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 مقدمة
وما إن رفع الشعب السوري بكل مكوناته الشعارات المطالبة بالحرية  2011ما إن إنطلقت الثورة السورية في ربيع سنة 

والكرامة والمطالبة بإسقاط النظام بكل مؤسساته ورموزه، حتى انبثقت آمال الشعب الكوردي من جديد بعد انتفاضة قامشلو 

ذ تأسيسها كدولة والحقوق بنيل حريته وحقوقه. الحرية التي طالما حرم الشعب الكوردي منها في سوريا من 2004في سنة 
 التي تم انتهاكها بشكل ممنهج.

 

من قبل هذه الحكومات، لم تختلف هذه  1وبالرغم من تغيّر الحكومات بشكل مستمر إبان اإلستقالل وإصدار عدة دساتير
قومية ورد كالدساتير عن بعضها البعض من ناحية إهمالها الكامل لقضية الشعب الكوردي في سوريا وعدم ذكر أي وجود للك

أو كأقلية إثنية في سوريا. وبهذا لم ترتقي القضية الكوردية إلى قضية وطنية في سوريا وتم التعامل معها على أنها مشكلة 
تهدد أمن األراضي السورية ووحدتها. ولذلك بقيت القضية الكوردية مسؤولية أجهزة األمن والمخابرات مما أدى الحقاً إلى 

لكوردي من جهة وباقي الشعوب السورية من جهة أخرى. كما أدى هذا التعامل اإلستخباراتي مع تباعد كبيربين الشعب ا
القضية الكوردية في سوريا إلى إبقائها في المدن والقرى الكوردية وحجبها عن المواطن واإلعالم السوريين مما أدى إلى 

الكوردستانية. هذا الجهل تسبب خالل الثورة السورية جهل كبير لدى السوريين عامة بالقضية الكوردية وأبعادها السورية و

ً معاداة القضية الكوردية في سوزيا من قبل المعارضة السورية وباألخص تلك الناشئة إبان  في تخبط وتباين الرؤى وأحيانا
 الثورة السورية.

 

ن أكبر نتهاك حقوقهم في سوريا. وقد كاويشهد تاريخ سوريا بعد اإلستقالل تزايدا مستمرا في حدة المعاداة للكورد وقضيتهم وا

تعٍد على الكورد في سوريا،هوعدم االعتراف بوجودهم، وهذا هو الركيزة األساسية لجميع حقوقهم. فعدم االعتراف بوجود 
 الكورد في سوريا كقومية أو كأقلية ألغى جميع الحقوق األخرى المتعلقة بوجودهم في سوريا. كما أدى عدم االعتراف بالوجود

الكوردي إلى نتائج كارثية في الطبيعة القانونية والشفافية في تكوين الدولة ككل. كما أدى إلى فقدان الشعور باإلنتماء إلى هذه 

 الدولة الناشئة في بداية القرن العشرين التي تنكر وجود الكورد فيها باألصل. 
 

ق المتعلقة بوجودهم كمجموعة، ومنها حق استخدام اللغة وقد أدى إنكار وجود الكورد في سوريا إلى منعهم من ممارسة الحقو
الكوردية والتمتع بالثقافة الكوردية وممارستها ومنعهم بالتالي من ممارسة حقوقهم السياسية وباألخص تأسيس األحزاب 

دية وبهذا روالجمعيات بشكل رسمي لتعبر عن مطالب الكورد بشكل علني وسلمي وتعّرف باقي السوريين بعدالة القضية الكو

اقتصر نضال الكورد في سوريا خالل النصف الثاني من القرن العشرين على المحافظة على اللغة والثقافة الكورديتين بشكل 
سري لمنعهما من اإلندثار الكلي وبذلك انتهاء وجود الشعب الكوردي من خالل جينوسايد ثقافي تمت محاولة القيام به من 

 ة في سوريا.الحكومات واألنظمة المتعاقب
 

فمنع الكورد مثالً من تعلم لغتهم والدراسة بها واستخدامها في الحياة الرسمية والعادية أدى إلى الضرر الكبير بها من حيث 
المفردات والقواعد والبحث العلمي اللغوي فيها، ولكن الضرر األكبر وقع على الثقافة والفكر والمنطق الذي تحمله هذه اللغة 

تي تعتبر جزءاً هاماً من الموروث اإلجتماعي التاريخي للشعب الكوردي وكغيرها من اللغات تعتبر ايضاً جزءاً في طياتها وال

 من الموروث الثقافي اإلنساني. فمنع اللغة الكوردية كان موجهاً ضد الهوية الكوردية وضد الوجود الكوردي في سوريا.
 

اف بها كديانة، وبهذا واجه الكورد اإليزديون مشكلة إنكار وجود ديانتهم وتم كما تم إنكار وجود الديانة اإليزدية وعدم االعتر
منعم من ممارسة طقوسهم الدينية واعتبارهم رسمياً من المسلمين. وبهذا عانى الكورد اإليزديون من إنكار وجودهم ككورد 

 ة.وإنكار وجودهم كإيزديين، ناهيك عن رفض المجتمع اإلسالمي لوجودهم كديانة سماوي

 

وألهمية االعتراف بوجود المجموعات العرقية واإلثنية والدينية واللغوية وحمايتها وعدم تصور إمكانية الخوض في الحقوق 

من اإلعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات ٠األخرى بدون الوجود فقد تم النص على حماية الوجود في المادة 
 :2ولغويةقومية أو إثنية وإلى أقليات دينية 

. على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، 0
 وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.

                                                                 
 «تشريع اضطهاد الشعب الكردي في سوريا بموجب الدستور والقانون والقضاء»لإلطالع على القضية الكوردية في ضوء الدساتير المتعاقبة في سورية يرجى العودة إلى دراسة األستاذ المحامي شادي حاجي  1

online.org/ar/imagesعلى الرابط التالي:  /Studien/legislation _pression_of _the_kurd ish_people_in_syr ia.pdf-www.yasa 
 .٥/٢/٤١٠٢تمت زيارة الرابط في 

 ٠٩٩٦ديسمبر ٠١المؤرخ  ٠٣١/٧٤نية ولغوي اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمي إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دي2

http://www.yasa-online.org/ar/images/Studien/legislation_pression_of_the_kurdish_people_in_syria.pdf
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 . تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير األخرى المالئمة لتحقيق تلك الغايات.2

 

وبالطبع لم تقوم مجمل الحكومات السورية المتعاقبة بأي إجراء أو تشريع يقوم بحماية الوجود الكوردي والحفاظ على الهوية 

الكوردية القومية أو اإلثنية والدينية بالنسبة للكورد اإلزيديين واللغة الكوردية ولم تهيئ هذه الحكومات أية ظروف كفيلة 
ذلك لم تعتمد اية حكومة سورية من تاريخ إستقالل الدولة السورية أية تدابير تشريعية أو تدابير  بتعزيز هذه الهوية وإضافة إلى

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ٤٢أخرى لتحقيق تلك الغايات كما لم تلتزم مجمل الحكومات السورية بإحترام المادة 
ادة على أنه ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو والتي سوري طرف موقع عليها حيث تنص الم ٠٦٢٢لعام 

دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم 

 وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم.
 

قيام بتعتيم إعالمي ممنهج على القضية الكوردية في سوريا من قبل اإلعالم العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص كما تم ال
في سوريا  لعدم تعريف العرب في باقي الدول والسوريين في سوريا بعدالة القضية الكوردية، وهكذا بقيت القضية الكوردية 

يا تعتمد على إنكار وجود الكورد واضطهادهم إلى أبعد الحدود والعمل قضية منسية منفصلة عن القضايا الوطنية في سور

على التخلص من وجودهم من خالل صهرهم في بوتقة القومية العربية أو الضغط عليهم إلجبارهم على الرحيل عن أرضهم 
 ووطنهم األصلي إلى المهجر أو إلى األجزاء األخرى من كوردستان.

 

 3تقرير المصيرالمؤتمر الوطني الكوردي وحق 
 

بعد انطالق الثورة في سوريا وانخراط الحركات الشبابية فيها ومن ثم الحركة الكوردية، رأت األحزاب الكوردية ضرورة 
عقد مؤتمر كوردي لبلورة المطالب الكوردية والوصول إلى صيغة عمل متفق عليها لدعم الثورة السورية والمشاركة في 

ايضاً الوصول إلى صيغة عمل للوصول إلى حقوق الكورد في سوريا المستقبل. وتم عقد  إسقاط النظام االستبدادي وليتم

في مدينة القامشلي  2011اكتوبر  27-26المؤتمر الوطني الكوردي بدعوة من أحزاب الحركة الوطنية الكوردية في سوريا في 
ات وطنية مستقلة وممثلين عن مندوبا، شمل مناضلين أوائل في الحركة الكوردية وشخصي 251وبحضور أكثر من 

المجموعات الشبابية وكذلك ممثلي األحزاب المشاركة، ونشطاء يمثلون لجان حقوق اإلنسان، وفعاليات اجتماعية وثقافية 
وإعالمية، تحت شعارات تحقيق أهداف االنتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة ونحو دولة ديمقراطية برلمانية 

من الحقوق القومية للشعب الكوردي واالعتراف الدستوري بالشعب الكوردي كمكون رئيسي في البالد ومنع للتمييز تعددية تض

 القومي والديني والطائفي في دولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين تضمن الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا.
 

المصير للشعب الكوردي في سوريا كأساس للحقوق القومية المشروعة وتبنى المؤتمر الوطني الكوردي مبدأ حق تقرير 
للشعب الكوردي في سوريا وحتمية االعتراف الدستوري بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره، وقد أكد المؤتمر أن إنهاء 

يك الدولة األمنية الفكرية وتفكاألزمة في البالد يمر من خالل تغيير النظام االستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية و

ً عن العنصرية، دولة المؤسسات  وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وعلى أساس الالمركزية السياسية، بعيدا
والقانون التي تحقق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين وتحول دون عودة أي شكل من أشكال االستبداد والشمولية. 

