
 صحيفة  آزادي – الحرية          سياسية مستقلة          السنة الثالثة         العدد 31        17  شباط  2014

اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الدميقراطية يف املقاطعات الثالث
 ) اجلزيرة, كوباني, عفرين(

افتتاحية الصحيفة

اإلدارة  عن  اإلعالن  خطوة  تعتبر 
الذاتية في المقاطعات الثالث )الجزيرة, 
في  مفصليًا  حدثًا  عفرين(  كوباني, 
األوسط  الشرق  منطقة  شعوب  تاريخ 
المقاطعات  تلك  أبناء  لدى  وبخاصة 
من الكورد والسريان والعرب وغيرهم... 
فهذه هي المرة األولى الذي يقوم فيها 
شعوب المنطقة بصنع تاريخهم وواقعهم 
أو  خارجي  تدخل  أي  دون  بأنفسهم 

وصاية من أحد.
في السابق كانت الدول واإلدارات تقوم 
أو  عرقي  أو  عنصري  أساس  على 
طائفي- كما هي الحال عليه في معظم 
األوسط-  الشرق  ودول  العربية  الدول 

تقوم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  أن  إال 
لمناطقهم  الشعوب  إدارة  أساس  على 
لكل  توافقي  اجتماعي  عقد  وفق  ذاتيًا 
المكونات والشعوب والفئات االجتماعية 

التي تتعايش فيما بينها.
لقد قسمت روج آفا إلى ثالث كانتونات 
أو مقاطعات لكل منها إدارتها )مجلس 
المنفصلة  تنفيذي(  ومجلس  تشريعي 
طابعه  مقاطعة  لكل  ألن  اآلخر  عن 
المكونات  تنوع  حيث  من  الخاص 
يسهل   ذلك  أن  إلى  إضافة  واألعراق, 
المقاطعات  العمل اإلداري والخدمي في 
التواصل اإلداري  الثالث بسبب صعوبة 
المستمرة  الحرب  بينها في ظل ظروف 

في مناطقنا. 
علمًا أن إتباع أسلوب نموذج الكانتونات 
جميع  لحقوق  ضمانًا  األكثر  هو 
المكونات والقوميات واألديان, والننسى 
الدول  في  تطبيقًا  األكثر  النموذج  أنه 
المتقدمة – الواليات المتحدة األمريكية 
ومعظم الدول األوروبية – فهو نموذج 

حي ومجرب وقد أثبت نجاحه بالفعل.
إن المقاطعات الثالث )الجزيرة, كوباني, 
إدارية  مرحلة  في  حاليًا  تمر  عفرين( 
انتقالية , وقد تم تحديد وظيفة ومهمة 
لكل مقاطعة  على  التنفيذية  المجالس 
لهيئاتها  اإلداري  الهيكل  أساس  بناء 
إلجراء  التحضير  وكذلك  التنفيذية 

االنتخابات العامة في المقاطعات الثالث 
دائم  تشريعي  مجلس  انتخاب  بهدف 
لكل مقاطعة والذي بدوره يقوم بتشكيل 
المجالس التنفيذية الدائمة للمقاطعات.

الكردية  المنظمات  من  البعض  هناك 
واآلشورية والعربية ماتزال خارج اإلدارة 
الذاتية في مقاطعة الجزيرة , وعلى الرغم 
ينبغي  أنها  إال  المستمرة  تبريراتها  من 
الرهان على اآلخرين  أن تعلم أن زمن 
قد ولى وأن المستقبل هو لإلدارة الذاتية 
الوحيد  السبيل  ألنها  مناطقنا,  في 
الظلم, ولذا فأن  للتحرر والخالص من 
بناء  في  والمساهمة  االنضمام  عليها 

وخدمة روج آفا.

بقلم : دلشاد مراد 

أعلن المجلس التشريعي المؤقت  لمقاطعة الجزيرة 
في جلسة له بتاريخ 21 من الشهر الجاري عن 
الجزيرة  مقاطعة  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
التي  المجلس في جلسته  بشكل رسمي. وصادق 
انعقدت في مدينة عامودا وبحضور أغلب أعضائه 
لمقاطعة  التنفيذي  المجلس  هيئات  تشكيلة  على 

الجزيرة برئاسة السيد أكرم حسو . 
الديوان  أعضاء  جلسته  في  المجلس  انتخب  كما 
أعضاء,  خمسة  من  المؤلف  للمجلس  الدائم 
أكرم  محمد،  بروين   « من  كل  هم  والمنتخبين 
نظيرة  خلو،  حكم   ، سكو  الكريم  ،عبد  محشوش 
كورية«. كما تم إيالء  مهام حاكم المقاطعة الوارد 
في ميثاق العقد االجتماعي إلى الرئاسة المشتركة 
للمجلس الذي تضم كل من » حكم خلو و نظيرة 

كورية«.
على  تعديالت  إدخال  على  المجلس  صادق  كما 
ميثاق العقد االجتماعي، حيث تم تعديل المادة 85 
بحيث ال يجوز لمن يحمل جنسية أخرى أن يشغل 
منصب حاكم المقاطعة ومنصب رئاسة المجلسين 
إلى  ينتمي  أن  يجب  أي  والتنفيذي  التشريعي 

المقاطعة.
االقتراحات  على  بناًء   97 المادة  تعديل  تم  وكما 
بضرورة  للمجلس  جلسة  آخر  في  قدمت  التي 
والمواصالت  االتصاالت  هيئة  مهام  بين  الفصل 
حيث تم الفصل بين هيئة الموصالت واالتصاالت 

وتم استحداث هيئات جديدة منها هيئة االتصاالت 
وهيئة التموين.

الثقافة  الثقافة واإلعالم إلى هيئة  وتم تغير هيئة 
آخر  في  طرحت  التي  االقتراحات  على  بناء  فقط 

اجتماع .
وقد خرج رئيس المجلس التنفيذي ونائبيه وكذلك 
الى  الـ22  التنفيذي  المجلس  هيئات  رئاسة 
العربية  »الكردية،  بلغته  كل  القسم  وأدوا  المنصة 

والسريانية«.
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  الدستوري  والقسم 

هو على الشكل التالي:
العقد  ميثاق  أحترام  أن  العظيم  باهلل  »أقسم 
مصالح  على  أحافظ  وأن  وقوانينه،  االجتماعي 
الشعب وحرياته وأصون سالمة وأمن مناطق اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع 
في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة 

االجتماعية إيمانًا مني باألمة الديمقراطية«.
وفي ختام الجلسة أصدر المجلس التنفيذي لإلدارة 
إلى  بيانًا  الجزيرة  الديمقراطية في مقاطعة  الذاتية 
أكد  حسو  أكرم  المجلس  رئيس  قرأه  العام  الرأي 
فيه أن اإلدارة الذاتية للمنطقة تشكلت لملئ الفراغ 
األمني واإلداري وتفعيل اإلرادة المجتمعية وتأمين 
احتياجات سكان المقاطعة وللضرورات االجتماعية 
واالقتصادية واألمنية. وقال »إن هذه االدارة المؤقتة 
ال تهدد وحدة سوريا وال تهدد أمن واستقرار دول 

ببناء  اليوم  من  اعتبارًا  »ستبدأ  وتابع  الجوار«، 
داراتها المدنية واألمنية وستعمل على  مؤسساتها واإ
وحماية  المواطنين  متطلبات  وتأمين  الحصار  فك 
المقاطعة من الهجمات التي تتعرض لها«. متمنيًا 
لبناء  األخرى  للمناطق  نموذجًا  اإلدارة  تكون  أن 

سوريا المستقبل.
المجلس  أعلن   2014 الثاني  كانون   27 وفي 

الذاتية  اإلدارة  التشريعي في مقاطعة كوباني عن 
تشكيلة  على  المجلس  وصادق  المقاطعة  في 

المجلس التنفيذي المؤقت  لمقاطعة كوباني.
وأكد أنور مسلم رئيس المجلس التنفيذي المؤقت 
لمقاطعة كوباني أنهم طالما غير ممثلين في جنيف2 
فهم غير معنيين بما ينبثق عن المفاوضات إال في 
حال اتفقت المعارضة والنظام مستقبال على إقامة 

نظام ديمقراطي ال مركزي يضمن حقوق المكونات 
سوف لن يكون هناك مانع في التواصل معهم ألجل 

مصلحة الشعب السوري عامة والكوردي خاصة.
المجلس  أعلن   2014 الثاني  كانون   29 وفي 
الذاتية  اإلدارة  مقاطعة عفرين عن  التشريعي في 
تشكيلة  على  المجلس  وصادق  المقاطعة  في 

المجلس التنفيذي المؤقت  لمقاطعة عفرين.

اإلدارة الذاتية الدميقراطية ... 
زمن الرهان على اآلخرين قد وىل

الجزيرة  لمقاطعة  التنفيذي  المجلس  أعلن 
حماية  وحدات  بأن  له  اجتماعه  خالل 
والشرعية  الوحيدة  القوة  هي  الشعب 
الدفاع  لهيئة  وتتبع  الجزيرة  مقاطعة  في 
 YPG الـ  إعالن  بعد  الذاتية  والحماية 
المجلس التنفيذي المرجعية السياسية لهم 

في مقاطعة الجزيرة.
خالل  التنفيذ  المجلس  رئاسة  وأعلنت 
االجتماع المنعقد في مدينة عامودا بتاريخ 
27 كانون من الشهر المنصرم بأن وحدات 
حماية الشعب هي القوة الوحيدة والشرعية 
في مقاطعة الجزيرة، وأصبحت تابعة لهيئة 
الدفاع والحماية الذاتية كما توجهت رئاسة 
المجلس التنفيذي بالشكر إلى القيادة العامة 
لوحدات حماية الشعب على اعتبار المجلس 

المرجعية السياسية لوحدات حماية الشعب.
كما كلف خالل االجتماع صالح كدو رئيس 
مع  بالتواصل  الخارجية  العالقات  هيئة 
كـ«  والدولية  الداخلية  والهيئة  المنظمات 
األمم المتحدة، شؤون الالجئين، اإلغاثة«.

حماية  وحدات  أعلنت  آخر  جانب  من 
مرجعية  الديمقراطية  الذاتية  االدارة  الشعب 
سياسية لها وذلك في رسالة تهنئة وجهها 
إلى   ،YPG ل  العام  القائد  حمو،  سيبان 
في  التنفيذي  المجلس  رئيس  حسو  أكرم 

مقاطعة الجزيرة.
عن  رسالته  في  حمو  سيبان  وأعرب 
التام للعمل معًا من خالل  »إستعداد قواته 
الذاتية«  اإلدارة  عن  المنبثقة  الدفاع  هيئة 

والتي يرأسها عبد الكريم صاروخان.

سيبان محو: اإلدارة الذاتية الدميقراطية مرجعيتنا السياسية

 YPG :اجمللس التنفيذي ملقاطعة اجلزيرة
القوة الوحيدة والشرعية 

توّجه المبعوث الدولي، األخضر اإلبراهيمي، 
انتهت  بعدما  السوري  للشعب  باعتذار 
محادثات السالم في جنيف دون إحراز تقدم. 
مناقشات  اإلبراهيمي  عقد  بعدما  هذا  جاء 
اليوم  في  والمعارضة  الحكومة  وفدي  مع 
المحادثات  من  الثانية  الجولة  من  األخير 
التي اتسمت بالجمود. وأقر اإلبراهيمي بأن 
المحادثات »لم تسفر عن الكثير«. وأوضح 
موقف  كان  الرئيسة  العقبة  أن  اإلبراهيمي 
ممثلوها  رفض  التي  السورية،  الحكومة 
حكم  هيئة  تشكيل  عن  الحديث  مجددا 
إلى  بحاجة  الجانبين  بأن  انتقالية. وصرح 
مشاورات  إلجراء  قواعدهما«  إلى  »العودة 
في  يرغبون  كانوا  إذا  ما  بشأن  والتفكير 
مواصلة عملية التفاوض. وقال اإلبراهيمي 
أخرى  جولة  لعقد  موعد  تحديد  يتم  لم  إنه 

أمله  عن  أعرب  لكنه  المفاوضات،  من 
في  السالم  محادثات  استئناف  يتم  أن  في 
اجتماع  واستغرق  المستقبل.  من  ما  وقت 
دقيقة   27 الجانبين  مع  الدولي  المبعوث 
غرفة  من  اإلبراهيمي  يخرج  أن  قبل  فقط، 
االجتماع وقد بدا منهكا. وفي وقت سابق، 
مسدود  طريق  إلى  المفاوضات  وصلت 
االتهامات.  التفاوض  وفدا  تبادل  حيث 
مطالب  أن  السوريون  المسؤولون  واعتبر 
محادثات  وقبل  واقعية«.  »غير  المعارضة 
اليوم، قال اإلبراهيمي إن المسؤولين الروس 
واألمريكيين أكدوا له أنهم سيحاولون »حل 
الذي  الوحيد  االتفاق  وكان  الموقف«. 
تمخضت عنه أحدث جولة من المفاوضات 
هو السماح للمدنيين بمغادرة مدينة حمص 
إليها.  المساعدات  وبدخول  المحاصرة، 

باستثناء هذا، فشلت المحادثات، التي بدأت 
منذ ستة أيام، في تضييق الهوة بين حكومة 
وتصر  والمعارضة.  األسد  بشار  الرئيس 
الحكومة على ضرورة محاربة من تصفهم 
بـ«اإلرهابيين«، بينما تشدد المعارضة على 
إلدارة  انتقالية  حكم  هيئة  تشكيل  ضرورة 
ويقول  انتخابات.  إجراء  حين  إلى  البالد 
استبعاد  مسألة  إن  سوريون  مسؤولون 
نحو  وقتل  مطروحة.  غير  األسد  الرئيس 
األولى  الجولة  منذ  شخص  آالف  خمسة 
من المفاوضات التي بدأت في جنيف يوم 
22 يناير/ كانون الثاني، بحسب مراقبين. 
وخلف النزاع في سوريا ما يزيد على مئة 
كما   .2011 آذار  مارس/  منذ  قتيل  ألف 
أجبر النزاع نحو 9,5 مليون شخص على 

النزوح من مساكنهم.

اإلبراهيمي يعتذر للشعب السوري عن فشل مفاوضات السالم يف جنيف
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الناشط شفان اخلابوري : اليوم تشهد روج آفا وأبنائها فرحا

 يعيشون اآلن حلظات تارخيية
ً
هم فعال

ّ
الن

أّن ما شهدته  سوريا بصورة  عامة  وروج 
آفا على وجه الخصوص إعتبارًا من بداية 
  2012 تموز    19 تاريخ  وحتى  الثورة 
األمن  وفقدان  وخراب  دمار  من  سواء 
واالستقرار و غيرها, وذلك في معظم مدن 
ومحافظات سوريا .. األمر الذي  كان ال 
بد من وجود حاًل جذريًا لهذه العقدة, والتي 
من كانت من تداعياتها الخطيرة أن تدمر 
ما تبقى للبنية التحتية لروج آفا وحدوث 
تهجير  من  المنطقة  في  كبيرة  مآساة 
للمدنيين  وخطف  ودمار  وفوضى  وفقر 
بد  ال  فكان   .. للمسلحين  حاضنة  وأيضُا 
من إتخاذ قرار حاسم وجريء من الجهات 
الشعب  حماية  نفسها  على  عاهدت  التي 
واألرض حيث كانوا أهاًل لها بكل ما تعنيه 
تشكيل  تم  .. حيث  معنى    الكلمة  من 
لجان  منه  ينبثق  وما  للشعب  مجلس 
إلدارة المناطق الكردية كحالة واقعية كان 
البد منها , وأيضًا تشكيل وحدات حماية 
الذي  األمر  واألسايش,    YPG الشعب 

األمن  وبقاء  المنطقة  إستقرار  الى  أدى 
مقارنة  بكثير  أفضل  بشكل  ما  نوعًا  فيها 
مع غيرها من المدن والمحافظات السورية 
األخرى .. لكن ذلك لم يكن كاف حيث كان 
ال بد من إكمال المشروع الديمقراطي الذي 
يضمن لكافة المكونات الموجودة في روج 
وخاصة  واستقرارها,  وأمنها  وجودها  آفا 
بعد تلك الهجمات الهمجية التي حاولت ان 
واستهداف  ومكتسباته,  الشعب  تستهدف 
المشروع الديمقراطي على وجه الخصوص 
تلك  محاوالت  لكن  مرة,  من  أكثر  وذلك 
الجماعات واألطراف التي وقفت معها سواء 
من الداخل أو الجهات األقليمية  جميعهُا 
ان  بعد  الشعب  إرادة  أمام  بالفشل  باءت 
تشهد  واليوم  لنفسه,  بإدارته  قراره  اتخذ 
فعاًل   الّنهم  عارمًا  فرحًا  وأبنائها  آفا  روج 
يكن  ولم  تاريخية  لحظات  اآلن  يعيشون 
الميامن  أبنائها  دماء  طريق  إال عن  هذا 
دمائهم  بذلوا  الذين  األبطال  هؤالء   ..
القادمة  ولألجيال  لنا  ليرسموا  رخيصة  

وكل  واألخوة,  والحرّية  الديمقراطية  طريق 
بعض  إصرار  مع  بالتزامن  يأتي   ذلك 
النفوس  الضعاف  منهم  ونقصد  األطراف 
وغيرهم من الحاقدين على القضية الكردية 
والشعب الكردي ليقولوا: - وهم بعيدين كل 
البعد عن روح الكردياتي ومعاناة أخوتهم- 
))إن إعالن هذه االدارة لم يكن بالتوقيت 
وبالتأكيد  الصحيح((  الشكل  أو  الصحيح 
ان مثل هذه األقاويل يخزي الجبين , و ال 
بالدرجة  الكردية  القضية  أعداء  إال  يخدم 

األولى واألخيرة  ..

د . ريزكار قاسم رئيس حركة التغري الدميقراطي الكوردستاني: 
 للتعايش بني كافة 

ً
اإلعالن عن اإلدارة الذاتية أتت لتكون منوذجا

املكونات يف روج آفا

أنها لخطوة جريئة و في اإلتجاه الصحيح 
مستوى  إلى  ترقى  ال  أنها  الرغم  على 
طموحات شعبنا و تضحيات شهدائنا ,غير 
أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا 
اليوم, خاصة في هذه الظروف و إنطالقا 
لمناطقنا  إدارتنا  بضرورة  اإليمان  من 
كان ال بد من اإلعالن عن اإلدارة لتكون 
في  المكونات  كافة  بين  للتعايش  نموذحًا 
روج آفا , وهذه اإلدارة لهي ثمرة إستشهاد 
كوردستان,  غربي  في  أبنائنا  من  المئات 
من  للكثير  اإلدارة  ستتعرض  وبالتأكيد 
دول  األطراف كون  الهجمات من مختلف 

ديكتاتورية,  حكومات  من  تعاني  المنطقة 
و  حرب  حالة  تعاني  التي  سوريا  خاصة 
فوضى ودمار في هذه المرحلة, واإلعالن 
عنها بالتأكيد ستكون موضعًا لعدم إرتياح 
الديكتاتوريات. ونحن في حركة  مثل هذه 
كوننا  الكوردستاني  الديمقراطي  التغيير 
نهيب  اإلدارة  هذه  في  شركاء  و  عضو 
الضامن  إلنها  حولها  يلتفوا  أن  بشعبنا 
لمسقبل المنطقة و النموذج الراقي لسوريا 
و  األحزاب  كافة  ندعوا  كما  المستقبل 
المشاركة  روزافا  في  السياسية  الحركات 
الحزبية  المصالح  خلف  اإلنجرار  عدم  و 

أي  على  حكرا  ليس  اإلدارة  إلن  الضيقة 
فئة أو حزب بقدر ما هي من أجل الشعب 
كما  الكل,  مسؤولية  هذه  و  مستقبله  و 
صحة  عدم  المناسبة  بهذه  نؤكد  أن  نود 
عن  اإلعالن  بأن  تدعي  التي  اإلدعاءات 
إتفاقية  اإللتفاف حول  هدفه  اليوم  اإلدارة 
هولير أو و حدة الخطاب الكوردي و نؤكد 
األرض  على  ُحققت  التي  المكاسب  بأن 
للشعب  ملك  و  للشعب  هي  آفا  روج  في 
يريد  من  لكل  مفتوحة  اإلدارة  أبواب  و 
هذه  عاتقه  على  يحمل  و  الشعب  خدمة 

المسئولية التاريخية. 

