدا̧ر

�ا املناطق <ي تلكالتوسع بسمح لحزب االتحاد الديمقراطي  من النفقات والقوى الدفاعية، <ي حWن  49.وإدا̧ر

لتقليل من حدة االنتقادات ال�� لاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكثVW من الجهود حزب االتحبذل كل من 

ويتمثل . WنرئيسيسببWن بذلك لا املنظمتWن قد قامتا تمن املرجح أن كلو بحزب العمال الكردستاني.  معالق�� عyى ترتبت

 لحفاظاأما السبب الثاني فيتمثل <ي الدو§ي واإلقليم�. رغب��ما <ي الحصول عyى الدعم  األول لهاتWن املنظمتWن <ي السبب

منطقة و  حماية الشعب وحداتالديمقراطي و حزب االتحاد من أجل استقطاب مزيد من الدعم ل ؛عyى الهوية السورية

 بسوريا، ياإلدارة الكردية <ي شما§
ً
 عن أنصار حزب العمال الكردستاني.  عيدا

 وكان حزب اال
ً
  حزب كردي سوري؛ تحاد الديمقراطي عادة ما يعرف نفسھ عyى أنھ حقا

ً
العمال  حزبألن صورة  نظرا

 . الكردستاني قد تضررت منذ التسعينات

العظم¨  يةالغالبدعم كسب ، وإ§ى ملقاتلWنعدد كبVW من اتجنيد إ§ى <ي حاجة الشعب وحدات حماية و<ي املقابل كانت 

 .ملسلحة األخرى <ي سورياعات ااجم¯�دف مقاومة ال ال�� تحت سيطرتھ؛ �Úßااألر جدون <ي من املتساكنWن الذين يو 
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 :فرص جديدة: تنظيم الدولة، وعoن العرب، وسنجار

و§ي خالل الحرب ع�Vاف دحصال عyى ا ، إذت حماية الشعب مكاسب مش�Vكةحقق حزب االتحاد الديمقراطي ووحدا

 .األهلية <ي سوريا

ش بما <ي ذلك الجي اس مع الجماعات املعارضة <ي سوريا،تصادمت وحدات حماية الشعب باألسوأثناء الحرب <ي سوريا 

 مع قوات النظام.  الوحداتتواجهت  . و<ي بعض األحيانالسوري الحر، وج�Âة النصرة، وتنظيم الدولة

 املعاقل التاريخية لحزبال�� تمثل وحدات حماية الشعب <ي عWن العرب، وحلب، وعفرين،  والجدير بالذكر أن انتشار 

 .لم تكن محض مصادفة ،العمال الكردستاني، ثم <ي محافظة الحسكة، قلب األرا�Úß الكردية

 ياإلدارة الكردية <ي شما§ نطقةمل الث مناطق تابعةت حماية الشعب <ي الدفاع عن ثوحدا نجحت عالوة عyى كل ذلك

 أصبح ونتيجة لذلك  50ومن شعبية حزب االتحاد الديمقراطي.شعبيتھ  ا زاد منمّم  <ي وجھ الهجمات امل��ايدة؛ سوريا

 ، ح�¨ من قبل هؤالء الذين ال ة ال�� تتكفل بحماية أكراد سورياالوحيد الروح كراد يعت¦Vون وحدات حماية الشعباأل

 51يوافقون حزب االتحاد الديمقراطي <ي برامجھ السياسية.

وحدات شن التنظيم هجمات مكثفة ضد ،2014يونيو ي العراق <ي حزيران/اجتياح تنظيم الدولة لشما§<ي أعقاب  

التابعة  "قتل <ي املعركة"<ي بداية شهر تموز/يوليو. نتيجة لذلك شهدت بيانات حماية الشعب <ي منطقة عWن العرب 

 
ً
  لوحدات حماية الشعب تغVWا

ً
را�Úß األ أولية عyى الرغم من أن تنظيم الدولة لم يطلق حي¿�ا إال غزوة عyى ، ملحوظا

 طلق سبتم¦V أ. و<ي أيلول/الواقعة حول عWن العرب
ً
  التنظيم هجوما

ً
 املنطقة. <ي شامال

مقاتyي وحدات ،أثبتت حصيلة 2014 سنة تموز/يوليو و  2013 سنة شهر تشرين األول/أكتوبر  و<ي الف�Vة املمتدة بWن

 اناتالبيتؤكد  غVW سوريWن، <ي حWنالقتyى كانوا باملئة فقط من بWن  3نسبة <ي املعارك أنحماية الشعب الذين قتلوا 

(رسم بياني عدد  من القتyى كانوا مجهو§ي الهوية باملئة 16 ، <ي حWن أن قرابةنسوريWباملئة من القتyى كانوا  80حو ن أن

7(. 

