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في  بة  المتشعّ األبعاد  على  الضوء  ط 
ِّ
يسل الكتيب  هذا     

طبيعة  تحديد  إىل  ق  التطرُّ خالل  من  الكردية،  القضية 
أجزاء  في  منة  والمهيّ ة  المتحكمّ الرئيسية  األحزاب 
بينها،  فيما  القائمة  العالقات  وطبيعة  المختلفة،  كردستان 
نقاط  وتحديد  والدويل،  اإلقليمي  النظامني  في  ومكانتها 
ر 

ّ
القوة والضعف فيها، وعن أبرز إنجازاتها وأخطائها، ومد توف

فيها،  المتشابكة  الخيوط  إدراك  بهدف  فيها.  االستقالل  فرص 
ها.

ّ
 لحل

ً
 لكشف عللها ومحاولة

ً
ومعرفة عقدها، سعيا
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 :المقابلة ملخص              

 

 ؟ كردستان إقليم حكومة طبيعة ما •

 الوطني واالتحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب ، رئيسيان سياسيان حزبان حكم ، 1991 عام منذ

 غير بشكل لكن مركزي، أنموذج وفق المنطقة الحزبان وحكم ."العراق كردستان إقليم" الكردستاني،

د  إقليم حكومة وضع جعلت التي العيوب من العديد األنموذج لهذا أن ثبت ، الوقت مرور مع . موحَّ

 شمال في كردستان إلقليم الذاتي بالحكم 2005 عام الصادر العراقي الدستور اعترف . أسوء كردستان

 داخل إقليم( اتحادية، دولة ضمن العراق كردستان طبيعة أصبحت ، اإلقليم حكومة تديره الذي البالد

 .العراقي للدستور وفقًا ،) العراق

 ؟والدولي اإلقليمي النظامين ضمن كوردستان إقليم مكانة ما •

 واإلرهاب داعش ضد 2014 منذ المتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالف في كوردستان إقليم يشارك

 .االتحادي العراقي الدستور في بها معترف فيدرالية دستورية منطقة كوردستان إقليم يعتبر إذ  .العالمي

 اقتصادية عالقات يطّور اإلقليم أنََّّ كما ، وحلفائها أمريكا مع استراتيجية عالقات كوردستان إقليم ولدى 

 .الجوار دول مع مستقرة شبه وسياسات

ًَّ يعتبر العراق في النظام أن من الرغم على ًَّ نظاما ًَّ كوردستان إقليم ويعد دستورياً، فيدراليا  إقليما

ًَّ  العراق، في الديمقراطية الفيدرالية التجربة نجاح تواجه تحديّات عدة هناك أن إال الدستور، هذا وفق فيدراليا

 الدستور بموجب عليها المتنازع والمناطق كركوك في األوضاع تطبيع بشأن 140 المادة تطبيق وأهمها

 . 140  المادة على االلتفاف وتحاول بالدستور تلتزم لم الحكومة لكن . العراقي

 ثم ، سوريا في آفا وروج العراق كردستان على الحرب وإعالنه 2014 عام داعش تنظيم ظهور إن

 الموظفين رواتب قطع خالل من ، كردستان إقليم على خانق اقتصادي حصار فرض المالكي حكومة إعالن

 حول شعبي استفتاء إجراء على العراق أكراد أجبر ما النفط، واردات من اإلقليم مستحقات إرسال ووقف

 واجهت لكنها ، االستقالل لصالح ٪94  تصويت تم   وقد ، (2017 ) العراق في كردستان استقالل قضية

ًَّ ًَّ رفضا  استباقية كخطوة  .العراق كردستان استقالل إعالن عملية تأجيل إلى أدى ما وهذا وإقليمياً، عالميا

 تركي بدعم اإليراني الثوري والحرس العراقي الشعبي الحشد قوات أن كما األكراد، على القضاء بهدف

 نفسه السيناريو ووفق . كوردستان في الشعبي االستفتاء بعد كركوك احتلت بريطاني أمريكي أخضر وضوء

 منطقة المتطرفة اإلسالمية والفصائل التركي الجيش احتل  .سوريا في الكردي الكيان على القضاء بهدف

 عام في (العين رأس) كانيه وسري  )أبيض تل(سبي كري التركي الجيش احتل ثمَّّ    2018.  عام عفرين

 واألطفال النساء من معظمهم األكراد من األالف قتل تم التركية العسكرية العمليات هذه ونتيجة ، 2019

َّواالغتصاب الخطف إلى والنساء الفتيات من المئات تعرضت كما والشيوخ،

َّ

َّ
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 ؟ آفا روج حكومة حكم في ثقة الكردي المدني المجتمع لدى هل •

ًَّ المدني المجتمع دور يزال ال ، الواقع في  غير السياسي والنظام المستمرة الحرب بسبب ضعيفا

 دولي اعتراف على الحصول من آفا روج في السياسي النظام يتمكن لم  .جهات عدة من والمهدَّد مستقر

ًَّ  أي على الحصول من يتمكن لم كما ، داعش على العسكرية انتصاراته من الرغم على ودبلوماسياً، سياسيا

 اقتصادي دعم إلى وتحتاج شابة تجربة تعتبر الذاتية اإلدارة تجربة أن شك ال .بإدارته النظام من اعتراف

 على ، السياسي النظام في المدني المجتمع ثقة تضعف العوامل هذه كل .دولي إنساني و وسياسي وأمني

 .الذاتية اإلدارة تبذلها التي الكبيرة الجهود من الرغم

 العراق؟ كردستان إقليم حكومة في السياسية األنظمة طبيعة ما   •

 ، (البرلمان) الكردستاني الوطني المجلس قبل من 1992 عام في كردستان إقليم حكومة تشكلت

ًَّ منتخب برلمان أول وهو  جوي طيران حظر منطقة إنشاء بعد ، والعراق كردستان إقليم في ديمقراطيا

 . 1991 عام السابق العراقي النظام ضربات من األكراد لحماية

 كردستان؟ إقليم حكومة في القوة نقاط هي ما •

  :قوة مقّومات العراق شمال في كوردستان اقليم لحكومة

ًَّ وكذلك العراقيين قبل من به معترف ودستوري شرعي كيان كردستان إقليم حكومة  .دوليا

 العراقي الفيدرالي الدستور وفق الكردستانية، والطوائف الشعوب جميع كوردستان إقليم حكومة تمثل

 .واسعة ودبلوماسية سياسية وصالحيات السيادة كوردستان إقليم منح الذي

 .واقتصادية وثقافية واجتماعية مدنية مؤسسات كوردستان إقليم في يوجد

ب جيش ولديه عموماً، العراق في أمني جهاز أقوى لديه كوردستان إقليم  .غربية بأسلحة ومسلَّح مدرَّ

 المسيحية ذلك من ، بحقوقها األديان جميع تتمتع .ومرنة متنوعة دينية بثقافة كوردستان إقليم يتمتع

 .المنطقة حكومة من والمعنوي المادي الدعم وتتلقى ، واليزيدية والزرادشتية واليهودية

 .والثقافية المدنية الحقوق والتركمانية المسيحية األقليات كردستان إقليم حكومة منحت

 الزراعية والثروة النفط مجال في خاصة هائلة اقتصادية بقدرات كوردستان اقليم حكومة تتمتع

ًَّ برميل الف 160 نحو كوردستان تصدر حيث والحيوانية  .اإلقليم حساب في مدرجة وهي يوميا

 .منتخب ورئيس وزراء ورئيس ائتالفية حكومة وله ، به خاصيَن ودستور برلمان كوردستان إلقليم

 والدول وأوروبا المتحدة الواليات مع قوية ودبلوماسية وسياسية اقتصادية عالقات كوردستان إلقليم

 .المجاورة الدول مع رسمية وتجارية اقتصادية عالقات وله ، العربية

 على وأوروبية أمريكية قواعد عدة وهناك الدستور، بموجب النقض بحق َّّ كوردستان إقليم حكومة تتمتع

 .أراضيها

 .اإلرهاب ضد الدولي التحالف في به موثوق استراتيجي شريك الحكومة
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ًَّ كردستان إقليم حكومة تمنح  المرأة حقوق لحماية الجادة الخطوات بعض اتخذت وقد الرأي لحرية هامشا

 .اإلنسان وحقوق

 .وتركيا وإيران سوريا أكراد بين شعبية حاضنة كردستان اقليم لحكومة

 مستقر؟ كردستان إقليم حكومة في السياسي النظام هل •

 العراق في العام بالوضع مقارنة كبير باستقرار يتسم العراق كردستان في السياسي النظام أن معلوم

 إقليم فإن دولية تقارير وبحسب .الداخلية والمؤسسات األمني المستويين على كبيرا انهيارا يشهد الذي

 كوردستان شعب وحماية الداخلي األمن حماية في نجح إذ واستخباراتي، أمني جهاز أقوى يمتلك كردستان

 اإلسالمية الدولة تنظيم هجمات إحباط من اإلقليم في األسايش قوات وتمكنت . الخارجي اإلرهاب من

 دستوري كيان هو كردستان في الكونفدرالي الشبه الكيان .وأمنها كردستان استقرار ضد الشعبي والحشد

 .واألوروبية األمريكية اإلدارة قبل من مدعوم

 كردستان؟ إقليم حكومة حكم في ثقة الكردي المدني المجتمع لدى هل •

 على قائم سلطوي غير نظام إلى وبالتالي الديمقراطية من المزيد تحقيق إلى المجتمع أعضاء يسعى