أى المؤتمر أن الشعب الكوردي في سوريا هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية ويشكل جزءا أساسيا من النسيج ور
المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا، وهذا يتطلب اإلقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري 

يته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة وثاني أكبر قومية فيه، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقض

 .4البالد
 

وكان تثبيت حقوق الكورد كحقوق شعب من خالل حق تقرير المصير من أهم ما أنجزه المؤتمر الوطني الكوردي من خالل 
وممثلين عن اإلجماع الكوردي الواسع والذي شمل مناضلين أوائل في الحركة الكوردية وشخصيات وطنية مستقلة 

المجموعات الشبابية وكذلك ممثلي األحزاب المشاركة، ونشطاء يمثلون لجان حقوق اإلنسان، وفعاليات اجتماعية وثقافية 
 وإعالمية، وبهذا تم تثبيت األساس القانوني للعمل من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الكوردي في سوريا.

                                                                 
3

تمت زيارة الرابط في  report.pdf-Special-online.org/reports/YASA-http://yasaيرجى العودة في هذا الشأن الى دراسة الكاتب: المؤتمر الوطني الكردي وحق تقرير المصير على الرابط التالي: 

٨/٠١/٤١٠٢ 
 
 ٤٨/٠٠/٤١٠٠راجع البيان الختامي للمؤتمر الوطني الكوردي الصادر بتاريخ 4

http://yasa-online.org/reports/YASA-Special-report.pdf
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الذي يحمل على عاتقه قيادة الكورد في مرحلة الثورة وتمثيلهم سياسياً والعمل كما تم إقرار تشكيل المجلس الوطني الكوردي و
على تحقيق األهداف التي تم إقرارها من المؤتمر الوطني الكوردي. وكان تأسيس المجلس الوطني الكوردي خطوة تاريخية 

ل خالل المؤتمر الوطني الكوردي تعمحيث سيكون للكورد في سوريا وألول مرة قيادة سياسية مشتركة متفق على أهدافها من 
على أساس قانوني واضح ومتفق عليه من غالبية الشعب الكوردي في سوريا وبدعم كوردستاني من األحزاب الكوردستانية 

 الكبرى وعموم شعب كوردستان ومنظماتها المحلية واإلقليمية والدولية.
 

الكوردية من جهة وحزب االتحاد الديمقراطي من جهة أخرى،  ونتيجة عدم اإلتفاق على نسب التمثيل بين مجموع األحزاب
بتشكيل مجلس شعب غربي كوردستان ويصبح  ٠٤/٤١٠٠/ ٠٢انسحب األخير من المجلس الوطني الكوردي ليقوم في 

طني ومنافساً للمجلس الوطني الكوردي وبهذا انقسمت الحركة الكوردية إلى مجموعة األحزاب الكوردية الممثلة في المجلس ال

الكوردي من طرف وحزب االتحاد الديمقراطي والمنظمات التابعة له والممثلة في مجلس شعب غربي كوردستان من طرف 
 .5آخر

 

 مجلس شعب غربي كوردستان
 

بعد تشكيل مجلس شعب غربي كوردستان قامت قوات تابعة لحزب االتحاد الديمقراطي بإظهار بعض مظاهر السلطة في 
المنطقة الكوردية ومنها تأسيس مدارس لتعليم اللغة الكوردية وذلك ألول مرة بشكل علني وأمام أعين الحكومة السورية، في 

طات المحلية منع هذه المدارس قام حزب االتحاد الديمقراطي بخطوات أخرى تاريخ الدولة السورية. ونتيجة عدم محاولة السل
لبسط نفوذه على المنطقة الكوردية وذلك من خالل وضع قوات حراسة مسلحة على عصب الحياة في المنطقة الكوردية وهي 

 وضع اللبنة األولى لقواتأفران الخبز ومحطات البنزين أمام وقوف السلطات السورية موقف المتفرج. وبهذا قام الحزب ب

ً إلنشاء اإلدارة الذاتية وحكومة األمر الواقع.  األسايش وبعدها قوات الحماية الذاتية ممهدا
 

من الجدير بالذكر أنه في هذه المرحلة ونتيجة هروب الكثير من الملزمين بالخدمة العسكرية من الكورد إلى إقليم كوردستان 
عسكري متدرب إلدخالها إلى المنطقة الكوردية لحماية  ٠١١١إلى  ٠٥١١تتراوح بين  العراق تم تأسيس قوة عسكرية هناك

األهالي. ونتيجة خالف داخلي في المجلس الوطني الكوردي حول كيفية قيادة هذه القوات وطبيعة تبعيتها لألحزاب الكوردية 

 قى هناك حتى اليوم وتم الحقأ تسميتها بقواتداخل المجلس وعدم الوصول إلى اتفاق، تم رفض إدخال هذه القوة العسكرية لتب
روژ والتي تشارك حالياً في معارك ضارية ضد تنظيم داعش في العراق. وبعدم امتالك قوة عسكرية فعلية على األرض تقوم 

بحماية المدن والقرى الكوردية مهد المجلس الوطني الكوردي الطريق لحزب االتحاد الديمقراطي بفرض سيطرته الفعلية 
والعسكرية على أغلب المدن والقرى الكوردية دون منازع مما أدى إلى خروج المجلس الوطني الكوردي من المعادلة 
العسكرية بشكل كامل وبقائه كقوة سياسية بدون قوة عسكرية على األرض في زمن الحرب األهلية في سوريا وبدأ تسليح 

 الثوار. الثورة السورية ودخول الجهاديين وانضمامهم إلى صفوف
 

تفاق بينهم تم التوقيع على مشروع اال وبعد تدخل رئاسة إقليم كوردستان للتقريب بين المجلسين ووضع خطة عمل مشترك 
أكد الجانبان   ٠٠/٢/٤١٠٤وبتاريخ  6بين المجلس الوطني الكردي ومجلس غربي كردستان في هولير عاصمةإقليم كوردستان

عراقيل التي تعترض وحدة الصف الكوردي في هذه المرحلة الحساسة وقد رأى على ضرورة تجاوز جميع الخالفات وال
 الجانبان أن العمل المشترك ومن اجل تحقيق أقصى درجات التوافق بين المجلسين يمر عبر تحقيق ما يلي:

تشكيل هيئة عليا مشتركة من المجلسين لتنسيق العمل السياسيي والدبلوماسي والتحرك المشترك لبلورة مشروع سياسيي موحد 

يرتكز على الثوابت الوطنية والقومية للشعب الكوردي في سوريا والتي تتجسد في العمل من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري 
وبناء سوريا جديدة متعددة القوميات تلبي طموحات شعبنا في اإلقرار الدستوري في دمشق وبناء دولة ديمقراطية تعددية 

بوجوده كشعب أصيل وحل قضيته القومية حالً ديمقراطياً. كما نص االتفاق على تشكيل لجنة تنظيمية عليا من المجلسين 
ميع المظاهر في مناطقها وتم إقرار إلغاء ج لتنسيق العمل الميداني في كافة المناطق وتشكيل لجان فرعية لتنسيق العمل الميداني

المسلحة في المناطق والبلدات الكوردية وفي نفس الوقت على تشكيل لجان حماية مشتركة غير مسلحة وتشكيل لجان مشتركة 

 للصلح وحل الخالفات االجتماعية، وتكون هي المرجعية في هذه القضايا. وبهذا تم وضع األساس لرؤية مشتركة تشمل عموم
 الحركة السياسية الكوردية حول تولي الكورد إدارة مناطقهم وحمايتها.

                                                                 
 .بعض األحزاب الصغيرة والتي عدد أعضاؤها ال يزيد احياناً عن عشرة بقيت خارج اإلطارين5
 ٠راجع الملحق6
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ً لعدم تطبيق ما جاء في وثيقة هولير تم  بين المجلسين )المجلس الوطني  ٠٠/٢/٤١٠٤التوصل إلى إعالن هولير في  ونظرا
في وثيقة هولير وبرعاية السيد وذلك استكماالً لما تم االتفاق عليه  7الكوردي في سوريا ومجلس الشعب لغربي كوردستان(

مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان، بهدف وضع اآلليات الالزمة لتفعيل اإلتفاق وبلورة مشروع سياسي موحد يرتكز 
على الثوابت الوطنية والقومية للشعب الكوردي في سوريا والعمل مع جميع مكونات الشعب السوري من أجل إسقاط النظام 

دي الذي أوصل البالد إلى مستنقع الحرب األهلية، وبناء سوريا ديمقراطية وفق دستور جديد يقر بالتعدد القمعي االستبدا
القومي واإلقرار الدستوري بالشعب الكوردي وبحقوقه القومية حسب العهود والمواثيق الدولية وحل القضية الكوردية في 

 يم االستثنائية العنصرية وإزالة آثارها وتعويض المتضررين.إطار الالمركزية السياسية وإلغاء كافة القوانين والمراس

 

بإشراف د.فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اإلقليم، وتوصل الطرفان  ٠١/٢/٤١٠٤-٦واستأنف المجلسان اجتماعاتهما يومي

مرحلة كوردي في هذه الإلى تشكيل هيئة عليا مشتركة )الهيئة الكوردية العليا(، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك ال
 المصيرية، واعتماد مبدأ المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في إتخاذ القرارات.

 

والقت الهيئة الكوردية العليا تأييداً جماهيرياً واسعاً لدى الشعب الكوردي في كوردستان روژآڤا حيث كانت المرة األولى التي 
مشتركة ذات شعبية واسعة تمثل حقوق الكورد المتفق عليها بين الغالبية الساحقة لألحزاب تم فيها ايجاد قيادة سياسية كوردية 

الكوردية وخرجت المظاهرات في غالبية المدن والقرى الكوردية مؤيدة الهيئة الكوردية العليا ومطالب الشعب الكوردي في 
 الوصول إلى حقوقه القومية المشروعة من خالل نظام فيدرالي في سوريا.