جمموعة إمساعيل عمر الثورية: اإلدارة الذاتية التي أعلنت نرى 
 بذلك

ً
فيها خطوة صحيحة و موفقة وسنساندها دون ان نعلم أحدا

البد في البدء ان نقول اننا نشكر جهود 
القضية  خدمة  في  الموقرة  صحيفتكم 
لكم  نريد  و  جوانبها  بكامل  الكردية 

االستمرار و النجاح.
بخصوص اإلدارة الذاتية التي أعلنت اننا 
نرى فيها خطوة صحيحة و موفقة على 
طريق نضال شهدائنا األبرار المقدسون 
و باألخص فدائيوا  ي ب ك األسطوريون 
الذين لوالهم لكنا اآلن نحن الكرد بكامل 
الشياطين  و  الكفر  رحمة  تحت  مدننا 
من أمثال داعش و أخواتها المشتقة و 
التنظيم  إمرة  تحت  سري  بشكل  العاملة 

العالمي إلخوان المسلمين.
و  يصدر  و  يخطط  عمل  أي  نؤيد  اننا 
ينفذ من قوة مثل ي ب ك التي بفضلها 
في  الكردية  السياسية  القوى  وحدها 
روزآفا قادرة على التعبير عن وجودها و 

إثبات وجودها و كل شيء آخر يصدر 
أو يقال من قبل قوى معادية لها ليست 
عمالء  عن  صادر  نفاق  و  هراء  إال 
الظالمية  الدول  و  التركية  المخابرات 

العربية و الدول األوروبية.

نريد النجاح و النصر للحكومة الوليدة و 
سنساندها بأساليبنا الكردوارية دون أن 

نعلم أحدًا بذلك . 
مجموعة إسماعيل الثورية

25 - 1 - 2014  محافظة الحسكة

الناشط مسعود عكو: املناطق الكردية حتتاج إىل إدارة مدنية، 
حلماية املواطنني وأمالكهم، وتأمني االحتياجات األساسية للحياة

وخاصة  السورية  المدن  غالبية  تعيش 
النظام  سيطرة  عن  خرجت  التي  تلك 
هذه  والفساد.  الفوضى  من  حالة 
أمنية  أجهزة  أية  من  خالية  المناطق 
أية  فيها  توجد  ال  كما  شرطية،  أو 
إدارة مدنية، ال بلديات وال أي نوع من 
سبق  ومما  لذا  المحلية.  اإلدارة  أنواع 
إدارة  تشكيل  المهم جدًا  أنه من  اعتقد 
مدنية إلدارة شؤون المواطنين في هذه 
أهملها  الكردية  المناطق  المناطق. 
هو  وها  قرن،  لنصف  السوري  النظام 
مؤسساتها  ومن  إدارتها  من  ينسحب 
األمنية  مراكزه  على  سيطرته  عدا  فيما 
كما  فقط.  مصالحه  لحماية  والعسكرية 
من  تمامًا  مستبعدة  المناطق  هذه  أن 
اهتمامات المعارضة السورية، وخاصة 
وحدة التنسيق والدعم اإلغاثي التي لم 

تقدم أية مساعدة للمناطق الكردية. كما 
المحلي لمحافظة الحسكة  المجلس  أن 
التابع الئتالف الوطني السوري لم يقدم 
على  محلية،  حكومة  لبناء  شيء  أي 
الكثير من االستفهامات  العكس فهناك 
حول دور هذا المجلس، والمجلس متهم 
من  المحافظة  حصة  وسرقة  بالفساد 

أموال اإلغاثة.
المناطق الكردية تحتاج إلى إدارة مدنية، 
وتأمين  وأمالكهم،  المواطنين  لحماية 
كالماء  للحياة  األساسية  االحتياجات 
واالتصاالت  الغذائية  والمواد  والكهرباء 
لديها  اإلدارة  هذه  كانت  إن  والصحة. 
حقًا  لتكون  المتكامل  البرنامج  هذا 
فأنا  المواطنين،  لخدمة  محلية  حكومة 
أثمن أدوار وجهود القائمين عليها. أما 
اإلعالمي  لالستهالك  فرقعة  كانت  إذا 

فلن تنطلي هذه الحيلة على أحد، ألن 
خالل  من  ذلك  سيعرفون  المواطنين 
األشهر  الحكومة في  مراقبة عمل هذه 

األولى من عملها.

احملامي نايف جبريو: اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الدميقراطية هو عالج وقائي 
للوضع الغري الطبيعي الذي يكابدها أبناء املنطقة الكردية يف اجلزيرة

سوريا  بأن  ندرك  جميعًا  أننا  شك  ال 
منذ  استثنائية  بظروف  تمر  كدولة 
ثالث سنوات وقد يستمر هذا الوضع 
إلى أمد نجهلها جميعًا, حالة استثنائية 
واعتقد  استثنائية,  عالجات  تتطلب 
إليجاد  التفكير  من  بد  ال  كان  أنه 
اإلستثنائي  العالج  من  النوع  هذا 
تمخض  والذي  الكردية  المناطق  في 

اإلعالن عن  في  في 2014/1/21 
)المجلس  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
مقاطعة  التنفيذي-الحكومة-(في 
واستثنائي  وقائي  كعالج  الجزيرة 
يكابدها  الذي  الطبيعي  الغير  للوضع 
الجزيرة,  في  الكردية  المنطقة  أبناء 
التحضير  استمر  الذي  المشروع  هذا 
أن  أتمنى  والذي  أشهر  عدة  منذ  له 

المعاناة  لرفع  الفعالة  الخطوة  تكون 
اإلقتصادية  النواحي  كافة  ومن 
المنطقة  أبناء  كاهل  عن  واألمنية 
الوسيلة  تكون  وأن  مكوناتها  بكامل 
إلى  والهجرة  النزوح  لوقف  الناجعة 
الشتات. إنها خطوة جيدة أتمنى لها 
النجاح وأتمنى أن تكون هذه الحكومة 

على مستوى المسؤولية .

استطالع آراء حول اإلعالن عن اإلدارة الذاتية يف املقاطعات ) اجلزيرة, كوباني, عفرين(
أجرت صحيفة آزادي - الحرية إستطالعًا لآلراء حول اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعات ) الجزيرة, كوباني, عفرين( من 

قبل مجموعة من االحزاب والمنظمات السياسية والمجتمعية ومن مختلف مكونات المقاطعات الثالث.
الصحيفة تنشر آراء النشطاء والمنظمات كما وردت إليها.

الكاتب فرمز حسني: اإلدارة الذاتية غري ممكن يف ظل بقاء النظام وعدم 
مشاركة اجمللس الوطني الكردي

الشك أن األحداث العنيفة  التي تعصف بعموم 
المناطق  على  الكبيرة  تأثيراتها  لها  سورية 
هذه  وفي  الجزيرة  منطقة  فيها  بما  الكردية  
المرحلة الحساسة جدا أهم ما يحتاجه الكرد 
كشعب هو أن تتمكن معظم قواه السياسية من 
توحيد خطابها في سبيل  التمكن من الوقوف  
في وجه النظام الشمولي الذي أذاق شعبنا مّر 
وكذلك  ونيف  أربعة عقود  مدى  العذاب على 

المتطرفة  االسالمية  للجماعات  التصدي  
المعادية للوجود الكردي على أرضه .

التوقيت  هذا  في  موجودة  الحاجة  بالتأكيد   
ظروفهم  للمواطنين  تسّهل  إدارة  الى  تحديدا 
الكردية  القضية  حل  حيث  الصعبة  المعيشية 
مستقبال سوف يكون في إدارة ذاتية على أقل 
تقدير في سورية ديمقراطية , تعددية , مدنية 
فيدرالي ضمن  نظام  في  األحوال  أحسن  وفي 

أيضا دولة سورية مدنية تعددية اتحادية وفي 
كلتا الحالتين االستباق في اإلعالن عن إدارة 
ذاتية وتشكيل هيئاتها اإلدارية كانت  ستشكل 
نواة لحكم مؤسساتي لوال أن ذلك غير ممكن 
من  السلطة  في  البعث  نظام  بقاء  ظل  في 
األخرى  الكردية  األطراف  جهة وعدم مشاركة 
, المجلس  الوطني الكردي تحديدا من جهة 

أخرى.

الناشط سليمان حسن: إعالن اإلدارة الذاتية ليس
 فيها مصلحة للقضية الكردية

ولكن   , موحدة  بكردستان  يحلم  الكل 
ومكان  ظروف  في  يكمن  االختالف 

وزمان االنعقاد 
االدراة  عن  االعالن  يخص  وفيما 
ردا  اتت  فأنها  الديمقراطية,  الذاتية 
على عدم دعوة بعض االطراف لجنيف 
مصلحة  فيها  وليس   , اكثر  ال   2
تداعيات  لها  وانما  الكردية  للقضية 

والتي  المنطقة  على  وخطيرة  كثيرة 
من  العديد  شهية  فتح  الى  تؤدي  قد 
الجماعات المتشددة الستهداف االمن 
واالستقرار الذي بات شبه معدوما في 
ما  ذلك  على  مثال  وخير  المنطقة, 
حدث في مدينة ديركا حمكو في 23 
يناير 2014 من تفجير ارهابي اودى 
بحياة عدد من االبراياء والتي قد يمكن 

ان يحدث في اي مدينة كردية اخرى. 
فاذا كنا غير قادرين على حماية مدننا 
الضرورية  الحياة  مستلزمات  وتامين 
فيها من ماء و كهرباء ودواء ومواد 
التهليل  هذا  كل  اذا  فلماذا  غذائية 
الذي  الفصيل  هذا  لوالدة  والتمجيد 
االعداد  الى  مضافا  عددا  سيصبح 

المسجلة في المنطقة.
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حركة  مجلس  عقد  بتاريخ 20|12|2013 
الشبيبة الثورية في منطقة الجزيرة في مدينة 
عامودا اجتماعه عن 6 اشهر بحضور ما 
كافة  من  عضوة  و  عضو   200 يقارب 
بالوقوف  االجتماع  بدأ  و  الجزيرة  مناطق 
دقيقة صمت استذكارًا لشهداء الحرية و من 
أهم المواضيع التي تم التطرق إليها الوضع 
المؤامرات  و  آفا  روج  و  سوريا  في  الراهن 
المستمرة من قبل الدول اإلقليمية ضد حرية 
عدم  في  الدائم  اصرارهم  و  الكردي  الشعب 
قبل  خصوصًا  و  الكرد  بحقوق  االعتراف 
مؤتمر جنيف2 الذي يعد ذا أهمية بالنسبة 
للكرد و لكن اصرار تلك الدول يكمن في عدم 
التطرق للقضية الكردية و عدم ذهاب الكرد 
بشكل مستقل إلى المؤتمر ليكرروا لوزان مرة 
ثانية على الكرد و ليحرموهم من االعتراف 
بدأت  المؤامرات  الدولي و في مواجهة هذه 
مقاومة 16 تموز التي أبداها الشعب الكردي 
و خصوصأ وحدات حماية الشعب و حركة 
بالشهداء في  الثورية و تضحيتهم  الشبيبة 
المؤامرات  هذه  افشلت  التي  المقاومة  هذه 
بعد  خصوصا  و  مستمرة  تزال  ال  لكنها  و 
اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية التي 
منظمات  و  أحزاب  و  قوميات  فيها  شارك 
التي تشكل تجربة  المكونات و  من مختلف 
ديمقراطية هي األولى من نوعها في سوريا و 
رغم ذلك أعلنت دول معادية للشعب الكردي 

عدم قبولها لهذه اإلدارة التي سيحافظ عليها 
الكرد والشبيبة على وجه الخصوص بإصرار 
ذلك  في  دورهم  و  عظيمة  مقاومة  و  كبير 
التنظيمي  الوضع  الشبيبة  ناقشت  كما   .
التي مضت و  الستة  للحركة خالل األشهر 
على  التركيز  تم  و  القادمة  الستة  األشهر 
إبعاد الشبيبة عن الحياة المادية و محاربة 
القوميات  إلى  الوصول  و  الرأسمالي  النظام 
سبل  و  معهم  العالقات  إقامة  و  االخرى 
وكما  الشبيبة  كافة  لتشمل  الحركة  توسيع 
تأهيل  في  التدريب  أهمية  على  أيضًا  ركز 
ريادة  في  فعالية  أكثر  جعلهم  و  الشبيبة 
بالنشاطات  االهتمام  أبدا  كما  و  المجتمع 
المختلفة التي تهتم بها الشبيبة مثل الثقافة 
و  اإلعالم  و  القراءة  و  الرياضة  و  الفن  و 
المكتبات و غيرها من النشاطات التي تفيد 
وحدات  دور  إلى  تطرقت  كذلك  و  المجتمع 
حماية الشعب في الدفاع عن الوطن و كرامة 
الشعب و مواجهة األعداء المتربصين بنا و 
دور الشبيبة في ذلك و إلحاق الشبيبة بشكل 
متواصل إلى وحدات حماية الشعب و كذلك 
بناء مجتمع  الذهنية و  الثورة  التركيز على 
الريادي  الشبيبة  دور  و  سياسي  أخالقي 
استذكارها  الشبيبة  جددت  قد  و   . ذلك  في 
تحقيق  و  خطاهم  على  السير  و  لشهدائها 
و  المقاومة  و  النضال  وتيرة  برفع  أهدافهم 
لبناء  النضال  كذلك  و  الحياة  في  تمثيلهم 

الشخصية اآلبوجية و تمثيل فكر و فلسفة 
السير  APO و  القائد  الكردي  الشعب  قائد 
بكل قواهم على أساس توجيهاته في النضال 
قبل  و  الحر  الديموقراطي  المجتمع  بناء  و 
نهاية االجتماع تم إتخاذ قرارات مهمة حول 
فترة  عن  و  مناقشتها  تم  التي  المواضيع 
و  الجزيرة  منطقة  في  القادمة  اشهر  الستة 

القرارات هي كالتالي:
كل  في  اسبوع  كل  الفكري  1-التدريب 

المناطق.
الكردي  الشعب  قائد  ألجل  بنشاط  2-القيام 

القائد APO كل شهر في كل المناطق.
3-اقامة رموز على دوار الشوارع في كافة 

المدن .
4-افتتاح مكاتب كتب في كل المدن .

5-اقامة دوري رياضي في منطقة الجزيرة.
6-منح هويات لكافة أعضاء حركة الشبيبة 

الثورية .
الذي  نيسان   4 في  مهرجان  7-إقامة 

. APO يصادف ميالد القائد
 8-القيام بحملة ألجل وحدات حماية الشعب 
شهريا  الشبيبة  من  عضو   500 ارسال  و 

اليها.

مع تحياتنا و احتراماتنا الثورية
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الفصل األول: األحكام العامة
 YEKÎTIYA ستار  اتحاد  التنظيم:  اسم 

STAR
نصف  سماوية،  أرضية  على  التنظيم:  رمز 
حمراء  نجمة  بوسطها  صفراء  شمس  قرص 
األخضر  األسفل  من  ألوان  ثالثة  منها  تشع 

والوسط األحمر وفي األعلى األصفر. 
تعريف االتحاد: تنظيم سقفي افقي يتشكل من 
التنظيمات والشخصيات التي تؤمن بايديولوجية 

حرية المرأة.  
هدف التنظيم:

المجتمع  بناء  إلى  ستار  اتحاد  يهدف 
الديمقراطي األيكولوجي التحرري الجنسوي في 
غربي كردستان و سوريا، وتسعى إلزالة كافة 
المبنية  العالقة  من  النابعة  الالمساواة  أشكال 
ومناهضة  الجنسين  بين  الملكية  أساس  على 
و  المرأة  بحق  المطبقة  االغتصاب  ثقافة 
المجتمع. كما يهدف إلى توعية وتنظيم النساء 
من النواحي االجتماعية، السياسية، الثقافية، 
الحقوقية واإلقتصادية وذلك إلعادة بناء مجتمع 
ويهدف  كما  الحرة.  الشراكة  وحياة  ديمقراطي 
الديمقراطية   بالسبل  الكردية  القضية  حل  إلى 
في إطار االمة الديمقراطية وسورية ديمقراطية 
حرة. وتنظيم المرأة لذاتها  للوصول إلى بناء 
نظام الحداثة الديمقراطية وترسيخ أيديولوجية 
أجل  من  وتناضل  المجتمع.  في  المرأة  حرية 
تحقيق دستور سوري ديمقراطي يضمن حقوق 

المرأة.
- الفصل الثاني: المبادئ العامة:

للشعب  القائد عبد اهلل اوجالن كقائد  تقبل   -
الكردي.

المرأة  حركة  مع  المشترك  العمل  تطور   -
التحررية الكردستانية.

حماية  كقوات  الشعب  حماية  وحدات  تقبل   -
الشعب في غربي كردستان.

لحماية  كقوات  المرأة  حماية  وحدات  تقبل   -
المرأة في غربي كردستان وسوريا.

اتحاد ستار نفسها في كافة ساحات  - تمثل 
وتنظم  الديمقراطي،  المجتمع  حركة  نضال 

نفسها بهويتها التنظيمية الخاصة ضمنها.
االستحقاق  مبدأ  من  ستار  اتحاد  يتخذ   -
للجنس بنسبة 40% أو مبدأ التمييز االيجابي 

لصالح المرأة في االنتخابات.
- تأخذ من نموذج الرئاسة الثنائية في كافة 

المؤسسات والتنظيمات أساسا لها.

الفصل الثالث: عضوية اتحاد ستار:
أ- عضوية المنظمات: كل منظمة تقبل ميثاق 
عضوة  التنظيمية  بهويتها  تعتبر  ستار  اتحاد 

رسمية في اتحاد ستار.
ب- عضوية األشخاص: كل من تقبلت ميثاق 
اتحاد  في  عضوة  تعتبر  ستار  اتحاد  وأهداف 

ستار.
ب – مهام العضوية:

قائد  أسر  فك  ألجل  النضال  من  تتخذ   -  1
الشعب الكردي عبد اهلل أوجالن مهمة رئيسية 
االيديولوجي  المؤسس  باعتباره  نشاطاتها  في 

لحرية المراة الذي تستند اليه اتحاد ستار. 
المجتمع  وبراديغما  نهج  وفق  تعمل   -  2

الديمقراطي والتنظيمي لالتحاد.
من  الصادرة  التوجيهات  لتنفيذ  تسعى   -  3

التنظيم. 
المرأة ضمن  وتنظيم  توعية  على  تعمل   -  4

المجتمع وفق إيديولوجية تحرير المرأة.
الديمقراطية  الثقافة  تطوير  على  تعمل   -  5
القومية  العرقية،  الدينية،  الفروقات  وتحترم 

والجنسية الموجودة في المجتمع.
وتناضل  واٍع  جيل  تنشئة  على  تعمل   -  6
لحماية  االجتماعية  الضمانة  تحقيق  أجل  من 

حقوق الطفل.
وثقافة  الجنسي  التمييز  تجاه  تكافح   -  7

االغتصاب الممارس ضد المرأة.
8 - تناضل من دون هوادة ضد التقاليد البالية 

التي تحد من حرية المرأة.
العائلة  نموذج  إلى  للوصول  تناضل   -9
الديمقراطية المبنية على أسس الشراكة الحرة .
التحرر  تعمل على حماية ميراث حركة   -10
الوحدة  تحقيق  إلى  تسعى  وكما  الوطنية 

الوطنية.
كل  مع  العالقات  تطوير  على  تعمل   -11
النسوية على  والتنظيمات  واالثنيات  القوميات 
والعمل  المراة  حرية  نضال  تطوير  اساس 

المشترك .
ج – حقوق عضوية المنظمات واألفراد:

كل  في  والتصويت  االنتخاب  حق  تملك   -1
المستويات.

2- تملك حق إبداء الرأي في أي محور تريد 
وحق النقد، والدفاع عن الذات، باإلضافة لحق 
االقتراح وتقديم المشاريع والمشاركة في اتخاذ 

القرارات.

إمكانيات  من  االستفادة  حق  تملك   -  3
التدريب.