 سيادة انعدام ضد المنظّمة االحتجاجات في السعي هذا يتجلى  .والمساءلة والشفافية والكفاءة القانون سيادة

  .المستويات أعلى على المستشري والفساد العقاب، من واإلفالت القانون،

 إال ، 2006 عام حتى كردستان حكمت التي المنفصلة الحزبية اإلدارات توحيد إعادة من الرغم على

 أسس على منقسمة تزال ال المالية والمؤسسات والشرطة البيشمركة ، األمنية لألجهزة الرئيسية المكونات إن

 لديهم الكردستاني الوطني واالتحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب من كل في المؤثرون القادة .حزبية

 يزعم الدولة، مؤسسات بإنشاء المتزايدة المجتمع مطالب مع هذا يتناقض  .بهم خاصة عسكرية شبه قوات

 .وطنية مؤسسات بناء يريدان أنهما الطرفين كال

 الخدمات وتقديم الموظفين أجور لدفع الفيدرالية الميزانية على تعتمد المنطقة تزال ال اقتصادياً،

 الحكومة امتنعت كردستان، إقليم خارج عليها المتنازع المناطق حول الخالفات بسبب لكن  .االجتماعية

 .االقليم ومستحقات الموظفين رواتب دفع عن 2014  عام بداية في ليةالفيدرا

ًَّ  من حزمة يقود الذي بارزاني مسرور السيد برئاسة الشابة القيادة إلى متجهة اآلمال كل حاليا

 .الفساد ضد منظمة حملة يقود كما ، واالدارية االقتصادية االصالحات

 ؟ الدولي النظام بقوى العراق أكراد أو سوريا أكراد يثق مدى أي إلى •

 العديد في األوروبية والمعايير القيم من كبيراًَّ جزءاًَّ العراق وأكراد سوريا أكراد يتبنى ، الواقع في

 والزرادشتية واليهودية المسيحية) الدينية المعتقدات وحرية الرأي حرية احترام قضية مثل المجاالت، من

 الحرَّّ العالم أجل من قدموها التي التضحيات خالل من اإلنسان، وحقوق المرأة حقوق وحماية ،)واليزيدية

ًَّ  ضد خاضوها التي الحروب في الشهداء من اآلالف عشرات وقدَّموا العالمية، الديمقراطية القيم عن ودفاعا

 في واألمريكية الغربية المصالح األكراد يحمي الطريقة وبهذه المنطقة، في داعش بقيادة العالمي اإلرهاب

 .المنطقة
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 المقابلة

 

، هذين بي    والعالقات ، الكردستان العمال وحزب كردستان إقليم حكومة طبيعة - "  الكياني  

، هذين حكم وطبيعة    ومكانتهما الحزبي  
 
  ، والدول   اإلقليم   النظامي    ف

 
ا    الكردية الرغبة مدى عن وأخي 

 
 ف

 ."مستقلة دولة عىل الحصول

 

 واالتحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب ، رئيسيان سياسيان حزبان حكم ، 1991 عام منذ -

 بشكل لكن مركزي، أنموذج وفق المنطقة الحزبان وحكم ."العراق كردستان إقليم" ، الكردستاني الوطني

د غير  إقليم حكومة وضع جعلت التي العيوب من العديد األنموذج لهذا أن ثبت ، الوقت مرور مع . موحَّ

 . أسوء كردستان

 الذي البالد شمال في كردستان إلقليم الذاتي بالحكم 2005 عام الصادر العراقي الدستور اعترف

 وفقًا ، العراق داخل )إقليم( اتحادية، دولة ضمن العراق كردستان طبيعة أصبحت ، اإلقليم حكومة تديره

 .العراقي للدستور

حة جماعة هو (PKK) الكردستاني العمال حزب
َّ
   نشأت يسارية كردية مسل

 
 بقيادة السبعينيات ف

   أوجالن عبدهللا السيد
 
كيا الشمالية كردستان ف  بي    ما مزي    ج ه   أيديولوجيا لها انفصالية حركة كانت  .بير

اكية، والثورة الكردية القومية اكية دولة إقامة إل سعت االشير    اشير
 
 المحكمة أصدرت  .كردستان شمال ف

كية العسكرية   الير
 
   العمال حزب زعيم الناوج عبدهللا بحق

ًَّ 2002عام الكردستان   المؤبد بالسجن حكما

 هللا عبد بشعار الحزب تمسك لذلك ، المحاكمة في النظر بإعادة األوروبية المحكمة قرار أنقرة ورفضت

  .تركيا في الشعوب وأخّوة الديمقراطية األمة أجل من بالنضال ومشروعه، أوجالن

 الكردستاني الديمقراطي والحزب الكردستاني العمال حزب بين والسياسية الفكرية الخالفات اشتدت

 قنديل جبال استخدمت حيث الحزبين، بين شرسة حرب اندالع إلى أّدى مما ، 1992- 1993 عامي في

 الوضع أصبح ثم .  1994-1995 في الطرفين بين الحرب نطاق وتوسع البيشمركة، مواقع ضد كمنطلق

   االتحاد أعلن عندما خطورة أكي  
   الوطن 

   الديمقراط   الحزب عىل الحرب الكردستان 
   الكردستان 

 
 1996 ف

 الديمقراطي والحزب الكردستاني الوطني االتحاد الحزبان  تصالح واشنطن بمساعدة ولكن ، 1995-

ًَّ يحكمون الحين ذلك ومنذ استراتيجية، شراكة اتفاقية ووقّعا واشنطن في 1998 عام في الكردستاني  معا

 والحزب الكردستاني العمال حزب بين الخالفات لكن .والطالباني البارزاني بقيادة واحدة كردية حكومة

 .آلخر حين من الجانبين بين متفرقة اشتباكات تحدث إذ ، مفتوحة ظلت الكردستاني الديمقراطي

 

   العمال وحزب كوردستان إقليم مكانة  -
 .والدول   اإلقليم   النظامي    ضمن الكردستان 

 داعش ضد 2014 منذ المتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالف في كوردستان إقليم يشارك

 العراقي الدستور في بها معترف فيدرالية دستورية منطقة كوردستان إقليم يعتبر إذ  .العالمي واإلرهاب



6 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية 

 عالقات يطّور اإلقليم أنََّّ كما ، وحلفائها أمريكا مع استراتيجية عالقات كوردستان إقليم ولدى     .االتحادي

 غي   فهو ، (PKK) التركي الكردستاني العمال حزب أما  .الجوار دول مع مستقرة شبه وسياسات اقتصادية

، فيه مرغوب
 
 واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات قبل من إرهابية منظمة أنه عىل تصنيفه تم عالميا

،   يعكس وهذا األورون  
 
كيا القوية المصالح أيضا   إل باإلضافة ، الغرب مع لير

 
   عضو تركيا أن

 
 .الناتو ف

 .العثمانية الدولة نهاية

 في يتحقق، أن بهم خاص وطن على الحصول في األكراد حلم كاد ، األولى العالمية الحرب في

 .الموصل وفي األناضول شرق

 البريطانية االستراتيجية نتيجة وإيران تركيا إلى وضمتها الكردية األراضي "لوزان" معاهدة قسَّمت

 .البلشفي التهديد الحتواء

 فبعد - يضطهدهم كان الذي - حسين صدام بنظام ألحقت التي الهزيمة األكراد استغل ، العراق في

ًَّ وأقاموا 1991 عام في ضده انتفاضة شنّوا الكويت، من انسحابه ًَّ حكما  في منطقتهم في الواقع بحكم ذاتيا

ًَّ عليه الموافقة تمَّت والذي العراق، شمال  أنشأ الذي ، العراقي الدستور بموجب 2005 عام في رسميا

 .فيدرالية جمهورية

 محاربة في 2014 صيف منذ الرئيسية القوى إحدى الكردية الشعب حماية وحدات كانت سوريا، في

 .المتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالف من جوي بدعم ،)داعش(اإلسالمية الدولة تنظيم

 من داعش عناصر طرد في ، التحالف من بدعم ، الكردية القوات نجحت ، 2015 عام مطلع في

 .تركيا مع الحدود من القريبة (العرب عين) كوباني

 األول تشرين في تشكَّلت التي الديمقراطية سوريا لقوات األساسية الدعامة الكردية القوات تعد َّ

ًَّ تتلقّى القوات هذه  .عربي مقاتل 5000 و كردي مقاتل ألف 25 وتضم 2015  .واشنطن من دعما

 وتتالت سوريا، شرقي الرقة من اإلسالمية الدولة تنظيم طرد في الديمقراطية سوريا قوات نجحت

 آذار في الباغوز في األخير معقله تحرير وتمََّّ سوريا، في الفرات شرق مناطق بقية من داعش طرد عمليات

 تتلقََّ لم أنها إال ، بسوريا آفا روج في الكردية لإلدارة األمريكي واللوجستي العسكري الدعم ورغم ، 2019

 األمم جانب إلى وحلفائها األمريكية المتحدة الواليات قبل من ودستوري ودبلوماسي سياسي اعتراف أيََّّ

 ENKS بقيادة الكرديين المجلسين لتوحيد كبيرة جهوداًَّ المتحدة الواليات بذلت 2020 عام منذ ولكن ، المتحدة

 وما الطرفين، بين واالقتصادية والعسكرية اإلدارية الصالحيات توزيع أجل من الديمقراطي، االتحاد وحزب