 

ً وبدون منازع فعلي. ولو تم تنفيذ  ومن أهم خصائص الهيئة الكوردية العليا أنها كانت تمثل الكورد في سوريا بنسبة عالية جدا

هذة الخطوة بدمج القوى العسكرية للدفاع عن المنطقة الكوردية بمدنها وقراها والمساحات التابعة لها، لكانت من أكبر الخطوات 
سوريا نحو الوصول إلى حق الكورد في تقرير مصيرهم بشكل ما عن طريق فرض األمر الواقع  في التاريخ الكوردي في

 مع تمثيل حقيقي للشعب الكوردي في سوريا والذي من الممكن أن يتبعه دعم وحماية دولية.

 

لكوردية قت الجماهير اويمكن إعتبار الخطوة الفاصلة في هذا السياق تحرير مدينة كوباني ذات األغلبية الكوردية حينما انطل

نحو المباني الحكومية واألمنية وطردت ممثلي  ٤١٠٤/ ٠٦/٢وعناصر حزب االتحاد الديمقراطي وأحزاب أخرى في 
الحكومة السورية منها ووضعت يدها عليها وسرعان ما سيطرت قوات حزب االتحاد الديمقراطي على أغلب المباني وبذلك 

تحريرها من قبل الكورد وخضعت لسيطرتهم بشكل كامل في تاريخ الدولة السورية. ولم تكون كوباني أول مدينة كوردية تم 

 تكن هناك أية مقاومة من قبل الشرطة الحكومية وموظفيها بل تم تسليم المدينة بشكل سلمي.
 

زيرة دن الجوأدى تحرير كوباني إلى تحرك الكورد في المدن الرئيسية األخرى وتم في خالل أيام معدودة تحريرعفرين وم
واحدة تلو األخرى ووضع اليد على الدوائر الحكومية واألمنية فيها حتى الوصول إلى قامشلو والتي تم تحرير أغلب أحيائها 

مع إبقاء ممثلي الحكومة السورية في مربع أمني. من الجدير بالذكر أنه تم توقيع عدة صكوك استالم الدوائر الحكومية بين 
وممثلي حزب االتحاد الديمقراطي مما يدل على انسحاب شبه إختياري للحكومة السورية من المدن  ممثلي الحكومة السورية

 والنواحي الكوردية في شمال سوريا.

 

بعد تحرير المدن والقرى الكوردية وفرض حزب االتحاد الديمقراطي سيطرته عليها وسحب الحكومة السورية ألغلب 

 ارة وحماية هذه المنطقة الواسعة وبدون أية خبرة إرية على هذا المستوى. موظفيها وقع على عاتق الحزب مسألة إد
فقد تم في في ظل الحكومات السورية السابقة إبعاد الكورد وبشكل ممنهج عن الوظائف اإلدارية والقيادية وتم إرسال مدراء 

على أية خبرة إدارية يمكن أن للمناطق والنواحي الكوردية من المحافظات السورية األخرى بهدف عدم حصول الكورد 

يستفيدوا منها يوما ما إلدارة شؤونهم بنفسهم. هذا األسلوب متبع من قبل الدول اإلستعمارية والمحتلة بإبعاد أصحاب األرض 
الحقيقيين عن اإلدارة إلبقائهم تحت سيطرتها من جهة ودفع األهالي إلى التذمر من اإلدارة وطلب عودة اإلدارة اإلستعمارية 

 في حال حاولت القوى المحلية إدارة شؤون إقليمها أو دولتها،في حال محاولة اإلنفصال، بنفسهم.
 

 

                                                                 
http://cabinet.gov.krd/a/d .aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=0100007 ٤١٠٢/ ٤٤/٠١تمت زيارة الموقع في 

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=010000
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 8حكومة األمر الواقع
 

بعد تحرير المدن والقرى الكوردية من السلطات الحكومية السورية وبسط الكورد سلطتهم عليها والبدء بحماية هذه المنطقة 

الديمقراطي ومجلس شعب غربي كوردستان وبعد تولي السلطة في المنطقة، من إعادة وإدارتها، كان ال بد لحزب االتحاد 
تسيير المؤسسات التي كانت تابعة للحكومة السورية وإنشاء مؤسسات جديدة إضافية تقوم بمهام اإلدارة وفق المعطيات الجديدة. 

اإلدارة صفة حكومة األمر الواقع المحلية. فهي  عملية حماية المنطقة وإدارتها بشكل مستمر ومستقر نوعاً ما يضفي على هذه
تقوم بمهام شبيهة بمهام الدولة، ولذا تتمتع بحق احترام إقليمها وسيادتها من قبل الدول األخرى وفق مبدٔأي حظر العنف وعدم 

 ً ومة األمر الواقع . وتقوم حك9تدخل الدول شؤون غيرها، وبالمقابل على حكومة األمر الواقع ااحترام هذين المبدأين أيضا

بالسيطرة الفعلية على إدارات الدولة وأجهزتها وعلى المرافق العامة في إقليم معين وتمارس سلطاتها عليها. كما تقوم بطرد 
 المؤسسة العسكرية واألمنية أو السيطرة عليها واخضاعها إلدارتها. 

 

لى جزء أراضي الدولة بدون تفويض من دستور هذه فحكومة األمر الواقع المحلية هي حكومة تمارس السلطة الحكومية ع

. إذاً، فهي حكومة غير دستورية وفقا لمبادىء دستور الدولة األم وال تستمد شرعيتها من هذا الدستور بل تخالفه تماماً 10الدولة
يتها من حق د شرعوال تحترمه وتقصد مخالفته وال تعترف بسريانه وتبرر وجودها من سيطرتها الواقعية على إقليمها وتستم

 يفوق الدستور ويعلو عليه، وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 

واستمرت حكومة األمر الواقع لمدة تقل عن السنتين وبدون مشاركة المجلس الوطني الكوردي في إدارة المنطقة الكوردية 

مهام رات وقوات األسايش التي تقوم بغربي كوردستان وتم تشكيل المؤسسات واإلدا –والتي تم تسميتها روژآڤاي كوردستان 
الشرطة وتم فصلها عن قوات حماية الشعب التي تم أيضاً توطيد دعائمها وتأسيس قوات حماية المرأة، وتم تشكيل المحاكم 
 الشعبية الموازية للمحاكم الرسمية والتي تم الحقاً سحب السلطات القضائية منها لتبقى كهيئات صلح بين األهالي بعد تشكيل

 المحاكم الرسمية، وبهذا كان الباب مفتوحاً على مصراعيه إلعالن اإلدارة الذاتية.
 

وطبعاً حصلت انتهاكات كثيرة لحقوق اإلنسان في هذه الفترة في منطقة نفوذ حكومة األمر الواقع، من ازعاج األهالي على 
نقاط التفتيش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي وتبعها إعتقاالت تعسفية وتعذيب في السجون ومنع التظاهر وإطالق النار 

لهجوم على البيوت ليالً من قبل ملثمين للقبض على المعارضين لهذه السياسات على المتظاهرين وخرق حرمة المنازل با
 والبدء بتصفية األحزاب المعارضة لبسط الهيمنة الكاملة على منطقة نفوذ هذه الحكومة. 

 

 11اإلدارة الذاتية الديمقراطية
 

تم إعالن اإلدارة الذاتية في منطقة الجزيرة وتالها إعالن اإلدارة الذاتية في عفرين وكوباني والتي سميت  ٤١٠٢/ ٤٠/٠في 
بكانتونات اإلدارة الذاتية، وبهذه الخطوة تم االنتقال من مرحلة إدارة األمر الواقع غير المعلنة والتي تجلت فقط في تسيير 

من قبل وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة إلى إعالن رسمي لإلدارة الذاتية. وبذلك أمور المناطق المسيطر عليها 
تم وضع اللبنة األولى إلدارة رسمية تشاركية بين بعض الممثلين عن مختلف شعوب المنطقة من كورد وعرب وكلدواشور 

راف باإلدارة الذاتية المعلنة من طرف سريان وتركمان وشركس ووضع الحكومة السورية في وضع محرج للخيار بين االعت

 واحد على أراض مازالت نظرياً خاضعة للسيادة السورية وبين رفض االعتراف بهذه اإلدارة والدخول في صراع معها.
 

ً لعدم مشاركة المجلس الوطني الكوردي في هذه اإلدارة، عملت حكومة إقليم كوردستان على التقريب بين الطرفين  ونظرا
ً في إقليمهم،فتم الوصول إلى اتفاقية دهوك  لإلستفادة من الفرصة التاريخية للكورد في الوصول إلى حقوقهم وممارستها فعليا

لترسيخ المشاركة السياسية بين األحزاب السياسية ووفق البيان الختامي تقررت الشراكة الفعلية فيها وفي  ٤٤/٠١/٤١٠٢في 

                                                                 
 :http://yasa-سوريا وحكومة األمر الواقع المحلية على الرابط التالي يرجى العودة في هذا الشأن الى دراسة الكاتب: الكورد في8

regime.pdf-e%20local%20de%20factoonline.org/ar/images/Studien/the%20kurds%20in%20syria%20and%20th مت زيارة الرابط في  ٠٤/٠١/٤١٠٢ت
9Vitzthum Wolfgang Graf, Völkerrecht, Berlin 2001, S. 8. Rand 10. 
10Rudolf Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht mit Europarecht. München 2010, S 38. 

http://pydrojava.com/?page_idإلى الرابط التاليلقراءة مشروع اإلدارة الذاتية يرجى العودة 11  ٤/٠١/٤١٠٢تمت زيارة الموقع في  :13=

http://yasa-online.org/ar/images/Studien/the%20kurds%20in%20syria%20and%20the%20local%20de%20facto-regime.pdf
http://yasa-online.org/ar/images/Studien/the%20kurds%20in%20syria%20and%20the%20local%20de%20facto-regime.pdf
http://pydrojava.com/?page_id=13
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إلدارة المناطق الكردية نحو توحيدها سياسياً وإدارياً والعمل من أجل توثيق تمثيل الهيئات التابعة لها وتطوير الشكل الراهن 

مختلف المكونات األخرى فيها. وبشأن الحماية والدفاع وجد الجانبان أن واجب الحماية والدفاع عن روژ آڤا مهمة تقع على 
ً االمكانيات الدفاعية والتضحيات ال كبيرة التي قدمتها وحدات حماية الشعب، وتوصل عاتق أبنائها، وقدر االجتماع عاليا

 الجانبان إلى قرارات مهمة بشأن تعزيز القدرات الدفاعية.
 