 ىمن قتyباملئة  16حون، أشارت البيانات إ§ى أن 2015 سنة ف¦Vاير وشباط/ 2014 سنة بWن تموز/يوليو املمتدة الف�Vة  <يو

عراقيWن وإيرانيWن، من القتyى كانوا باملئة  4 ، <ي حWن أن قرابة<ي تركياقد ولدوا  املنتمWن لوحدات حماية الشعب املعارك

قتyى الباملئة من  15 األثناء وضحت البيانات أن قرابة تلك <يو .ئةبامل 65 حو ن بلغت نسبة قتyى املعارك السوريWن ماك

 .)8(رسم بياني عدد لم يتم التعرف عل±�م

  2014 سنة سبتم¦V كان شهر أيلول/
ً
  مهما

ً
  حزبالنشر  إذ ؛<ي تاريخ حزب العمال الكردستاني جدا

ً
مقاتل  400 حو ن علنا

 25وحدات حماية الشعب.  لدعم قنديلمن جبل  قدموا <ي عWن العرب،

بت ال�� طال ،ملساندة وحدات حماية الشعب بل املئات قد اجتازوا الحدود األكرادومن املرجح أن العشرات من ال�VكيWن 

 53 لها يد العون. واكل األكراد بأن يمد

اع الدف قوات  أن، إال مئات من املقاتلWن بشكل واضح إ§ى عWن العربن إرسال حزب العمال الكردستاني عyى الرغم مو 

ماية وحدات حتبنت علن عن قتيل واحد <ي املعارك ال�� دارت <ي عWن العرب، <ي املقابل تلم  الشع�� الكردستاني

 <ي تلك املنطقة.كل من قتلوا الشعب 

 حو ن أنإال  ،أيلول/سبتم¦V إ§ى حدود شهر  مقاتلWن إ§ى سورياعالوة عyى ذلك لم يقر حزب العمال الكردستاني بإرسالھ  

س. وتشVW هذه أغسطاملمتدة بWن شهري تموز/يوليو وآب/ئة من القتyى غVW السوريWن <ي املعارك سقطوا <ي الف�Vة بامل 20
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تحاد <ي حWن يصر حزب االقبل حصار عWن العرب،  قد قام بنشر مقاتلWن غVW سوريWن <ي سورياالحزب  املعطيات إ§ى أن

 إنكار هذه الحقيقة. الديمقراطي عyى 

حزب بتھ القوية احجب دوره خارج تركيا، وعالقل هدجه ى األدلة تثبت أنحزب العمال الكردستاني كان يبذل قصار  هذه

  االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب.

ة. محاولتھ إخفاء هذه الحقيقو  ،تدخل حزب العمال الكردستاني <ي سوريا لأديغ�Wايعكس نشاط أرزو  و<ي السياق ذاتھ

 54قوات الدفاع الشع�� الكردستاني. �ي مقاتلة تابعة ليفان أماد،  ل�� تعرف باسمها الحركيأديغ�Wال، ا

كمقاتلة ضمن بيانات قتyى املعارك وقد صنفت  .2014/أغسطس سنة وتوفيت <ي آبولدت أديغ�Wال <ي ديار بكر ب�Vكيا 

  من وحدات حماية الشعب.
ً
ديار بكر <ي ¯�ذه الوحدات <ي قاتلة الشعب فقد التحقت املحماية إلعالن وحدات  وطبقا

و§ى أل  النواةبصفة رسمية وتشكيلھ  تحاد الديمقراطي لسوريامن عودة االأشهر عديدة قبل وذلك ، /ف¦Vايرشباط 17

 .لوحدات حماية الشعب الكردستاني

 صورة لها بكر  وسائل اإلعالم املحلية لديار و<ي هذا اإلطار نشرت
ً
�ا  لتتطابق تماما وج لها. وظهرت ال�� رُ مع قصة م̧و

ومن  .واتقنفس الالن وراية لمرفقة بصورة ألوج ،شع�� الكردستانيلقوات الدفاع ال بذلةمرتدية أديغ�Wال <ي الصورة 

الت وحدات حماية الشعب الكردستاني أو وحدات حماية ذفت للنظر أن البذلة ال�� كانت تلبسها ال تشبھ <ي �Úòء بالال 

 يمنطقة اإلدارة الكردية <ي شما§بعيدة كل البعد عن رايات  انت الراية ال�� تحملهااملرأة، و<ي الوقت نفسھ ك

 ووحدات حماية الشعب.سوريا

كاتب د مو وجمن عدم بالرغم  ،ال�Vكية من املدنالوحيدة ال�� التحقت   ماد ليست املقاتلةأيفان وتجدر اإلشارة إ§ى أن 

 من بعث وحداتسنوات قبل   إلحاقها أو أي مكاتب تم ،آنذاك تركيا<ي معروفة لوحدات حماية الشعب و   تابعةانتداب 

 . حماية الشعب الكردستاني

وحدات ل قتyى املعارك التابعة لوحدات حماية الشعب أنھ تم ضم مقاتل سوريبيانات فقد كشفت  وعالوة عyى كل ذلك

حزب  وذلك ح�¨ قبل تأسيس ،1995¯�ذه الوحدات <ي سنة  آخر مقاتل  ألحق ، <ي حWن 1994حماية الشعب <ي سنة 

 55 تحاد الديمقراطي.اال

قبل عودة   ة الشعب الكرديانضمام السوريWن واألكراد األتراك لوحدات حمايي¦Vر ليس هناك أي سبب  و<ي الواقع

ستاني <ي ذلك ز رسم� لوحدات حماية الشعب الكرداجهنھ لم يتم تأسيس لسوريا؛ إذ إ  حزب االتحاد الديمقراطي

 . لاللتحاق بھ الوقت

ديغ�Wال، قد عyى غرار أاملقاتلWن لسيناريو املتبع <ي مثل هذه الوضعيات يتمثل <ي أن لفإن التفسVW املحتمل  من ثمو 