 .المفاوضات تقدم يعيق الذي الخارجي التدخل رغم مستمرة المفاوضات تزال

 المجلسين على الضغط من قدر أقصى وتمارسان المفاوضات هذه على وباريس واشنطن تشرف

 في الكردية الذاتية باإلدارة الدولي االعتراف من نوع على الحصول شأنها من نهائية صيغة إلى للتوّصل

  .وسوري وإيراني تركي برفض المفاوضات هذه قوبلت  .سوريا

ًَّ الكردية البشمركة قوات تعد ، العراق في ًَّ حليفا  .الجهاديين ضد القتال في رئيسيا
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ًَّ يعتبر العراق في النظام أن من الرغم على ًَّ نظاما ًَّ كوردستان إقليم ويعد دستورياً، فيدراليا  إقليما

ًَّ  العراق، في الديمقراطية الفيدرالية التجربة نجاح تواجه تحديّات عدة هناك أن إال الدستور، هذا وفق فيدراليا

 الدستور بموجب عليها المتنازع والمناطق كركوك في األوضاع تطبيع بشأن 140 المادة تطبيق وأهمها

 . 140  المادة على االلتفاف وتحاول بالدستور تلتزم لم الحكومة لكن . العراقي

 سوريا في آفا وروج العراق كردستان على الحرب وإعالنه 2014 عام داعش تنظيم ظهور إن كما

 رواتب قطع خالل من ، كردستان إقليم على خانق اقتصادي حصار فرض المالكي حكومة إعالن ثم ،

 استفتاء إجراء على العراق أكراد أجبر ما النفط، واردات من اإلقليم مستحقات إرسال ووقف الموظفين

 لكنها ، االستقالل لصالح ٪94  تصويت تم   وقد ، (2017 ) العراق في كردستان استقالل قضية حول شعبي

ًَّ واجهت ًَّ رفضا  كخطوة  .العراق كردستان استقالل إعالن عملية تأجيل إلى أدى ما وهذا وإقليمياً، عالميا

 بدعم اإليراني الثوري والحرس العراقي الشعبي الحشد قوات أن كما األكراد، على القضاء بهدف استباقية

 ووفق . كوردستان في الشعبي االستفتاء بعد كركوك احتلت بريطاني أمريكي أخضر وضوء تركي

 اإلسالمية والفصائل التركي الجيش احتل  .سوريا في الكردي الكيان على القضاء بهدف نفسه السيناريو

 األطفال من معظمهم كردي ألف 20 من أكثر مقتل عن ذلك وأسفر ، 2018 عام عفرين منطقة المتطرفة

  وامرأة فتاة 1000 من أكثر اغتصاب وتم ، ديارهم من كردي مليون ربع وتهجير ، السن وكبار والنساء

 الفصائل هذه أمراء غرائز لبث كعبيد اإلسالمية الفصائل أسواق في بيعهن وتم سابقاً، خطفن قد كنََّ

 واألمريكيين الروس من أخضر وبضوء والمسؤولين، التركي الجيش من ومسمع مرأى على ومقاتليهم

 ، 2019 عام في (العين رأس) كانيه وسري  )أبيض تل(سبي كري التركي الجيش احتل ثمَّّ . والبريطانيين

ًَّ 3500 نحو قُتل لذلك ونتيجة  كردي ألف 300 من أكثر ونزح والشيوخ، واألطفال النساء من معظمهم كرديا

 .والخطف لالغتصاب تعرضت وامرأة فتاة 300 من وأكثر إقامتهم أماكن من

ي العمال حزب / كردستان إقليم لحكومة السياسية واألنظمة الحكم -  
 
ي الكردستان  

 
 العراق ف

 وسوريا

 ، (البرلمان) الكردستاني الوطني المجلس قبل من 1992 عام في كردستان إقليم حكومة تشكلت

ًَّ منتخب برلمان أول وهو  جوي طيران حظر منطقة إنشاء بعد ، والعراق كردستان إقليم في ديمقراطيا

 . 1991 عام السابق العراقي النظام ضربات من األكراد لحماية

 2019 يونيو في الوزراء مجلس رئاسة تولى الذي ، بارزاني سرورم السيد الحالية الحكومة يترأس

 من الكردستاني المجتمع تنّوع التحالف يعكس  .السياسية األحزاب من عدداًَّ تضم ائتالفية حكومة وهي ،

ًَّ يعيشون ممن وغيرهم وأكراد وتركمان وآشوريين كلدان  .وتسامح وئام في معا

 إلقليم الكردستاني الوطني المجلس يسنّها التي للقرارات التنفيذية السلطة هي كردستان إقليم حكومة

 ، الكردستاني الديمقراطي الحزب :هي الحكومي االئتالف في واألحزاب . (البرلمان( العراق كردستان

 الكردستاني، االشتراكي والحزب الجديد، الجيل وحزب التغيير، حزب و الكردستاني، الوطني واالتحاد

 اإلخوان وحزب ، اإلسالمية والجماعة الكردستاني، الشيوعي والحزب الكردستاني، اإلسالمي واالتحاد

 واألكراد الفيليين واألكراد واآلشوريين الكلدان من عدد الوزراء مجلس أعضاء بين ومن . التركماني



8 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية 

 الوطني االتحاد يديرها السليمانية في إدارة هناك كانت حيث ، إدارتان لإلقليم كان  .والتركمان اليزيديين

ًَّ ودهوك، (هولير) أربيل إدارة عن مسؤوالًَّ الكردستاني الديمقراطي الحزب كان بينما الكردستاني،  مع تماشيا

 الكردستاني الديمقراطي الحزب توصل فقد اإلقليم، في السياسية واألحزاب كوردستان شعب رغبات

 بتاريخ كوردستان إقليم حكومة إدارتي لتوحيد تاريخي اتفاق إلى الكوردستاني الوطني واالتحاد

21/1/2006. 

 وقيادة العراق كردستان أكراد مع وثيقة ووطنية وسياسية تاريخية عالقات سوريا ألكراد أن شك ال

 يسمى وكان سوريا كردستان في 1957 عام سوري كردي حزب أول تأسس  .الستينيات منذ الكردية الثورة

ًَّ انقسم الذي صبري وعثمان ظاظا الدين نور الدكتور برئاسة الكردي الديمقراطي الحزب  حزبين، إلى الحقا

 الكردية الثورة زعيم من بدعوة و 1965 . عام في الديمقراطي التقدمي والحزب الكردي اليسار حزب

ه البارزاني مصطفى  الكوردي الزعيم إشراف وتحت 1970 عام العراق كردستان إلى الحزبين قادة توجَّ

 قادة عودة وبعد . للحزبين المؤقتة للقيادة رئيسا ميرو دهام وانتخبا الحزبان اتحد البارزاني مصطفى الجنرال

 .تنظيمهما هيكلة إعادة الحزبين قادة أعلن ، سوريا كردستان إلى الحزبين

 والحزب الدين بدر صالح برئاسة الكردي اليسار حزب  :اسميهما عن الجديدان الحزبان أعلن

 الحزب اسم المؤقتة القيادة على وأطلق . درويش حميد المرحوم برئاسة الكردي التقدمي الديمقراطي

ًَّ البارتي يعتبر الحين ذلك ومنذ  .ميرو دهام برئاسة (بارتي) الكردي الديمقراطي ًَّ حليفا  للحزب استراتيجيا

ًَّ الكردي التقدمي الديمقراطي الحزب يعتبر و . العراق في الكردستاني الديمقراطي ًَّ حليفا  لالتحاد استراتيجيا

 ، ذلك ومع  .طالباني جالل الراحل الزعيم بقيادة 1975 عام دمشق في تأّسس الذي الكردستاني الوطني

 مع واجتماعية ووطنية سياسية عالقات على سوريا في الكردية الوطنية الديمقراطية الحركة حافظت

 1927-1932 في تشكلت التي خويبون حركة ذلك في بما ، تركيا في كردستان شمال في الكردية األحزاب

 ظهور حتى .تركيا في الكردية الحركة مع الكردية الحركة عالقات تطور استمر .كردستان استقالل بهدف

 في الكردية األحزاب رحبت البداية، في ، 1979 عام أوجالن هللا عبد برئاسة الكردستاني العمال حزب

 السوريين األكراد والنساء الرجال من اآلالف وانضم ،1984 عام حتى الكردستاني العمال بحزب سوريا

 وأصبح وتركيا كردستان جبال إلى ذهبوا ، التدريبات تلقيهم بعد  .لبنان في العسكرية الحزب معسكرات إلى

 من (PKK) الكردستاني العمال حزب استفاد  .سوريا أكراد بين شعبية حاضنة الكردستاني العمال لحزب

ية المادية الطاقة ، لألكراد والبشر اتيجية عالقات أقام كما السوريي    عام منذ السورية الحكومة مع قوية اسير

 المخابرات قبل من نيروبي في 1999 عام أوجالن هللا عبد السيد اعتقال بعد . هذا يومنا حتى 1984

 العمال حزب أسس التركية، للسلطات  وتسليمه الروسي، وبالتعاون واإلسرائيلية، والبريطانية األمريكية

ًَّ الكردستاني ًَّ حزبا ًَّ كرديا    (PYD)الديمقراطي االتحاد عليه أطلق ، للحزب كحليف سوريا
 
 2003 عام ف

 .مسلم صالح السيد برئاسة

ًَّ يعتبر الديمقراطي االتحاد حزب أن إال ًَّ حزبا ًَّ سياسيا  الكردستاني العمال حزب عن مستقالًَّ سوريا

وعه واعتماده وفلسفته أوجالن هللا عبد لفكر بتبنيه يقر   االتحاد حزب لكن ، (PKK) التركي    مشر
 