ونظراً ألهمية توحيد الموقف الكردي تقرر تشكيل مرجعية كردية مهمتها رسم االستراتيجيات العامة للكرد وتجسيد الموقف 
لكردي في روژ آڤا وسوريا، وتتشكل من حركة المجتمع الديمقراطي الكردي الموحد في كافة المجاالت المتعلقة بالشعب ا

. وبسبب عدم التوافق بين أحزاب المجلس الوطني الكوردي 12والمجلس الوطني الكردي واألحزاب األخرى خارج اإلطارين

ً على ورق ولم يطبق أي ٤١٠٢وحركة المجتمع الديمقراطي في الناحية العملية، بقيت إتفاقية دهوك  بند من بنودها  حبرا
وترسخ التقسيم السياسي في الحركة الكوردية بين حركة المجتمع الديمقراطي واألحزاب والمنظمات الملتفة حولها والمجلس 

الوطني الكوردي والذي عانى الحقاً من انسحاب عدد كبير من األحزاب منه والذي أرهق المحلس الوطني الكوردي بشكل 
 كبير.

 

 مال سورياش –فيدرالية روژآڤا 
 

في مدينة الرميالن حضر ممثلون عن مجموعة من األحزاب الكوردية، ماعدا  ٤١٠٢/ ٠٢/٠-٠٢بعد مؤتمر تم عقده بتاريخ
أحزاب المجلس الوطني الكوردي، وبعض الممثلين عن شعوب شمال سوريا من كورد وعرب وسريان اشوريين وتركمان 

شمال  –ومسيحيين وإزديين تم اإلعالن عن الوالية الفيدرالية روژأڤا وأرمن وشيشان وشركس بمختلف أديانهم من مسلمين 
سوريا من طرف واحد وبدون قبول أو أي اعتبار من الحكومة المركزية في دمشق وفيما بعد تم إصدار العقد االجتماعي 

رب والسريان اآلشوريين شمال سوريا من الكرد والع–كما ورد في المقدمة باسم شعوب روژ آڤا  المتعلق بهذه الفيدرالية 
 والتركمان واألرمن والشيشان والشركس مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وبمختلف المذاهب والطوائف. 

 

ويرى العقد اإلجتماعي بأن نظام الفيدرالية الديمقراطية هو النظام األمثل لمعالجة القضايا التاريخية واالجتماعية والقومية في 
ث نهرين وسوريا، التي تضمن مشاركة كل األفراد والجماعات وعلى قدم المساواة في النقاش روژ آڤا كردستان ومعربو بي

والقرار والتنفيذ ومراعاة االختالف األثني والديني وفق خصائص كل مجموعة منظمة على أسس العيش المشترك وأخوة 
ي والمركزية سياسية وإدارية ضمن الشعوب، ومساواة جميع الشعوب في الحقوق والواجبات، ومؤسسة على مفهوم جغراف

 سوريا الموحدة، واحترام مواثيق حقوق اإلنسان والحفاظ على السلم األهلي والعالمي.
 

شمال سوريا تستمد شرعيتها من إرادة  -وبحسب المادة الثانية من العقد اإلجتماعي فإن الفيدرالية الديمقراطية لروژ آڤا 

من العقد اإلجتماعي للشعوب  ٤٤ات الحرة والديمقراطية. و تضمن المادة الشعوب والمجموعات من خالل االنتخاب
والمجموعات والمكونات حقها في تقرير مصيرها بحرية. ويُعد القمع والصهر واإلذابة الثقافية واإلبادة واالستعمار ُجرماً 

 الحق المشروع في مقاومة ذلك. ضد اإلنسانية. ولها 
 

هيئة الدفاع وهي هيئة مكلَّفة ومسؤولة عن تنظيم واعداد وتجهيز قوات الدفاع في الفيدرالية  ٢٢من المادة  ٤وتشكل الفقرة 
وتعرف قوات سوريا  قوات الدفاع في فيدرالية سوريا الديمقراطية. “شمال سوريا ضمن –الديمقراطية لروژ آڤا 

شمال  –الفيدرالية الديمقراطية لروژ آڤا “ على أنها قوات الدفاع المسلحة في  ٢٨وتحدد مهامها في المادة  الديمقراطية 

، وتعتمد على االنضمام الطوعي ألبناء الشعب من جهة وواجب الدفاع الذاتي من جهة أخرى. وهي مكلَّفة بالدفاع ”سوريا
جي رشمال سوريا وفيدرالية سوريا الديمقراطية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خا –عن الفيدرالية الديمقراطية لروژ آڤا 

ن حماية األرواح واألمالك للمواطنين في حال الهجمات الخارجية. تنظم نفسها بصورة شبه مستقلة حسب  محتمل. تؤّمِّ
خصائص نظام التجنيد. يتم اإلشراف على فعالياتها من قبل مؤتمر الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع. ويبقى وجودها ومهامها 

 جي قائم.قائَمين، ما دام هناك خطر أو هجوم خار

 

شمال سوريا على تغيير األسلوب في الحكم الذي تبعته خالل ممارستها لسلطة األمر  –ولم تعمل حكومة فيدرالية روژأڤا 

الواقع العسكرية او خالل اإلدارة الذاتية ولم تعمل على استقطاب أحزاب المجلس الوطني الكوردي من خالل تقديم مشاركة 
وتصر علىوعدم إحترام مبادئ حقوق  ي السلطة المكتسبة بل مازالت تناهض الديمقراطيةحقيقية لهم ولألطراف األخرى ف

                                                                 
http://pydrojava.com/?page_idلقراءة مشروع اإلدارة الذاتية يرجى العودة إلى الرابط التالي12  ٤/٠١/٤١٠٢تمت زيارة الموقع في  :13=

http://pydrojava.com/?page_id=13
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اإلنسان والقضاء على المعارضة السياسية الفعلية وفرض الخدمة اإللزامية. هذه الممارسات التي تقوم بها هذه السلطة 

ً إلى هجرة الشباب وتفريغ   المنطقة من القوى المفكرة والمنتجة والذيباإلضافة إلى الوضع اإلقتصادي المتردييؤدي يوميا
 يؤدي بدوره إلى تهديد الوجود الكوردي. في سوريا والقضاء على الفيدرالية نفسها.

 

 حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره واالنفصال عن دولة سوريا 

 
 على أساس لقد تم تحديد مضمون حق تقرير المصير من خالل ميثاق األمم المتحدة واإلعالن عن العالقات

االجتماعية،  " والعهدين الدوليين للحقوق االقتصادية،  Friendly-Relations-Declaration“  ٠٦٢١الصداقة لعام 

 .٠٦٢٢والثقافية من جهة و للحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى لعام 
 يلي: ير مصيرها، يتم بيان هذا الحق كماوفق المادة األولى من كال العهدين الدوليين واللتين تنصان على حق الشعوب في تقر

 ( جميع الشعوب تمتلك حق تقرير المصير وبموجبه يقررون بحرية وضعهم السياسي وطريقة تطورأوضاعهم٠
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 

وعة المكون أو المجمويتم ربط حق تقرير المصير دائما بشعب ما. وصراحة المادة تشير إلى كلمة الشعب وليس القومية أو 
ممايعني أن أصحاب حق تقرير المصير وفق المبادىء القانونية  بل الشعب. فلجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها. 

لمنظمة األمم المتحدة هم الشعوب. ووفق معنى كلمة الشعب أو هذا المفهوم ضمن اطار حق الشعوب في تقرير مصيرها 
ضاء دولة ما. فمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق من حقوق اإلنسان منذ عام اليمكن أن يكون هذا الشعب فقط أع

٠٦٢٢. 

لتحديد معنى كلمة الشعب ومداها وفق قواعد القانون الدولي، نجد أن العهد الدولي وميثاق منظمة األمم المتحدة وحتى إعالن و
البحث عن تعريف مصطلح الشعب نجد أنه لدى لقاء لم تتطرق لتعريف هذا المفهوم. ولدى  ٠٦٢١عالقات الصداقة لعام 

تم الوصول في تقريرهم الختامي وتوصياتهم ال تعريف الشعب كالتالي: حتى  ٠١/٠٠/٠٦٨٦ – ٤٢الخبراء في باريس من 
 :13يمكن تأهيل مجموعة معينة كشعب يجب أن تمتلك هذه المجموعة بعض أو كل الخصائص التالية

 جموعة األشخاص الذين لهم:( يجب أن تتعلق المسألة بم٠

 ميراث تاريخي مشترك -
 هوية عرقية أو اثنية  -

 تشابه في الثقافة -
 وحدة لغوية -
  قرابة دينية أوعقائدية  -

 امتداد جغرافي  -
 حياة اقتصادية مشتركة -

 ( يجب أن يبلغ تعداد المجموعة حدا ما ولكن اليحتاج هذا العدد أن يكون كبيرا. ٤
 لك المجموعة اإلرادة بأن يتم التعرف عليها كشعب. ( يجب أن تمت٠
( ينبغي أن يكون لدى المجموعة وإلى جانب اإلرادة أيضا تنظيمات وأدوات لتستطيع رعاية هويتها الجماعية وعناصرها ٢

 المشتركة.
 وتتوفر جميع هذه الشروط في الشعب الكردي في سوريا واالعتراف بالكورد في سورية كشعب يعتبر من البديهيات. 