4- تملك حق العمل من أجل تحقيق التطور 
والتحول في المجتمع وفق األسس الديمقراطية 

واأليكولوجية والتحررية الجنسوية.
تقديم االستقالة في حال عدم  تملك حق   -5
التمكن من تطبيق مهماتها او اي سبب خاص 

يعيق فعالياتها .
6- تملك حق االعتراض على القرار بعد تقديم 

الذرائع المقنعة .
7- تنضم بخاصيتها التنظيمية التحاد ستار

واالتحادات  واللجان  للتنظيمات  يحق   -8
تطوير  ستار  اتحاد  سقف  تحت  المنضوية 
حرية  نضال  تخدم  التي  ومشاريعها  برامجها 

المراة .
سقاط العضوية: د - االنتساب إلى التنظيم واإ

1- كل من تريد من األفراد والتنظيمات التي 
ترغب االنتساب إلى التنظيم تتقدم بطلب كتابي 
للهيئة اإلدارية التابعة للتنظيم والموجودة في 
الطلب  على  الرد  يتم  بحيث  تواجدها،  مكان 

خالل أقصر مدة خالل شهر واحد.
2- إسقاط العضوية: في حال اإلخالل بمبادئ 
طلب  تقديم  يتم  ما  ذنب  ارتكاب  أو  التنظيم 
يتم  أن  التنظيم على  بموافقة  العضوية  لفصل 
سلوك نفس الطريقة في حال االعتراض على 

الطلب المقدم بحقها.
الفصل الرابع: الهيكلية التنظيمية التحاد ستار: 
ستار  التحاد  التنظيمية  الهيكيلية  تتألف 
السياسية  واللجان  النسائية  المجالس  من 

واالجتماعية وااليديولوجية.
المجالس وتتألف من :

أ - الكومون النسائية: 
هي التنظيم الذي يمثل الشارع أو القرية المعنية 
أو الحي. يمكن تأسيس الكومونات حسب الدور 
أو العمل الذي تتكفل به في ميادين العمل أو 
الساحة. تمثل الكومون الشكَل العمليَّ المباشر 
الجماهيرية  المشاركة  عن  وتعبر  للديمقراطية 
المباشرة في اتخاذ القرارات األساسية المتعلقة 
الشؤون  االقتصاد،  مثل  الحياتية؛  بالجوانب 
الصحية،  الثقافية،  السياسية،  االجتماعية، 

التعليمية، والدفاع الذاتي.
تجتمع هذه الكومونات كل خمسة عشر يوم أو 
لدى الحاجة التخاذ القرارات بشأن حياة النساء 
في القرية أو الشارع المعني. تسيِّر أنشطتها 
حسب األسس الديمقراطية المباشرة وبوسائلها 
العملية. تتخذ قراراتها وتجري نقاشاتها بشكل 
باسم  ناطقة  الكومون  اجتماع  ويترأس  علني 
معًا  فيشكلن  إثنتين  ومعاونتين  الكومون، 
انتخابهن  ويجري  للكومون  التنفيذية  الهيئة 
من قبل عضوات الكومون للتنسيق بين المهام 

العملية ومراقبة أنشطتها .
ب- المجلس النسائي في المدينة أو المنطقة:

والمؤسسات  الكومونات  ممثالت  من  يتكون 
المدينة  في  المختلفة  والثقافية  االجتماعية 
القضايا  بمناقشة  المجلس  يقوم  المنطقة.  أو 
والمجتمع،  المرأة  منها  تعاني  التي  والمشاكل 
الكومونات  بناء  صالحية  النسائي  وللمجلس 
التعليمية،  )االجتماعية،  واللجان  والمؤسسات 
الحقوقية، الثقافة والفن، الصحة... الخ(، التي 
المدينة؛  أو  المنطقة  في  النساء  إليها  تحتاج 
القرارات  إعطاء  صالحية  للمجلس  أنه  كما 
المكان  في  النساء  بشؤون  والمعنية  الالزمة 
المعني، فعضوات المجلس هن اللواتي يناقشن 
المجلس  ويقوم  للتنفيذ  ويخططن  ويقررن 

بانتخاب الهيئة التنسيقية لتسيير نشاطاته.
ويرفع  الشهر،  في  مرة  المجلس  يجتمع 
تقاريره إلى مجلس المحافظة. يمكن للمجلس 
الهيئة  في  عضوة  أي  عن  الثقة  يحجب  أن 
التنسيقية للمجلس، وتنحيتها عن المهمة في 

حال عدم قيامها بالمهام المطلوبة.
في  النسائي  للمجلس  التنسيقية  الهيئة  ج- 

المدينة أو المنطقة: 
يقوم المجلس النسائي في المدينة أو المنطقة 
يتخذها  التي  القرارات  بمتابعة  لتقوم  بانتخابها 
التنسيق  بدور  وتقوم  هذا  المعني.  المجلس 
عطاء التوجيهات للجان والكومونات التابعة  واإ
لها، وتقدم تقارير عملها للمجلس النسائي في 
المكان المعني، وتكون مسؤولة أمامه، وتتخذ 
أساسًا  المجلس  رادة  واإ الديمقراطية  السبل  من 

في عملها. 
و– مجلس اتحاد ستار العام:

يتخذ  الذي  األعلى  التشريعي  الجهاز  هو 
بنية  في  المنظمات  بالنساء  المتعلقة  القرارات 
اتحاد ستار، ويتشكل من العضوات المرشحات 
للمجلس من قبل المجالس المحلية والمنظمات 
االنتخابات  طريق  عن  النسائية  والقاعدة 
اجتماعه  المجلس  يعقد   . المناطق  كافة  في 
يعقد  الطارئة  الحاالت  وفي  سنويًا  الدوري 
اجتماعه بحضور ثلثي عدد العضوات، ويقوم 
قبل  من  المقترحة  المشاريع  على  بالمصادقة 

ويتخذ  النسائية،  والقاعدة  واللجان  المجالس 
والمعنية  الديمقراطي  للنضال  الالزمة  القرارات 
بشؤون المرأة الكردية المنظمة في اتحاد ستار 

في عموم غربي كردستان وسوريا. 
ستار،  اتحاد  تنظيم  سياسات  المجلس  يرسم 
ويقوم  التنظيمية،  وهويته  مساره  ويحدد 
بانتخاب الهيئة التنفيذية العامة لمجلس اتحاد 
ستار، ويحق له إعادة انتخابها لدى الضرورة 
العظمى،  باألغلبية  قراراته  المجلس  ويتخذ 
كما يتشكل المجلس من 250  عضوة يجري 

انتخابهن كل عامين مرة.
ي - الهيئة التنفيذية لمجلس اتحاد ستار: 

هي الجهاز التنفيذي األساسي لمجلس اتحاد 
ستار العام يجري انتخابها من قبل المجلس في 
الموتمر العام  بعدد 31 عضوا، وتقدم تقاريرها 
إليه وهي مسؤولة أمام المؤتمر العام والمجلس 
لتنفيذ القرارات المتخذة، وتراقب النشاطات على 
أرض الواقع، كما تقوم بتوجيه وتنظيم اللجان 
من  التقارير  وتتلقى  الغرض،  لهذا  المتشكلة 
لالتحاد،  التنظيمية  والهيئات  اللجان  جميع 
والمجالس  اللجان  جميع  بين  بالتنسيق  تقوم 
كل  الدوري  اجتماعها  تعقد  ستار،  اتحاد  في 
شهرين مرة، وتنتخب الهيئة هيئة عليا مؤلفة 
دارة  واإ لمراقبة  بينها  فيما  أعضاء  تسعة  من 

األعمال ما بين اجتماع المنسقية.
ن– المؤتمر العام:

يعقد  ستار،  اتحاد  في  قرار  سلطة  أعلى  هو 
وذلك  مرة  سنتين  كل  للمجلس  العام  المؤتمر 
يقوم  األقل.  على  العضوات  ثلثي  بانضمام 
المؤتمر بتعديل أو قبول ميثاق االتحاد ويقوم 
التوجيهات  وتحديد  السنوي  المخطط  بوضع 
يأخذ  لالتحاد.  التنظيمي  للعمل  المناسبة 
ويتخذ  الساحقة.  باألغلبية  قراراته  المؤتمر 
فرز  في  والعلنية  التصويت  في  السرية  مبدأ 
قبل  من  األصوات  فرز  يتم  أساسًا.  األصوات 
لجنة االنتخابات المنتخبة في جلسة المؤتمر.

اللجان المرتبطة بالهيئة التنفيذية:
1- لجنة الثقافة والتنوير تتكون من فعاليات 
) األكاديميات الفكرية، الفن والثقافة واالعالم 

والتدريب( 
2- اللجنة االجتماعية: وتتكون من الفعاليات 
المرأة،  رابطات   ( المرأة  بشؤن  تهتم  التي 
للمرأة،  المدني  المجتمع  ومنظمات  جمعيات 
عوائل  ومؤسسة  السالم  امهات  مؤسسة 

الشهداء، فعاليات الصحة.
وتضم  الديمقراطية:  السياسة  لجنة    -3
البيئة  وفعاليات  السياسية،  األكاديميات 
وتهتم  الديبلوماسية،  والعالقات  والبلديات 
بتطوير المرأة في الساحة السياسية للعب دورها 

الطليعي في تطوير السياسية الديمقراطية. 
مسودة  بتحضير  تقوم  الحقوقية:  اللجنة   -4
المرأة  ديمقراطي جديد لضمان حقوق  دستور 
في  الحقوقي  الوعي  بتطوير  وتقوم  السورية، 

صفوف المرأة والمجتمع.
5- تنظيم المرأة الشابة: تشرف على الفعاليات 
الخاصة بتنظيم المرأة الشابة، تطور المشاريع 
أنها  كما  مواهبها،  لتطوير  المناسبة  الخاصة 
كافة  في  بها  الخاصة  اللجان  بتنظيم  تقوم 

األحياء والقرى.
القضايا  االقتصادية: تشرف على  اللجنة   -6
انطالقا  المرأة،  بمالية  الخاصة  االقتصادية 
لكافة  المرأة  إدارة  يعني  االقتصاد  مفهوم  من 
الشؤن  تدير  التي  هي  والمرأة  المنزل  شؤن 
المشاريع  بتطوير  اللجنة  تقوم  االقتصادية، 

االقتصادية الخاصة بالمرأة وتطوير مواهبها.
7- لجنة الحماية الذاتية: تشرف هذه اللجنة 
الحماية  التوعية في مجال  على تطوير حملة 
الذاتية بالنسبة للمرأة ضمن المجتمع. وتشكيل 
بهذه  المهتمة  الخاصة  والتنظيمات  اللجان 
كل  الى  انضمامها  على  وتعمل  كما  االمور. 
وقيم  مكتسبات  بحماية  المتعلقة  الفعاليات 

الثورة في غربي كردستان وسوريا. 
الفصل الخامس: االتفاقات والتحالفات: 

وتوحيد  االتفاق  لعقد  ستار  اتحاد  تسعى   -1
غربي  في  الكردية  النسوية  الحركات  صفوف 

كردستان.
المنظمات  مع  االتفاق  لتحقيق  تسعى   -2

النسائية السورية.
3- تسعى لتشكيل تنظيمات مشتركة مع كافة 

المنظمات النسائية الديمقراطية في سوريا.
4- تهدف لتطوير العالقات والنضال المشترك 
الديمقراطية  النسائية  التنظيمات  كافة  مع 

التحررية في الشرق األوسط.
المنظمات  مع  التحالفات  لتحقيق  تسعى   -5

النسوية الديمقراطية وااليكولوجية العالمية.
للمرأة  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  تسعى   -9
الكردية في أجزاء كردستان.                                                   

ميثاق تنظيم احتاد ستار النسائي يف غربي كوردستان

يف اجتماعها النصف السنوي ملقاطعة اجلزيرة 

حركة الشبيبة الثورية تصدر قرارات هامة لتفعيل دور الشباب 

رئيس المجلس التنفيذي: أنور مسلم           
نائب رئيس المجلس التنفيذي: بريفان  حسن

نائب رئيس المجلس التنفيذي: خالد بركل محمد
رئيس هيئة العالقات الخارجية: إبراهيم كردو

- هيئة الدفاع والحماية الذاتية: عصمت شيخ حسن
- هيئة الداخلية: أحمد عثمان دادلي

- هيئة اإلدارة المحلية والبلديات تتبعها لجنة اإلحصاء 
والتخطيط: مصطفى عبدي محمد

- هيئة المالية: علياء سيدي
- هيئة الشؤون االجتماعية والعمل: محمود بشري بشار                                

- هيئة التربية والتعليم: حسين محمد علي
- هيئة الزراعة: كلستان عطي بكي

- هيئة الصحة: الدكتور نعسان احمد

- هيئة التجارة واالقتصاد: محمود بوظان مسلم
- هيئة عوائل الشهداء: محمد شعبان

- هيئة الثقافة: عبد الرزاق علي
- هيئة المواصالت والنقل: رياض تمو مصطفى

- هيئة الشباب والرياضة: والت درويش درويش 
- هيئة السياحة واآلثار: ميديا حمو كنجو

- هيئة الشؤون الدينية: محمد ضاهر مصطفى
- هيئة شؤون المرأة واألسرة: وحيدة عمر

- هيئة حقوق اإلنسان: فاروق شاهين
- هيئة التموين: احمد دابان

- هيئة االتصاالت: شفين محمود
- هيئة العدل: عواس خليل علي

- هيئة الطاقة: فاضل مصطفى احمد

أمساء أعضاء اجمللس التنفيذي يف مقاطعة كوباني

رئيس المجلس التنفيذي: هيفي ابراهيم مصطفى.
نائب رئيس المجلس: رمزي شيخموس.

نائب رئيس المجلس: عبدالحميد مصطفى.
هيئات المجلس التنفيذي:

- هيئة العالقات الخارجية: سليمان جعفر.
- هيئة الدفاع والحماية الذاتية: عبدو ابراهيم.

- هيئة الداخلية: المحامي حسن بيرم.
- هيئة اإلدارة المحلية والبلديات تتبعها لجنة اإلحصاء 

والتخطيط: الدكتورة روشان حسين
- هيئة المالية: رمضان علي.

- هيئة العمل والشؤون االجتماعية: عريفة بكر.
- هيئة التعليم والتربية: الدكتور رياض مال محمد.

- هيئة الزراعة: أيوب محمد
- هيئة الصحة: الدكتور خليل شيخ حسن.

- هيئة التجارة واالقتصاد: أحمد يوسف.
- هيئة عوائل الشهداء: عبد الحنان شيخو.

- هيئة الثقافة: هيفي شيخو.
- هيئة المواصالت والنقل: وليد سالمة.

- هيئة الشباب والرياضة: فاضل روبجي.
- هيئة البيئة والسياحة واآلثار: رشيد أحمد.
- هيئة الشؤون الدينية: محمد حميد قاسم.
- هيئة شؤون المرأة واألسرة: فاطمة لكتو.

- هيئة حقوق اإلنسان: الدكتور خليل سينو.
- هيئة التموين: عطوف عبدو.

- هيئة االتصاالت: عبدالرحمن سلمان.
- هيئة العدل: سعيد عصمت غباري.

- هيئة الطاقة: كاميران أحمد شفيع بالل.

أمساء أعضاء اجمللس التنفيذي يف مقاطعة عفرين

بحسب وثائق المجلس فإن إدارة مقاطعة 
الجزيرة تتألف من  47 مؤسسة وتنظيم 

وحزب و34 شخصية مستقلة. 
وأسماء األحزاب،التنظيمات والمؤسسات 

على الشكل التالي:
1- حزب اليسار الكردي في سوريا

الكردي  الديمقراطي  اليسار  حزب   -2
في سوريا

3-البارتي الديمقراطي الكردستاني  في 
سوريا

4-الحزب الديمقراطي الكردستاني  في 
سوريا

PYD 5- حزب االتحاد الديمقراطي
6- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

الكردي  الديمقراطي  السالم  حزب   -7
في سوريا

8-التجمع الوطني الديمقراطي الكردي 
في سوريا

9-   االتحاد الليبرالي الكردستاني
10-  الحزب الشيوعي الكردستاني

11-  حزب الخضر الكردستاني
12-  حزب االتحاد السرياني

13-  اتحاد الشباب السرياني
14-  الجمعية الثقافية السريانية
15-  اتحاد االكاديميين السريان

16-  اتحاد المرأة السريانية
17-  حركة االشتراكيين العرب

18-  تنظيم اتحاد ستار
19-  مبادرة المرأة السورية

20-  لجنة حقوقيات غرب كردستان
21-  منظمة الشابات الثوريات

22-  إدارة العالقات الدبلوماسية لغرب 
كردستان

23-  مجلس شعب غرب كردستان
لبناء  المدني  المجتمع  منظمة   -24

الدولة والمواطن
العنف  لمناهضة  سارة  منظمة    -25

ضد المرأة
الديمقراطي  المجتمع  حركة   -26

TEV-DEM
27-  الهيئة الكردية العليا

االستراتيجية  الدراسات  28-مركز 
الكردية

الكرد  الطلبة  كونفدراسيون   -29

الوطنيين
30-  حركة الشبيبة الثورية

31-  حركة المرأة الشابة الثورية
32-  ملتقى كركي لكي الثقافي

33-  هيئة اللغة السريانية
34-  حركة السالم والمصالحة الوطنية
35-  الشباب المحلميين الديمقراطيين

36-  البيت اإليزيدي
37-  حركة المجتمع التعددي

الديمقراطي  التغير  حركة   -38
الكردستاني

39-  منظمة كسكايي لحماية البيئة
40- مجلس التطوير االقتصادي لغرب 

كردستان
41-  حزب العمل الشيوعي

42-  األسرة الماردينية
43-  مجلس أخوة الشعوب
44-  منظمة شورش للمرأة

45-  اتحاد الشباب الكرد
46-  منظمة شؤون الطلبة

47-  منظمة حماية حقوق الطفل

أمساء األحزاب واملنظمات واملؤسسات املشاركة يف إدارة مقاطعة اجلزيرة
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سالم عبود   - الحوار المتمدن
قديم، وقد استفحل  القطري  السعودي  التناحر  أن  الجميع  يعرف 
في  تحديدا،  وعربّيا  إقليمّيا،  القطري  الدور  تعاظم  بسبب  مؤخرا 
رسم سياسة المنطقة. لكّن األهداف المشتركة في معركة سورية، 
الخالف  هذا  ظهور  جّمدت  المشتركة،  الداعمة  الدولية  والقوى 

ومنعت تحوله صداما علنّيا. 
داخليا،  المكتوم  الخالف  تصاعد  وراء  كان  سبب خفي، مهمل، 
إنه سبب فنّي خالص، ال  وتفاقمه، وجعله يطفو على السطح. 
يريد أحد التوقف عنده. لكن تسلسل األحداث يجبرنا على الوقوف 

عند هذه النقطة المثيرة الُمتجاهلة. 
لقد شاعت في اإلعالم مؤخرا أخبار تتحدث عن المعابر، التركية 
الداخلي،  المعارضة  في صراع  ودورها  العراقية،  وقبلها  خاصة، 
الحديث  استقر  النهاية  وفي  والغرب.  تركيا  مواقف  في  أثرها  ثم 
توقف  ثّم  والتمويل.  للتسليح  »ممرا«  باعتبارها  المعابر  عن 
الحقيقية: من يدفع ومن يقبض؟ هذا  المحطة  األمر أخيرا عند 
االفتضاح المتسلسل والتدريجي ساير مسايرة تامة حلقات الصراع 
السياسي والعسكري في سورية، بدءا من الشعارات اإلصالحية 
الميدانية  العسكرية  االنتصارات  الى  وصوال  سلمية«،  »سلمية 
لما  العسكرية  الرقعة  انحسار  الى  نزوال  ثم  للمسلحين،  الكبرى 
»المعارضة«  في  الداخلي  باالنقسام  انتهاء  بالمعارضة،  يعرف 
األساسية،  المعادلة  من  الحر«  »الجيش  وخروج  العسكرية، 

وسيطرة القوى التكفيرية على الجبهة العسكرية.
 لماذا نشأ هذا التزامن، صعودا ونزوال، بين الصراع على المعابر 
ولماذا  السوري؟  النظام  أعداء  لجبهة  القتالي  الوضع  وتدهور 

حدث مثل هذا األمر على الجبهة الكردية أيضا؟
عن  الجواب  يكمن  الناس  أذهان  عن  الغائبة  الحقيقة  هذه  في 

أخطر األسئلة.
النظام السوري على  المعركة ضد  إدارة  القطري في  النهج  يقوم 
نغروبونتي،  قبل  من  الالتينية  أميركا  في  ُجّرب  أميركي  نموذج 
وقبلها الى حد معين في فيتنام، ثم إعيد تطويره على يد نغربونتي 
مجددا في العراق. إنه نهج خصخصة الحرب، من طريق صناعة 
لقد ترافق موضوع الخصخصة في  الطلب.  فصائل مقاتلة تحت 
بناء الجماعات المقاتلة غير النظامية، مع ظاهرة إعادة هيكلة 
التجحفل العسكري الدولي للجيوش النظامية أيضًا، الذي أضحى 

األسلوب المميز لفن إدارة الحروب األميركية العالمية الحديثة. 
لقد أسهمت عشرات الدول المشاركة في الحرب على العراق مثاًل، 
بتدعيم التجحفل العسكري الدولي ببعض ما تملكه، حتى لو كان 
الخليج  أعماق  تجوب  مرئية  غير  سويدية  غواصات  هيئة  في 
علنية  شبه  كنائسّية  تبشيرية  جماعات  هيئة  في  أو  العربي، 
وتصريحات  بمواقف  أو  العراق،  شمال  في  النائية  القرى  تجوب 
سياسية إعالمية مخططة مركزيًا، يتوالها علنا وزير خارجية دولة 
تنوير، إلضاءة  بمثابة رصاصات  تكون  كالسويد،  محايدة شكال 
العراق، يوغسالفيا،  يتقرر فتحها:  سماء جبهة عسكرية جديدة 
المشاركة  من  الممنوعتان  وألمانيا،  اليابان  السودان.  سوريا، 
الحرب  أعقب  دولي  تاريخي  بقرار  حدودهما،  خارج  العسكرية 
تحت  ولكن  العراق،  الى  عسكريا  جلبهما  تّم  الثانية،  العالمية 
تسمية سالح المهندسين أو اإلشارة، غير الفتاك طبعا! ولم يكن 
التجحفل الدولى محصورا في الهيكلة الفنية لألسلحة المشاركة، 
وفي وسائل إدارة المعارك، بل تعداه الى بنية الجيش األميركي 
نفسه، والى طابع التنظيم الهيكلي للجيش، الذي احتفظ بدرجة 
لصالح  الميدانية  الزوائد  عن  وتخلى  القتالية،  بالقوات  رئيسية 
الشركات الخاصة، التي تولت مهام اإلستطالع والرصد والتموين 
القتالية الضرورية الخاطفة  واإلمداد والنقل والتجسس واألعمال 
دارة السجون، ونقل السالح واالتصال بقوى رديفة  والمحدودة، واإ
قوات  استخدام  هو  الخصخصة  في  الثاني  السبيل  أما  محلّية. 
خاصة تحمل تسميات متنوعة، بحسب طبيعة األرض والثقافة: 
الالتينية،  أميركا  في  العصابات  ورجال  المخدرات  غطاء  تحت 
وتحت غطاء يجمع قيادات عسكرية مدعومة قبليا في إفريقية، 
ايجاد دول  ثالثا:  المناطق اإلسالمية.  وتحت شعارات دينية في 
محلية محاربة، أو حافظة للتوازنات عسكريًا: العراق ضد ايران، 
اثيوبيا في الصومال، السعودية في البحرين، سوريا في لبنان. 
رابعا: تحفيز النظم التي تساير، طوعا أو باإلكراه، تنفيذ المشروع 
الحربي العالمي إقليميًا وقوميًا أو محليا، كقطر والسعودية واالردن 

وتركيا. 