ت راية حإرسالهم من قبل القيادة <ي جبل قنديل للقتال ت تم ثم ،<ي البداية الدفاع الشع�� الكردستاني التحقوا بقوات

 . داخل سوريااملتمركزة  تانيوحدات حماية الشعب الكردس
ً
  وانطالقا

ً
  من هذه املعطيات، يبدو أن هناك خرقا

ً
 واضحا

عن حزب العمال  مقراطي ووحدات حماية الشعب الكردستانيتحاد الديلحزبي اال  املزعومة  ملبدأ االستقاللية

              .الكردستاني

 
ً
 فاع الشع�� الكردستاني ووحدات حماية شر´ي كردستان،لعالقة بWن قوات الدعن طبيعة ا وعyى غرار ما ذكر سابقا

 
ً
Ãي يالعمليات <ي سوريا تخضع لتقسيم اس�Vاتا يوóي أن مّم  ؛يموت املقاتلون عyى الجانب الخطأ من الحدود ما نادرا

 . حسب مقتضيات املنطقةب
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 دفاع الشع�� الكردستاني <يلقوات التابع لم يتم ذكر مصرع أي مقاتل  اسوري<ي الحرب األهلية  و<ي أعقاب اندالع

ال إلوحدات حماية الشعب الكردي <ي العراق،  لم يرد <ي تقارير حصيلة املقاتلWن التابعWن نفسھ لوقتاسوريا. و<ي 

  21نحو مقتل
ً
 . من جملة ما يقارب ألف مقاتل تحت راية هذه الوحدات مقاتال

 <ي ج�ÂتWن لاتقفية و<ي بيانات قتyى املعارك، بأ�ºا ت<ي تقارير صحوحدات حماية الشعب الكردي  أقرت و<ي هذا الصدد

لحدود، التحديد <ي الجانب الشما§ي للجبل، عyى مقربة من بالقرب من جبل سنجار وبا إحداهما ؛<ي العراق مختلفتWن

 وصلاتجاه املمتصلة بالطريق السريع <ي ربيعة، و�ي منطقة حدودية رسمية و  األخرى قرب قريةالج�Âة قع حWن ت <ي

 56بالقرب من سنجار. و 

 
ً
خارج  <ي معارك مقاتyي وحدات حماية الشعب الكردستاني تورط املعلومات الوحيدة ال�� تدل عyى �ي كل ما ذكر سابقا

متدة <ي املنطقة املمدينة سنجار و  تنظيم الدولة استثنائية ارتبطت باألساس بمحاصرةوال�� وقعت <ي ظروف  ،سوريا

 الحدود السورية. اتجاه

قوات الدفاع الشع��   تعاو�ºا ومشارك��ا <ي القتال مع عت وحدات حماية الشعب الكردستانياد ن جهة أخرى وم

�� الشع  وقوات الدفاع وóي بأن وحدات حماية الشعب الكردستانيرغم أن املؤشرات ت الكردستاني بمنطقة سنجار، 

 ية محددة عyى امتداد الحدود الدولية. س�Vاتيجية عملية متصلة بمناطق عسكر عyى ا االكردستاني قد حافظت

اني الكردست �الشع�قوات الدفاع نجار أن مقاتyي معركة س لحيثياتت بعض الدراسات املعمقة أوضح و<ي الحقيقة

من وحدات حماية   نظرا�ôمأيام قليلة من إدراج قبل  وذلك ،جانب املقابل من جبل سنجارتم توثيقهم كموتى <ي ال

وجود ي بواملكاني يوó ©� فإن التقارب الزم قابل من جبل سنجار. ونتيجة لذلكوتى <ي الجانب املضمن قائمة امل الشعب

 عyى خلفية وحدة القيادة ، نشأوحدات حماية الشعبقوات الدفاع الشع�� الكردستاني و كل من بWن فعyي تعاون 

 تمركز بجبل قنديل. ألجهزة حزب العمال الكردستاني ال�� تتماسكة امل

 وعموم
ً
  ا

ُ
 ،وحدات حماية الشعب وقوات الدفاع الشع�� الكردستاني  عمليا¸�ما بالقرب من جبل سنجارمن  جري كلت

دات ظلت هذه الوح األثناء تلك و<يولكن <ي مواقع مختلفة من أجل الحفاظ عyى الحكم الذاتي التكتيكي للوحدات. 

 57.التعليمات واألوامر من القيادة املتمركزة <ي جبل قنديلتتلقى 

�Vتكز وحدات حماية الشعب حول مدينة ربيعة، <ي حWن ظلت تعمل قوات الدفاع الشع�� الكردستاني ف أما <ي العراق

 
ً
إ§ى أن وحدات حماية الشعب جاءت من القتyى وتشVW بيانات  58من مدين�� مخمور وكركوك العراقيتWن. كل<ي  أساسا

 قنديل. ني من جبل لدفاع الشع�� الكردستاالحسكة، <ي حWن جاءت قوات ا

 �ºا و<ي بعض، ح�¨ إوعyى الرغم من أن بعض التقارير اإلعالمية من سنجار <ي ذلك الوقت كانت غامضة وغVW دقيقة

، إال أن هذا التحليل قائم األحيان كانت ال تستطيع التفريق بWن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب

 59.باألساس عyى عدة مرجعيات موثوقة

ر الحصار املفروض عyى عWن العرب وسنجار، والحرب الدولية ال�� تقودها الواليات املتحدة  <ي الواقعو
ّ
يكية األمر وف

  ،ضد تنظيم الدولة، إ§ى جانب الحرب األهلية <ي سوريا
ً
 حزب العمال الكردستاني.جديدة بالنسبة ل فرصا

لة، من خالل وحدات حماية الشعب <ي سوريا وقوات إن النجاح الذي حّققھ حزب العمال الكردستاني ضد تنظيم الدو 

عجز ، ملقابل<ي االدفاع الشع�� الكردستاني <ي العراق، قد جعلھ يتفوق عyى منافسھ الحزب الديمقراطي الكردستاني.  
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 حزب العمال الكردستاني عن 
ً
ولم يتمكن من أن يحظى بشرعية  ،الحزب الديمقراطي الكردستاني عyى التفوق إقليميا

 لية مثلھ.دو 

 
ً
  <ي الحقيقة لم توفر الواليات املتحدة األمريكية فقط مطارا

ً
لوحدات حماية الشعب <ي عWن العرب، بل قدمت  قريبا

 
ً
 60 ، األسلحة والذخVWة.لهم، أيضا

 ،وعد حزب االتحاد الديمقراطي الواليات املتحدة بأن ال يعطي هذه األسلحة لحزب العمال الكردستاني و<ي هذا اإلطار 

 بأن ال يستخدمها ضد تركيا.  و 

<ي عWن  الكردستاني باملئة عyى األقل من الوفيات الناجمة عن معارك وحدات حماية الشعب 15أن  املثVW لالهتمامومن 

 61العرب كانوا من األكراد األتراك.

حدة ت الواليات املت<ي عWن العرب، قدم الكردستاني والجدير بالذكر أنھ بعد النجاح الذي حققتھ وحدات حماية الشعب

 62دة <ي محافظة الحسكة.و جو قوات التابعة لهذا التنظيم امللالدعم الجوي ل

دخلت الواليات املتحدة األمريكية مع حزب االتحاد الديمقراطي <ي "مفاوضات غVW مباشرة" من  قبل عملية عWن العرب

 ، <ي حWن 63خالل بعض الوسطاء
ً
 معھ. عقد اجتماعات رسمية  كانت ترفض دائما

  ريكيون أمعقد مسؤولون 2014و<ي تشرين األول/أكتوبر 
ً
  اجتماعا

ً
ألول مرة مع مسؤولWن من حزب االتحاد  رسميا

 64<ي العاصمة الفرنسية باريس ومدينة دهوك العراقية. ،الديمقراطي

  ،فرنسوا هوالند ،أجرى الرئيس الفرن�Úì 2015ة <ي ف¦Vاير/ شباط سنو
ً
اد لحزب االتح اركةالرئيسة املشمع  لقاء رسميا

وممثلWن آخرين عن حزب االتحاد  ،وقائدة وحدات حماية الشعب، نسرين عبدهللا ،عبد هللا ، آسيةالديمقراطي

 65الديمقراطي.

 من قبل مسؤو§ي ،تم استقبال ممثل حزب االتحاد الديمقراطي <ي االتحاد األوروبي، محمد سنام و<ي الوقت نفسھ

 رسمية لزيارة ب هللا عبد ةآسي جح أن تقومومن املر  66ارة الخارجية. وز 
ً
 67.واشنطن قريبا

جولتWن من محادثات <ي قاد بعثة دبلوماسية قد  ،صالح مسلم الديمقراطي، تحاداال حزبرئيس فإن  عالوة عyى ذلك

 <ي موسكو.  2015نيسان سنة <ي يناير/كانون الثاني وأبريل/ السوري حول الشأن السالم

مؤتمر السالم الثالث <ي سوريا الذي عقد <ي جنيف <ي إ§ى استدعاء حزب االتحاد الديمقراطي تم  باإلضافة إ§ى ذلك

 68. ؤتمرين األول والثاني، برعاية األمم املتحدة، عyى الرغم من أنھ رفض حضور امل2015سنة 

�Úêاف السياVى االع�yن هذا الحزب من الحصول ع
ّ
 ، باإلضافة إ§ىوعن طريق استخدام هذه املناورات السياسية تمك

 الدعم العسكري الدو§ي.

ة سياسة طبيعففي حWن لم تتغVW  ال�� يمارسها حزب العمال الكردستاني، االختباء عبةلتوضح هذه الحيثيات نجاح 

، ساهمت الدعاية الوهمية ال�� تدافع عن استقاللية حزب االتحاد حزب االتحاد الديمقراطي بعد عWن العرب

  .املنظمتWن عyى دعم املجتمع الدو§ي <ي معرك��ما ضد تنظيم الدولة ية الشعب <ي حصول كلتاي ووحدات حماالديمقراط

 قدمت الواليات املتحدة بشكل غVW مباشر مطار إذ  <ي العراق؛ نفسھ سيناريو تكرر ال و<ي هذا الصدد
ً
وات ملقاتyي ق ا

 سنجار.الدفاع الشع�� الكردستاني، ال�� كانت تحارب تنظيم الدولة أثناء حصار 
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 وبشكللبت وحدات حماية الشعب اط ،مباشركان الدعم الجوي لقوات الدفاع الشع�� الكردستاني غVW و<ي حWن 