 :14وللشعوب واألقليات اإلثنية حق االنفصال في حالة االضطهاد غير المحتمل وذلك عند توفر الشرطين التاليين
 .ممارسة سياسة التمييز ضدها مع خرق حقوق اإلنسان األساسية 
 .إبعادهاعن عملية القرار السياسي في الدولة التي تعيش ضمنها 

 

ووفق ما تم ذكره يتمتع الكورد في سوريا بخصائص الشعب الواردة أعاله وقامت الحكومات المتعاقبة في سوريا ممارسة 

وريا، ر السياسي في سسياسة التمييز ضد الكورد مع خرق حقوق اإلنسان األساسية وتم إبعادهم بشكل ممنهج عن عملية القرا
مما يعطي الحق كامالً ووفق قواعد القانون الدولي للشعب الكوردي في سوريا باالنفصال عن الدولة السورية وإعالن استقالله 

الكامل عنها بناءاً على حقه في تقرير مصيره وفق المادة األولى الفقرة الثانية من ميثاق األمم المتحدة والذي ينص على: إنماء 
القات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير الع

، ويتم تعزيز حق الشعوب في تقرير مصيرها في المادة 15مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

                                                                 
13Riedel Eibe: Gruppenrechte und Kollektive Aspekte Individueller Menschenrechte, in: Kälin Walter (Hrsg.): Aktuelle Probleme des Menschenrechtsschutzes, 

Heidelberg 1994, P. 58 f. 
14Herdegen, Matthias: Völkerrecht, München 2000,  P. 240. 

 .ميثاق األمم المتحدة المادة األولى، الفقرة الثانية15
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حيث تنص هذه المادة على أنه: لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى  ٠٦٢٢عام األولى من كال العهدين الدوليين ل

 بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي. 
 

وذلك   ٠٦٢١الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة لعام ويعزز إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين 
، حيث يعتبر 16في الفقرة هـ مبدأ حق تقرير المصير وفق مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها

ً لحق تقرير المصير. وبذلك يفتح اإلعالن لطريق ا اإلعالن إخضاع الشعوب إلستعباد األجنبي وسيطرته واستغالله إنتهاكا
للشعوب للعمل على التخلص من االستعمار وممارسة حق تقرير المصير ويلقي على عاتق الدول واجب العمل مع األمم 

 المتحدة لتحقيق هذا المبدأ وإنهاء االستعمار.

 

وعليه  مصير،أما إعالن شعب ما لدولة مستقلة ذات سيادة فيعتبر وفق اإلعالن إعماالً من قبل هذا الشعب لمبدأ حق تقرير ال

فللكورد في سوريا الحق الكامل وفق قواعد القانون الدولي بإعالن إستقاللهم عن دولة سوريا وممارسة حقهم لتقرير مصيرهم، 
والتي تعتبر الخطوة األخيرة التي يجب على الكورد خطوها في حال لم يتم االعتراف بوجودهم كشعب في سوريا ولم تضمن 

جماعية في إقليم خاص بهم يشكلون األغلبية فيه ويعملون فيه على تطوير وضعهم الثقافي حقوقهم لممارسة حقوقهم ال

واالقتصادي وتنميته ورفع الجور و االضطهاد الذي تمت ممارسته ضدهم من قبل جميع الحكومات السورية المتعاقبة في 
 سوريا.

المنصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة، إال أنه ال رغم تعارض مبدأ حق تقرير المصير مع مبدأ حماية السالمة الوطنية وو
يوجد نص في القانون الدولي يقضل السالمة الوطنية على حق تقرير المصير أو يحمي السالمة الوطنية على حساب كبت 

لألمم  ةأوقمع حق تقرير المصير، بل إذا نظرنا إلى الميثاق سنرى أنه قد تم إدراج حق تقرير المصير بين األهداف الرئيسي

المتحدة وذلك في المادة األولى في الفقرة الثانية وذلك بعد الفقرة األولى التي تنص على الهدف الرئيسي لمنظومة األمم المتحدة 
وذلك بحفظ السلم واألمن الدولي وبعده مباشرة يأتي ذكر حق تقرير المصير، الذي يعتبر أحد أهم أهداف األمم المتحدة. أما 

وطنية فيأتي ذكره كمبدأ تعمل الهيئة وأعضاؤها وفقه في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة األولى والتي مبدأ السالمة ال
حق تقرير المصير منها وذلك كالتالي: يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 

 .17ياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدةضد سالمة األراضي أو االستقالل الس

 

ولهذا نرى عادة تباطؤ وتثاقل من قبل الدول صاحبة السيادة للقيام باالعتراف بدولة جديدة ناشئة وباألخص كون هذه الدول 

 تراف بدول أخرى عمال من اعمالغير ملزمة بشكل صريح في القانون الدولي باالعتراف بدول جديدة، بل تعتبر الدول االع
السيادة وخاضع لسياستها الخارجية وموقعها في العالقات الدولية ومرتبط بعالقاتها ومصالحها االقتصادية والجيوسياسية. 

 لذلك اليشكل االعتراف بدولة جديدة في نفس الوقت اي انتهاك لقواعد القانون الدولي حتى ولو تم من قبل دولة واحدة. 
 

 افاالعتر
 

ليس من السهل البحث في مسألة االعتراف في هذا البحث نتيجة التغيير السريع نسبياً في المنظومة التي يتم بحث االعتراف 

بها وباألخص إذا أحاطت الضبابية بهذه المنظومة. فبعد سيطرة الكورد على مجمل مدنهم وبلداتهم وقراهم وظهور حكومة 
اهية وطبيعة هذه الحكومة وهل تهدف إلى البقاء ضمن الدولة السورية وسيادتها، مع األمر الواقع، كانت اإلشكالية حول م

انكماش وانحسار السيادة السورية عن كثير من أجزاء الدولة؟أم تهدف إدارة األمر الواقع إلى ممارسة حق الشعب الكوردي 
 الخوض في ما بين االعتراف الداخلي من في تقرير مصيره وإعالن استقالله عن الدولة السورية؟ فالبحث هنا سيكون بين

قبل الحكومة السورية بإدارة األمر الواقع وإضفاء الصفة القانونية عليها من خالل شكل للحكم أو اإلدارة الذاتية متفق على 

ل حقه في الشكلها ومضمونها من قبل الطرفين، أو بين االعتراف اإلقليمي والدولي بإقليم أعلن استقالله عن الدولة األم من خ
 تقرير مصيره وفق المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة.

 

 االعتراف الداخلي

 
مازالت األحزاب الكوردية سواء أكانت من ضمن أحزاب المجلس الوطني الكوردي أو منظومة المجتمع الديمقراطي أو من 

حقوق الشعب الكوردي وممارستها ضمن  ضمن أحزاب التحالف الديمقراطي الكوردي، تؤكد على هدفها في الوصول إلى

                                                                 
16

oc/RESOLUTIONراجع الرابط التالي:  /G EN/NR0 /346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElementny.un.org/d-dds-https://documents 
 ٢/٠٠/٤١٠٢تمت زيارة الرابط في       
 .راجع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة17

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement
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وحدة الدولة السورية من خالل نظام إاتحادي في إقليم غربي كوردستان في شمالي  سوريا يتشاركون فيه مع شعوب ومواطني 

 هذا اإلقليم بتسيير أمورهم المحلية.
 

الحكومة السورية أغلب المدن  ورغم التعاون غير الرسمي بين الحكومة السورية ومنظومة المجتمع الديمقراطي وتسليم
والقرى الكوردية والمناطق والمساحات التابعة لها إلى منظومة المجتمع الديمقراطي مع بقاء بعض القوات العسكرية في 

مركز العاصمة الكوردية مدينة القامشلي وفي جزء من مدينة الحسكة، لم تقم الحكومة السورية الحالية حتى اليوم بأي اعتراف 
تعلق بالحقوق الجماعية والفردية للشعب الكوردي في سوريا يضمن لهم ممارسة هذه الحقوق الجماعية والفردية في رسمي ي

إقليم تمتد مساحته في أماكن تواجدهم فيه ويمارسون إدارة شؤونهم الداخلية والشؤون الخاصة بهم التي تتعلق بالحفاظ على 

 تخدام لغتهم في المجال التعليمي والرسمي. وجودهم وهويتهم والتمتع بممارسة ثقافتهم واس
 

أما بالنسبة ألطراف المعارضة السورية فتختلف هذه األطراف في تقديمها للحلول للقضية الكوردية في سوريا بين نكران 
تي لكامل للحقوق الجماعية للشعب الكوردي والتركيز فقط على حقوق المواطنة وإعتبار الكورد مواطنين يتمتعون بالحقوق ا

يمكن أن يتمتع بها المواطن السوري، دون أي إهتمام بالخاصية اإلثنية للشعب الكوردي في سوريا وحقه في تقريره مصيره 

وفق قواعد القانون الدولي، وبين من يرى للكورد الحق في ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية وفق نظام إداري المركزي 
ً هناك باإلضافة إلى ذلك أصوات في المعارضة السورية تعادي القضية وبذلك الحفاظ على وحدة األراضي السور ية. طبعا

 والشعب الكوردي بشكل شرس ولكنها تبقى اصوات منفردة التمثل الشارع السوري.
 

وإصرار المعارضة السورية على عدم االعتراف بالكورد في سوريا كشعب ومحاولة التحايل على الكورد واإللتفاف على 
لح من خالل استخدام بعض البدائل مثل القومية الكوردية أو المكون الكوردي، لم يولد سوى عدم الثقة لدى الكورد هذا المصط

بالمعارضة السورية وجديتها في البحث عن حل عادل للقضية الكوردية في سوريا. وبهذا يبقى السبيل الوحيد هو فرض أمر 

 م السوري أو من مختلف أطياف المعارضة.واقع على من ينكر حقوق الشعب الكوردي من النظا
  

 والدولي االعتراف اإلقليمي 
 

في حال عدم التوافق لحل القضية الكوردية في سوريا وعدم االعتراف بحقوق الشعب الكوردي من قبل ممثلي الشعب السوري 
ً سواء من الحكومة السورية الحالية أو من المعارضة السوريةالتي يمكن أن تستلم الحكم في  رق وإغالق جميع ط سوريا الحقا

الحل السلمي وظهور بوادر لممارسة العنف ضد الشعب الكوردي في سوريا لالستمرار في اضطهاده وكبت حقه في تقرير 

 مصيره سواء في داخل سوريا، يبقى للكورد طريق واحد أال وهو إعالن إستقاللهم عن سوريا.
 