قطر تقود خصخصة احلرب
 لم تكن قطر الصغيرة والمعزولة جغرافيا عن المحيط المشرقي، 
والمبهمة كمثل أعلى سياسي أو تاريخي أو ثقافي، قادرة على 
لعب دور ما لوال أمرين: أوال، استخدام الخصخصة العسكرية بما 
الحربي  الجهد  على  المطلق  االعتماد  وثانيا،  أموال.  من  تملكه 
واالستخباري اإلسرائيلي في المجالين العسكري والسياسي. بهذا 
بعيدة  واسعة،  حروب  شروط شن  الضئيلة  الدولة  لهذه  توافرت 
آالف األميال عن أراضيها. إن اعتماد قطر أسلوب الخصخصة 
الحربية السياسية، نابع من ضرورات داخلية وخارجية معا. فحينما 
الخصخصة  أن  نجد  األوسع،  منظارها  من  المسألة  الى  ننظر 
من  أميركا  تديرها  التي  الدولية،  الخصخصة  من  جزء  القطرية، 
أعلى. فهي خصخصة داخل الخصخصة. لهذا السبب بدت قطر 
احتماالتها  بكل  في سوريا  الحرب  إلدارة  األمثل  النموذج  للغرب 
الخطيرة. ففي حال نجاح الحرب تكون نتائجها لصالح مشرعي 
الحرب الدوليين. وفي حال فشلها، فإن قطر مجرد مشيخة تحرس 
يستفيد  أحد  ال  األجنبية،  والجوش  المتعاقدين  عرشها عصابات 
حتى  ولكن،  قانونيا.  حتى  أو  وسياسيا  أخالقيا  مقاضاتها  من 
هنا  تقوم.  لكي  مادية  عناصر  الى  تحتاج  الخصخصة،  معارك 
بدرجة  تكوينها  وتّم  للقتال،  األرضية  القاعدة  تهيئة  فكرة  نشأت 
رئيسية اعتمادا على ثالثة عناصر: أوال، تأسيس قاعدة قتالية 
ذوي  السوريين  اصطياد  طريق  من  التهجير،  بواسطة  سورية 
المقاتلين.  استيراد  وثانيا:  والعاطفية.  والنفسية  المادية  الحاجة 
وثالثا: اإلفادة من الجهد والنشاط والخبرة اإلسرائيلية، تعويضا عن 
النقص الذاتي. وقد تضاءل هذا الجهد بانحسار الدور القطري. 

رابعا: االسناد الحدودي.
في سنوات الحرب األفغانية فتحت دول خليجية هامشية ومسالمة، 
آنذاك  عرف  لمن  حدودها  الحقوق،  مسروقة  بأنها  تتباكي 
بالباتان. فتحولت مدنها الى أسواق شعبية للباتان، الذين منحوا 
للهجرة  شروط  أو  قيود  دون  من  والبقاء  واإلقامة  الدخول  حق 
والعمل واإلقامة، في بلدان تضع أعلى القيود على الوافد العربي. 

كان الباتان، مثل الالجئين السوريين اليوم، هم القاعدة الذهبية 
إلنتاج المقاتلين. إن أقل تقدير يؤكد على أن عشر المهاجرين 
الى بلدان المخيمات ُيحتمل تحويلهم الى مقاتلين. وهذا أحد أهم 
وأحد  الفلسطينيين،  الالجئين  موضوع  في  إسرائيل  تعنت  أسرار 
أسباب الكرم اللبناني الزائد عن الحد في استقبال الالجئين. ولم 
يكن خاليا من الداللة أن يهدد الرئيس ميشال سليمان مؤخرا حزب 
افتتاح  تّم  السبب  لهذا  والفلسطينيين.  السوريين  بالالجئين  اهلل 
مخيمات تركيا واألردن حتى قبل تفاقم الصراع في سورية، وتّم 
لقد  الحواضن.  حسب  لبنان  في  السوريين  الالجئين  تحاصص 
الحد األدني،  بتأمين مئة ألف مقاتل، في  المانحة  الدول  قامت 
من طريق تهجير مليوني سوري، بنسبة خمسة بالمئة فحسب. 
نياتها  كانت  مهما  السورية،  السياسية  المعارضة  أضحت  بهذا 
خدمة  في  مهلهلة،  تزيينية،  إعالمية،  قشرة  مجرد  وشطارتها، 

المخطط الحربي.

سياسة إدفع تربح
قاعدة  على  يقوم  القطرية  الحربية  للتجربة  العملي  األساس  إن 
فيها  يتم  واربح،  ادفع  طريق  من  المعركة  تسيير  قوامها  ثابتة 
التمويل بصرف النظر عن االنتماء الفكري والسياسي، لمن يحقق 
انتصارات أرضية سياسيا وعسكريا، وفي النهاية عسكريا فحسب. 
قاد هذا النهج الى نشوء أمراء حرب في مختلف الجبهات. وهو 
السوري  الصراع  إلدارة  األميركي  المنظور  في  إيجابي  عنصر 
الى  االبراهيمي  األخضر  دفع  الذي  نفسه  السبب  وهو  داخليا. 
الواجهة، ألنه صاحب تجربة التوفيق بين أمراء الحرب األفغان. 
على  السعودية  تقبـّلت  لقد  ملتوية!  بطرق  نفسه،  يعيد  التاريخ 
مضض النموذج القطري، لكنها لم تكّف عن منافسته بنموذجها 
القائم على المركزية في إدارة المعركة. يقف النموذج السعودي 
على الضد من النموذج القطري، القائم على الالمركزية، والمبادرة 
بظهور  وتسمح  الفصائل  لقادة  أكبر  حرية  تعطي  التي  الذاتية، 
أمراء حرب حقيقيين من مختلف المشارب، تحت شعار مختصر: 
الصراع،  تطور  مع  النموذج،  لهذا  يراد  وكان  السورية.  الثورة 
االمتداد الى المؤسسة العسكرية السورية وجيشها النظامي، لكن 
ذلك لم يحدث. وجد هذا االتجاه هوى قويا لدى اإلخوان المسلمين، 
ثم  الصراع،  مرحلة  في  األوراق  خلط  من  عادة  يفيدون  الذين 
وتونس  مصر  في  كما حصل  النتائج،  تجيير  عند  منه  يفيدون 
القرار واإلدارة سياسيا  بينما تميل السعودية الى مركزية  وليبيا. 
وتحريكهم  قبضتها،  تحت  الجميع  بوضع  وايديولوجيا،  وعسكريا 
إقليميين  حلفاء  مع  تام  باتحاد  وعسكريا،  سياسيا  بإرادتها 
وفي  أساسية،  بدرجة  والعراق،  األردن  وفي  لبنان  في  داخليين 
تركيا. يقوم هؤالء الحلفاء بدور الغطاء السياسي والقانوني وحتى 
الحكومي للمجاميع اإلرهابية المسلحة، بجعلها قادرة على تنشيط 
جبهات  فتح  وتحديد شروط  رسم  وعلى  العام،  العسكري  المناخ 
جديدة، في أماكن أخرى، بتوقيتات مخططة. لقد سقط األسلوب 
القطري نتيجة لبقاء النظام السوري، وعدم تحقق نتائج ايجابية 
نظرية  أضحت  العكس  على  اآلن.  حتى  العسكرية  للخصخصة 
ألنها  الدولية.  القوى  حتى  تخيف  األيام،  بمرور  الحرب،  أمراء 
قادت الى عراق جديد في سوريا، من المحتمل أن يفوق العراق 
في حجم أخطاره، لو لم يتم ضبط موازينه المرعبة، بأسرع وقت. 
هنا برز الدور السعودي باعتباره المصحح للمسار الخاطئ. لقد 
قاد نموذج الخصخصة القطرية الى نتائح عسكرية باهرة، لكنه 
تشتت  القاتلة:  واالختالالت  االنحرافات  من  سلسلة  بإحداث  قام 
الحر«،  »الجيش  االفتراضي  المحور  عن  وابتعادهم  المقاتلين 
وانفصال الحركة العسكرية عن الحركة السياسية، والسياسية عن 

المجتمع.

السعودية: من اخلصخصة احلرة اىل املركزية
 تزامن هذا الدور مع افتضاح نوايا اإلخوان، أو بعض أطرافهم، 
والمشيخات  السعودية  مع  التاريخي  باالتفاق  أخلـّوا  الذين 
العربي  الربيع  توجه  يمنعوا  أن  بتعهدهم  القاضي  الخليجية، 
»الشعبي« الى هذه المجتمعات. لكن ضغط القواعد المتحمسة، 
التي صنعتها سياسة الخصخصة، والتي تمثلت بسرعة النجاحات 
في  واالنتصارات  المحاربة،  البشرية  القوى  وتعاظم  العسكرية 
فمالت  األجنحة،  بعض  أطماع  من  زادت  وليبيا،  ومصر  تونس 
الى المناداة بالتسليح قوميا وتصدير الثورة، تحت شعار تصدير 
بين  تناقض واضح  الى نشوء  االجباري  النزوع  قاد هذا  الربيع. 
التي  العربية،  الملكيات  إرادة  وبين  اإلخوانية  الجماعات  إرادة 
اعتبرت خرق االتفاق معها وتصاعد ميول اجتياز الحدود خطا 
أحمر غير قابل للتجاوز. كان من مؤشرات هذا االتفاق، أو الخط 
حزام  بتكوين  واألردن  والمغرب  الخليج  دول  قامت  أن  االحمر، 
وقد  والعسكرية.  السياسية  الحركة  حدود  لإلخوان  يرسم  ملكي، 
ظهر شكل أعلى من هذا التدبير االحترازي، حينما سعت السعودية 
الى تكوين وحدة خليجية في قمة مجلس التعاون الخليجي األخير 
10 – 11 كانون األول 2013. لقد فات على هؤالء، أن حركة 
الواقع، في ظل مناخ مضطرب، ال تتقيد كثيرا باالتفاقات النظرية، 
الوضع اإلخواني في  تأزم  بالوقائع على األرض.  بقوة  تتأثر  بل 
تونس، وتعقده في ليبيا، والخسائر في سورية، قادت الى خروج 
تزامنا مع  المصري من حياديته وانقالبه على اإلخوان،  الجيش 
النهج  على  مجددا  الوقائع  هذه  انعكست  لقد  القطري.  الفشل 
السعودي، الذي أثبت اآلن أنه غير صالح للعمل أيضا. ألنه تأخر 
التخلف،  أعلى شديد  مثل  قبل  يقاد من  أوال، وألنه  عن موعده 
ال يرتضيه لنفسه حتى أخلص المتعاونين معه. وهذه واحدة من 
مثل  مع  التحالف  المأساوية:  العربي  الواقع  خصوصيات  أبرز 
أعلى تعافه النفس. لذلك اضطرت السعودية الى القبول بتشغيل 
نموذج مزدوج، قوامه العودة الى النهج القطري، الذي يالئم في 
سورية،  في  المقاتلة  الجماعات  وتبعثر  تشتت  الحاضر  الوقت 
ولكن من طريق ربطه بإدارة المخابرات التي يقودها ميدانيا بندر 
بن سلطان. لقد نشأ مزيج هجين من المركزية األمنية السياسية 
عجل،  على  مطبوخ  مزيج  لكنه  الحرة.  والخصخصة  العسكرية 
لملء الفراغ الذي أحدثه اختفاء الدور القطري. وما معركة »اهلل 
أعلى وأجل« في الغوطة الشرقية، في تشرين الثاني 2013 ، 
ولكن  المشارب،  متعددة  قوات  الخليط.  لهذا  حسي  نتاج  سوى 
تحت قيادة وتخطيط ومركز عمليات أدير من أعلى، بتوافق أردني 
تطوير  الى  السعودية  سارعت  السبب  ولهذا  أميركي.  سعودي 
في  يعتمد  الذي  القطري،  الدور  غياب  ألن  بإسرائيل.  االتصال 
جانبه االستخباري والسياسي على إمكانيات المخابرات اإلسرائيلة، 

جعل السعودية مرغمة على مد يد التعاون الى اإلسرائيليين، لملء 
الفراغ األمني، الناشيء من انحسار الدور القطري. إن اإلرهاب 
بصرف النظر عن حجمه وغاياته المباشرة، أكبر األوراق الرابحة 
لدولة متحجرة اجتماعيا وسياسيا كالسعودية. ألن اإلرهاب يدفع 
السعودية شئنا أم أبينا الى موقع االعتدال ظاهريا وصوريا، في 
تتيح  دوليا  اإلرهاب  صناعة  إن  الشكلية.  السياسية  الحسابات 
أن  على  واالردني  والمغربي  الخليجي  النمط  تعيش  كثيرة  لدول 
تبدو الصورة المعتدلة والمقبولة للحكم عالميا، وحتى محليا، في 
مواجهة التطرف االرهابي من جهة والميول االجتماعية الجذرية 
من جهة ثانية. وهذا واحد من أكبر اإلشكاالت التاريخية، التي 
بديلين:  في  الصراع  حصر  تم  فقد  العربية.  المجتمعات  تواجه 
من  تاريخيا  المتخلفة  الحكم  ونظم  جهة  من  التكفيري  االرهاب 
المعادلة،  هذه  الى  مال  الديموقراطي  الغرب  حتى  أخرى.  جهة 
التي أضحت في النهاية رصاصة الموت ألي تغيير عربي باتجاه 
لحركة  المعيق  األول  العدو  السعودية  تكون  بهذا  ديموقراطي. 

التاريخ العربي المعاصر. 

من هي القاعدة؟ 
االنتشار  ظروف  توفر  عدم  حال  في  السعودي،  النهج  يقوم 
العسكري المباشر، كما هو جار في البحرين، الى تنشيط اإلرهاب 

الدولي لغرض تنفيذ خططه الحربية والسياسية.
إن بنية تنظيم القاعدة هي أفضل شكل تنظمي يمكن استخدامة 
كجهاز صدامي وعسكري، متحرك دوليا، يالئم دوال ذوات مشاريع 
مناقالته  وسرعة  التنظيم،  هذا  هالمية  السعودية.  مثل  عدوانية 
قبل  أفعاله( من  نتائج  )استحصال  إدارته  القارية، تسهل مهمة 
اجهزة المخابرات والدعاية واالستثمار السياسي. وهو تنظيم يوفر 
بهذه  المباشر  االرتباط  عن  السبيل  اخالء  فرصة  لمستخدميه 
المستخدمة  الدولة  المساءلة. ويسهل على  القوى ويعفيهم عن 
مهمة رفد هذه التنظيمات بالمقاتلين طوعا، بفتح الحدود وقنوات 
االتصال، أو كرها من طريق التضييق على هذه الجماعات، وفتح 
ثغرات لها للوصول الى مراكز التحشيد. إن ما يعرف بالدولة أو 
نظام  لتزكية  ودعائية  سياسية  وذريعة  خرافة  االسالمية  االمارة 
تامة  معرفة  على  التكفيرية  القوى  ممولي  إن  كالسعودية.  بال 
من  ليس  قوتها،  بلغت  مهما  التشيكالت مصممة،  هذه  أن  من 
التمهيد لآلخرين،  أجل  نما من  واإ ثابتة،  أنظمة حكم  إقامة  أجل 
سواء أكانوا خطا سعوديا ) وهابيا( أو خطا إخوانيا، للوصول الى 
السلطة، باسم االعتدال والوسط. أسطورة »القاعدة«، وزعمائها 
للتعبئة  الرئيسية  المالمح  التي أسست  الوهميين،  أو  الحقيقيين 
العالمية ضد اإلرهاب، تختفي وتظهر عند الحاجة. فقد أخذ أبرز 
الذين استخدموها، يؤكدون على أنها وحدة إثارة ميدانّية متحركة 
ومتغيرة، أكثر مما هي واقعا ثابتا، ذا أبعاد اجتماعية ووجودية 
متينة وفعلّية. فهي ال أكثر من جيوب وخطوط محتملة الوجود، 
التكفيرية  الحضانات  فعل  تنشيط  اتجاهين:  في  تعمل  تعبوية، 
وتوجيه مساراتها، ورفد الجهد العسكري والمخابراتي الدولي من 
خطط  لتنفيذ  األرض  يمهد  فعال،  تشغيلي  واقع  صناعة  طريق 
سياسية وعسكرية متوسطة وبعيدة المدى في المجال الدولي. أي 
أن نواة »القاعدة«عبارة عن شحنات عنفية مزدوجة، مبرمجة، 
يراد رسم  التكفيرية، وحيث  التفقيس  أقفاص  توجد  تتحرك حيث 
النوى على وجه  أو  النواة،  لكن هذه  خريطة سياسية محتملة. 
التطوعية،  االلكترونات  من  معلوم  غير  بعدد  محاطة  الدقة، 
والشحن  التحفيز  طريق  من  ذاتي  بشكل  تعمل  التي  السائبة، 
الروحي، الذي يخلقه الواقع المأزوم، ومناخ الحرب العالمية على 
»القاعدة«  فـ  االسالم.  من  الخوف  باإلرهاب، ومرض  يعرف  ما 
ليست حزبا سياسيا، وليست هيكال تنظيميا. إنها روابط خيطّية 
مموهة، تعمل وتتفاعل وتنجز مهماتها، في محيط ناشط وانفعالي، 
من طريق الروابط الشبحية، مسنودة بالمبادرة الفردية الطوعية 
للهدف  خالصا  العناصراألكثر مثالية واإ قبل  الذاتية من  والفعالية 
الجهادي. فهي حركة عالمية افتراضية مشاعة، لكن الولوج اليها 
ال يتم إال من طريق كتابة رمز الدخول السري المتفق عليه. أما 
ومن  جيد،  بشكل  االتصال  تقنيات  من  افادت   ( ترابط خطوطها 
خبرات نقل المعلومات واألسلحة التابعة ألجهزة المخابرات الدولية( 
فيتم من طريق تشابك قنوات االتصال، المباشرة وغير المباشرة، 
بين قيادات ميدانية متحركة، وهمية حينا، وصحيحة حينا آخر، 
ومزيج من الوهم والحقيقة حينا ثالثا. هذا التكوين الهالمي يالئم 
التشغيلي أوال، باعتبارها محرك احتراق، ذا أهداف  تماما دورها 
نما يكتفي بصناعة المناخ  تمهيدية، ال يصنع خاتمة األحداث، واإ
ارتباطاتها  يموه  وثانيا،  ما.  وعسكري  سياسي  لتحرك  المالئم 
في  معادية  كثيرة  أحوال  في  تكون  التي  الخارجية،  بمصادرها 
الظاهر لتوجهات »القاعدة« والحركات التكفيرية. ومنها ما يجمع 
بين العداء والتعاون. وال يشمل هذا ارتباطات األفراد المتطوعين 
يمانية صادقة، أو دوافع عاطفية وأخالقية،  تحت تأثيرات مثالية واإ
الذين ينخرطون بحماس ديني وعاطفي ويؤسسون خاليا تلقائية، 
لـ »القاعدة«، أو تضع نفسها في خدمتها. تفجير  تهب نفسها 
رباعي  عميل  بواسطة  تم  االفغانية  خوست  ـ  تشابمان  قاعدة 
واألردنية  الباكستانية  والمخابرات  القاعدة  فيه  تشاركت  الوالء، 
مرتبة  الى  البلوي  خليل  همام  الطبيب  رفعت  التي  واألميركية، 
أهم خمسة أصوات جهادية في »تنظيم« القاعدة، قبل أن يفجر 
مقر المخابرات األميركية في 30 كانون االول 2009. أحداث 
11 أيلول، التي هزت العالم ، خضعت للمبدإ ذاته: خيط للقاعدة 
المدارة من الخارج، هدفه إعالمي، بخسائر محدودة وأرباح دولية 
عظيمة؛ وخيط للقاعدة المتمردة ُخطط للسير بالعملية الدعائية 
وخيط  األول؛  الفريق  ظهر  وراء  من  وأبعد،  أكبر  غايات  الى 
جهادي عفوي امتثل للفريقين السابقين ونفذ ما أرادا، من دون 
شروط. مقتل ممثل األمم المتحدة في بغداد، سيرغيو فييرا دي 
النكران  يقبل  ال  دليل  القاعدة،  يد  على   ،2003 أب  في  ميلو 
على أن ما يعرف بالقاعدة اسم »حركي«، تختفي تحته جماعات 
مختلفة األصول واألهداف واالرتباطات، تحركها أياد دولية، ويفيد 

