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استهداف أربيل
(https://www.rudaw.net/arabic/interview/25042022)

PKK الحرب بين تركيا و رئيس مجلس محافظة دهوك
مسرحية الحتالل مناطق أوسع

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250420223)

سوريا تنفي وجود تواصل سياسي وأمني مع تركيا
(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/23042022)

خلوصي اكار نهدف للقضاء على اإلرهاب يف منبعه ونحترم
سيادة ووحدة أراضي جيراننا

(https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/turkey/22042022)

العثور على هيكل عظمي آخر إلنسان النياندرتال يف كهف
شاندر

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520227)

إهمال عدد من المشاريع يف األحياء الكوردية بكركوك
دون إكمالها

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520226)

قوات سوريا الديمقراطية تعلن عن توزّع جديد لفصائل
سورية معارضة

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520225)

الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني يصدران بيانًا
مشتركًا عقب اجتماعهما

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520224)

رووداو ديجيتال 

أصدر المجلس الوطني الكوردي، بيانًا رفض فيه المشروع التركي بإعادة مليون الجئ سوري طوعًا، وتوطينهم يف المناطق التي
"تسيطر عليها أنقرة مع فصائل سورية معارضة، ووصفه بـ"التغيير الديمغرايف

 
وورد يف بيان المجلس الوطني، الذي تلقت شبكة رووداو اإلعالمية، أن "يف بداية أيار الجاري أعلنت تركيا رسمياً عن إطالق مشروعها
(العودة الطوعية)، حسب تعبيرها، بإعادة مليون الجئ سوري لديها وتوطينهم يف ثالثة عشر تجمعاً سكنياً داخل األراضي السورية
المحاذية لحدودها الجنوبية بدءاً من إعزاز غرباً إلى سرى كانييه (رأس العين) شرقاً"، فيما وصف ذلك بأنه "يندرج يف إطار ترحيل لالجئين

"وإحداث تغيير ديمغرايف يف تلك المناطق
 

وذكر المجلس يف بيانه أنه "بغض النظر عن توقيت إعالن هذا المشروع الذي يتزامن مع حملة االنتخابات البرلمانية التركية والسجاالت
التي تدور بين األطراف المتنافسة فيها، فإن عدم توفر البيئة اآلمنة لعودة هؤالء وإلى أماكنهم األصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع
يندرج يف إطار ترحيل لالجئين وإحداث تغيير ديمغرايف يف تلك المناطق كما حدث ويحدث يف مناطق اخرى من البالد بما فيها منطقة

"عفرين
 

وحول موقفه الصريح حيال هذا المشروع، رفض المجلس الوطني الكوردي عملية إعادة التوطين، قائًال "يرفض المجلس عمليات التغيير
الديمغرايف يف أية بقعة من الجغرافيا السورية ومن أية جهة كانت، فإنه يرى يف هذا المشروع تعارضاً مع القرار الدولي ٢٢٥٤، وتفريطاً

"يف حقوق الالجئين وممتلكاتهم األصلية، إضافة لما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد
 

"يف الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني على حق العودة لالجئين والنازحين السوريين أينما كانوا، وبما يتوافق مع القرار الدولي ٢٢٥٤
والذي ينص على (يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة اآلمنة والطوعية لالجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم

 األصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي)"، وفقاً لما جاء يف البيان
 

ودعا المجلس الوطني، أحد التشكيالت السياسية لالئتالف الوطني المعارض، الدولة التركية إلى "العدول عن هذا المشروع"، مطالباً
"الدول المعنية بالشأن السوري باتخاذ موقف واضح وصريح منه واإلسراع يف تفعيل العملية السياسية إليجاد حل نهائي لألزمة السورية

"والذي يضمن عودة آمنة لالجئين والنازحين إلى ديارهم يف أماكن سكناهم األصلية
 

وكان سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، ورئيس هيئة تفاوض المجلس الوطني الكوردي مع أحزاب
الوحدة الوطنية، وعضو هيئة الرئاسة يف المجلس الوطني الكوردي، محمد إسماعيل، قد أعلن أنهم إذا وجدوا من يرعى حقوقهم بشكل

أفضل من االئتالف، فسيذهبون إليه بالتأكيد
 

جاء ذلك يف حوار أجراه معه دلبخوين دارا، لشبكة رووداو اإلعالمية سلط فيه الضوء على برنامج ورؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني-
سوريا والمجلس الوطني الكوردي، حيث أشار إلى أن "مصلحة شعبنا تكمن يف إيجاد حل بالحوار الكوردي – الكوردي"، مردفاً "لكن الطرف

"المقابل أراد أن يظهر للناس بأن الحوار قد انتهى، على لسان العديد من مسؤوليهم
 

وقبل أيام، احتج متظاهرون عرب موالون لـ"الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا يف عفرين، على خطة أنقرة بإعادة مليون الجئ
سوري، مطالبين بعدم إعادة توطين الالجئين السوريين المقيمين يف تركيا إلى سوريا

 
ة ة ة 3 ش ذ ة ً ش أ أ 3 أ أ

يوجد أيضًا يف کوردستان

https://www.rudaw.net/arabic/interview/25042022
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250420223
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/23042022
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/turkey/22042022
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520227
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520226
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520225
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520224
javascript:;


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن يف الـ3 أيار، أن تركيا تعد مشروعا إلعادة مليون الجئ سوري، وسينفذ المشروع يف 13 منطقة بمساعدة المنظمات التركية
والدولية

 
أردوغان، بيّن أنه سيبني 100 ألف منزل يف إدلب ومشاريع أخرى مماثلة يف 13 منطقة منها إعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض / كري سبي

 
ويف الـ9 أيار، دعت لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين، يف بيان، كًال من روسيا والواليات المتحدة إلى تعليق المشروع الذي تريد تركيا تنفيذه، والتدخل الفوري إليقافه

 
وأرسلت 46 منظمة ومؤسسة يف روجافا وسوريا رسالة إلى المشاركين يف مؤتمر بروكسل السادس واألمين العام لألمم المتحدة، تفيد بأنه ال ينبغي أن يمولوا مشروع أردوغان

إلعادة المهجرين إلى أوطانهم ويجب أال يمنحوا الشرعية القانونية لهذا المشروع
 

بدورها، اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وصفت المشروع التركي بإعداة توطين مليون الجئ سوري لديها يف مناطق سورية تسيطر عليها فصائل سورية معارضة بمساعدة
 "القوات التركية، بـ"الخطير والتغيير الديمغرايف متكامل األركان
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(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520222)

نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني
يؤكدان أهمية توصل االطراف الى حل

لالنسداد السياسي بالعراق
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520222)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520221)

الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني
يجتمعان عند رئيس اقليم كوردستان

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520221)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520227)

مسرور بارزاني قرار المحكمة االتحادية
العراقية ينتهك حقوقنا الدستورية

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520227)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520226)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520223)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/250520223) نيجيرفان بارزاني يؤكد لوفد من االتحاد االوروبي أهمية حل المشاكل مع بغداد وفق الدستور العراقي
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قصف قرية يف قضاء عقرة بدهوك
(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520226)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520223)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520223) العاصفة الغبارية بأربيل تجبر المواطنين على ارتداء الكمامات من جديد صور
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(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520225)

تركيا تعلن مقتل ثالثة من جنودها يف
إقليم كوردستان

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520225)

(https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240520224)

فيان دخيل الديمقراطي الكوردستاني ثابت
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