في هذه الحالة ال بديل عن التحالف الداخلي ضمن جميع األحزاب السياسية والقوى العسكرية وجمع كل اإلمكانات الداخلية و
واإلقليمية والخارجية لدعم إدعائهم بتمثيل ارادة الشعب الكوردي في سوريا بتقرير مصيره والدفاع عن هذا الحق. هذا التحالف 

يقياً مبنيا على أساس المشاركة السياسية الحقيقية لغالبية أطراف الحركة الكوردية المبني باألساس اليمكن إال أن يكون تحالفاً حق

على مبادئ الحوكمة، والتي فقط على أساسها يمكن تحريك جميع فئات الشعب للدفاع عن حقهم وحريتهم ولنيل التعاطف 
 لمي بين الشعوب األخرى. التشتت والنزاع الكوردي الداخليالدولي لحماية شعب يتوق إلى الحرية والديمقراطية والتعايش الس

العنيف وعدم احترام المبادئ الدولية المتعارف عليها حول الحوكمة يضفيان على الشعب الكوردي عدم قدرته على إدارة 
أما ممارسة  .نفسه بشكل جيد ويخلف لدى غالبية الدول عدم نضوج الكورد إلى المستوى الالئق بممارسة حق تقرير المصير

الديكتاتورية أو ظهور بوادر لها في السلطة أو الحركة الكوردية، سيؤدي إلى نفور الرأي العام العالمي من احتمال ممارسة 

ً سيؤدي إلى استفادة  الكورد لحقهم في ممارسة تقرير مصيرهم وامتناع غالبية الدول عن القيام بتقديم أي دعم للكورد وطبعا
 دي من هذا الضعف والقيام بتحريك حكومات الدول للقضاء على دكتاتورية ناشئة.أعداء الشعب الكور

 

وحيث أن الكورد يمتلكون مقومات الدولة من شعب وإقليم وحكومة تمارس سلطتها الفعلية على هذا اإلقليم، فبمجرد إعالن 
تع بحمايته ىء العامة للقانون الدولي وتتماإلستقالل تنشأ الدولة ويتم والدتها لتصبح مباشرة شخصية اعتبارية تخضع للمباد

وذلك وفقاً للفقرة األولى من المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة كما تحظى هذه  18والذي يحظر العنف من وضد هذه الدولة
دخل ها وأي تالدولة الحديثة الوالدة بحماية الفقرة الثانية من المادة األولى من الميثاق وذلك حماية حقها في تقرير مصير

ً للسلم واألمن  ً جديا ً لكال الفقرتين من المادة األولى ويعتبر هذا التدخل تهديدا ً خارقا عسكري ضد هذه الدولة يعتبر انتهاكا
 الدوليين.

                                                                 
18Rudolf Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht mit Europarecht. München 2010, S 39. 
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والستكمال نشوء الدولة النهائي يتطلب من الحكومة القائمة بأن تكون قادرة على الدخول في عالقات مع الدول األخرى والذي 
يتطلب االعتراف من هذه الدول بالمولود الجديد والدخول معه في عالقات دبلوماسية وسياسية باإلضافة إلى العالقات 

النوع األمثل من االعتراف يكون وفق الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ميثاق األمم االقتصادية أو الثقافية أو العسكرية. و
المتحدة حيث يتم قبول عضوية هذه الدولة في منظمة األمم المتحدة وذلك بناءاً على اقتراح مجلس األمن وموافقة الجمعية 

م نشوء هذه الدولة كما الحال في دولة تايوان والتي حتى العامة. وبالطبع عدم قبول الدول في منظمة األمم المتحدة اليعني عد
اليوم ورغم نشوئها الكامل واعتراف أغلب دول العالم بها والدخول معها في عالقات دبلوماسية وعسكرية وتجارية وغيرها 

 من العالقات، لم يتم قبول عضويتها في األمم المتحدة.

 

عنها من أفضل أنواع االعتراف حيث يعد اعتراف الدولة األم بإستقالل الجزء  ويشكل اعتراف الدولة األم التي تم االستقالل

ً يقود إلى عدم تردد الدول األخرى في االعتراف بالدولة الجديدة وعدم الدخول في مشاكل في العالقات  المنسلخ عنها، اعترافا
ً وفي حال عدم اعتراف الدولة األم باسقالل الجزء الم نسلخ عنها، من الممكن لكثير من الدول القيام مع الدولة األم. طبعا

باالعتراف باالستقالل وممارسة جميع أنواع العالقات مع الدولة الجديدة، حيث االعتراف هو جزء من األعمال السيادية للدول 

 تقرره وفق مصالحها المختلفة. 
 

ئ الحوكمة، واألهم مذ ذلك كله االلتزام بقواعد القانون على الدولة الناشئة االلتزام بقواعد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ومباد
تلتزم الدول باالمتناع   ius cogensالدولي اإللزامية. ففي حالة انتهاك الدولة الناشئة الجديدة لقواعد القانون الدولي اإللزامية 

 .19عن االعتراف بهذه الدولة وال يجوز لها القيام بأي إجراء يؤدي إلى االعتراف
 

هم قواعد القانون الدولي اإللزامية في هذا المجال هو مبدأ حظر العنف وانتهاك مبدأ حق تقرير المصير وجرائم الحرب ومن أ
والجرائم ضد اإلنسانية. ولذلك على الدولة الجديدة العمل على االبتعاد عن هكذا ممارسات وعدم تهديد دول الجوار في أمنها 

السالح في حالة حركات التحرر العسكرية لتفادي الوقوع في مجال االتهام بارتكاب  وإستقرارها وعدم اإلفراط في استخدام

 جرائم ضد اإلنسانية. 
 

وفي حال انتهاك الدولة الجديدة لقواعد القانون الدولي االلزامية يقوم المجتمع الدولي عادة بإجراء عدم االعتراف الجماعي، 
عتراف بهذه الدولة وتعاملهاوكأنها غير موجودة ومن الممكن أن يقوم مجلس وفي هذه الحالة تمتنع جميع دول العالم عن اال

من ميثاق األمم المتحدة حيث يجوز له أن يتخذ عن  ٢٤األمن بواجبه بحفظ السلم من خالل البند السابع وباألخص المادة 

ي أو إلعادته إلى نصابه. ويجوز أن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم لحفظ السلم واألمن الدول
تتناول هذه األعمال المظاهرات والحظر والعمليات األخرى عن طريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء 

الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا  ٥٠األمم المتحدة. كما للدول الجوار الحق وفق المادة 
 اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة.

 

وعلى العكس من ذلك على الدولة الجديدة اإلسراع بالقيام بالعالقات الودية مع دول الجوار وضمان أمنها وإستقرارها ومحاولة 
عامة فعالة،  كسب صداقتها. كما على الحكومة في هذه الدولة اإلسراع بتطبيق الحوكمة في إدارة الدولة من خاللمؤسسات

منفتحة، شفافة )بدون فساد( ومسؤولة على جميع المستويات ومحتوية على إجراءات واضحة لعملية اتخاذ القرار وإدارة 
 سليمة، مؤثرة وفعالة للموارد البشرية، الطبيعية، االقتصادية والمالية تهدف إلى التطور العادل والمستمر.

وق اإلنسان ومبادئ الديمقراطية ووجود معارضة فعالة حقيقية تشارك في التداول وخلق وإيجاد مجتمع ديمقراطي واحترام حق
السلمي للسلطة ومشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار ووجود واحترام تطبيق مبدأ دولة القانون، وإمكانية 

 تطبيق الحقوق وااللتزامات من خالل نظام قانوني. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
19Christian Schaller, Sezession und Anrekennung, Berlin 2009, S21. 
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 الملحق األول
 الختامي للمؤتمر الوطني الكردي في سوريا البيان

 
، بدعوة من أحزاب الحركة 2100انعقد المؤتمر الوطني الكردي في مدينة القامشلي في السادس والعشرين من تشرين أول 

مندوبا، شمل مناضلين أوائل في الحركة الكردية، وشخصيات وطنية  251الوطنية الكردية في سورية، وحضور أكثر من 
وممثلين عن المجموعات الشبابية، وكذلك ممثلي األحزاب المشاركة، ونشطاء يمثلون لجان حقوق اإلنسان،  مستقلة،

 وفعاليات اجتماعية وثقافية وإعالمية..، وذلك تحت الشعارات التالية :

 

 من أجل تحقيق أهداف االنتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة .

 

 مانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي .نحو دولة ديمقراطية برل

 

 االعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي في البالد .

 

 ال للتمييز القومي والديني والطائفي، نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين .

 

 ال للقمع واالستبداد .. الحرية لجميع معتقلي الرأي في سورية .
 

د المؤتمر نقاشات مستفيضة وآراء متنوعة تمخض عنها قرار بتشكيل لجنة إلعادة صياغة المشاريع المقدمة من شه
 الحاضرين ودمجها في وثيقة واحدة، وكذلك توجهات ومقررات أهمها :

 

ليتها، فمنذ في المجال الوطني: أكد المؤتمر أن ما تشهده الساحة السورية من أزمة وطنية متفاقمة يتحمل النظام مسؤو

، مارس القمع والتنكيل ومصادرة الحريات العامة 0963وصول نظام البعث إلى السلطة من خالل انقالبه العسكري عام 
والخاصة، وأخفق في تحقيق التنمية والتطوير االقتصادي، حيث تزايد مستوى الفقر والبطالة واستشرى الفساد .. ورغم 

الزمن بضرورة تحقيق إصالحات ديمقراطية، إال أنها كانت تمعن في قمعها مطالبات الشعب للسلطة طيلة عقود من 

 وبطشها بحق كل صوت مناد بالديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وحتى المطالبين بتحسين األحوال المعيشية.
 