من خدماتها كل مشتر متحمس للدفع واإليذاء.
ستظل  والعسكري  السياسي  القاعدة  بدور  المتعلقة  الحقائق 
خفية الى أمد طويل قادم، بيد أن تقلّبات الواقع قد تلقي بعض 
الضوء على جوانب مظلمة من تاريخ وأسرار هذه الحركة. لكن 
الثابت اليوم، ان الحركة التكفيرية العسكرية في منطقتنا، بصرف 
النظر عن مسّمياتها، تدار لمصلحة النشاط العسكري والسياسي 
في  كله  القومي  التاريخ  اعتقال  على  يصر  الذي  السعودي، 

مشاريعه المتخلفة.

بعض أسرار الصراع القطري السعودي على اجلبهة السورية  
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اإلرهاب املنظم ضد الكرد........
 

تجمع جميع اإلرهابيين وفصائل ما تسمى بالمعارضة السورية والنظام على الكرد,فمن الجيش الحر واإلئتالف والمجلس 
الوطني إلى األلوية اإلرهابية السلفية والوهابية وتنظيمات القاعدة من داعش وأحرار الشام والجبهة اإلسالمية وجيش 

المجاهدين.......                                                                                           
إعلم أيها الكردي من أي مكون سياسي تكون ,إتخذ قرارك فليس للكردي سوى الكردي والتاريخ شاهد.....
الحرب بدأت يا كردي ,أناس ال يعرفون اهلل والرسل واألنبياء يكرهون جنسك ومنبتك من عرب وفرس وترك.

أنظر إلى غرب كردستان ,هل يوجد فيها مقر بشار األسد؟طبعا ال,ولكن يوجد فيها أخوتك الكرد ونحن مستهدفون من 
الجميع بال منازع ليس فقط النظام والمعارضة بل حتى الدول اإلقليمية.....                                                     
أتخذ قرارك يا كردي ولو لمرة وأتحد أجعل نفسك جسما واحدا.                                                                  

الفرصة تاريخية وقد ال تتكرر بعد مئات السنين,هب لنجدة أخيك في غرب كردستان من الشمال والجنوب والشرق والخارج 
وانظر ماذا ستفعل!وأترك خالفاتك الحزبية والحدودية جانبا فقط لبرهة........                                                         

أال ترى دولة إسرائيل؟عدد اليهود في كل أرجاء المعمورة 11مليون ومع ذلك إتخذ اليهود قرارهم أتحدوا و أصبح لهم 
دولة من أقوى الدول وأنت فوق ال40مليون ومنتشر في كل بقاع العالم.                                                     

أيها الكردي أفرغ نفسك للمقاومة فقط لفترة ولتكن سنتين حينها سترى أن ما زرعته ستكون ثماره للجميع,فأنت جياش 
وعظيم وعاطفتك قادرة على سحق كل من يقف بوجهك,أستحلفك باهلل وبأرواح الشهداء أن تساند شقيقك في غرب 
كردستان الذي يدافع ببسالة عن ارضك وشرفك وعرضك.                                                                   

يقطعون رؤوسنا ويذبحون أطفالنا وينهبون بيوتنا ويحللون دمنا إيضا أناشدك أخي المسلم أن تراجع القرآن الكريم 
وشريعة محمد رسول اهلل,فيا رسول اهلل إن الذين يدعون بإنهم اتباعك ليسوا من اإلنسانية بشيء,أرجوا أن ينزل اهلل 

مع الرسول إلى األرض ليروا ما يفعلونه من مجازر وترهيب بحق الكرد .  

عالمكشوف

محمد عبد الرحمن حسن

معارك داعش... وصراعات القاعدة 
د. وحيد عبد المجيد

سيبقى تنظيم »الدولة اإلسالمية في العراق والشام« المعروف باسم »داعش« رقمًا مهمًا في المشهد المضطرب 
في المنطقة، رغم الخسائر التي لحقت به نتيجة اتجاهه إلى توسيع نطاق المعارك التي انخرط فيها خالل 
األسابيع األخيرة. فقد حاول »داعش« السيطرة على مناطق حيوية لجماعات وقوى مسلحة أخرى في شمال 
سوريا وشرقها، ومازال منخرطا في عدة معارك ضارية لهذا الغرض في وقت واحد. وتزامن ذلك مع شن قوات 
األمن العراقية حمالت كبيرة على معاقل أساسية لهذا التنظيم في محافظة األنبار في ظل االضطراب الذي أعقب 

فض مخيم اعتصام الرمادي بالقوة.
غير أن الخسائر التي تكبدها في هذه المعارك وتلك ال تصل إلى المستوى الذي يهدد حضوره المؤثر بعد أن 
تنامت قوته خالل السنوات األخيرة وتمدد إقليميًا على نحو رفع سقف طموحاته إلى الحد الذي جعل أميره أبو 
بكر البغدادي أول قائد ألحد فروع »القاعدة« يتحدى علنًا زعيمها أيمن الظواهري. وقد فتح هذا التحدي الباب 
أمام صراعات غير مسبوقة داخل »القاعدة«. فما »داعش« إال امتداد لجماعة »التوحيد والجهاد« التي أُنشئت 
ُبعيد الغزو األميركي، ثم أعلن مؤسسها أبو مصعب الزرقاوي والءها رسميًا لزعيم  في العراق عام 2003 
»القاعدة« السابق بن الدن عام 2004 وتغيير اسمها إلى »تنظيم القاعدة في بالد الرافدين«. وسرعان ما 

تنامى هذا التنظيم حتى أصبح أكبر فروع »القاعدة« وأكثرها ُعنفًا.
وقاد أبو بكر البغدادي، الذي خلف الزرقاوي عقب مقتله على أيدي القوات األميركية عام 2006، التنظيم 
عليها  التي سيطر  المناطق  في  الُسنية  العشائر  مع  التناقض  حدة  ازدياد  عليه  ترتب  عنفًا  أكثر  اتجاه  في 
وأعلنها »دولة إسالمية«، بينما غّير اسم تنظيمه إلى »الدولة اإلسالمية في العراق«. ونجح إلى حد كبير في 
استغالل تجاوزات القوات األميركية قبل انسحابها واستثمار السياسات الطائفية للحكومة العراقية. وما أن بدأت 
االنتفاضة السورية في التحول إلى ما يشبه حربًا أهلية، حتى تدخل فيها. وكانت الحدود العراقية السورية 
الطويلة نقطة ارتكاز قوية انطلق منها لالنخراط في هذه الحرب، متجاهال وجود فرع آخر لتنظيم »القاعدة« 
في سوريا وهو »جبهة النصرة ألهل الشام«. وعندما فوجئ البغدادي بأن لهذا الفرع وجودًا ُيعتد به، سعى 
إلى دمجه. لكنه وجد الطريق إلى هذا الدمج صعبًا، فحاول القفز على الواقع في أبريل الماضي عبر تنصيب 
نفسه مسؤواًل عن »القاعدة« في سوريا إلى جانب العراق وتغيير اسم تنظيمه ليصبح »الدولة اإلسالمية في 

صراره على الفصل بين فرعي »القاعدة« في العراق وسوريا. العراق والشام«، رغم اعتراض الظواهري علنًا واإ
غير أن سلوك »داعش« في األسابيع األخيرة أظهر أن تمرده على القيادة العامة لتنظيم »القاعدة« ال يعود 
إلى طموح البغدادي والمحيطين به فقط، بل يرتبط أيضًا بمنهج يقوم على المفاضلة وضرورة تمايز الصفوف 
بأية وسيلة حتى إذا لم يكن من سبيل إلى ذلك إال مقاتلة من ُيفترض أنهم في المعسكر نفسه. لذلك لم يتردد 
»داعش« في مواجهة تنظيمات سورية ترتبط مثله بـ»القاعدة« ضمن المعارك التي خاضها ضد القوى األخرى. 
فقد امتدت معاركه األخيرة إلى تنظيمات »قاعدية« محلية صغيرة مثل »جند األقصى« و»كتيبة صقور الغد« 
و»فرسان الصحابة«، رغم أنه لم يدخل في حرب مباشرة ضد »جبهة النصرة« حتى اآلن. وقد لخص المتحدث 
اإلعالمي باسم »داعش«، أبو محمد العدناني، منهج تنظيمه في خوض هذه المعارك عبر تسجيل صوتي تحت 
عنوان »لك اهلل أيتها الدولة المظلومة«، بقوله إن »الصفوف البد أن تتمايز، وهي لن تتمايز إال بالفتن«، مبررًا 
ذلك بأن كل من يختلف مع تنظيمه »ال يخرج في سبيل اهلل أو لنصرة المستضعفين، بل عميل لألميركيين أو 
من شبيحة النظام وأنصاره، أو من ضعاف النفوس والجهلة والمنحرفين ممن يسهل التغرير بهم«. وينبئ هذا 
المنهج بتصاعد متوقع للصراعات التي أطلقها »داعش« بين قوى تنتمي لـ»القاعدة« أو ترتبط بها. ولم تعد 
هذه الحرب مستبعدة بعد أن صار سلوك »داعش« مستفزًا لبعض قادة »جبهة النصرة« الذين جهروا باستيائهم 

منه حين اشتدت المعارك التي أشعلها أخيرًا ضد »الجيش الحر« و»الجبهة اإلسالمية«.
وُيعد عطية اهلل العكيدي )نائب المفتي العام( وأبو حسن الكويتي وسلطان العطوي، أبرز قادة »جبهة النصرة« 
الذين حمّلوا »داعش« المسؤولية عن هذه المعارك وأعلنوا رفضهم تقديم أي دعم له على خلفية االنتماء 
المشترك لـ»القاعدة«. كما يتهم هؤالء »داعش« بالوقوف وراء خطف أمير »جبهة النصرة« في بلدة الرقة 

أبو سعد الحضرمي.
االنتماء  يفرضه  واجب  »داعش«  مع  التضامن  أن  يرى  الجبهة  هذه  داخل  آخر  تيار  لوجود  نظرًا  أنه  غير 
على  انقسام  حدوث  تجنب  إلى  سعيًا  التوازن  إلى  ينحو  حذر  موقف  اتخاذ  على  قيادتها  تحرص  المشترك، 
األرجح وليس اقتناعًا بالحياد. فهناك ما يدل على أن استياء زعيمها الجوالني من قفز »داعش« على الوضع 
في سوريا يزداد. فعندما طرح مبادرته لوقف القتال بين »داعش« والقوى األخرى، ضمن التسجيل الصوتي 
الذي بثه في 7 يناير الجاري تحت عنوان »اهلل اهلل في ساحة الشام«، قال إن سياسة »داعش« الخاطئة 
هي التي أّججت الصراع وقادت إلى ذلك القتال. كما يلفت االنتباه تأكيد الجوالني أن هذا القتال يعتبر فتنة، 
وكأنه يحث أعضاء جبهته الذين يدعمون »داعش« على التراجع ألن الموقف الشرعي تجاه أية فتنة هو 
اعتزالها وليس االنخراط فيها. وهكذا تتوسع الفجوة يومًا بعد يوم بين اثنين من أكبر فروع »القاعدة« على 
نحو يفرض التساؤل عن إمكان وقوع صدام مسلح بينهما في ضوء إصرار قيادة »داعش« على منهجها الذي 
ترفضه قيادة »النصرة« وازدياد الخالفات التي لم يكن آخرها الخالف بشأن تنفيذ عمليات ضد »حزب اهلل« 
في لبنان. فقد رفضت قيادة »جبهة النصرة« موقف قيادة »داعش« الذي اتجه إلى نقل الصراع على سوريا 
ذا كانت قيادتا »داعش« و »النصرة« تجنبتا الصدام المسلح حتى اآلن، فربما يصعب تفادي هذا  إلى لبنان. واإ
الصدام إذا وصل الصراع بينهما إلى المساحة التي تمثل خطًا أحمر وهي تلك المتعلقة بالمقاتلين األجانب في 
ذا صح أن الرسالة التي وجهها الجوالني إلى هؤالء المهاجرين مؤخرًا حين قال لهم إن  صفوف كل منهما. واإ
»مضافات الجبهة بيوت آمنة لهم«، تهدف إلى جذب المنتمين منهم إلى »داعش«، فستصبح الحرب بين 
فرعي »القاعدة« مرجحة وربما مؤكدة. وحينئذ سيكون السؤال عن مستقبل تنظيم »القاعدة« مطروحًا في 

سياق جديد ال سابق له منذ تأسيسه. 
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ميثاق العقد اإلجتماعي لإلدارة الذاتية الدميقراطية
الديباجة:

نحن شعوب مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية من كرد وعرب وسريان 
وشيشان،  وأرمن  تركمان  ومن  اآلراميين(،  الكلدانيين  )اآلشوريين 
وبإرادتنا الحرة نعلن هذا لتحيقق العدالة والحرية والديمقراطية وفق 
مبدأ التوازن البيئي والمساواة دون تمييز على أساس العرق أوالدين 
أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج السياسي 
واألخالقي للمجتمع الديمقراطي إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل 
في  الشعوب  حق  مبدأ  واحترام  التعددية،  ضمن  المشترك  والعيش 
الحماية  وتأمين  الطفل،  و  المرأة  حقوق  وضمان  مصيرها،  تقرير 
الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد. إن مناطق 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية ال تقبل مفهوم الدولة القوموية والعسكرية 
والدينية، والمركزية  في اإلدارة والحكم المركزي ومنفتحة على أشكال 
التوافق مع تقاليد الديمقراطية والتعددية، لتستطيع جميع المجموعات 
االجتماعية والهويات الثقافية واألثينية والوطنية أن تعبر عن ذاتها 
حقوق  ومواثيق  السورية  الحدود  واحترام  تنظيماتها،  خالل  من 
اإلنسان والحفاظ على السلم األهلي والعالمي. وتحقيقًا لمبادئ ميثاق 
اإلدارة  خالل  من  الديمقراطي  المجتمع  بناء  و  اإلجتماعي،  العقد 
الذاتية الضامنة للعدالة االجتماعية، و إقامة مجتمع  متمدن، فقد 
توحدت أهداف كل مكونات مجتمع اإلدارة الذاتية الديمقراطية، من كرد 
وعرب و سريان وأرمن وشيشان وغيرهم على أساس قاعدة الوحدة 
لتكون  السوري  الشعب  مكونات  بقية  إرادة  مع  واتفقت  التنوع،  في 
مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية ضمن سوريا التعددية الديمقراطية 
داري للمجتمع وتجسيدًا لهذه اإلرادة و تحقيقا لهذه  كنظام سياسي واإ

األهداف، وضعنا و بيّنا هذا العقد.
الباب األول

مبادئ عامة:
المادة األولى: يسمى هذا العقد ميثاق العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية 
وتعتبر  عفرين(،   - كوباني   - الجزيرة  مقاطعات  )في  الديمقراطية 
ديباجة العقد االجتماعي لمناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية جزءًا ال 

يتجزأ من هذا العقد.
المادة الثانية: 

عبر  يمارسها  السيادة  وصاحب  السلطات  مصدر  الشعب  أ - 
المؤسسات والمجالس المنتخبة، وال شرعية  ألية سلطة تناقض العقد 

االجتماعي لمناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
ب - الشعب مصدر وأساس شرعية كافة المجالس والهيئات اإلدارية 
في المجتمع والقائمة على المبدأ الديمقراطي وال يجوز أن يستأثر أو 

يتفرد أي فرد أو جماعة بموقعه.
المادة الثالثة: 

أ - سوريا دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، ونظامها برلماني 
اتحادي ديمقراطي تعددي توافقي.