 69الدعم الجوي. بمباشر 

دة وات الدفاع الشع�� الكردستاني <ي عق مع ممثyي كيةاجتمع مسؤولون <ي الجيش واملخابرات األمري و<ي تلك األثناء

 70جتماعات "غVW رسمية".مناسبات <ي العراق لعقد ا
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 :اG)اتمة

تyى قحزب العمال الكردستاني، تظهر بيانات للفروع اإلقليمية ل ھ ال يخفى عyى أحد الحيثيات التاريخية<ي حWن أن

 أن هذا الحزب يشهد تحوالت ديمغرافية كبVWة <ي السنوات األخVWة. املعارك 

عديد من الوحدات من جذب  تمكن فقد ب عyى مّر التاريخ،هذا الحز وعyى الرغم من التجاهل الكبVW الذي واجهھ 

 من أجل محاربة الدولة ال�Vكية وزعزعة أم¿�ا. ؛الشقيقة األخرى، مثل قوات الدفاع الشع�� الكردستاني

 وتضخم قدرا¸�ا، الشعب وحدات حماية مWن إ§ى املنضأعداد <ي النمو األخVW أضفى  <ي هذا السياقو
ً
داقية من املص مزيدا

 انھ سيوجھي من املرجح الذز قوة حزب العمال الكردستاني، ستعز أن هذه الوحدات  عتقدمخاوف تركيا ال�� ت عyى

 .<ي وقت الحق نحو تركيا مدافعھ

، قّدم فرصة إضافية لحزب العمال الكردستاني ،2012سنة <ي اتفاق وقف إطالق النار الذي أبرم وتجدر اإلشارة إ§ى أن 

 الخالية من أي ضغط عسكري تركي. الج�Âة السورية لھ بال�Vك�W عyى سمحإذ 

 الذي يدور بWن الوحدات العسكرية التابعة لقواتستوى العا§ي من التنسيق العسكري توضح بيانات قتyى املعارك املو 

املستوى العا§ي من التنظيم  عن الكردستاني، وحزب الحياة الحرة، ووحدات حماية الشعب. كما تكشف �الدفاع الشع�

Wن هذه الوحدات من دون أن تكون هناك وحدة قيادة رئيسية.ب 

 من حزب الحياة الحرة وحزب االتحاد الديمقراطي جزء يمثل كل
ً
 يمكن وال  ،ال يتجزأ من حزب العمال الكردستاني ا

 ن لھ. مجرد فرعW اعتبارهما

العديد من  دستاني للحصول عyىحزب العمال الكر  لجهود ال�� يبذلهاا <ي هذه األثناء تثبت بيانات قتyى املعاركو

  ورغبتھ الشديدة <ي  ،وعyى الشرعية الدوليةاالمتيازات 
ً
  أن يكون عنصرا

ً
سياسية العبة للا<ي  فاعال

 .�Vاتيجيةاالس

وضها ضد خVاتيÃي <ي املعركة الدولية ال�� تدفع اليأس الواليات املتحدة األمريكية إ§ى البحث عن شريك اس� و<ي الواقع

حزب العمال تتجسد <ي  ةخطVW منظمة تعاون مع لإ§ى ا ا دفعھمّم  ؛ة اإلرهابي، عyى غرار نظام األسدتنظيم الدول

 الكردستاني.

سعت و  ،بحزب الحياة الحرة ككيان يعمل تحت سيطرة حزب العمال الكردستانياألمريكية تع�Vف الواليات املتحدة و 

زب عyى أن حالواليات املتحدة األمريكية تصر  املقابل. <ي هذه السنوات إ§ى فرض العديد من العقوبات عليھ طيلة

ولذلك لم تتوان، خالل العديد من املناسبات، عن تقديم الدعم  ف عن هذين التنظيمWن.االتحاد الديمقراطي يختل

 العسكري لھ.

 ، <ي الواقع
ً
تدافع س §ى م�¨وإ ،تدرك الواليات املتحدة الطبيعة الحقيقية لحزب االتحاد الديمقراطيس م�¨ ليس واضحا

عن شرعية هذا الحزب.  لكن ما هو واضح للجميع أن حزب العمال الكردستاني يشارك عن كثب <ي كل املعارك ال�� 

تدور <ي سوريا، وإذا كان القرار االس�VاتيÃي للتعاون مع حزب العمال الكردستاني هو <ي مصلحة الواليات املتحدة فهو 

  مع ذلكو  .قرار <ي يد صانÓي السياسات الدولية
ً
اد مع حزب االتح إذا كانت الواليات املتحدة تريد أن تتعاون عسكريا

حزب العمال الكردستاني، الذي لطاملا تدعم بذلك  �ºاأإذ  عل±�ا أن تدرك تبعات قرارا¸�ا؛الديمقراطي <ي سوريا، ف

  .منظمة إرهابيةصنفتھ عyى أنھ 
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 امل(8قات والرسوم البيانية:

  71وم البيانيةالرس -1 رقمامل(8ق 

 الوالدةم�ان حصيلة الوفيات ال�z جدت [\ صفوف قوات الدفاع الشع}z الكردستاKي حسب 

 
: الرابط ،، الشيعةقوات الدفاع الشع�� الكردستاني شهداء )(تركيةالش$داء" "بصمة  :: املصدر1الرسم البياKي 

http://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=111 

 ).2015يار/مايو أ 1(أطلع عليھ <ي  

 الوفاة م�ان لكردستاKي حسبKسبة الوفيات ال�z جدت [\ صفوف قوات الدفاع الشع}z ا

 
 الرابط: ،الشيعة) شهداء  قوات الدفاع الشع�� الكردستاني، (تركيةبصمة الش$داء" املصدر:  " -2الرسم البياKي 

tp://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemht

id=111  2015يار/مايو أ 1(أطلع عليھ <ي.( 
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 عدد املقاتلoن السورoYن [\ صفوف قوات الدفاع الشع}z الكردستاKي حسب مدينة الوالدة

 
الرابط:  ،الشيعةقوات الدفاع الشع�� الكردستاني،   شهداء )(تركيةداء" "بصمة الش$املصدر:  -3الرسم البياKي 

ut=category&task=category&id=3&Itemid=111http://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layo 

 ).2015يار/مايو أ 1(أطلع عليھ <ي 

  الوالدة: إيران مقابل سورYا م�ان Kسبة الوفيات ال�z جدت [\ صفوف  قوات الدفاع الشع}z الكردستاKي حسب

 
الشيعة، الرابط: تاني، قوات الدفاع الشع�� الكردس  شهداء )(تركية"بصمة الش$داء" املصدر:  -4الرسم البياKي 

http://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=111 

 ).2015يار/مايو أ 1طلع عليھ <ي (أ

إ¡£  2001الوالدة من سنة  م�ان إجما¡\ الوفيات ال�z جدت [\ صفوف قوات الدفاع الشع}z الكردستاKي حسب

2015 
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الشيعة، الرابط: قوات الدفاع الشع�� الكردستاني،   شهداء )(تركية"بصمة الش$داء" املصدر:  -5الرسم البياKي 

http://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=111 

 ).2015يار/مايو أ 1(أطلع عليھ <ي 

 
الشيعة، الرابط: قوات الدفاع الشع�� الكردستاني،   شهداء )(تركيةبصمة الش$داء" "املصدر:  -6اKي الرسم البي

com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=111http://www.hpgsehit.com/index.php?option= 

 ).2015ار/مايو أي 1(أطلع عليھ <ي 

 2013¥شرYن األول/أكتو¤ر  1الوالدة من  م�ان حصيلة الوفيات ال�z جدت [\ صفوف وحدات حماية الشعب حسب

  2014  حزYران/يونيو  30إ¡£ 
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الرابط:  <ي منطقة اإلدارة الكردية <ي شمال سوريا، اء" (عربي) وحدات حماية الشعب"الشهد املصدر: -7الرسم البياKي 

http://ypgrojava.com/ar/index.php/sport   2015ار/مايو أي 1(أطلع عليھ <ي.( 
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 17إ¡£  2014  تموز/يوليو  1م�ان الوالدة: من ت حماية الشعب حسب حصيلة الوفيات ال�z جدت [\ صفوف وحدا

 2015  شباط/ف¨§اير 

 
 الرابط:<ي منطقة اإلدارة الكردية <ي شمال سوريا،  : "الشهداء" (عربي) وحدات حماية الشعباملصدر -8الرسم البياKي 

http://ypgrojava.com/ar/index.php/sport   2015يار/مايو أ 1(أطلع عليھ <ي.( 
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 .خريطة حصيلة القتyى <ي املعارك ال�� خاض��ا قوات الدفاع الشع�� الكردستاني <ي إيران :9الرسم البياKي 

 + قتيل20الدوائر الك¦Vى: 

لشع�� الكردستاني، شيعة الرابط: "بصمة الشهداء" (تركية) شهداء  قوات الدفاع ا املصدر:

d=111http://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemi 

 ).2015يار/مايو أ 1(أطلع عليھ <ي 
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 تخطيط ال$ي�ل التنظي¬z العسكري 8Gزب العمال الكردستاKي -2امل(8ق 
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 عينة من إعالنات " قتل [\ املعركة"  -3امل(8ق 

 

  

: "بصمة الشهداء" (تركية) شهداء قوات الدفاع الشع�� الكردستاني الرابط املصدر:

http://www.hpgsehit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=111   

 ).2015ار/مايو أي 1(أطلع عليھ <ي 

 

 
 )2015نيسان/أبريل  16( <ي منطقة اإلدارة الكردية <ي شمال سوريا، انضم إ§ى قافلة الشهداء" (عربي) وحدات حماية الشعب" املصدر:

 ).2015ار/مايو أي 1(أطلع عليھ <ي   الرابط
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 ال$وامش: 

 .2016آذار سنة  4،  وتم قبولھ يوم 2015أيار /مايو سنة  27أستلم يوم  1

 .andrew.h.self@gmail.comلك�Vوني: درجة املاجستVW من جامعة جورج واشنطن األمريكية. ال¦Vيد اإلحائز عyى البكالوريوس و  2

 حائز عyى درجة املاجستVW من جامعة جورج واشنطن األمريكية.3

) 2009ن/أبريل نيسا 2"وزارة الخزانة تصنف حزب الحياة الحرة الكردستاني منظمة إرهابية" (بيان صحفي، وزارة الخزانة األمريكية،  4