 األمة ف

ة و الديمقراطية  األمم   القوم   بالفكر يؤمن يساري حزب بأنه االتحاد حزب تعريف يمكن .الشعوب أخو 

  االتحاد حزب تعتي   المعارضة الكوردية األحزاب لكن ، اآلخر وقبول التعايش وثقافة
 
 منظمة من جزءا
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   العمال
   العمال حزب كوادر أن وتدع   الكردستان 

   الذاتية اإلدارة يحكمون الذين هم الكردستان 
 
 ف

   العمال حزب أن والمالحظ . سوريا كردستان
   نجح الكردستان 

 
   معه متحالفة أحزاب تشكيل ف

 
 كردستان ف

   والسيما ، العراق كردستان أجزاء بعض عىل بالسيطرة وبدأ العراق
 
   ف

 .وشنكال قنديل منطقنر

 سوريا في الكردي الوطني المجلس تشكَّل ،2011 عام في سوريا في الشعبية التظاهرات اندالع إثر

 إقليم حكومة رئيس ، البارزاني مسعود السيد برعاية ، بالعراق ، أربيل في ، 2011 األول تشرين 26 في

ًَّ تابعة كانت التي الكردية األحزاب دعمت البداية، في  .العراق كردستان  الكردية، الديمقراطية للجبهة سابقا

ًَّ عشر أحد ضمَّت والتي ًَّ حزبا ًَّ سياسيا ًَّ كرديا  جماعة - السوري الوطني المجلس إنشاء وجاء  .سوريا

 المجلس بين العالقات كانت  .األسد نظام لمعارضة كمظلة نفسه، الشهر في - المنفى في الرئيسية المعارضة

 الوطني للمجلس األسبق الرئيس رفض  .البداية منذ ةمضطرب الكردي الوطني والمجلس السوري الوطني

 بعد ما سوريا في الفيدرالية باعتماد الُكردي الوطني للمجلس األساسي الطلب ، غليون برهان ، السوري

ًَّ"ذلك معتبراًَّ ، األسد    المجلس عرض ،) 2011 ديسمبر( األول كانون في .  "وهما
اف السوري الوطن   االعير

 
 
   منفصلة عرقية كمجموعة باألكراد دستوريا

 
 إزالة" خالل من الكردية القضية وحل   ، الجديد الدستور ف

اف الضحايا، وتعويض الظلم دة سوريا داخل الكردية القومية بالحقوق واالعير   ، الموح 
 
  أرضا

 
 رغم ." وشعبا

   المجلس ورئيس غليون بي    المحادثات وصلت ، ذلك
ردي الوطن 

ُ
   والرئيس بشار الحكيم عبد الك

 البارزان 

  
 
   أربيل ف

 
   كانون ف

 .مسدود طريق إلى 2012 يناير / الثان 

 الميثاق" نشر بعد ذروته السوري الوطني والمجلس الُكردي الوطني المجلس بين التوتر بلغ

 التي الصياغة الوثيقة استبعدت إذ  .أبريل / نيسان مطلع في األخير "سوريا في الكردية المسألة :الوطني

 في سوريا أصدقاء الجتماع الختامي البيان مسودة في وردت والتي سوريا داخل الكردية باألّمة تعترف

 السوري، الوطني المجلس مع الوحدة محادثات من االنسحاب إلى الكردي الوطني بالمجلس دفع ما  .تونس

 المجلس خفّف ، ذلك رغم . السوري الوطني المجلس سياسات على المبرر غير بالتأثير تركيا واتهام

 على بالموافقة ووعد ، أبريل / نيسان أواخر في سوريا داخل السياسية بالالمركزية مطالبته الُكردي الوطني

 .أعماله جدول على المتبقية البنود قبول حال في السورية المعارضة أحزاب بقية مع مشترك سياسي برنامج

 الوطنية التنسيق هيئة ، اآلخر الرئيسي المعارضة ائتالف مع الكردي الوطني المجلس عالقات تكن لم 

 الكردية للقضية ديمقراطي حلَّّ" إلى يسعى للجنة األصلي الموقف وكان كثيراً، مختلفة الديمقراطي، للتغيير

 ."العربي العالم من يتجزأ ال جزء سوريا أن حقيقة مع يتعارض ال بحيث  السورية األراضي وحدة إطار في

 باستثناء (الديمقراطي للتغيير الوطني التنسيق لهيئة  التابعة الكردية األحزاب انسحبت 2012 شباط في

 خففت ، نيسان في .الكردي الوطني المجلس إلى األحزاب تلك وانضمت (الكردي الديمقراطي االتحاد حزب

 .المستقبل سوريا في "الالمركزية مبادئ" تطبيق ودعمت موقفها الديمقراطي للتغيير الوطنية التنسيق هيئة

دة كردية جبهة لتشكيل محاولة ، البارزاني مسعود السيد رعاها التي االتفاقات، هذه تمث ّل  موحَّ

 أن إال .الكردي الديمقراطي االتحاد وحزب الكردي الوطني المجلس بين السلطة لتقاسم حل َّّ إلى للتوصل

 سوريا، في األكراد المعارضين بعض على مداهمات شن الذي الديمقراطي، االتحاد لحزب األخير السلوك

ّر التصرفات هذه ومثل األرض، على مصاعب بعض إلى يشير  الفصيلين بين المستمرة التوترات يفس 

 .الرئيسيين الكرديين
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 .العراق كردستان إقليم وحكومة البارزاني الرئيس مع وثيق بشكل متحالف الكردي الوطني المجلس

 إلى ينظر الكردي الوطني المجلس أن إال ، تركيا مع جيدة بعالقات تتمتع األخيرة أن من الرغم وعلى 

 لمطلب الرضوخ عدم على إلجباره السوري الوطني المجلس على بالضغط ويتهمها بريبة التركية الحكومة

 إلى ذلك الكردي الوطني المجلس يعزو  .سوريا في الكردي الوطني المجلس إليه يدعو الذي الذاتي الحكم

 التي ، السورية المسلمين اإلخوان وجماعة تركيا في الحاكم والتنمية العدالة حزب بين الوثيقة العالقات

 .السوري الوطني المجلس على تهيّمن أنها يُعتقد والتي بشدة الفيدرالية تعارض

 تطوير إلى الغربية كردستان مجلس وكذلك الكردي الوطني المجلس يسعى ، الدولي المستوى على

 .األخرى الغربية والقوى األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات مع وثيقة عالقات

 

 الكردستاني؟ العمال وحزب كردستان إقليم حكومة في القوة نقاط هي ما •

  :قوة مقّومات العراق شمال في كوردستان اقليم لحكومة

ع   كيان كردستان إقليم حكومة -
ف ودستوري شر   وكذلك العراقيي    قبل من به معير

 
 .دوليا

 الفيدرالي الدستور وفق الكردستانية، والطوائف الشعوب جميع كوردستان إقليم حكومة تمثل

 .واسعة ودبلوماسية سياسية وصالحيات السيادة كوردستان إقليم منح الذي العراقي

 .واقتصادية وثقافية واجتماعية مدنية مؤسسات كوردستان إقليم في يوجد

ب جيش ولديه عموماً، العراق في أمني جهاز أقوى لديه كوردستان إقليم  .غربية بأسلحة ومسلَّح مدرَّ

 واليهودية المسيحية ذلك من ، بحقوقها األديان جميع تتمتع .ومرنة متنوعة دينية بثقافة كوردستان إقليم يتمتع

 .المنطقة حكومة من والمعنوي المادي الدعم وتتلقى ، واليزيدية والزرادشتية

 .والثقافية المدنية الحقوق والتركمانية المسيحية األقليات كردستان إقليم حكومة منحت

 الزراعية والثروة النفط مجال في خاصة هائلة اقتصادية بقدرات كوردستان اقليم حكومة تتمتع

ًَّ برميل الف 160 نحو كوردستان تصدر حيث والحيوانية  .اإلقليم حساب في مدرجة وهي يوميا

 .منتخب ورئيس وزراء ورئيس ائتالفية حكومة وله ، به خاصيَن ودستور برلمان كوردستان إلقليم

 والدول وأوروبا المتحدة الواليات مع قوية ودبلوماسية وسياسية اقتصادية عالقات كوردستان إلقليم

 .المجاورة الدول مع رسمية وتجارية اقتصادية عالقات وله ، العربية

 وأوروبية أمريكية قواعد عدة وهناك الدستور، بموجب النقض بحق َّّ كوردستان إقليم حكومة تتمتع

 .أراضيها على

 .اإلرهاب ضد الدولي التحالف في به موثوق استراتيجي شريك الحكومة

ًَّ كردستان إقليم حكومة تمنح  حقوق لحماية الجادة الخطوات بعض اتخذت وقد الرأي لحرية هامشا

 .اإلنسان وحقوق المرأة
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 .وتركيا وإيران سوريا أكراد بين شعبية حاضنة كردستان اقليم لحكومة

 

 :هي الكردستاني العمال حزب قوة نقاط

 .متماسكة وأيديولوجية وعسكرية سياسية منظمة هو الكردستاني العمال حزب إنَّّ

ًَّ دوراًَّ األنثوي الجنس فيها يلعب ، والرجال النساء من مدرب جيش المنظمة لهذه ًَّ مهما  سياسيا

ًَّ ًَّ وإداريا ًَّ وعسكريا  .المنظمة في ودبلوماسيا

 .رواتب تتقاضى وال الحزب مع طواعية الكردستاني العمال حزب كوادر جميع تعمل

 .والخارج الداخل في األكراد بين كبيرة بشعبية الحزب يتمتع

 األمة شعار تحت الذاتي الحكم واعتمد االستقالل، شعار عن وتخلّى استراتيجيته الحزب غيّر أن بعد