ب - مقاطعات اإلدارة الذاتية الديمقراطية )الجزيرة- كوباني-عفرين( 
الذاتية  اإلدارة  مركز  قامشلو  ومدينة  جغرافيًا،  سوريا  من  جزء 

الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة. 
ت - مقاطعة الجزيرة هي مقاطعة مشتركة بين الكرد والعرب والسريان، 
واألرمن والشيشان، ومعتنقي الديانات اإلسالمية والمسيحية واإلزيدية 
وتقوم العالقة بين هذه القوميات واألديان على مبدأ التآخي والشراكة 

والعيش المشترك.
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  مقاطعات  في  العقد  هذا  يسري  ث - 

والمجلس التشريعي المؤقت يمثل كافة هذه المقاطعات.
هيكلية اإلدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة

المادة الرابعة:
1-المجلس التشريعي 2- المجلس التنفيذي 3- المفوضية العليا 

لالنتخابات 4- المحكمة الدستورية العليا 5- المجالس المحلية.
دارتها. المادة الخامسة: مدينة قامشلو مركز مقاطعة الجزيرة واإ

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  ومكونات  أفراد  جميع  السادسة:  المادة 
متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

حق  سوريا  في  جغرافية  منطقة  أو  مدينة  ألي  السابعة:  المادة 
العقد  الديمقراطية، بعد قبولها  الذاتية  االنضمام إلى مقاطعة اإلدارة 

االجتماعي. 
المادة الثامنة: لكافة مقاطعات اإلدارة الذاتية الديمقراطية الحق في 
الحرة،  بإرادتها  ومجالسها  إداراتها  وتشكيل  المحلية  شؤونها  إدارة 
االجتماعي  العقد  مواد  مع  يتعارض  ال  بما  الحقوق  كافة  وتمارس 

لمناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
الكردية  هي  الجزيرة  مقاطعة  في  الرسمية  اللغات  التاسعة:  المادة 
والعربية والسريانية مع ضمان التعليم ألبناء المكونات األخرى بلغتها 

األم.
المادة العاشرة: تلتزم مقاطعات اإلدارة الذاتية الديمقراطية بعدم التدخل 
وتعمل  الجوار،  مبادئ حسن  ،وتراعى  للدول  الداخلية  الشؤون  في 

على حل النزاعات بالوسائل السلمية.
المادة الحادية عشرة: لمناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية علم وشعار 

ونشيد ويحدد بقانون.
الذاتية  لإلدارة  نموذجا  تشكل  اإلدارة  هذه  إن  عشرة:  الثانية  المادة 
أن  التي يجب  المستقبل  الديمقراطية في سوريا، وجزءًا من سوريا 
تتأسس على نظام الالمركزية السياسية، باعتبار أن النظام االتحادي 
هو النظام السياسي األمثل لسوريا، وتنظم العالقة بين اإلدارة والمركز 

على هذا األساس.
الباب الثاني

مبادئ أساسية:
السلطات  بين  الفصل  مبدأ  العقد  هذا  يضمن  الثالثة عشرة:  المادة 

التشريعية والقضائية والتنفيذية.
المادة الرابعةعشرة: تعتمد اإلدارة الذاتية مبدأ العدالة االنتقالية بإزالة 
اإلدارة،  سكان  بحق  التمييز  وسياسات  العنصرية  المشاريع  كافة 
وتعويض  المتعاقبة،  االستبدادية  واألنظمة  الحكومات  خلفتها  والتي 

المتضررين منها تعويضا عاداًل.
المادة الخامسة عشرة:

- وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة 
عن الدفاع  وعن سالمة أراضي المقاطعات وسيادتها اإلقليمية، وهي 
في خدمة مصالح الشعب، وحماية أهدافه وأمنه الوطني، تتخذ هذه 
لها، و تحدد مهمتها وعالقتها  المشروع مبدأ  الدفاع  الوحدات حق 
لمقاطعات  التشريعي  المجلس  يصدر عن  بقانون  المركزية  بالقوات 
االدارة الذاتية، وتدعم اإلدارات المدنية لمواجهة أية تهديدات خطيرة 
تمس األمن الداخلي والنظام العام إذا اقتضت الضرورة. ويناط إصدار 

األوامر إلى وحدات الحماية بالقيادة العامة لوحدات حماية الشعب.
- لمناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية هيئة الداخلية المتمثلة باإلدارة 

العامة لألسايش.
المادة السادسة عشرة: يحظر النص في القوانين على تحصين أي 

عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المشاركة  االجتماعي  العقد  ميثاق  يضمن  عشرة:  السابعة  المادة 
الفعالة للشبيبة في الحياة السياسية واإلدارية ويضمن ذلك في جميع 

القوانين.
المادة الثامنة عشرة: ال جريمة و ال عقوبة إال بنص قانوني.

المادة التاسعة عشرة: ال ضريبة وال رسم إال بنص قانوني.

بحقوق  الخاصة  الدولية  والمواثيق  العهود  تعتبر  العشرون:  المادة 
اإلنسان جزءا أساسيا و مكمال لهذا العقد.

الباب الثالث
الحقوق و الحريات:

المادة الحادية والعشرون: تكفل اإلدارة حقوق اإلنسان وقيمه العليا 
وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه اإلنسان 

على صعيد األفراد والجماعات.
اإلنسان،  حقوق  شرعة  اإلدارة  تعتمد  العشرون:  و  الثانية  المادة 
واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد 
واالقتصادية وغيرها من المواثيق ذات الشأن وتعتبرها جزءا ال يتجزأ 

من هذا الميثاق.
المادة الثالثة والعشرون:

أ - للجميع حق الحياة حسب هوية الوالدة )األثنية – الجنسوية – 
الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية(.

ب - للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.
والفكر  الرأي  حرية  جماعة  او  فرد  لكل  والعشرون:  الرابعة  المادة 
والعقيدة والتعبير عن ذاتها، طالما ال يتخطى بنية المجتمع األخالقية 

وال يهدد السلم األهلي وال يهدف إلى اإلقصاء وبسط الهيمنة. 
المادة الخامسة والعشرون:

أ - الحرية الشخصية مصونة وال يجوز توقيف أحد خالفا للقانون.
ب - كرامة اإلنسان ُمصانة وال يجوز تعذيب أحد نفسيا أو جسديا 

ويعاقب فاعلها.
ت - توفير الحياة اإلنسانية الالئقة للمساجين وجعل السجون مكانا 

للتأهيل واإلصالح ال للعقاب.
بهذا  الحياة حق أساسي ومصان  السادسة والعشرون: حق  المادة 

العقد وبموجبه ُتلغى عقوبة اإلعدام.
المادة السابعة والعشرون: للمرأة  الحق في ممارسة الحياة السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وكافة مجاالت الحياة.
زالة  كل  المادة الثامنة والعشرون: للمرأة الحق في تنظيم نفسها، واإ

أشكال التفرقة على أساس الجنس.
تشغيل  يمنع  و  الطفولة،  حق  العقد  هذا  يضمن  الثالثون:  المادة 
تزويجهم في سن  نفسيا وجسديا، و  األطفال واستغاللهم وتعذيبهم 

مبكرة.
المادة الحادية و الثالثون: يضمن هذا العقد لكل مواطن:

1- الحق في األمن واألمان واالستقرار.
2- مجانية التعليم والزاميته في المرحلة األساسية.

والضمان  المناسب  والمسكن  العمل  على  الحصول  في  الحق   -3
االجتماعي والصحي.

4- حماية األمومة والطفولة ورعايتها.
وذوي  والمسنين  للعجزة  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  ضمان   -5

االحتياجات الخاصة.
المادة الثانية والثالثون:

الدين  تسيس  يجوز  وال  والمعتقد،  الدين  حرية  المواطنين  لكل 
واستغالله كأداة للتحريض وبث الفرقة.

المادة الثالثة والثالثون:
أ - يضمن هذا العقد الحق في تشكيل األحزاب والجمعيات والنقابات 

ومنظمات المجتمع المدني واالنتساب اليها وفق قوانين ناظمة لها.
لسكان  والثقافي  االجتماعي  التنوع  حماية  العقد  هذا  يضمن  ت - 
غناء ثقافاتهم االجتماعية وحرياتهم السياسية ونشاطاتهم  اإلدارة، واإ

االقتصادية.
ث - الديانة اإلزيدية ديانة قائمة بذاتها، والتباعها وحدهم الحق قي 
تنظيم حياتهم االجتماعية والدينية وتشريع قوانين األحوال الشخصية 

الخاصة بهم.
المادة الرابعة والثالثون: يضمن هذا العقد حرية اإلعالم والصحافة 

والنشر، وينظم عملها بقانون.
عن  والتعبير  التنظيم  حرية  للمواطنين  والثالثون:  الخامسة  المادة 

الرأي والتظاهر السلمي واإلضراب وفق قانون ناظم له.
المادة السادسة والثالثون: للجميع حرية الحصول على المعلومات 

وممارسة األنشطة المعرفية والفنية والثقافية.
المادة السابعة والثالثون: للجميع الحق في االنتخاب والترشح لكافة 

الهيئات والمؤسسات وينظم ذلك بقانون.
المادة الثامنة والثالثون: لكل إنسان الحق في طلب اللجوء اإلنساني  

والسياسي، واليجوز إعادة الالجئ  دون رضاه.
المادة التاسعة والثالثون: يضمن هذا العقد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع 

مواطني اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة األربعون: الثروات و الموارد الطبيعية  ثروة عامة للمجتمع، 

دارتها وشروط التصرف بها بقانون. ُينظم استثمارها واإ
مناطق  في  العامة  والممتلكات  األراضي  واألربعون:  الحادية  المادة 
بها  التصرف  وكيفية  للشعب  ملك  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

واستثمارها ينظم بقانون.
الخاصة  والملكية  التملك،  حق  للجميع  واألربعون:  الثانية  المادة 
مصانة، وال يحرم أحد من التصرف بملكه إال وفق القانون وال ينتزع 
تعويضا عادال حال  تعويضه  العامة شرط  المنفعة  إال ألغراض  منه 

رفع يده عن ملكه.
المادة الثالثة واألربعون: يقوم النظام االقتصادي في مناطق اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة المرتكزة 
تأمين  تستهدف  والتي  والتكنولوجية،  العلمية  القدرات  تطوير  على 
الحاجات اإلنسانية وضمان مستوى معيشي كريم لجميع المواطنين، 
من خالل زيادة اإلنتاج وكفاءة النشاط االقتصادي، و ضمان اقتصاد 
تشاركي يتم فيه تشجيع المنافسة وفقا لمبدأ اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
)لكل وفق عمله(،ومنع االحتكار وتحقيق العدالة االجتماعية، وكفالة 
األشكال الوطنية لملكية وسائل اإلنتاج، والحفاظ على حقوق العمال 

والمستهلكين، وحماية البيئة، وتعزيز السيادة الوطنية.
الخامسة واألربعون: لكل مواطن حق التنقل واالنتقال وحرية السفر.

المادة السادسة واألربعون: يجب أن ال يفسر تعداد الحقوق والحريات 
الواردة في هذا العقد بأنها قد وردت على سبيل الحصر.

مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية
الباب الرابع

المجلس التشريعي
المادةالسابعة واألربعون: هو المجلس التشريعي األعلى في مقاطعة 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، منتخب من قبل الشعب باالقتراع السري 

والمباشر، ومدة  الدورة /أربع/ سنوات.
المادة الثامنة واألربعون: ُتعقد الجلسة األولى في اليوم السادس عشر 
المفوضية  قبل  المناطق من  كافة  النهائية في  النتائج   بعد إعالن 
العليا لالنتخابات يدعو رئيس المجلس التنفيذي المؤقت إلى انعقاد 
الجلسة األولى للمجلس التشريعي المنتخب، و في حال عدم انعقاد 
الجلسة األولى ألسباب قاهرة، يحدد الرئيس المجلس التنفيذي موعدا 
آخر لعقدها خالل خمسة عشر يوما، ويعتبر النصاب محققا بحضور) 
50+ا ( خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة األولى 
للمجلس التشريعي أكبر األعضاء سنا، والتي تنتخب فيها الرئاسة 
اقتضت الضرورة  إذا  إال  المشتركة والديوان، وتكون جلساته علنية 

غير ذلك وفقا لما ينص عليه نظامه الداخلي.
يكون  التشريعي  المجلس  أعضاء  عدد  واألربعون:  التاسعة  المادة 

بنسبة لكل خمسة عشر ألف من السكان عضوا يمثلون كافة المناطق 
والمدن والقرى في مناطق اإلدارة الذاتية، وبنسبة تمثيل ال تقل عن 
40% )أربعين بالمائة( للجنسين ووفقا لقانون االنتخاب الذي يراعي 
بالتمثيل، كما يراعي تمثيل فئة  للمكون السرياني  التمييز اإليجابي 

الشبيبة في قوائم الترشيح.
المادة  الخمسون:

1-ال يحق ألي عضو في المجلس التشريعي المنتخب الترشح ألكثر 
من دورتين متتاليتين.

2- يجوز تمديد دورة المجلس التشريعي في حاالت استثنائية وبطلب 
من ربع األعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر 

و بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
عشر  ثمانية  عن  الناخب  عمر  يقل  ال  والخمسون:  الواحدة  المادة 
يحدد  و  البرلمان  عن 22 سنة،  لعضوية  المرشح  و عمر  سنة، 

شروط الترشح واالنتخاب وفق قانون خاص.
المادة الثانية والخمسون: يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته 
بالحصانة البرلمانية، وال ُيسأل عما يبديه من آراء، وال يجوز مالحقته 
عالم  واإ المشهود  الجرم  حالة  في  إال  المجلس،  إذن  بدون  قضائيا 

ديوان المجلس.
المادة الثالثة والخمسون: ال يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية 
وظيفته  تعليق  يتم  و  أخرى،  مهنة  أية  أو  أو خاصة  عامة  وظيفة 
إلى وظيفته حال  العودة  وله حق  الدستوري،  اليمين  تأديته  بمجرد 

انتهاء عضويته مع احتفاظه بكامل حقوقه الوظيفية.
المادة الرابعة و الخمسون: لكل منطقة من مقاطعات اإلدارة الذاتية 

مجالس محلية يتم تشكيلها عن طريق االنتخاب المباشر.
المادة الخامسة والخمسون:

مهام المجلس التشريعي:
• وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس وهيكَلُته.

المحلية  والمجالس  اللجان  من  المقترحة  القوانين  وتشريع  سن   •
والهيئات.

• الرقابة على أعمال الهيئات اإلدارية والتنفيذية ومسائلتها.
• المصادقة على االتفاقات والمعاهدات الدولية.

• منح وحجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو عن أحد أعضائه.
• إعالن حالة الحرب والسلم .

• المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
• إقرار الموازنة العامة.

• إقرار السياسة العامة والخطط التنموية.
• إقرار ومنح العفو العام.

• إقرار بيان المجلس التنفيذي.
• تحديد مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية والعالقة بينها وبين المركز 

بقانون.
الباب الخامس

المجلس التنفيذي
المادة السادسة و الخمسون:

حاكم المقاطعة:
الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  والمجلس  المقاطعة  حاكم  يمارس  أ - 
الحدود  ضمن  الشعب  عن  نيابة  التنفيذية  السلطة  الديمقراطية 

المنصوص عنها في ميثاق العقد االجتماعي.
ب - يشترط في المرشح إلى منصب حاكم المقاطعة ما يأتي:

1- أن يكون متما الخامسة والثالثين عاما من عمره.
2- أن يكون سوريًا ومن مواطني المناطق التابعة للمقاطعة.

3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم شائن ولو 
رد إليه اعتباره.

ت - يكون الترشح لمنصب حاكم المقاطعة وفق اآلتي:
الجلسة  بعد  الحاكم  النتخاب  التشريعي  المجلس  رئيس  يدعو   -1

االولى للمجلس التشريعي بثالثين يوما.
2- تقدم طلبات الترشيح إلى المحكمة العليا، ويتم فحصها والبت في 
قبولها اوعدم قبولها خالل عشرة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.

3- ينتخب المجلس التشريعي حاكم المقاطعة، ويعد فائزا بالمنصب 
المجلس  أعضاء  عدد  من   )1+50( على  يحصل  الذي  المرشح 

التشريعي. 
يتم  المطلوبة  األغلبية  على  المرشحين  من  اي  يحصل  لم  إذا   -4
التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى األصوات ويعلن حاكما 

من يحصل على أكثرية األصوات في االقتراع الثاني.
أدائه  تاريخ  من  تبدأ  ميالدية  سنوات  أربعة  الحاكم  والية  مدة   -5

القسم القانوني.
ان  قبل  التشريعي  المجلس  أمام  القانوني  القسم  الحاكم  يؤدي   -6

يباشر مهام منصبه.
ببعض  يفوضه  وأن  أكثر،  أو  له  نائبا  يسمي  أن  الحاكم  على   -7
صالحياته، ويؤدي النائب القسم الدستوري أمام الحاكم بعد مصادقة 

المجلس التشريعي.
أناب  الحاكم ممارسة مهامه،  إذا قام مانع يحول دون متابعة   -8

عنه احد نوابه.
المجلس  إلى  موجه  بكتاب  منصبه  من  استقالته  الحاكم  يقدم   -9

التشريعي.
ث - صالحيات ومهام الحاكم.

1- يسهر الحاكم على احترام ميثاق العقد االجتماعي والسير المنتظم 
للسلطات العامة، وحماية الوحدة والسيادة الوطنية.
2- يتولى الحاكم تسمية رئيس المجلس التنفيذي.

3- يصادق ويصدر الحاكم القوانين التي يقرها المجلس التشريعي، 
ويصدر القرارات و األوامر والمراسيم وفقا للقانون.

4- دعوة المجلس التشريعي المنتخب لالنعقاد خالل خمسة عشر 
يوما من اعالن نتائج االنتخابات.

5- منح األوسمة والنياشين.
المجلس  رئاسة  من  توصية  على  بناء  الخاص  العفو  إصدار   -6

التنفيذي.
ج- الحاكم مسؤول أمام الشعب عبر ممثليه في المجلس التشريعي. 
الخيانة  حالة  في  العليا  الدستورية  للمحكمة  تقديمه  في  الحق  وله 

العظمى أو اقدامه على جرم شائن أوعدم تحليه بالنزاهة.
المجلس  التنفيذي:

المجلس التنفيذي هو الجهاز اإلداري والتنفيذي األعلى في المقاطعة 
وهو مسؤول أمام المجلس التشريعي في نطاق عمله ويقوم بتنفيذ 
التشريعي  المجلس  عن  الصادرة  والمراسيم  والقرارات  القوانين 
بين مؤسسات  فيما  العمل  بالتنسيق  يقوم  كما  العدلية  والمؤسسات 

اإلدارة الذاتية.
المادة السابعة والخمسون: يتشكل المجلس التنفيذي من رئيس وعدد 

من النواب والهيئات.
المادة الثامنة والخمسون: يتم تكليف الحزب أو الكتلة الحاصلة على 
أكثرية المقاعد بالمجلس التشريعي بتشكيل المجلس التنفيذي خالل 
شهر من تاريخ تكليفه، على أن ينال ثقة ما اليقل عن )1+50 ( 

من أعضاء المجلس التشريعي.
المادة التاسعة و الخمسون: مدة رئاسة المجلس التنفيذي هي أربع 

سنوات وال يحق تولي الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
بعض  اختيار  التنفيذي  المجلس  لرئيس  يجوز  الستون:  المادة 

المستشارين من المجلس التشريعي.
في  الهيئات  احدى  رئيس  هو  المستشار  والستون:  الحادية  المادة 

المجلس التنفيذي.
المادة الثانية والستون: يتم تشكيل وتنظيم عمل اإلدارة ويحدد العالقة 

فيما بين اإلدارات والمؤسسات األخرى وفق قانون ناظم لها.
الثقة  ومنح  التنفيذي  المجلس  تشكيل  بعد  والستون:  الثالثة  المادة 
ملزم  القادمة، وهو  للمرحلة  فيه جدول عمله  يحدد  بيانا  له يصدر 
قبل  المصادقة عليه من  بعد  التنفيذي  المجلس  بتنفيذه خالل دورة 

المجلس التشريعي.
المادة الرابعة والستون: اختيار الموظفين في الدرجات الخاصة من 
طريق  عن  يتم  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  وممثلي  الهيئات  وكالء 
الترشيح من الهيئة المختصة وموافقة المجلس التنفيذي ومصادقة 

المجلس التشريعي.
مجالس االدارة المحلية

ادارية  الديمقراطية من وحدات  الذاتية  اإلدارة  تتكون مقاطعات   -1
تحافظ عليها اإلدارة وتدخل عليها التعديالت الالزمة عند الضرورة.

2- يرتكز تنظيم وحدات االدارة المحلية على تطبيق مبدأ المركزية 
بإدارة  الوحدات  هذه  عالقة  القانون  ويبين  والمسؤوليات،  السلطات 
اعمالها،  على  والرقابة  المالية  يراداتها  واإ واختصاصاتها  المقاطعة 
اختصاصاتهم  وكذلك  رؤسائها  انتخاب  أو  تعيين  طريقة  يبين  كما 

واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
عامًا  انتخابًا  منتخبة  مجالس  المحلية  اإلدارة  لوحدات  يكون   -3

وسريًا ومباشرًا.
الباب السادس

المجلس القضائي:
المادة الخامسة والستون: استقاللية القضاء أساس العدالة و يمثل 
ضمير وأخالق المجتمع ويضمن سرعة البت في القضايا من خالل 

المحاكم المختصة.
بحكم  إدانته  تثبت  حتى  بريء  المتهم  والستون:  السادسة  المادة 

قضائي مبرم.
كل  في  الجنسين  من  أي  تمثيل  نسبة  والستون:  السابعة  المادة 

مؤسسات المجلس القضائي ال تقل عن 40% )أربعين بالمائة(.
المادة الثامنة والستون: حق الدفاع مقدس ومصان في جميع مراحل 

التحقيق والمحاكمة.
المادة التاسعة والستون: ال يجوز عزل القاضي إال بقرار من مجلس 

ديوان العدالة.
المادة السبعون: تصدر األحكام و القرارات القضائية باسم الشعب.

تعطيل  أو  األحكام  تنفيذ  عن  االمتناع  السبعون:  و  الحادية  المادة 
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

محاكم  أمام  المدنيين  محاكمة  اليجوز  السبعون:  و  الثانية  المادة 
عسكرية، وال يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة.