تموز/ يوليو  10أطلع عليھ <ي ( releases/Pages/tg14.aspx-center/press-ttp://www.treasury.gov/press متاح عyى العنوان التا§ي:

2016  .( 

 "الواليات املتحدة تقول إن  5
ً
تشرين األول/ أكتوبر   21بموجب القانون األمريكي"، توداي زمان ( حزب االتحاد الديمقراطي ليس إرهابيا

2014.( 

الواليات <ي الواليات املتحدة األمريكية ( س�Vاتيجية والعملياتية والتكتيكية من تقرير مش�Vك: عقيدة القوات املسلحةالوحدة اال تعريف  6

 ) ص اكس.2013آذار/ مارس،   25املتحدة، وزارة الدفاع، 

 ."كانديل" هكذا يكتب اسم جبل القنديل <ي اللغة ال�Vكية 7

 كانون األول /ديسم¦V  4}، (23{ 4جيمس براندون، "تطور حزب العمال الكردستاني: وجوه جديدة، تحديات جديدة" مراقبة اإلرهاب  8

 ). متاح عyى العنوان التا§ي:2016

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=987&no_cache=1#.VUmQsWTF9rj  ) تموز/  10أطلع عليھ <ي

 ). 2016يوليو 

 10مؤسسة أبحاث السياسات االقتصادية ال�Vكية رجال املتحصنWن <ي الجبل؟"، (أرديم غVWكايناك و و�ºاد عyي أوزكان. "من هم هؤالء ال 9

 ).2012شباط /ف¦Vاير 

 ).2006عyي كمال أوزكان، أكراد تركيا: تحليل نظري لحزب العمال الكردستاني وعبد هللا أوجالن (روتلدج،  10
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  conference-iii-geneva-to-invited-officially-http://www.kurdishinfo.com/pydمتاح عyى الرابط التا§ي: 

   ).2016تموز/يوليو  10( أطلع عليھ <ي  

) 2014آب/أغسطس  15( 24كينتو، "الرفيق الغريب: الجماعات اإلرهابية، األكراد يوحدون فصائلهم لدحر تنظيم الدولة" فرنسليال جا 69

أطلع عليھ <ي  ( usa-turkey-iraq-group-terror-pkk-isis-kurds-/en/20140815http://www.france24.com . متاح عyى الرابط التا§ي :

)؛ توماس سيبVWت "اإلرهابيون األكراد <ي حزب العمال الكردستاني يحاربون تنظيم الدولة بمساعدة الواليات املتحدة" 2016تموز/يوليو  10

kurdish-http://www.thedailybeast.com/articles/2014/08/16/pkk-متاح عyى الرابط التا§ي:  )،2016أغسطس/أب  16ديyي بيست (

-us-with-terrorists-isis-fighting-are-terrorists )  2014تموز/يوليو  10<ي طلع عليھ.( 

جاكينتو، "الرفيق الغريب: "الجماعات اإلرهابية"، أم¦Vين زمان "الصراع مع تنظيم الدولة أعطى مشروعية عاملية لحزب العمال  70

http://www.al-متاح عyى الرابط التا§ي :  )،2014أيلول/سبتم¦V  16الكردستاني" املونيتور (

legitimacy.html#-pkkglobal-isis-us-syria-iraq-kurdistan-monitor.com/pulse/originals/2014/09/turkey  10(أطلع عليھ <ي 

� حزب العمال الكردستاني لدحر تنظيم ûالد "املستشارون األمريكيون يشتبھ <ي تعاملهم مع إرهاب)؛ جي�Úì روزينف2016تموز/يوليو 

( es/2015/04/10/ushttp://www.thedailybeast.com/articl- متاح عyى الرابط التا§ي:  )،2015نيسان/أبريل  10الدولة" ديyي بيست (

 ). 2016تموز/يوليو  10أطلع عليھ <ي 
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 ف$رس املراجع واملصادر

أكتوبر/ ،  16( ماكالت�Úé، "تحوالت السياسة األمريكية، الواليات املتحدة تفتح محادثات مباشرة مع األكراد"  روي غيتمان، عالم هانا 

2014.( 

 ).2014 ،بالغريف ماكميالنوالهوية <ي الشرق األوسط ( هارييت ألسوب، أكراد سوريا، األحزاب السياسية

 ).2006يونيو / حزيران  15) (12( 4جيمس براندون، " ال��ديد الكردي االيراني: حزب الحياة الحرة الكردستاني" مراقبة اإلرهاب

 .)2007ف¦Vاير/ 21) (3( 5" مراقبة اإلرهاب اسوريندون، "حزب العمال الكردستاني وأكراد جيمس برا

 ). 2012كانون األول/ديسم¦V  12، يةدراسات الحربالمعهد وحزب االتحاد الديموقراطي" ( افز، "أكراد سوريايجون ك

 8.،151، تقرير الشرق األوسط رقم  مجموعة األزمات الدوليةحزب االتحاد الديمقراطي <ي سوريا" (لغVW مستقر هروب ايكاروس؟ ظهور "

 ).2014آيار/مايو 

 ).2014كانون الثاني/ سبتم¦V  1( ناشيونال إن�Vستادي ، "حزب العمال الكردستاني يتموقع <ي شمال العراق" ستيفن فرانز غ

 ).2012تشرين األول/أكتوبر  12( فايسداني غولد، "تعرف عyى وحدات حماية الشعب؛ امليليشيا ال�� ال تنتظر الدعم من أي شخص كان" 