 وسوريا تركيا في الكورد غير من وطائفية قومية أقليات استقطاب استطاع الشعوب، وأخّوة الديمقراطية

 .أوروبا و والعراق

 توزع حيث عليها يسيطر التي األراضي ومن ، مؤيدوه يدفعها التي التبرعات على الحزب يعتمد

 .الثروة من كبيراًَّ قدراًَّ

 وأوروبا وتركيا كردستان من أجزاء في دبلوماسية ومراكز ومعاهد ومكاتب مؤسسات وللحزب

 .كردستان من وأجزاء أوروبا في وإعالمية فضائية قنوات لديه أن كما  .العربية والدول وأمريكا وروسيا

 .سنجار في 2014 عام في داعش تنظيم  البيشمركة جانب إلى الحزب حارب وقد

   الكردية السياسية األحزاب ه   ما - 
 
 سوريا؟ ف

 :هي سوريا كردستان في الرئيسية األحزاب

 مسلم صالح السيد برئاسة - الديمقراطي االتحاد حزب ـ 1

 المال سعود السيد برئاسة - الكردستاني الديمقراطي الحزب ـ 2

 موسى محمد السيد برئاسة سوريا في الكردي اليسار حزب ـ 3

 درويش الحميد عبد السيد برئاسة سوريا في الكردي التقدمي الديمقراطي الحزب ـ 4

  ميرو وليد .د السيد برئاسة - كردستان غرب - سوريا ، الكردستاني الديمقراطي الحزب ـ 5

 .جمعة مصطفى بقيادة واآلخر أوسو مصطفى بقيادة أحدهما ... بجناحيه الكردي آزادي حزبي 6-

 داود عمر بقيادة ... سوريا الكردستاني يكيتي حزب 7

 باقي شيخ جمال ---- السوري الكردي الديمقراطي الحزب 8

   الكردي الديمقراط   الوحدة حزب -9
 
 عىل   شيخ الدين مح   - سوريا ف
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 :التالية والمنظمات الجهات إلى باإلضافة

 الدكتور بقيادة األم الحزب عن مؤخرا انفصل .. سوريا في الكردي الديمقراطي الوحدة حزب 10

 عبده الحاج كاميران

   الكردي الديمقراط   الوحدة حزب -11
 
 عىل   حجار السيد بقيادة سوريا ف

 إبراهيم الدين نصر بقيادة .. البارتي .. سوريا في الكردي الديمقراطي الحزب 12

   الكردي الديمقراط   الحزب -13
 
   .سوريا ف

 اآلن وتقوده األم الحزب عن انشق الذي ... البارنر

 .المركزية اللجنة ، إبراهيم وخليل ، سينو وخالد ، حسي    كومان - جماعية قيادة

   الكردي الديمقراط   الحزب -14
 
ا فخري السكي    الدكتور بزعامة سوريا ف

 
 عبد الدكتور والحق

   الكردي الديمقراط   الحزب عن منشق - الوج    الرحمن
 
   - سوريا ف

 البارنر

   الكردي الديمقراط   المساواة حزب -15
 
 .داود عزيز - سوريا ف

 الديمقراطي الحزب عن انشق - صفوق طاهر - سوريا في الكردي الديمقراطي الوطني الحزب 16

 .سوريا في الكردي التقدمي

   الكردي اإلصالح حركة انشقت - 17
 
 التقدم   الديمقراط   الحزب عن - يوسف فيصل - سوريا ف

   الكردي
 
 سوريا ف

 فيصل يوسف جماعة عن منشق ، أمجد بقيادة ... سوريا في الكردي اإلصالح حركة 18

 الكردي الديمقراطي الوحدة حزب عن انشق - برو إبراهيم - سوريا في الكردي يكيتي حزب 19

 سوريا في

   الكردي الديمقراط   اليسار حزب -20
 
   الكردي اليسار حزب عن انشق .كدو صالح - سوريا ف

 
 ف

ه االسم إل ديموقراط   كلمة أضيفت - سوريا  .اليسار عن لتميي  

 .كدو شالل - سوريا في الكردي الديمقراطي اليسار حزب 21

 عمري معصوم محمد ... (اإلصالح حركة) الكردي اليسار حزب 22

 مال محمود ... سوريا في الكردستاني اليسار حزب 23

 االتحاد حزب عن انشقاقه بعد .محمد نشأت - السوري الكردي الديمقراطي التوافق حزب 24

 BD - الديمقراطي

 االتحاد حزب عن - الشنكالي فوزي - سوريا - الكردستاني الديمقراطي الحزب انشق 25

 BD - الديمقراطي

ًَّ - شيخموس رزان-سوريا في الكردي المستقبل تيار 26  .التمو مشعل برئاسة كان سابقا
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ًَّ– متيني نارين - - سوريا في الكردي المستقبل تيار 27   التمو مشعل برئاسة كان سابقا

 محمد السالم عبد ... الديمقراطي المجتمع حركة 28

   الكردي الشعن    االتحاد حزب -29
 
 .أكول   حسن - سوريا ف

   االتحاد تأسس -30
   - سليمان وسليمان - حمدوش توفيق الدكتور - - سوريا - الحر الوطن 

 
 ف

   الديمقراط   الحزب باسم ألمانيا
 .قبل من الكردستان 

 .قاسم رزق - سوريا - الكردستاني التجديد حركة 31

   المجلس -32
   الوطن 

كو للدكتور سوريا - الكردستان   عباس شي 

 ... سوريا في الكردية كوران حركة 33

   المؤتمر تأسس -34
   الوطن 

   - المال جواد الدكتور - الكوردستان 
 
 بريطانيا ف

 حلبجة أبو هبت - سوريا في الكردي القومي التيار 35

 الديمقراطي الحزب عن انشق .. سوكو الكريم عبد ... سوريا في الكردي الديمقراطي الحزب 36

 .الوجي الرحمن عبد مقتل بعد سوريا في الكردي

 سوريا في الكردي الديمقراطي السالم حزب 37

 شيرو أبو عباس محمد ... سوريا في الكردي الديمقراطي الوطني التجمع 38

 بوزان عدنان بقيادة ... سوريا في الكردية الشعبية الحركة 39

 شيخي محمد ... الكردي العمال حزب 40

 أحمي لقمان ... الكردستاني الخضر حزب 41

 كرو سليمان بقيادة ... الكردستاني األخوة حزب 42

 السورية كردستان حركة 43

 سوريا في الكردستاني الديمقراطي التغيير حركة 44

 المفتي ابن ... اإلسالمية النهضة حركة 45

 الكردستاني الليبرالي الحزب 46

 سوريا ألكراد الوطنية المبادرة 47

 عزيز السيد بينهم جماعية قيادة ... المركزية اللجنة ... سوريا الكردستاني آزادي حزب 48

 .الطاالني

   الشيوع   الحزب -49
 المال الدين نجم ، سوريا ، الكردستان 
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 ... سوريا ... الكردستاني الرزق حزب 50

 سوريا ... الكردستاني الطريق حزب 51

 يوسف خليل ، سوريا في الكردية الراستية الحركة 52

 .سوريا في المستقلة الكردية الحركة 53

 .سوريا في الكردية روناك منظمة 54

 سوريا في الكردية الحقيقة منظمة 55

 سوريا في الكردية سوز حركة 56

 سوز حركة 57

 .سوريا في الكردية سوا حركة 58

 .سوريا في الكردي الشباب تجمع 59

 ظهير الفتاح عبد السيد بقيادة ... الحر الوطني االتحاد 60

 اآلن نشين تقوده الذي (PYD) الديمقراطي االتحاد لحزب التابعة ... يونيون ستار منظمة 61

 ... اآلن وتقودها ... PYD الديمقراطي االتحاد على محسوبة ... النساء لعنف المناهضة المنظمة 62

 سهام

 الديمقراطي لالتحاد تابعة بدورها .. الشهداء أسر منظمة 63

 .سوريا في الكردي الضمير حركة 64

 الغربية كردستان فقهاء 65

 كامو ريزان .. اللجان رئيس .. المدني المجتمع لجان 66

 النساء كنيسة 67

 سوريا في ... األكراد الطالب اتحاد 68

 برو الدين عز ... سوريا في .الكردستاني الشعب حزب 69

 سوريا في ... الكردستاني الحر االتحاد حزب 70

 تركيا في تكّون ... سوريا في المستقل الكردي االتحاد 71

 سوريا في الرأي معتقلي عن الدفاع منظمة 72

 MAF - سوريا في اإلنسان حقوق منظمة 73
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 DAD ، سوريا في اإلنسان لحقوق الكردية المنظمة 74

 سوريا في اإلنسان لحقوق الكردية اللجنة 75

 وأوروبا سوريا في األكراد والصحفيين للكتاب العام االتحاد 76

 كوجري) محمد اسماعيل عمر .. الكرد الصحفيين نقابة 77

 الحرة كردستان جمعية 78

 .سوريا في األكراد والصحفيين الكتاب اتحاد 79

 السيد رأسهم وعلى كبيرة بشعبية آفا روج كردستان في األكراد والصحفيين الكتاب اتحاد يحظى 80