اندالع شرارة الثورة أدى إلى  –وفي مناخ الربيع العربي  –إن اعتماد السلطة لهذا النهج في التعامل مع الداخل السوري 
السلمية المطالبة بالحرية والكرامة، التي شملت معظم أرجاء البالد بما فيها المناطق الكردية، والتي انطلقت بإرادة وطنية 

في الخامس عشر من آذار المنصرم، وجوبهت بمزيد من القمع والقتل من قبل أجهزة السلطة، في ضوء اعتمادها للحل 
 ر وحيد، قد يوفر ذرائع لتدخل خارجي عسكري خطير .األمني العسكري كخيا

 

وقد أكد المؤتمر أن إنهاء األزمة في البالد يمر من خالل تغيير النظام االستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية 
ً زية السياسوالفكرية، وتفكيك الدولة األمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية، وعلى أساس الالمرك ية، بعيدا

عن العنصرية، دولة المؤسسات والقانون تحقق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين، وتحول دون عودة أي شكل 
 من أشكال االستبداد والشمولية .

 

يد يشكل عامال توحكلف المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه السعي لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية، كون هذا ال
هاماً في ترجيح موازين القوى لصالح الثورة السلمية للشعب السوري وتحقيق مطالبه المشروعة. وطالب المؤتمر بضرورة 

 سحب قوات الجيش واألمن من المدن وإعادتها إلى ثكناتها وعدم زجها في مواجهة التظاهرات السلمية .
 

في المجال الكردي السوري: رأى المؤتمر أن الشعب الكردي في سورية هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية، 
ويشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسورية، وهذا يتطلب اإلقرار الدستوري بوجوده كمكون 
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وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في رئيسي من مكونات الشعب السوري، وثاني أكبر قومية فيه، 

تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البالد، كما رأى المؤتمر أن حل القضية الكردية يعتبر مدخال حقيقيا للديمقراطية وامتحانا 
 لقوى المعارضة السورية، التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسورية على قاعدة أن سورية لكل السوريين .

 

تبنى المؤتمر الحراك الشبابي الكردي كجزء من الثورة السورية السلمية، مشيدا بدوره المساهم في إعالء شأن الكرد 

 وتعميق وطنية القضية الكردية .
 

أكد المؤتمر على توفير ضمانات حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية واحترامها وحمايتها دستوريا، و ضرورة تأمين 
 لقومية للسريان كلدو آشور واألقليات األخرى .الحقوق ا

 

 –كونه جزءا من المعارضة الوطنية السورية  –بخصوص الموقف من موضوع الحوار مع السلطة فقد رأى المؤتمر 
 ضرورة عدم القيام بإجراء أي حوار مع السلطة بشكل منفرد .

 

 –يق التنس –التحالف  –المشاركة في المؤتمر)الجبهة  قرر المؤتمر حل جميع األطر الكردية التي تنضوي تحتها األحزاب

 المجلس السياسي ..(، واعتبر المؤتمر مجلساً وطنيا كردياً.
 

خول المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه بالحوار مع أطر المعارضة الوطنية، ومن ثم التنسيق والتعاون مع األكثر استجابة 

 عضوية أحزاب الحركة في األطر األخرى .لقرارات وتوجهات المؤتمر، وتعليق 
 

أنهى المؤتمر أعماله بنجاح، حيث أجمع الحضور على أن انعقاد هكذا مؤتمر  ٤٢/٠١/٤١٠٠في صبيحة يوم الخميس 
وطني وبهذا الحجم من الغنى والتنوع والمسؤولية، وبتنظيمه الحضاري، يعد هو األول من نوعه في تاريخ كرد سورية، 

ثاق هيئة تنفيذية من ممثلي أحزاب الحركة الوطنية الكردية وفعاليات وطنية اجتماعية، ثقافية وشبابية حيث اختتم بانب
ب يد لما فيه خير هذا الشعوحقوقية ونسائية، مستقلة .. تترتب على عاتقها مسؤولية متابعة العمل بجد وإخالص، ويدا ب

 . والوطن

 

 الملحق الثاني

 البرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكردي في سوريا 
 

يقدّم الشعب السوري ، ملحمة ثوريةً سلميةً تهدف إلى إنهاء االستبداد و إسقاط النظام الشمولي القائم ،  05/3/2100منذ 
يات و ائه من مختلف القومالذي رزحت سوريا تحت نيره لعقود، وبناء دولة ديمقراطية تعددية برلمانية وطناً يتّسع لكل أبن

األديان والطوائف ,ورغم العدد الهائل من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين والخسائر االقتصادية الجسيمة التي 

تكبدتها البالد طوال هذه الفترة فان النظام ال يزال يراهن على نهجه األمني والعسكري في التعامل مع هذه الثورة السلمية 
ً با  لبالد نحو متاهات الفوضى والعنفدافعا

 

وباتت هذه الحالة تنذر بمخاطر جدية إن لم يتم وضع رؤية شاملة للحل من شانها توحيد الجهود لوضع اللبنات األساسية 
 للمحافظة على سالمة المجتمع و الدولة وإقامة النظام الديمقراطي المعبر عن تطلعات كافة أبناء الشعب السوري .

 

و أكد على قرارات المؤتمر الوطني  20/4/2102األوضاع عقد المجلس الوطني الكردي اجتماعه بتاريخ وفي ظل هذه 

ً رؤيته مما تال ذلك من تفاعالت  26/01/2100الكردي في سوريا المنعقد بتاريخ  و أقر البرنامج السياسي المرحلي مستمدا
طي الجذري في البالد إيمانا منه بأن الشعب الكردي في سياسية بغية الوصول إلى برنامج واضح يحقق التغيير الديمقرا

سوريا بانتمائه الوطني السوري هو إحدى الركائز والدعائم للتخلص من نير االستبداد وتحقيق أهداف الثورة في بناء سوريا 
اهم التوصل إلى تفحديثة ال مكان فيها للقهر والظلم والطغيان، و قد أقر البرنامج السياسي المرحلي منهجا للعمل بهدف 

 مشترك مع قوى المعارضة األخرى حول مستقبل سوريا وكيفية حل القضية الكردية وفق ما يلي:
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يؤكد المجلس الوطني الكردي في سوريا أنه يمثل أوسع فئات الشعب الكردي في سوريا و يعبر عن تطلعاته و يسعى  -0

ارج المجلس بغية توحيد الخطاب الكردي و الدفاع عن حقوق إلى توثيق و تعزيز العالقات مع القوى الكردية األخرى خ
 شعبنا و تحقيق أهداف الثورة السورية.

التأكيد على استقاللية قرار القوى الوطنية المعارضة و حمايته من تجاذبات بعض القوى اإلقليمية التي قد تتضرر من  -2
 اإلتيان بنظام ديمقراطي تعددي تنعكس على أوضاعها الداخلية.

التأكيد على أهمية سلمية الثورة السورية و تحميل النظام مسؤولية ما آلت إليه األوضاع الحالية من مواجهات مسلحة بين -3

 األجهزة األمنية و الجيش من جهة و المنشقين عنه من جهة أخرى.
اثيق الدولية و مبادئ حقوق سوريا دولة ديمقراطية متعددة القوميات و األديان و الطوائف بنظام برلماني تلتزم المو -4

اإلنسان تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية و سيادة القانون و ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري و يصون 
 وحدته وأمنه.

لقومية ااإلقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وهويته القومية في سوريا واعتبار لغته لغة رسمية في البالد وبحقوقه  -5

 المشروعة بصفته شريكا أساسيا وفق المواثيق واألعراف الدولية .
الشعب الكردي في سوريا جزء من الشعب السوري وهو يشكل قومية أساسية أصيلة في البالد،وحركته الوطنية هي  -6

 جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية العامة وحراكه من الثورة السورية.
ات والمراسيم واإلجراءات والقوانين التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها إلغاء جميع السياس -7

 وتداعياتها وتعويض المتضررين وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك اإلجراءات .

 ضمان حرية األديان والعقائد والمذاهب وصونها دستوريا. -8
المرأة وضمان حقوقها دستوريا وإلغاء كافة القوانين التي تعيق حريتها و تقدمها و رعاية تحقيق المساواة بين الرجل و -9

 األمومة و الطفولة.
مكافحة الفقر و ايالء المناطق التي عانت سياسات التمييز االهتمام الكافي في إطار التنمية وتحقيق العدالة في توزيع  -01

ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم وخاصة في المناطق الثروة الوطنية , والعمل على رفع مقدرات 

 الكردية التي عانت االضطهاد والحرمان خالل فترات األنظمة المتعاقبة.
نبذ العنف و احترام كافة العهود و المواثيق الدولية و مبادئ حقوق اإلنسان. وتحييد الجيش و األمن عن السياسة  -00

في الدولة بما يحقق التنمية المتوازنة و المستدامة وإجراء تقسيمات إدارية جديدة تراعي مصالح أبناء  واعتماد الالمركزية
المناطق المعنية ، وتحديد نسب معينة من عائدات موارد كل محافظة تصرف على تشكيل البني التحتية ومشاريع التنمية 

 فيها .