واألماكن  المساكن  حرمة  خرق  اليجوز  السبعون:  و  الثالثة  المادة 
الخاصة وال يجوز تفتيشها إال بإذن قضائي.

المادة الرابعة والسبعون: للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية.
المادة الخامسة والسبعون: حجز الحرية الشخصية بدون وجه حق 

جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة السادسة والسبعون: لكل من تضرر نتيجة خطأ أو إهمال من 
موظفي الدوائر والمؤسسات و الهيئات اإلدارية أثناء مزاولتهم لعملهم 

حق المطالبة بالتعويض العادل أمام المحاكم المختصة.
المادة السابعة والسبعون: ينظم المجلس القضائي بقانون.

الباب السابع
المفوضية العليا لالنتخابات

المادة الثامنة والسبعون:
القانونية  المستوجبات  بتنظيم  تقوم  مختصة  مستقلة  هيئة  وهي 
األعضاء  من  عدد  من  وتتألف  لالنتخابات  العامة  الشؤون  لتسيير 
في كل مقاطعة قوامها ثمانية عشر عضوا يعينون من قبل المجلس 

التشريعي.
1- تتخذ القرارات في المفوضية العليا بأغلبية أحد عشر صوتًا.
2 - ال يجوز ألعضاء هذه الهيئة الترشح للمجلس التشريعي.

االنتخابات وتعلنها،  العليا لالنتخابات مواعيد  المفوضية  3- تحدد 
و تتلقى طلبات الترشح للمجلس التشريعي ممن تتوفر فيهم شروط 

الترشيح.
الواحدة  المادة  في  ورد  ما  وفق  بالنظر  العليا  المفوضية  تقوم 
والخمسون المتعلقة بالترشح إلى المجلس التشريعي لغرض التصديق 
على أهليتهم للترشح، وهي مرجع قضائي يبت في الطعون االنتخابية 

المقدمة إليها.
5- يجري عمل المفوضية العليا لالنتخابات بإشراف قضائي و ممثلي 
إذا  المتحدة  األمم  ممثلي  من  ومراقبين  المدني  المجتمع  مؤسسات 

تسنى ذلك.
بتاريخ  انتخابي  مجمع  إلى  المرشحين  العليا  المفوضية  تدعو   -6
تحدده و تعلنه هذه المفوضية، و يجري فيه إعالن أسماء المقبولين 
للترشح من ممثلي المناطق والمحليات إلى المجلس التشريعي، وذلك 

بإشراف اللجنة نفسها، ومن يعاونها من )ديوان العدالة (.
الباب الثامن

المحكمة الدستورية العليا:
المادة التاسعة والسبعون:

أ - تتألف من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويتم اقتراحهم من 
و  الخبرة  و  الكفاءة  ذوي  من  وهم  التشريعي،  المجلس  رئاسة  قبل 
النزاهة من القضاة وأساتذة القانون والمحامين، وأن ال تقل خبراتهم 

العملية عن خمسة عشر سنة.
ب - ال يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي 
ويحدد  التشريعي،  المجلس  عضوية  أو  التنفيذية  الهيئات  مهام 
وبين عضوية  بينها  الجمع  يجوز  ال  التي  األخرى  األعمال  القانون 

المحكمة.
ت - تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات 

ميالدية قابلة للتمديد لمرة واحدة.
المادة الثمانون:

مهام المحكمة الدستورية العليا
1- تفسير أحكام  الدستور.

التشريعي  المجلس  عن  الصادرة  القوانين  دستورية  في  النظر   -2
والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي.

3-الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور بين المجالس 
التشريعية والقضائية والتنفيذية.

التشريعي  المجلس  في  عضو  وأي  المقاطعة  حاكم  محاكمة   -4
والمجلس التنفيذي في حال إخاللهم بأي بند من مواد هذا الميثاق.

5-تتخذ قراراتها بأغلبية األصوات.
المادة الحادية والثمانون:

يتعلق  لسبب  إال  العليا  الدستورية  المحكمة  عضو  عزل  اليجوز 
بالنزاهة، وللمحكمة قانون ينظم سير عملها.

المادة الثانية والثمانون:
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على 

النحو اآلتي:
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقًا لما يأتي:

التشريعي على دستورية  أعضاء مجلس  اعترض20% من  إذا  أ - 
قانون قبل إصداره، يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خالل 
ذا كان  مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل االعتراض لديها، واإ
للقانون صفة االستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل مدة 

سبعة أيام.
ب - إذا اعترض20% من أعضاء المجلس التشريعي على دستورية 
مرسوم تشريعي خالل مدة خمسة عشر يومًا تلي تاريخ عرضه على 
المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل خمسة عشر يومًا 

من تاريخ تسجيل االعتراض لديها.
التشريعي  المرسوم  أو  القانون  مخالفة  المحكمة  قررت  إذا  ت - 
والالئحة  للدستور، ُعدًّ الغيًا ما كان مخالفًا منه النصوص الدستور 

بمفعول رجعي، وال يرتب أي أثر.
2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقًا لما يأتي:

أ - إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن باألحكام بعدم دستورية 
نص قانوني تطبقه المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة 
في الطعن أن الدفع جدي والزم للبت في الطعن، أوقفت النظر في 

الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب - على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خالل مدة ثالثين 

يومًا من تاريخ قيده لديها.
الباب التاسع
أحكام عامة

االنتقالية  المرحلة  في  العقد  بهذا  يعمل  والثمانون:  الثالثة  المادة 
المجلس  ثلثي أعضاء  الذاتية، ويتم تعديله بموافقة  لمناطق اإلدارة 

التشريعي.
المادة الرابعة والثمانون: يعرض هذا العقد على المجلس التشريعي 

المؤقت للمناقشة والمصادقة.
أن  أخرى  جنسية  يحمل  لمن  يجوز  ال  والثمانون:  الخامسة  المادة 
يشغل منصب الحاكم ورئاسة المجلس التنفيذي والتشريعي ورئاسة 

وعضوية المحكمة الدستورية العليا .
المادة السادسة والثمانون: يضمن هذا العقد إيجاد حل مناسب لنتائج 

القرارات والمراسيم والقوانين االستثنائية بقانون.
مجلس  أول  لتشكيل  االنتخابات  تجرى  والثمانون:  السابعة  المادة 
تشريعي  في ظل هذا العقد بعد نفاذ أربعة أشهر من تاريخ إقراره 
وتصديقه من قبل المجلس التشريعي المؤقت وله الحق بتمديد هذه 

المدة مراعاة للظروف.
المادة الثامنة والثمانون:

القسم الدستوري في اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
العقد االجتماعي وقوانينه، وأن  أحترم ميثاق  أن  العظيم  باهلل  أقسم 
مناطق  وأمن  وأصون سالمة  وحرياته  الشعب  مصالح  على  أحافظ 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية 
الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة االجتماعية إيمانا مني باألمة 

الديمقراطية.
المادة التاسعة و الثمانون:

واإلدارات  المؤسسات  كافة  في  الجنسين  لكال  التمثيل  نسبة  تحدد 
والهيئات بنسبة التقل عن %40.

المادة التسعون: ُيعمل بالقوانين الوضعية السورية الحالية )الجزائية 
و المدنية( بما ال يتعارض مع أحكام و مواد هذا العقد.

المادة الحادية والتسعون: في حال التنازع بين قوانين اإلدارة الذاتية 
العليا  الدستورية  المحكمة  المركزية تنظر في ذلك  و قوانين اإلدارة 

للمقاطعة و يطبق القانون األصلح لإلدارة الذاتية.
و  البيئة  حماية  العقد  هذا  ويكفل  يضمن  والتسعون:  الثانية  المادة 
تطويرها وتحسينها بمشاركة المواطنين و الحفاظ على البيئة واجب 

أخالقي و وطني مقدس.
الجديدة سياسات  الدراسية  المناهج  تلغي  والتسعون:  الثالثة  المادة 
القيم  أثراء  اإلقصاء والمفاهيم الشوفينية والعنصرية وتبدل بمفاهيم 

اإلنسانية والتسامح، وتعزيز مفاهيم التنوع الثقافي واالجتماعي.
و  اإلدارة  بمقاطعات  التعريف  الجديدة  الدراسية  المناهج  تضم  أ - 

شعوبها وتاريخها وجغرافيتها ومعالمها وثرواتها.
العلمية  والمؤسسات  اإلعالم  ووسائل  الدراسية  المناهج  تعزز  ب - 

ثقافة حقوق اإلنسان والثقافة العلمية الديمقراطية.
المادة الرابعة والتسعون:

أ - يضمن هذا العقد مبدأ فصل الدين عن الدولة.
والمذاهب  األديان  جميع  تحترم  واإلدارة  مطلقة  االعتقاد  حرية  ب - 
وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن ال يكون 

في ذلك إخالل في النظام العام.
المادة الخامسة والتسعون:

أ - اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن أساسي 
من أركان وحدة المؤسسات اإلدارية واستقرار النظام.

ب - ال شرعية ألية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
المادة السادسة والتسعون:

الطوارئ:
يعلن حاكم المقاطعة حالة الطوارئ ويلغيها بقرار يتخذ في المجلس 
يعرض  أن  على  أعضائه  ثلثي  وبأكثرية  برئاسته  المنعقد  التنفيذي 
على المجلس التشريعي في أول اجتماع له للمصادقة ويبين القانون 

األحكام الخاصة بذلك.
المادة السابعة والتسعون:
هيئات المجلس التنفيذي

1. هيئة العالقات الخارجية 
2. هيئة الدفاع والحماية الذاتية

3. هيئة الداخلية
4. هيئة العدل

5. هيئة اإلدارة المحلية والبلديات  تتبعها لجنة اإلحصاء والتخطيط
6. هيئة المالية : تتبعها أ- األمانة العامة للمصارف 2 – األمانة 

العامة للجمارك
7. هيئة العمل والشؤون االجتماعية 

8. هيئة التربية والتعليم
9. هيئة الزارعة 

10. هيئة الكهرباء والصناعة والثروة المعدنية
11. هيئة الصحة 

12. هيئة التجارة واالقتصاد 
13. هيئة التموين

14. هيئة عوائل الشهداء
15. هيئة الثقافة 

16. هيئة المواصالت والنقل
17. هيئة االتصاالت

18. هيئة الشباب والرياضة
19. هيئة البيئة و السياحة واآلثار

20. هيئة الشؤون الدينية
21. هيئة شؤون المرأة واألسرة

22. هيئة حقوق اإلنسان 
المادة الثامنة والتسعون:

ينشر هذا العقد في وسائل اإلعالم.
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- خيار األمة الديمقراطية للحل:
يمثل هذا الخيار الحل، والذي يتمثل في القوى الديمقراطية الوطنية للمجتمع الديمقراطي 
التي نظمت نفسها ضمن صفوف حركة  القوى االجتماعية  في غرب كردستان، هذه 
مقدمة  عامًا  وعشرون  خمسة  قرابة  منذ  تكافح  والتي  كردستان،  غرب  في  الحرية 
تضحيات مادية ومعنوية عظيمة في سبيل الوصول إلى الحل الديمقراطي لقضية الشعب 
الكردي، وقد تعرضت خالل كفاحها القوي إلى عدة تغييرات نوعية بدًء من االعتماد على 
نهج التحرر الوطني لتنظم نفسها على أساس نهج المجتمع الديمقراطي االيكولوجي ) 

البيئي ( والتحرر الجنسوي ويمكننا تلخيص ذلك في ثالث مراحل أساسية: 
المرحلة األولى: بدأت من منتصف الثمانيات حتى نهايته من القرن الماضي وقد تميزت 
هذه المرحلة بتبني أفكار حركة التحرر الوطنية التي دخلت إلى غرب كردستان وبدأت 
المئات من  التي نمت إثر ذلك على أيدي  الكبيرة  التوعية الوطنية االجتماعية  حركة 
المناضلين والثوار في الحركة التحريرية الكردستانية، حيث بدأت حركة التوعية الوطنية 
واالجتماعية قبل كل شيء بين صفوف الشبيبة المثقفة التي تنتشر بعدها بين صفوف 
جميع فئات المجتمع في القرى والمدن في المناطق الكردية وفي المدن السورية حيثما 
ما يتواجد الشعب الكردي، وانتهت هذه الفترة التي استمرت لعدة سنوات بانتصار فكر 
البدائية  القومية  الشوفينية و  األفكار االشتراكية  بعد صراع كبير مع  الوطني  التحرر 

الكردية واإلنكار القومي في جميع المناطق التي يتواجد فيها شعبنا.
كان تبني فئة الشبيبة وبشكل خاص المثقفة والنساء وباألخص منها الشابات ألفكار 
التحرر الوطني بداية لبدء ثورة تحررية وطنية واجتماعية في غرب كردستان وشكلت 
الذين  المجتمع  بين صفوف  المناضلين والمناضالت من  قاعدة سليمة لظهور آالف 
لم يترددوا يومًا لبذل كل ما لديهم من طاقة والتضحية بدمائهم في سبيل تحرر الوطن 

والمجتمع.
KCK- المرحلة الثانية: بدأت من مطلع التسعينات في القرن الماضي وحتى تأسيس

االنبعاث ضمن  ثورة  بتحقيق  الفترة  هذه  تميزت  إذ  شباط 2007  في    ROJAVA
مجتمع غرب كردستان مترافقة مع التطورات المعاشة في عموم كردستان، حيث شهدت 
ثورة اجتماعية حقيقية حققت من خاللها نقلة نوعية بين صفوف جميع فئات المجتمع 
في  بصماتها  لتترك  ثورية  طليعية وطنية  كقوة  نفسها  الكردية  الشبيبة  نظمت  بحيث 
جميع مجاالت الحياة بدون استثناء، ولتقوم بواجباتها االجتماعية والوطنية على أكمل 
لتتجاوز  الشابات على كسر قيودها  الكردية وباألخص منها  المرأة  وجه، واستطاعت 
األعراف والتقاليد التي تحد من مشاركتها االجتماعية والوطنية لتنظم نفسها بمنظماتها 
الخاصة بها ولتلعب دورها الطليعي في المجتمع حتى وصلت إلى مشاركتها بمجموعات 
التحرر  بأدوار مهمة في  حركة  الوطنية ولتقوم  الشعبية  التحريرية  الحرب  كبيرة في 
الوطنية حتى في أجزاء كردستان األخرى، واستطاعت بقية فئات المجتمع من تنظيم 
نفسها وتقوم بأدوارها الحقيقية ضمن نضال التحرير الوطني، ويعتبر قيام مجتمع غرب 
كردستان بمهامه الكردستانية الوطنية بنجاح خاصية أخرى لهذه المرحلة حيث لم تكتفي 
بتقديم الدعم المادي والمعنوي الكبير لعموم الحركة الكردستانية، بل شارك اآلالف من 
خيرة أبنائه في ثورة التحرر الوطنية الكردستانية بفعالية كبيرة والسيما في كردستان 
الشمالية مقدمًا ما يقارب من أربعة آالف من الشهداء وال يزال يقوم بدوره الوطني هذا 
بشرف وفخر كبيرين، وقد تعرضت المنجزات التي تحققت في هذه الفترة إلى أضرار 
وعراقيل نتيجة التخريبات التي سببتها العناصر التصفوية المتآمرة من جهة والهجمات 

التي شنها النظام بالتحالف مع الدولة التركية على الحركة من جهة أخرى.
المرحلة الثالثة: تبدأ من إعالن KCK-ROJAVA  في شباط 2007 وال تزال مستمرة 
إلى يومنا الراهن، هذا اإلعالن كان بمثابة بناء المؤسسات الديمقراطية وتنظيم مجتمع 
غرب كردستان لنفسه ويتمكن من إدارة نفسه وشؤونه من خالل مؤسساته الديمقراطية 
باعتماده على قوته الذاتية، وهذا هو خيار األمة الديمقراطية كأسلوب الحل للقضية 
الكردية، لكن عدم استيعاب خاصية هذه المرحلة وعدم جعلها ملكًا للجماهير والفئات 
الشعبية الواسعة، أضعفت وتيرة البناء الديمقراطي في غرب كردستان مما جعلنا نجابه 

مهام هذه المرحلة التاريخية مرة أخرى.
إن األزمة الحالية التي تعيشها البالد قد أنضجت الظروف لبناء مؤسسات المجتمع 
ن المنجزات التي قام  الديمقراطي في إطار األمة الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى، واإ
شعبنا بتحقيقها بشكل بطولي منذ ما يقارب الربع قرن لتلتقي مع الظروف المالئمة 
في  الوقوف  ألحد  يمكن  ال  عظيمة  قوة  إلى  لتتحول  الحالية  األزمة  عن  نتجت  التي 
وجهها من أجل تحقيق حل األمة الديمقراطية للقضية الكردية على شكل اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية.
الخاصية األساسية ألسلوب الحل المعتمد على األمة الديمقراطية هو أنها تبحث عن 
الحل للقضية خارج إطار الدولة أي أنها ال تهدف إلى هدم الدولة الموجودة وبناء دولة 
أخرى بداًل عنها وال تقبل بأن تكون جزًء أو امتدادًا لمؤسسات الدولة الموجودة، فهي 
لحل  األخرى  والخاصية  للمجتمع،  الديمقراطية  إرادة  بناء  خالل  من  الحل  عن  تبحث 
األمة الديمقراطية هي أنها ليست نموذجًا لحل القضية الكردية وكردستان فحسب بل 
هي نموذجًا مالئمًا لحل قضايا جميع مجتمعات الشرق األوسط والمجتمعات األخرى 

في العالم.
الكونفدرالية الديمقراطية ال تشبه الكونفدرالية أو فيدرالية الدول وهي تختلف عنها تمامًا، 

فهي بمثابة اتحاد كونفدرالي لمنظمات المجتمع المدني والسياسي خارج إطار الدولة.
حل األمة الديمقراطية يعتمد على انشاء الوحدات الكومونالية باعتباره نموذج اجتماعي 
واقتصادي، وهو ال يهدف إلى الربح بل إلى تأمين احتياجات المجتمع األساسية ويعطي 
األولوية للقيم السياسية واألخالقية أكثر من الحقوقية ويعتمد على المعايير الديمقراطية 
المباشرة بتناوله للمسائل االجتماعية ويأخذ معيار حرية األفراد بمستوى حرية الوحدات 
االجتماعية التي تنتمي إليه، حيث يعتبر حرية الفرد جزء ال يتجزأ من المجتمع ويعتبر 

حق الدفاع عن الذات حقًا مشروعًا مقدسًا لألفراد والمجتمعات.
اإلدارة الذاتية الديمقراطية في غربي كردستان

1 –  خصائص اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية هي أكثر أساليب الحلول المناسبة لظروف شعبنا في غربي 
كردستان وهو مشروع حل شامل ومتكامل يضمن وحدة البالد وتكاملها ويحل جميع 
المشاكل العالقة في إطار الديمقراطية. نموذج اإلدارة الذاتية الديمقراطية يختلف عن 
مشاريع الحلول التي تهدف تقاسم سلطات الدولة وهي تبحث عن القضية خارج إطار 
الدولة، وهي تهتم بإيجاد الحلول لقضايا المجتمع أكثر من أمور السلطة، وبهذا المعنى 
فإنها تختلف كليًا عن نموذج الحكم الذاتي والفيدرالية التي تعتمد على تقاسم سلطات 
المؤسسات   + )الدولة  صيغة  من  تتخذ  فهي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  أما  الدولة، 
الديمقراطية( أساسًا لها وهي تؤمن بأنه عندما تزيل العقبات أمام تنظيم المجتمع لنفسه 
وعندما يخلق أرضية مناسبة لبناء الديمقراطية فإنها تستطيع منافسة مؤسسات الدولة 
والتفوق عليها مع مرور الزمن، أي أن اإلدارة الذاتية الديمقراطية تهدف إلى تنظيم 
المجتمع وتشكيل إداراته لتسيير شؤونه بنفسه قبل كل شيء وهذه هي الخاصية األولى 

لنموذج اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
أما الخاصية الثانية فتكمن في أنها ليست مضطرة بأن تعتمد على مؤسسات الدولة 
والسلطة في نجاحها وبعبارة أخرى ال تعتبر بناء اإلدارة الذاتية مرهون بتغيير السلطات 
المركزية أو مضطرة ألخذ موافقتها، وستكافح ألجل نيل االعتراف الدستوري من السلطات 

قامة اتفاق سليم يضمن مصالح جميع الفئات االجتماعية باالعتماد على  المركزية واإ
قبول طوعي ولكن عندما ال تتحقق هذه الشروط فإن قوى المجتمع الديمقراطي ستستمر 

دارتها الذاتية باالعتماد على إمكانياتها الذاتية. في بناء مؤسساتها االجتماعية واإ
وتعتبر ممارسة النشاط السياسي الديمقراطي خاصية ثالثة لإلدارة الذاتية الديمقراطية 

زالة جميع العراقيل أمامه. كي يتمكن المجتمع من تنظيم نفسه واإ
وتنظيمه  المجتمع  توعية  على  القادرة  الديمقراطية  السياسية  المؤسسات  بناء  إن 
وحل جميع المسائل التي تعترض سبيله أمر ال يمكن االستغناء عنه، بهذه الصورة 
والعمل  الدبلوماسي  والعمل  الحوار  ومنهج  وأسلوبه  الديمقراطية  السياسة  يتم ضمان 
المجتمع ألن  تنظيم  أمام  العراقيل  إزالة جميع  إلى  يهدف  الذي  الديمقراطي  السياسي 
ومنظمات  التعاونية  والجمعيات  والنقابات  الديمقراطية  األحزاب  وبناء  الفكرية  الحرية 
ديمقراطية  الال  العراقيل  جميع  إزالة  من خالل  إال  تحقيقها  يمكن  ال  المدني  المجتمع 
ويعتبر حماية مؤسسات المجتمع والدفاع عن حقوق األفراد والشعب من أولوية العمل 

السياسي الديمقراطي.