 .اليوسف وإبراهيم الحسيني الباقي عبد

 الحزب انقاذ كوردستان 81

 سليمان رفيق / هفال .د  .األستاذ برئاسة - والديمقراطية للثقافة هيرمان مؤسسة 82

 .بدرالدين صالح السيد برئاسة - للثقافة كاوة مؤسسة 83 

ي النظام برأيك - ي الكردي السياس   
 
 مستقر؟ سوريا ف

 (مارس) آذار 15 في اندلعت التي السورية األزمة نتيجة الفوضى من بمرحلة السورية السياسة تمر

ًَّ بعداًَّ واتخذت ، 2011  .2012-2019 األعوام خالل ودموية أهلية حرب إلى وتحولت متصاعداًَّ عسكريا

   الروس   التدخل أن غي  
ك   والغرن    األمريك   والتدخل ، جهة من النظام لصالح واإليران 

  والير
 
 لجانب تارة

  المعارضة
 
ك   الروس   التحالف هو كله ذلك من واألسوأ . األمور فاقم المعارضة ضد وأحيانا

   الير
 من اإليران 

   خالل
   أستانا اتفاقينر

اتيجية وغياب وسوتشر ع واضحة، أمريكية اسير    التدخل عىل بوتي    شج 
 
 الشأن ف

   .سوريا مستقبل حول واإليرانيي    األتراك مع والتفاوض السوري
 
 والمعارضة واألكراد النظام غياب ظل   ف

ل إل بوتي    دفع ما ، الحقيقية ها عفرين احتالل بشأن األتراك مع تفاهم إل التوص   أهلها وإبادة وتدمي 

هم  .  2018 عام وتهجي 

 وحماة الشرقية الغوطة في المعارضة عن اإلمدادات بقطع للروس األتراك تنازل ، المقابل في

 األتراك مع صفقة عقد خالل من بوتين مع اتفاق إلى التوّصل على ترامب شّجع ما وهذا ، وحلب وحمص

ى ما (2019) عام في  (العين رأس) كانيه سري و (أبيض تل)سبي كري الحتالل
 
 الكورد قتل إل أد

هم ت كما .ديارهم من وتهجي 
 
 وأخواته كداعش اإلسالمية اإلرهابية التنظيمات تنشيط إل األحداث هذه أد

 مخاطر عدة هناك أن بالذكر الجدير .الكردية واإلدارة الديمقراطية سوريا قوات مهاجمة عىل وتشجيعهم

   الكردي النظام يواجهها
 
 :وه   ، آفا روج ف

 .الكردية اإلدارة ضد تعمل وإيران وتركيا روسيا - 

ع روسيا -   .النفطية وحقولها روجافا عىل الكاملة السيطرة تشج 
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ك   التقارب بعد - 
اف الفعىل   والسوري الير ، بإشر   كالهما يخطط روس 

 
 آفا روج لمهاجمة معا

ها،    التوسع عن الطرف والنظام وتركيا روسيا تغض فيما وتدمي 
   اإليران 

 
 .سوريا ف

ًَّ قوية كردية جبهة تشكيل إلى الهادفة الكردية المفاوضات تزال ال ، أخرى ناحية من  قائمة داخليا

 وترفض  (كردستان غرب) آفا روج في الكردي النظام استقرار ترفض التي الخارجية التدخالت بسبب

 .واضح غير آفا روج ومستقبل معقَّد الوضع فإن لذا .الذاتي حكمه

ي المجتمع هل  -  
 
ي واثق الكردي المدن  

 
؟ النظام هذا حكم ف  السياس 

ًَّ المدني المجتمع دور يزال ال ، الواقع في  غير السياسي والنظام المستمرة الحرب بسبب ضعيفا

 دولي اعتراف على الحصول من آفا روج في السياسي النظام يتمكن لم  .جهات عدة من والمهدَّد مستقر

ًَّ  أي على الحصول من يتمكن لم كما ، داعش على العسكرية انتصاراته من الرغم على ودبلوماسياً، سياسيا

 اقتصادي دعم إلى وتحتاج شابة تجربة تعتبر الذاتية اإلدارة تجربة أن شك ال .بإدارته النظام من اعتراف

 على ، السياسي النظام في المدني المجتمع ثقة تضعف العوامل هذه كل .دولي إنساني و وسياسي وأمني

 .الذاتية اإلدارة تبذلها التي الكبيرة الجهود من الرغم

ي النظام هل - ي السياس   
 
 مستقر؟ كردستان إقليم حكومة ف

 العراق في العام بالوضع مقارنة كبير باستقرار يتسم العراق كردستان في السياسي النظام أن معلوم

 إقليم فإن دولية تقارير وبحسب .الداخلية والمؤسسات األمني المستويين على كبيرا انهيارا يشهد الذي

 كوردستان شعب وحماية الداخلي األمن حماية في نجح إذ واستخباراتي، أمني جهاز أقوى يمتلك كردستان

 اإلسالمية الدولة تنظيم هجمات إحباط من اإلقليم في األسايش قوات وتمكنت . الخارجي اإلرهاب من

 دستوري كيان هو كردستان في الكونفدرالي الشبه الكيان .وأمنها كردستان استقرار ضد الشعبي والحشد

 .واألوروبية األمريكية اإلدارة قبل من مدعوم

   المجتمع لدى هل -
   ثقة الكردي المدن 

 
 كردستان؟ إقليم حكومة حكم ف

 على قائم سلطوي غير نظام إلى وبالتالي الديمقراطية من المزيد تحقيق إلى المجتمع أعضاء يسعى

 سيادة انعدام ضد المنظّمة االحتجاجات في السعي هذا يتجلى  .والمساءلة والشفافية والكفاءة القانون سيادة

 روسرم السيد جهود إنكار يمكن ال .المستويات أعلى على المستشري والفساد العقاب، من واإلفالت القانون،

 تحديات هناك زالت ما لكن ، وغيرها الدولة مؤسسات في إصالحات وإجراء الفساد محاربة في بارزاني

 .تواجهه كبيرة

 إال ، 2006 عام حتى كردستان حكمت التي المنفصلة الحزبية اإلدارات توحيد إعادة من الرغم على

 أسس على منقسمة تزال ال المالية والمؤسسات والشرطة البيشمركة ، األمنية لألجهزة الرئيسية المكونات إن

 يهملد الكردستاني الوطني واالتحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب من كل في المؤثرون القادة .حزبية

 يزعم الدولة، مؤسسات بإنشاء المتزايدة المجتمع مطالب مع هذا يتناقض  .بهم خاصة عسكرية شبه قوات

 .وطنية مؤسسات بناء يريدان أنهما الطرفين كال
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 الخدمات وتقديم الموظفين أجور لدفع الفيدرالية الميزانية على تعتمد المنطقة تزال ال اقتصادياً،

 الحكومة امتنعت كردستان، إقليم خارج عليها المتنازع المناطق حول الخالفات بسبب لكن  .االجتماعية

 .االقليم ومستحقات الموظفين رواتب دفع عن 2014  عام بداية في الفيدرالية

 في اقتصادية أزمة حدوث في ساعدت التي ، كوردستان إقليم حكومة موازنة تخصيصات استمرت

 .التطوير مشاريع وتعليق الموظفين رواتب دفع تأخير إلى ذلك أّدى وقد ، 2015 عام منتصف منذ ، اإلقليم

 في السيولة نفدت حيث ، كردستان إقليم حكومة في االقتصاد إدارة سوء عن االقتصادية األزمة نتجت كما 

 اعتصامات المفلسون األعمال رجال نّظم إذ .االجتماعية االحتجاجات وتيرة زادت ، لذلك ونتيجة . البنوك

 المضطربة المنطقة في لألمن السكان وحاجة اإلسالمية الدولة على الحرب ولوال . مرة ألول ومظاهرات

 نتائج مع ، أكثر تصاعدت قد االحتجاجات لكانت ، إفريقيا وشمال األوسط والشرق العراق في متزايد بشكل

 كريستوفر قابلت ، 2012 و 2009 عامي بين الرأي، استطالعات في ينعكس السخط هذا  .متوقعة غير

ًَّ 1066   جالوب منظمة من ستيوارد  نظرة في جذري تغيير عن النتائج وكشفت كردستان، في شخصا

 مفاهيم ساءت ، الفترة هذه خالل  .الكردستاني الوطني واالتحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب إلى السكان

 حيث منتشر، الفساد أن 2009 عام في االستطالع شملهم ممن المائة في 37 قال حيث ، مطرد بشكل الفساد

 الرضا عدم االستطالع وأظهر 2012 .عام في المائة في 81 و 2011 عام في المائة في 61 إلى وصل

 السكان أن أظهر كما الكوردستاني، الوطني واالتحاد الكردستاني الديمقراطي الحزب من كل تجاه الشديد

 المعارضة أن يبدو . والمساءلة الشفافية ويريدون كبيرة، ومطالب آمال لديهم المواطنة بحقوق الواعين

 لإلطار يمكن  .بالثورة إسقاطه وليس النظام إصالح ضرورة على متفقون والمثقفين النشطاء وأغلبية السابقة

 داالتحا على السكان صبر فقد ، ذلك ومع العقبة هذه تفسير القوى هذه فيه تعمل الذي والخارجي الداخلي

 من ومنزعجون غاضبون إنهم . السابقة والمعارضة الكردستاني الديمقراطي والحزب الكردستاني الوطني

 سريعة بتغييرات ويطالبون ، عالية توقعات ولديهم ، حقوقهم ويدركون ، المستويات أعلى على الفساد

ًَّ ذلك يرجع  .وهيكلية  قامت التي الناجحة المحاولة إلى أخرى ناحية ومن وتمكينه، المجتمع تنمية إلى جزئيا