 اني واألقليات األخرى في البالد.ضمان الحقوق القومية للشعب الكلدوآشوري السري -02
 إدانة المجازر و الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ومحاسبة المسؤولين عنها . -03

 المجلس الوطني الكردي في سوريا

 

 الملحق الثالث
 مشروع االتفاق بين المجلس الوطني الكردي ومجلس غربي كردستان

 
وفي لقاء مشترك بين المجلسين المجلس الوطني الكوردي الذي ضم كال  2102-6-00في هولير اقليم كوردستان وبتاريخ 

من السادة عبد الحميد درويش والدكتور عبد الحكيم بشار واالستاذ محمد موسى ومجلس الشعب لغربي كوردستان 
مكتب  المحامي عبد السالم احمد وسينم محمد وجيهان محمد رشو والدكتور حسين كوجر وبرعاية حميد دربندي ضم 

 العالقات العامة في ديوان رئاسة االقليم كممثل عن رئاسة االقليم

 

وتم خالل اللقاء استعراض جملة من الموضوعات والقضايا واالشكاالت الميدانية التي تعترض سبيل العمل المشترك وقد 

قيل التي تعترض وحدة كان النقاش واضحا وصريحا حيث اكد فيه الجانبين على ضرورة تجاوز جميع الخالفات والعرا
الصف الكوردي في هذه المرحلة الحساسة وقد رأى الجانبان ان العمل المشترك ومن اجل تحقيقي اقصى درجات التوافق 

 بين المجلسين يمر عبر تحقيق ما يلي:

ياسيي س تشكيل هيئة عليا مشتركة من المجلسين لتنسيق العمل السياسيي والدبلوماسي والتحرك المشترك لبلورة مشروع
موحد يرتكز على الثوابت الوطنية والقومية للشعب الكوردي في سوريا والتي تتجسد في العمل من اجل اسقاط النظام 

الدكتاتوري في دمشق وبناء دولة ديمقراطية تعددية وبناء سوريا جديدة متعددة القوميات تلبي طموحات شعبنا في االقرار 
 ه القومية حال ديمقراطياالدستوري بوجوده كشعب أصيل وحل قضيت

 تشكيل لجنة تنظيمية عليا من المجلسين لتنسيق العمل الميداني في كافة المناطق

 تشكيل لجان فرعية لتنسيق العمل الميداني في مناطقها
 وقف الحمالت االعالمية بكافة اشكالها 
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 الغاء جميع المظاهر المسلحة في المناطق والبلدات الكوردية 

 حماية مشتركة غير مسلحةتشكيل لجان 
 تشكيل لجان مشتركة للصلح وحل الخالفات االجتماعية وتكون هي المرجعية في هذه القضايا

 ن جميع النقاط تم التوقيع عليها وهي متكاملة وهي مسودة مشروع تعرض على المجلسين ألتخاذ القرار النهائي بصددهاا
 2102-6-00 هولير -اقليم كوردستان

 

 

 الملحق الرابع
 20إعالن هولير بين المجلسين )المجلس الوطني الكوردي في سوريا ومجلس الشعب لغربي كوردستان(

بين )مجلس الشعب لغربي كوردستان و المجلس الوطني  00/6/2102إستكماالً لما تم االتفاق عليه في وثيقة هولير بتأريخ 

الكوردي في سوريا( وبرعاية مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان، بهدف وضع اآلليات الالزمة لتفعيل اإلتفاق وبلورة 
نية والقومية للشعب الكوردي في سوريا والعمل مع جميع مكونات الشعب مشروع سياسي موحد يرتكز على الثوابت الوط

 السوري من أجل إسقاط النظام القمعي اإلستبدادي الذي أوصل البالد إلى مستنقع الحرب األهلية، 
 

ة حسب يوبناء سوريا ديمقراطية وفق دستور جديد يقر بالتعدد القومي واإلقرار الدستوري بالشعب الكوردي وبحقوقه القوم
العهود والمواثيق الدولية وحل القضية الكوردية في إطار الالمركزية السياسية وإلغاء كافة القوانين والمراسيم اإلستثنائية 

 العنصرية وإزالة آثارها وتعويض المتضررين.

 

م، وتوصل بإشراف د.فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اإلقلي 01/7/2102-9فقد إستأنف المجلسان إجتماعاتهما يومي 

 الطرفان إلى:
 

 إعتماد وثيقة هولير والبناء عليها وتفعيل البنود الواردة فيها و وضع اآلليات الالزمة لتنفيذها. -0
 

تشكيل هيئة عليا مشتركة )الهيئة الكوردية العليا(، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكوردي في هذه المرحلة  -2
 المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في إتخاذ القرارات. المصيرية، وإعتماد مبدأ

 تشكيل ثالث لجان تخصصية لمتابعة العمل الميداني. -3

 التأكيد على وقف الحمالت اإلعالمية بكافة أشكالها. -4
 تحريم العنف ونبذ كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير األجواء في المناطق الكوردية. -5
 الالئحة الداخلية الملحقة بوثيقة هولير التي تتضمن آليات العمل.إعتماد  -6

 تشكيل اللجان خالل أسبوعين من تأريخ التوقيع على اإلتفاق. -7
 هذا اإلتفاق نص متكامل اليجوز اإلخالل بأي بند من بنوده التي تم إقرارها من قبل الطرفين.

 

 

 

 

 مجلس الشعب لغربي كوردستان                                  المجلس الوطني الكوردي في سوريا 
 

 

 

 

                                                                 
http://cabinet.gov.krd/a/d .aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=01000020 ٤١٠٢/ ٤٤/٠١تمت زيارة الموقع في 

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=010000
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 الملحق الخامس
 بيان صحفي من مجلس الشعب لغربي كوردستان والمجلس الوطني الكوردي في سوريا

 بعد التوقيع على إعالن هولير
 

 إلى جماهير شعبنا الكوردي في سوريا..
 إلى الرأي العام الكوردستاني والسوري..

توقيعنا على إعالن هولير التأريخي والتوصل إلى إتفاق بين مجلسينا )مجلس الشعب لغربي كوردستان والمجلس لمناسبة 
الوطني الكوردي في سوريا(، نزف هذه البشرى السارة إلى جماهير شعبنا الكوردي في سوريا والكوردستانيين في كل 

حرك لتحقيق ما يطمح إليه شعبنا الكوردي في غرب كوردستان مكان ونعلن لهم بأننا قد وضعنا األسس الجوهرية للبدء بالت

وسوريا، وجعلنا من ترتيب البيت الكوردي وتوحيد النضال بين كافة الفصائل السياسية لشعبنا اإلنطالقة األولى بهذا 
 اإلتجاه.

على  مواجهة ما يطرأنمّر اليوم بمرحلة مصيرية ومنعطف سياسي كبير وحساس، لذا يتحتم علينا توحيد الصف والموقف ل
الساحة السياسية السورية من تغيرات في المستقبل القريب، وهنا البد لنا من أن نشيد بمواقف إخوتنا الكورد والقيادة 

السياسية في إقليم كوردستان وباألخص السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان على ما قدموه لنا من دعم المحدود 

 مجلسينا إلى هذا اإلتفاق التأريخي.إلنجاح مساعينا وتوصل 
ان إعالن هولير في نظرنا تجسيد للواقع النضالي وتتويج لتضحيات شعبنا على مّر عقود من المآسي والحرمان، لكننا 

وبهمة ودعم المخلصين من أبناء شعبنا، توصلنا اليوم إلى إعادة اللحمة النضالية للقوى السياسية الكوردية، وهذا الحدث 
 سيدخل الفرحة والطمأنينة في قلوب جماهيرنا المضحية التي تنتظر منا الكثير. الكبير

اننا اليوم وبعد توقيعنا على إعالن هولير، نعد شعبنا الكوردي بأن نبذل ما بوسعنا كي نكون عند مستوى طموحاته وأهدافه، 

قراطية السورية السقاط النظام و بناء بلد وأن نسعى جاهدين جنباً إلى جنب مع جميع مكونات الشعب السوري والقوى الديم
ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم في إطار دستور يقر بالتعدد القومي والثقافي وبحل قضيتنا القومية في اطار 

 الالمركزية السياسية.
عبنا تحقيق أهداف شان ما تم إنجازه لهو مكسب كبير يفرض علينا مسؤوليات جسيمة، وضمانة أكيدة لنبذ كل ما يبعدنا عن 

المشروعة، وبهذه المناسبة ندعو جميع المثقفين والكتاب واإلعالميين إلى التصرف بمسؤولية وحكمة، والجالية الكوردية 

في المهجر والفئات والشرائح في مجتمعنا الكوردستاني إلى دعم هذه الخطوة التأريخية واإلنضمام إلى الجهود الرامية 
 ميعاً.إلنجاح ما نصبو إليه ج

 ً وفي الختام نبارك لشعبنا الكوردي هذا اإلنجاز ونجدد عهدنا وإلتزامنا بتضحيات جماهير شعبنا ودماء شهدائنا والسير قدما
 نحو تحقيق أمانينا وتطلعاتنا.

 

 المجلس الوطني الكوردي في سوريا ومجلس الشعب لغربي كوردستان
 00/7/2102هولير 
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 الملحق السادس

 ٤١٠٢إلى الرأي العام حول اتفاقية دهوك المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي بيان 
تم   TEV- DEMوحركة المجتمع الديمقراطي  بين المجلس الوطني الكردي في سوريا  بعد التوصل إلى اتفاق دهوك 

 البيان: اصدار بيان باسم المجلسين ، تاله السيد آلدار خليل وفيما يلي نص 
 

في الوقت الذي تتعرض فيه المناطق الكردية لهجمات مرتزقة داعش مستهدفة الوجود القومي الكردي، وبناء على الدعوة 
تشرين  22وحتى  04وفي مدينة دهوك وبتاريخ ” جنوب كردستان“الكريمة من السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم باشور 

وبإشراف ممثل  TEV-DEMوحركة المجتمع الديمقراطي ENKSأول الجاري اجتمع وفدا المجلس الوطني الكردي 
رئيس إقليم باشور الدكتور حميد دربندي حيث تناقش الطرفان وبمسؤولية كل القضايا التي تهم مصالح شعبنا الكردي 

 وحقوقه القومية.

 

موقف مة للكرد وتجسيد الونظراً ألهمية توحيد الموقف الكردي تقرر تشكيل مرجعية كردية مهمتها رسم االستراتيجيات العا

الكردي الموحد في كافة المجاالت المتعلقة بالشعب الكردي في روج آفا وسوريا، وتتشكل من حركة المجتمع الديمقراطي 
 والمجلس الوطني الكردي واألحزاب األخرى خارج إطار الطرفين.

 

ن فيها وفي الهيئات التابعة لها وتطوير الشكل الراه وفي مجال اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا تقرر الشراكة الفعلية
 إلدارة المناطق الكردية نحو توحيدها سياسياً وإدارياً والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات األخرى فيها.

 

در االجتماع وبشأن الحماية والدفاع وجد الجانبان أن واجب الحماية والدفاع عن روج آفا مهمة تقع على عاتق أبناءها، وق

عالياً االمكانيات الدفاعية والتضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات حماية الشعب، وتوصل الجانبان إلى قرارات مهمة بشأن 
 تعزيز القدرات الدفاعية.

 وفي الختام نتوجه بالشكر لرئيس إقليم باشور مسعود البارزاني لدعمه للشعب الكردي في روج آفا عامة ولمقاومة كوباني

 بشكل خاص.
 

 

 

  