 ).2009، تشرين الثاني/نوفم¦V هيومن رايتس ووتشالثقافية لألكراد <ي سوريا" : قمع الحقوق السياسية و دينايل مجموعة"

 10 ،مؤسسة أبحاث السياسات االقتصادية ال�Vكيةأرديم غVWكايناك و�ºاد عyي أوزكان  "من هم هؤالء الرجال املتحصنWن <ي الجبل؟"، (

 ).2012شباط/ف¦Vاير 

 ).2014أيلول/سبتم¦V 21( وكالة األنباء األمريكية، أسوشيتد برس ا لدحر تنظيم الدولة "ضياء حديد "األكراد <ي تركيا يتوجهون ا§ى سوري

 ).2014تشرين األول/أكتوبر  7( فورين بولي�Úìجايك هيس، "محادثات واشنطن السرية مع " اإلرهابيWن" األكراد <ي سوريا"  

  أشغايت ببليشينغاقة والعداوة" رايموند هينبوش وأوزليم تيور، "العالقات السورية ال�Vكية بWن الصد

 ).2014تشرين األول/أكتوبر 29(دير شبيغل وآخرون، "التوافق الجديد، األكراد يتصدون بمفردهم إلرهاب تنظيم الدولة"  رالف هوب

 ).2014سطس آب/أغ 15( 24فرنسليال جاكينتو، "الرفيق الغريب: الجماعات اإلرهابية، األكراد يوحدون فصائلهم لدحر تنظيم الدولة" 

 ).2013أذار/مارس 25: عقيدة القوات املسلحة <ي الواليات املتحدة األمريكية (الواليات املتحدة وزارة الدفاع، 1املنشور املش�Vك 

 ).2014أيلول/سبتم¦V  26( الغاردياندفاع عن كوباني" لل: األكراد <ي تركيا يسارعون كونستانز ليتش، "صراعهم هو صراعنا

 ).2014تشرين األول/أكتوبر  20( الغارديان، "الواليات املتحدة تمد املقاتلWن األكراد <ي كوباني بالذخائر واألسلحة"  كونستانز ليتش

 ).2005ديفيد ماكدويل، التاريخ الحديث لألكراد (أي بي توريس وشركائھ، 

 ).2006، روتلدجالن (عyي كمال أوزكان، أكراد تركيا: تحليل نظري لحزب العمال الكردستاني وعبد هللا أوج

كانون  08(حرييت ديyي نيوز فVWدا أوزير، حزب االتحاد الديمقراطي يتعهد للواليات املتحدة بأن ال يمد حزب العمال الكردستاني باألسلحة"  

 V¦2014األول/ديسم.( 

دراسات <ي لجماعات الكردية". اتحاد اسليمان أوزرينا وآخرون، من يجندون؟ ما�ي مواصفات التجنيد <ي حزب العمال الكردستاني/ 

 ).2014أذار/مارس  11) (4( 37 الصراعات واإلرهاب

 ).2015أذار/مارس  4( روي�Vزقوده الواليات املتحدة". تتوطيد التعاون مع التحالف الذي ليطمحون  اتوم بVWي "أكراد سوري

آب/أغسطس  11(تصدوا وبقوة لتنظيم الدولة" ماكالت�Úé ( كانت الهجمات األمريكية ذات فاعلية، لكن األكراد <ي سورياميتشل بروثVWو، 

2014.( 

 ).2015نيسان/أبريل  28"وأخVWا أستدÀي حزب االتحاد الديمقراطي ملؤتمر جنيف الثالث" أي أن أف نيوز (
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 10يست (ة" ديyي بجي�Úì روزينفالد "املستشارون األمريكيون يشتبھ <ي تعاملهم مع إرهابي حزب العمال الكردستاني لدحر تنظيم الدول

 )،2015نيسان/أبريل 

ايس فوحدات حماية شر´ي كردستان". ، "<ي كل مكان حولنا نجد تنظيم الدولة: عyى الطريق <ي العراق صحبة املقاتلWن <ي  أريس روسينوس

 ).2014آب/أغسطس  16( نيوز 

تشرين األول/أكتوبر  23( ة لألكراد، " فاينانشيال تايمزالفوÚß¨ <ي سوريا والعراق تغذي الطموحات القومياريكا سولومون ودنيال دومباي، 

2014.( 

 ). 2013كانون الثاني/يناير  22، 136، تقرير الشرق األوسط رقم مجموعة األزمات الدولية( صراع داخل صراع"" "األكراد <ي سوريا: 

 ).2012تشرين األول/أكتوبر  16، للسالم الدو§يمؤسسة كارنيúي : املا�Úß املضطرب، واملستقبل املجهول" (اجل، "أكراد سورييجوردي ت

 ).2009،  روتلدججل، "االكراد السوريون: التاريخ، السياسة، واملجتمع" (يجوردي ت

 ).2012أيلول/سبتم¦V  11، 219، تقرير الشرق األوسط مجموعة األزمات الدولية"تركيا: حزب العمال الكردستاني و استيطان األكراد" (

 ).2014أيلول/سبتم¦V  21( توداي زمانم حزب العمال الكردستاني لكوباني" مع األكراد بسبب دعاشتباكات Vكية تدخل <ي "قوات األمن ال�

  