   التغيي   حركة فشلت فقد ذلك مع . 2013 إلى 2009 من والمعارضة الناخبين لتعبئة التغيير حركة بها
 
 ف

 الشابة القيادة إل متجهة اآلمال كل و . الواقع أرض عىل ملموس تغيي   أي اجراء تستطع ولم تجربتها

   مشور السيد برئاسة
 حملة يقود كما ، واالدارية االقتصادية االصالحات من حزمة يقود الذي بارزان 

 .الفساد ضد منظمة

  الكردستاني العمال حزب / كردستان إقليم حكومة بين العالقة طبيعة •

 األساسي فالفرق  .أوجالن هللا عبد أو البارزاني مصطفى  :بـ بينهما االختالفات تلخيص يمكن

 ، البارزاني مسعود العراق، كردستان إقليم لحكومة (السابق) الرئيس والد البارزاني، مصطفى أن هو بينهما

 ينبع  .اشتراكية دولة إلى أوجالن دعا بينما ، الليبرالية على قائمة ديمقراطية كردية دولة بناء إلى دعا

 إقليم حكومة فإن لذلك ونتيجة ، البارزاني أيديولوجية مدرسة من العراق في الكردستاني الديمقراطي الحزب

 تمتد ، أخرى ناحية من  .المنتخبة الحكومة أيدي في والثروة السلطة وتتركز ، الليبراليون يحكمها كردستان

ك   الديمقراط   الشعب وحزب ، (PYD) الديمقراطي االتحاد حزب إلى الفكرية أوجالن مدرسة
 الموال   الير

، العمال وحزب ، لألكراد  
   أخرى مجموعات جانب إل الكردستان 

 
 المجموعات هذه كل .وإيران العراق ف
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 جيوسياسيي    العبي    مع وتفاعلت ، مختلفة أهداف إل وسعت ، مختلف بشكل أوجالن أفكار طبقت

ة ديمقراطية أمة بناء األساس   وهدفهم ، مختلفي     وضوح عدم بسبب الغموض يسودها الشعوب وأخو 

اتيجيتها    ، اسير
   لتتبلور وذاتية موضوعية عوامل إل بشدة تحتاج قد النر

 
 الغرن    الرفض  .المستقبل ف

   واألمريك  
 
ة ديمقراطية دولة بناء طبيعة بسبب ، المستقبل ف  ومصالح سياسة مع تتفق ال الشعوب وأخو 

اك   المعسكر) و الغرب
 أنقرة من كل مع جيدة ودبلوماسية اقتصادية بعالقات الصي    تتمتع حيث (االشير

 .وطهران

 

 العمال وحزب كردستان إقليم حكومة أيديولوجية في والمتباينة المتقاربة النقاط ما ، برأيك •

  الكردستاني؟

 وحكومتها برلمانها لها العراق، داخل شرعية اتحادية دولة كردستان تعتبر ، العراقي للدستور وفقًا

 محظور سياسي حزب هو الكردستاني العمال حزب فإن ، ذلك ومع .الدولي المجتمع قبل من بها المعترف

 حزب بين  قائمة دموية حرب ثمة . إرهابية جماعة األخرى الدول من والعديد تركيا تعتبره إذ ، تركيا في

 حزب مقاتلي معظم وجاء كردستان إقليم إلى حربهم نقلوا ولألسف التركي، والجيش الكردستاني العمال

 أراضي إلى قواتها لنقل لتركيا مبرراًَّ أعطت بذلك .كردستان إقليم حكومة أراضي إلى الكردستاني العمال

 الجانبين بين اختالفات يوجد ، لذلك .المنطقة داخل لها عسكرية قواعد وأقامت بل ، كردستان إقليم حكومة

ًَّ ًَّ بينهما السياسية والمعتقدات النظر وجهات اختالف بسبب أيديولوجيا  تماما

 متضاربة؟ أم سلمية عالقة الكيانين هذين بين العالقة هل •

 بسبب الوقت هذا في البعض بعضهما فهم على قادرين يكونا أن يمكن الكيانين هذين أن نعتقد ال

 .الواضحة غير الكردستاني العمال حزب استراتيجية

 عناصر من خمسة مقتل بعد خاصة ، الحالي الوقت في للغاية وسيئة متضاربة العالقات أن كما

 بمحافظة الحدودية المنطقة في 05/06/2021 بتاريخ الكردستاني العمال حزب مقاتلي قبل من البيشمركة

 :االختالفات لهذه أسباب عدة هناك .دهوك

 .تركيا في الكورد ضد والتظلمات الكردي الشعب لحقوق وأوروبي أمريكي تجاهل

 في أكثر يتطرفون  جعلهم لألتراك وروسيا المتحدة الواليات قدمته الذي الكبير األطلسي الدعم إن

 .إرهابية كمنظمة المصنَّف الكردستاني العمال حزب مالحقة بحجة والعراق سوريا في الكورد معاداة

 وسوريا لكردستان باحتاللهم حتى األتراك يشجع والروسي والسوري والتركي اإليراني التحالف

 . الكورد مكاسب على وللقضاء ، إلضعافهم األكراد بين الفتنة إثارة ويحاولون والعراق،

 والدولي اإلقليمي النظامين في الكردستاني العمال وحزب كردستان إقليم حكومة وضع •

 كردستان؟ إقليم حكومة إلى اإلقليمي النظام ينظر كيف
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 بالقوانين يعترف ال الكردستاني العمال حزب ألن الكيانين كال بين قوية متضاربة عالقة هناك •

 الكردستاني العمال لحزب اإلقليمي الحكم يكون قد ، ذلك على عالوة .العراق كردستان وشرعنة واألنظمة

 عالقات ولديه إيران، من مدعوم فهو ، كردستان إقليم حكومة عن االستقالل مشروع ويوقف التنمية يعيق

 .إليران الموالية األخرى والميليشيات هللا وحزب الشعبي الحشد ومليشيا إيران مع قوية

 

 سياسيا ً(  والدولي اإلقليمي النظامين في وأساسي موثوق شريك كردستان إقليم حكومة هل

 ؟)واقتصاديا ً

ًَّ كردستان إقليم حكومة تعتبر بالتأكيد • ًَّ شريكا  على والدولي اإلقليمي النظامين في به موثوقا

 بصنع يتمتع الذي العراق داخل الوحيد المكان هي كردستان إقليم حكومة  .والسياسي االقتصادي الصعيدين

 أنها كردستان إقليم حكومة أثبتت  .األخرى المجاورة والدول وتركيا إيران تأثير عن بعيداًَّ مستقل قرار

 التحالف إطار في الدولي المجتمع مع كردستان إقليم حكومة تعاون ونجح داعش، على حربها خالل موثوقة

 التعايش مثل ثقافتهم داخل الدولية القيم من العديد الكردي الشعب يمتلك ، ذلك إلى باإلضافة . الدولي

 الدول بين نوعها من فريدة منطقة  جعلتها التي التعبير وحرية المرأة وحقوق البيئة على والحفاظ والتسامح

 .المنطقة في األخرى

ًَّ كردستان إقليم حكومة • ًَّ تكون أن على قادرة اقتصاديا ًَّ شريكا  طبيعية بموارد لغناها نظراًَّ به موثوقا

 . فيها خصبة زراعية أراض وجود إلى باإلضافة والنفط، المياه من عديدة،

 

 الكردستاني؟ العمال حزب عن ماذا •

 االتحاد في اإلرهابية المنظمات قائمة على الكردستاني العمال حزب وجود ألن ، مختلف األمر

ًَّ ، تركيا في الكردي الشعب إبادة لمواصلة لتركيا مفتوحة رخصة يعتبر المتحدة والواليات األوروبي  وأحيانا

ّجة يمنحها كما . الدولي القانون غطاء تحت حتى  وإبادة والعراق سوريا من كل في كردستان الحتالل الح 

 باألكراد يضّحي الغرب ، الواقع في .الكردستاني العمال حزب مالحقة بحجة غربي بدعم هناك األكراد

 وأخالقي قانوني مبرر من هل :هو هنا يبرز الذي والسؤال .األكراد على الجماعية اإلبادة حرب ويتجاهل

ًَّ 25 قرابة إلبادة ًَّ مليونا  الكردستاني؟ العمال حزب بسبب تركيا في  كرديا

 في عضويتها تركيا تستغل تركيا؟ في األخرى الكردية األحزاب مع تركيا تتفاوض ال لماذا إذن

 والشعوب اإلنسان وحقوق الدولي للقانون اعتبار أي بدون ، األصليين السكان وتقتل ، 1955 عام منذ الناتو

 الكردستاني العمال لحزب مجال أي إعطاء ويمنع السالم فرص يقو ّض هذا .أرضها على تعيش التي

  .السالم في لالنخراط

 الديمقراطي؟ االتحاد حزب عن وماذا  •

 ضد الدولي للتحالف الدولية المنظومة من جزء هو سوريا في الكردي الديمقراطي االتحاد حزب

ًَّ الكردي الديمقراطي االتحاد حزب يعتبر .سوريا في وشقيقاته داعش ًَّ حليفا  واالتحاد ألمريكا استراتيجيا
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ًَّ الذاتي الحكم منطقة يدير و المنطقة، في وفرنسا األوروبي ًَّ إداريا ًَّ واقتصاديا  تجربة يقود إنه .وسياسيا

 تعتبر .المرأة حقوق وتحمي ، األديان جميع وتحترم ، األقليات جميع تشمل المنطقة في شابة ديمقراطية

 والغاز النفط مثل غنية طبيعية موارد من تتمتع لما ، سوريا في المناطق أغنى من سوريا كردستان

 .الحيوانية والثروة الزراعية األراضي وخصوبة

 ؟ الدولي النظام بقوى العراق أكراد أو سوريا أكراد يثق مدى أي إلى

 العديد في األوروبية والمعايير القيم من كبيراًَّ جزءاًَّ العراق وأكراد سوريا أكراد يتبنى ، الواقع في

 والزرادشتية واليهودية المسيحية) الدينية المعتقدات وحرية الرأي حرية احترام قضية مثل المجاالت، من

 الحرَّّ العالم أجل من قدموها التي التضحيات خالل من اإلنسان، وحقوق المرأة حقوق وحماية ،)واليزيدية

ًَّ  ضد خاضوها التي الحروب في الشهداء من اآلالف عشرات وقدَّموا العالمية، الديمقراطية القيم عن ودفاعا

 في واألمريكية الغربية المصالح األكراد يحمي الطريقة وبهذه المنطقة، في داعش بقيادة العالمي اإلرهاب

 .المنطقة

 حسين صدام نظام ضد انتفضوا العراق أكراد أن أثبتت األرض على والحقائق واألحداث التجارب

 .االنتفاض إلى األكراد دعا الذي بوش دبليو جورج السابق األمريكي الرئيس رغبة على بناءًَّ 1991 عام

 2003 عام حسين صدام ضد حربه في واألمريكي األطلسي التحالف دعموا حيث ، لدعوته األكراد استجاب

 شركاء األكراد أصبح ، داعش ضد التحالف إلى 2014 عام في وسوريا العراق أكراد انضمام ومع ،

  .الحين ذلك منذ بهم يوثق استراتيجيين

 

 ودولية؟ إقليمية أنظمة على ذاته حد في الكيانين هذين وجود يعتمد هل ، أخرى ناحية من

ًَّ الدولي النظام على أساسي بشكل ويعتمد يثق كالهما ، نعم  النظام على الواقع األمر بحكم وأحيانا

 .اإلقليمي

 ينبع هل .1991 عام الطيران حظر منطقة من العراق لكردستان الذاتي االستقالل تحقق

؟ النظام إرادة من استقالليتها  الدول 

 1991 عام في الدولي األمن مجلس أقرَّّ إذ ، دولية إرادة من نابع العراق كردستان استقالل ، نعم

 من العراقي الجيش وطرد ، القرار هذا بموجب الحدود وترسيم ، 35 الخط تحت العراق أكراد بحماية قراراًَّ

 الكيان المتحدة واألمم والمجلس العظمى القوى تبنت كما .الطيران حظر لمنطقة فرضه مع كردستان

 .2005 عام منذ االتحادي العراقي الدستور في كوردستان إلقليم الدستوري الفيدرالي

ي دعم هناك هل -  
ي النظام من حقيق  ي الدول   

 
 داعش؟ ضد الكردي الرصاع ف

 .داعش ضد الكردي الصراع في الدولي النظام من حقيقي دعم هناك ، نعم

؟ التحالف دعم عىل تعتمد آفا روج هل -  الدول 
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 كردستان( آفا روج من جزء هم الذين والمسيحيين والعرب األكراد على أوالًَّ آفا روج تعتمد

ًَّ ، )الغربية  .الدولي التحالف دعم على تعتمد وثانيا

 الكردية؟ القضية الدولي النظام يرفض هل

 حصل إذا الكردي للشعب دولي دعم هناك بل .الكردية المسألة يرفض ال الدولي النظام أن الحقيقة

 النظام .المركزي ديمقراطي نظام ظل في فيها يعيشون التي البلدان داخل المشروعة الوطنية حقوقه على

 زعماء تصريحات بحسب الكردية الدولة قيام يرفضون لكنهم ، االستقالل في األكراد حقَّّ يرفض ال الدولي

 .العالم

 االستقالل في والرغبة آفا روج / كردستان إقليم لحكومة الذاتي الحكم

 شرعي؟ العراق كردستان استقالل هل •

 الذاتي؟ الحكم هذا موثوقية مدى ما •

 اإلبادة من األكراد حماية الدولي المجتمع قرر ، 1991 عام الخليج حرب بعد  .جدا مهم سؤال

 الكردية االنتفاضة أجبرت وهكذا .حسين صدام من لحمايتهم فاصل كخط 35 الخط وفرض الجماعية

 األكراد أعلن ، 1992 عام في .الكردية المدن معظم من الخروج على العراقي الجيش الدولي والمجتمع

ًَّ مستقلة شبه دولة كردستان وأصبحت ، العراق كردستان في حكومتهم ًَّ سياسيا ًَّ واقتصاديا ًَّ ودبلوماسيا  وإداريا

ًَّ  إلى طوعي بشكل كردستان انضمت ، 2003 عام حسين صدام سقوط فبعد ، 2003 عام حتى وعسكريا

 .2005 عام العراقي الدستور صياغة في شاركوا واألكراد العراقية، الفيدرالية للدولة االتحادية الدولة

ف    الدستور يعير
ر
ف ، لكردستان الفيدرال   بالكيان العراف  االتحاد إل طواعية األكراد بدخول الدستور ويعير

ف ،   ويعير
 
   األكراد بحق

 
   المصي   تقرير ف

 
ام عدم حال ف  .بالدستور العراق الير 

 وسلمية ديمقراطية بطريقة 2017 عام الشعبي لالستفتاء الذهاب على األكراد أجبرت العوامل هذه

ًَّ االستفتاء هذا يعتبر لذلك .االستقالل لصالح ٪94 صوت لذلك ونتيجة ، دولي إشراف وتحت  ديمقراطيا

ًَّ ًَّ وقانونيا  .وشرعيا

 وبعد ، فيدرالية ذاتية بإدارة سوريا أكراد يطالب حيث ، مختلف فاألمر سوريا لكردستان بالنسبة أما

 دخل ، داعش على الحرب الدولي التحالف وأعلن دمشق في النظام من شرعيته الدولي المجتمع سحب أن

 .اآلن حتى ودبلوماسي سياسي دولي اعتراف أي الذاتية اإلدارة تتلق لم لكن ، التحالف هذا في األكراد

 

 الذاتي؟ الحكم هذا ضعف نقاط هي ما

   االستقالل هل -
عية؟ آفا لروج المعلن الذانر  شر

؟ الحكم هذا موثوقية مدى ما -  
 الذانر

 :وهي الضعف نقاط بعض هناك
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 .واحدة وطنية مؤسسة في البيشمركة قوات إدارة توحيد يجب

 .ألحزاب وليس واحدة لوزارة تابعة والشرطة واألسايش البشمركة قوات تكون أن يجب

ي االستقالل هل -  
 
عية؟ آفا لروج المعلن الذان  شر

 الفوضى من آفا روج شعوب وحماية المنطقة شؤون إدارة في الحقائق نتاج هي الذاتية اإلدارة

 .واإلرهاب

 الذاتي؟ الحكم هذا موثوقية مدى ما

 ، المنطقة في أمني استقرار يوجد حيث ، سوريا كّل َّ في األفضل الكردي الذاتي الحكم تجربة تعتبر

 .اإلدارة لهذه والخارجية اإلرهابية التهديدات رغم المواطنين شؤون إدارة وفي

 الذاتي؟ الحكم هذا ضعف نقاط هي ما

 :هي الضعف نقاط

 .اإلدارة هذه في روجافا في األطراف جميع تشارك ال

 الداخلي العامل على تؤثر المعارضة وأحزاب اإلدارة بين والسياسية والعقائدية الحزبية الخالفات

 .الوطنية والوحدة

 .السياسي آفا روج بمستقبل يتعلق فيما واضحة استراتيجية على المعارضة وأحزاب اإلدارة تتفق لم

 .صعوبات لها وتفتعل االدارة شؤون في تتدخل واالقليمية الكوردستانية القوى 

 

 االستقالل؟ إلى االستقاللية هذه تؤدي أن يمكن هل •

 .الموحدة سوريا إطار في الذاتي الحكم على تقتصر األكراد مطالب ألن االستقالل إلى يؤدي لن ، ال

 شرعية؟ ستكون الكردية الدولة هذه فهل ، كذلك األمر كان إذا

 / العراق كردستان في والخارجية الداخلية التخريبية العناصر هي فما ، كذلك األمر يكن لم إذا •

 كردية؟ دولة قيام تمنع التي آفا روج

 قيام تمنع خارجية عوامل هناك .سوريا كردستان قضية عن تختلف العراق كردستان استقالل قضية

 في كردية دولة بإقامة تسمح والقانونية الدستورية العوامل كل لكن ، العراق كردستان في كردية دولة

 .الموحدة سوريا إطار في األكراد مطالب وفق آفا روج في متوفرة غير العوامل هذه .العراق

 روج أم كردستان إقليم حكومة شرعية؟ األكثر سيكون أيهما الكردية، الدولة قيام افتراض في •

 آفا؟



23 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية 

 دولة إلقامة تؤهلها التي والقانونية الدستورية العوامل كل تمتلك العراق كردستان فإن ذكرت كما

 يطالبون الذين سوريا، ألكراد متاحة ليست والقانونية الدستورية العوامل هذه فإن ، ذلك ومع . مستقلة

 .سوريا جغرافية في الذاتي بالحكم

 

 ممكن؟ أمر الجنسيات جميع من األكراد بي  ي الهوية اتحاد أن تعتقد هل -

 .ممكن أنه أعتقد ، نعم
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