2- الشروط المالئمة لبناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
الديمقراطي  الحل  أرضية  ترسيخ  على  تساعد  ايجابية  بعوامل  كردستان  غربي  يمتاز 
عوامل  بثالثة  تلخيصه  يمكننا  بحيث  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بناء  عملية  نجاح  واإ

مالئمة لبناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية:

أ -        األخوة العربية – الكردية:
العالقات العربية – الكردية تمتد إلى 7000 عام قبل اآلن، ألن القبائل السامية الحرة 
والقبائل اآلرية ) الحورية ( التقوا مع بعضهم البعض  بشكل طبيعي في مناطق شمال 
سوريا وأورفا وماردين والمناطق األخرى من  نقاط التماس والتواصل الثقافي الطبيعي 
عبر مسيرة التطور في ميزوبوتاميا العليا والجزيرة العربية. هذه العالقات حصلت بشكل 
طبيعي و التي أدت إلى نتائج إيجابية تخدم الطرفين وخصوصًا من الناحية الثقافية 
والمعنوية واألخالقية واالجتماعية، ألن كثير من القبائل اآلرية الكردية والقبائل السامية 
بينهم  فيما  وتواصلوا  تداخلوا   ) الخ   ... والعبرانية  والسريانية  واألشورية  العربية   (
واختاروا ثقافات ولغات ومعتقدات بعضهم البعض بدون أي ضغط أو قمع بل بشكل 
تلقائي وطبيعي وسلمي وطوعي. هنا نريد اإلشارة إلى أن سيدنا إبراهيم نشأ وترعرع 
في بيئة نصف كردية ونصف سامية ) عربية و كلدانية وعبرانية ( هكذا  تطورت هذه 
ميزوبوتاميا  في  والعرقي  االجتماعي  السلمي  التعايش  يخدم  بشكل  األخوية  العالقات 

والشرق األوسط عمومًا.
في المرحلة اإلسالمية وعلى الرغم من حصول مذابح دموية في بداية الدعوة بسبب 
اعتناق الكرد للديانة الزردشتية الخاصة بهم قبل آالف السنين، إال أن العالقات بين 
وأخذت  تعمقت  األخرى،  والمكونات  واآلشوري  والسرياني  والعربي  الكردي  الشعبين 
أبعاد روحية وثقافية مشتركة، وقد اتجهت هذه العالقات نحو منحى نضالي ومحتوى 
مصيري مشترك في مرحلة اإلمارة األيوبية بقيادة القائد الشعبي اإلسالمي صالح الدين 
األيوبي، وفي هذه المرحلة وقف الشعب الكردي إلى جانب أخوانهم العرب والسريان 
واآلشوريين وكل المجموعات األخرى لصد العدوان األوروبي على الشرق األوسط تحت 
يافطة الدين، هذا باإلضافة إلى أن الكرد اعتنقوا الكثير من المعتقدات السامية مثل 
هذه  استمرت  والطرائق.  واألديان  المذاهب  من  والخ  الشيعي...  والمذهب  المسيحية 
العالقات الحميمة حتى وصولها إلى درجة اختيار بعض العشائر العربية للثقافة واللغة 
اختيار بعض  إلى جانب  الكردي  المجتمع  الكردية واالنصهار بشكل طبيعي وحر في 
العشائر والعائالت الكردية للثقافة واللغة العربية وانصهارهم بشكل طبيعي وحر وطوعي 
في إطار المجتمع العربي - هذا األمر ساري المفعول في العالقات الكردية والسريانية 
والوحدة  التعايش واألخوة  هذا  أيضَا -  األرمنية  و  الكردية  أو  الكردية واآلشورية  أو 
العثمانية  الشعبين والثقافتين حتى في مرحلة اإلمبراطورية  النضالية والمصيرية بين 
وفي مواجهة ظلم وعدوان السالطين العثمانيين، إال أن هذه العالقات الطبيعية الحرة 
اتجهت نحو التعقد والصراع الهامشي والمصطنع على يد االستعمار االنكليزي والفرنسي 
الدموية  المصادمات  العشرين وأخذت تتجه نحو  القرن  النصف األول من  في نهاية 
على يد الحركة القومية العربية الشوفينية بقيادة البعث كامتداد لسياسة » فّرق تسد 

» االستعمارية في المنطقة.
بالرغم من أن الكرد أبدوا مقاومة بطولية ضد االستعمار الفرنسي ودافعوا عن استقالل 
بياندور  في  الكردية  العشائر  وبمقاومة  هنانو  براهيم  واإ العظمة  يوسف  بقيادة  سوريا 
فإن  السوري،  المجتمع  مكونات  باقي  جانب  إلى  وعفرين  وعامودا   « سبية  تربة   «
السلطات الناصرية وبعدها سلطات البعث، أبعدت الكرد عن الحياة السياسية والثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية في الوطن المشترك، بل اتبعت هذه السلطات سياسات العداء 

واإلنكار واإلبادة والتعريب وفرض القوانين االستثنائية على الشعب الكردي. 
تخريبيًا  دورًا  والبعث  الناصرية  ذهنية  في  المتمثلة  القومية  الدولة  لعبت  آخر  بمعنى 
العربي  الشعبين  بين  فيما  التاريخية  األخوة  وتصفية  هدم  في  الحدود  ألبعد  وسلبيًا 

والكردي بشكل خاص وجميع مكونات الشعب السوري بشكل عام.
والحقد  للشوفينية  قلعة  لى  واإ للشعوب  إلى سجن  والبعث سوريا  الناصرية  لقد حولت 
الناصرية  مع  بدأ  والجغرافيا  التاريخ  وكأن  الواحد،  الوطن  أبناء  بين  فيما  والكراهية 
والبعث، حيث اتخذت سلطات حزب البعث وصايا القوموي الشوفيني محمد طلب هالل 
أساسًا لهم في التعامل مع الشعب الكردي، لذا انتهج هذا الحزب سياسة شبيهة تمامًا 
بسياسة اإلتحاد والترقي الطوراني ضد الشعب الكردي وحولت مخطط محمد طلب هالل 
إلى ممارسة عملية في المناطق الكردية ضمن غرب كردستان وسوريا مع العلم بأن 
هذا الشخص متأثر تمامًا باألفكار الهتلرية والموسولونية في توجهه الفكري والسياسي. 
طبق البعث قوانين » اإلحصاء » و » الحزام العربي » و« تغيير األسماء الكردية » 
وتجريد الكرد من الجنسية » وصواًل إلى مذابح » 12 آذار في قامشلو وعموم المناطق 
الكردية، ومجزرة الرقة التي ارتكبتها القوات األمنية ضد أبناء الشعب الكردي المحتفلين 
في  الكردستاني  العمال  نضال حزب  أن  من  الرغم  على    . في 2010  نوروز  بعيد 
الشرق األوسط ضد نظام االستبداد والدولة القوموية المصطنعة من قبل النظام العالمي 
الشعبين  بين  العصرية  واألخوة  التفاهم  أرضية  وخلقت  العراقيل  اجتازت  الرأسمالي، 
عقدها  عبر  الجهود  كل  أعاقت  سوريا  في  البعث  سلطات  أن  إال  والكردي،  العربي 
يران وأمريكا ضد  إلتفاقية أضنة واإلنضمام إلى التحالفات اإلقليمية األخرى مع تركيا واإ
النضال التحرري الكردستاني. لقد وقفت حركة الحرية الكردستانية إلى جانب المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية وقدمت شهداء من خيرة كوادرها من أبناء الشعب الكردي عام 
1982 ولكن حزب البعث ضرب كل شيء بعرض الحائط، وتورط في تحالفات معادية 
سرائيلي  يران، بمباركة ودعم أمريكي واإ لنضال الشعب الكردي متفقًا مع كل من تركيا واإ

باإلضافة إلى اإلتحاد األوروبي. 
يمان بأن هذه  رغم كل ذلك نحن كحركة نؤمن باألخوة العربية – الكردية وكلنا ثقة واإ
سوريا   « شعار  وتحت  المشتركة  المبادئ  قاعدة  على  بالنصر  تتكلل  سوف  األخوة 
دارة ذاتية ديمقراطية  لغرب كردستان » في إطار األمة السورية الديمقراطية  ديمقراطية واإ

والوطن السوري الديمقراطي والدستور السوري الديمقراطي.

اإلدارة الذاتية الدميقراطية لغربي 
كردستان -  املبادئ النظرية

اجلزء 
اخلامس

الفصل االول 
التعاريف

المادة 1: يقصد بالعبارات التالية ألغراض هذا القانون المعاني 
المبينة ازائها.

المجلس: المجلس التشريعي لمقاطعات اإلدارة.
المفوضية: المفوضية العليا لالنتخابات.

الذاتية  اإلدارة  مقاطعات  مواطني  من  مواطن  كل  الناخب: 
الديمقراطية الجزيرة – كوباني – عفرين ويعيش فيها وله سجل 
و  القانونية  الشروط  فيه  تتوفر  والذي  المقاطعة  هذه  في  قيد 

األهلية للتصويت في االنتخابات. 
وبيانات  اسماء  يحوي  الذي  السجل  االبتدائي:  الناخبين  سجل 
العليا  المفوضية  قبل  من  ونشره  اعداده  يتم  والذي  الناخبين 

لالطالع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
الناخبين غير  وبيانات  النهائي: سجل ألسماء  الناخبين  سجل 

القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة االعتراض.
مناطق  احدى  إلى  نفوسه  قيد  يتبع  مواطن  كل  هو  المرشح: 
لعضوية  المفوضية  قبل  من  رسميا  ترشيحه  قبول  وتم  اإلدارة 

المجلس التشريعي. 
القائمة المنفردة: هي القائمة التي يحق لفرد واحد ان يرشح بها 

لالنتخابات على ان يكون مسجال لدى المفوضية.
اسماء  على  تحوي  التي  القائمة  هي  المفتوحة:  القائمة 

المرشحين المعلنة. 
من  عدد  لها  خصص  محددة  منطقة  كل  االنتخابية:  الدائرة 

المقاعد وفقا ألحكام هذا القانون.
الدائرة  ضمن  المفوضية  تعينه  الذي  المكان  االنتخاب:  مركز 

االنتخابية إلجراء عملية االقتراع السري المباشر فيه. 
المادة 2 : يهدف هذا القانون الى ما يلي:

المجلس  في  ممثليهم  اختيار  في  الناخبين  مشاركة   –  1
التشريعي.

2 – المساواة في المشاركة االنتخابية.
3 – ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة االنتخابية.

4 – ضمان عدالة االنتخابات وحريتها ونزاهتها.
العملية  واجراءات  لمراحل  القانونية  الحماية  توفير   –  5

االنتخابية.
الفصل الثاني 
حق االنتخاب 

المادة 3 : أواًل: االنتخاب حق لكل مواطن في مناطق االدارة 
القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  الشروط  فيه  توافرت  ممن 
او  العرق  او  الجنس  بسبب  تمييز  دون  الحق  هذا  لممارسة 
الوضع  او  الرأي  او  المعتقد  أو  الدين  أو  األصل   أو  القومية 

االقتصادي او االجتماعي.
ثانيا: يمارس كل ناخب حقه في التصويت لالنتخاب بصورة حرة 

ومباشرة وسرية وفردية وال يجوز التصويت بالوكالة.
المادة 4: يشترط في الناخب:

1 – سوري ومن مواطني المناطق التابعة لإلدارة. 
2 – كامل االهلية. 

3 – أتم عامه الثامن عشر.
القانون  هذا  ألحكام  وفقا  الناخبين  سجل  في  مسجاًل   –  4

واالنظمة واالجراءات التي تصدرها المفوضية .
المادة 5: يجري االقتراع في يوم واحد في عموم المناطق

المادة 6 
أن  بعد  العليا  المفوضية  طريق  عن  االنتخابات  موعد  يحدد 
يصادق عليه المجلس التشريعي المؤقت ويعلن عنه في وسائل 
االعالم قبل الموعد المحدد ألجرائها بمدة ال تقل عن تسعين يوما 

وال تتجاوز مائة وخمسين يوما.
الفصل الثالث 
حق الترشح 

التشريعي  المجلس  لعضوية  المرشح  في  يشترط   :  7 المادة 
اضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي:

عند  عام  وعشرون  اثنان   /22/ عن  عمره  يقل  ال  ان   –  1
الترشح.  

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجرم شائن. 
3 – أن يجيد القراءة والكتابة. 

المؤسسات  او  المسلحة  القوات  افراد  من  يكون  ال  أن   –  4
االمنية عند ترشحه.

المادة 8 : اوال : تدرس المفوضية طلبات المرشحين وتبت في 
قبولها خالل 15 يوم من تاريخ استالمها 

ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية. 
المادة 9 : ال يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد 

المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية. 
الفصل الرابع: 

الدوائر االنتخابية 
المادة 10 : يتألف المجلس التشريعي من 101 مقعدا وبواقع 
واحد لكل /15000/الف نسمة ولحين إجراء التعداد السكاني .
المادة 11: يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق 
للناخب التصويت لتلك القائمة أو يختار عدد  متمم من قوائم 
أخرى على أن ال تتجاوز عدد األسماء المحددة لها  , وتشطب 

األسماء الذائدة أخيرا
عن  المرشحات  النساء  عدد  يقل  ال  ان  يجب   :  12 المادة 
40% في القائمة وان ال يقل نسبة تمثيل النساء في المجلس 

التشريعي عن %40.
كما يراعى في القائمة التمثيل النوعي لكافة لشرائح المجتمع .

المادة 13 : طريقة توزيع المقاعد 
يضمن هذا النظام االنتخابي نسبة كل مكونات مقاطعة الجزير 
في التمثيل  بالمجلس التشريعي  وتتخذ الحد األدنى لكل مكون 

على الشكل التالي:
10% للمكون السرياني) االشوريين الكلدانيين اآلراميين(  

10% للمكون العربي 
10% للمكون الكوردي 

5%  للمكونات األخرى والتكنوقراط 
الفصل الخامس 
سجل الناخبين

المادة 14 
1 – على المفوضية تسجيل الناخبين ممن تتوفر فيهم الشروط 

المنصوص عليها في هذا القانون.
االبتدائي  الناخبين  سجل  وتحديث  اعداد  المفوضية  تتولى   2

بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوضية في مناطق االدارة.
3 – لكل شخص تتوفر فيه شروط االنتخاب الحق في ان يطالب 
بتسجيل اسمه في سجل الناخبين االبتدائي وله أن يتحقق من 

تسجيل اسمه ان لم يكن موجودا فيه.
4 – يتم التسجيل شخصيا او بموجب تعليمات المفوضية.

دائرة  من  اكثر  في  مسجال  الناخب  يكون  ان  يجوز  ال   –  5
انتخابية واحدة.

المادة 15 
اوال : تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة االنتخابية 

على احدث بيانات للبلديات.
ثانيا : تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث 
قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة. بيانات البطاقة 
اجراء  لحين  الناخبين  تسجيل  مراكز  في  تحديثها  مع  العائلية 

التعداد العام للسكان. 
انتخابية مدرجة  دائرة  لكل  الناخبين  المادة 16: يعرض سجل 
قبل  من  االبجدية  االحرف  ترتيب  حسب  الناخبين  اسماء  فيه 
المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل االطالع 

عليه.
المادة 17 

1 – لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين االبتدائي او حصل 
خطأ في البيانات الخاصة بقيده يستطيع ان يقدم اعتراضا الى 
الدراج  المدن  في  فروعه  او  العليا  للمفوضية  الفرعي  المكتب 

اسمه او تصحيح بيانات خاصة به في السجل.
القانون خالل  هذا  وفقا ألحكام  تحريريا  االعتراض  يقدم   –  2
الناخبين  تاريخ عرض سجل  من  تبدأ  المفوضية  تحددها  مدة 

االبتدائي في الدوائر االنتخابية.
تحددها  مدة  خالل  االعتراض  في  المفوضية  مكتب  يبت   -3
مجلس  امام  عليه  لالعتراض  قابال  قراره  ويكون  المفوضية 

المفوضين ويكون قراره قابال للطعن فيه وفقا للقانون. 
المادة 18 

يصبح السجل االبتدائي نهائيا ويتم االقتراع بموجبه بعد انقضاء 
مدد االعتراض عليه او حسم االعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى 

المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها
الفصل السادس: 
الدعاية االنتخابية 

للمرشح  مكفول  حق  الحرة  االنتخابية  الدعاية   :  19 المادة 
بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم 
المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء 

االقتراع.
المادة 20: تعفى الدعاية االنتخابية من اي رسوم. 

المادة 21: تحدد البلديات المختصة في المناطق بالتنسيق مع 
المفوضية االماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية االنتخابية 
ويمنع نشر اي اعالن او برامج او صور لمرشحين في مراكز 

ومحطات االقتراع.
والسلطات  الرسمية  الدوائر  لموظفي  يجوز  ال   :22 المادة 
المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها 
او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزتها 
االمنية والعسكرية بالدعاية االنتخابية او التأثير على الناخبين.
او  الضغط  اشكال  من  شكل  اي  ممارسة  يحظر   :23 المادة 
الوعد بها بقصد  االكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او 

التأثير على نتائج االنتخابات.
المادة 24

1 – ال يجوز ألي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج 
عمل او منشورات او بطاقات او غيرها من الوثائق بنفسه او 

بواسطة غيره.
2- ال يجوز ألي من العاملين في دوائر او اعضاء السلطات 
التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه او  المحلية ان يقوم يوم 

بواسطة غيره.
3- ال يجوز وضع اعالنات او توزيع برامج عمل او منشورات 
المرشحين  قوائم  في  مسجل  غير  مرشح  باسم  بطاقات  او 

المصادق عليها من قبل المفوضية.
الفصل الثامن:

احكام عامة وختامية
تعتمد  االلكتروني  التصويت  اعتماد  حال  في   :25 المادة 
التعليمات التي تصدرها المفوضية إلجراء عملية االقتراع والعد 

والفرز. 
للمفوضية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون ويعتبر نافذا من 
تاريخ المصادقة عليه وينشر في وسائل االعالم 

األسباب الموجبة. 
بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية ولغرض 
للمنافسة  المجال  وفسح  حقيقيا  تمثيال  الناخب  ارادة  تمثيل 
االرتقاء  ولغرض  الخارجية  التأثيرات  عن  وبعيدا  المشروعة 

بالعملية الديمقراطية شرع هذا القانون.  

النظام االنتخابي للمجلس التشريعي 
لإلدارة الذاتية الدميقراطية 
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آزادي ) AZADÎ ( – احلرية
- صحيفة سياسية مستقلة , مت إصدار أول عدد جتريبي باسم نشرة آزادي املستقلة – AZADI يف 24 نيسان 2011 .

- تعرب االفتتاحية عن الرأي الرمسي للصحيفة أمام الرأي العام .أما املواد و اآلراء املنشورة بأمساء أصحابها فليست بالضرورة أن تعرب عن رأي وتوجهات الصحيفة .

- أبواب الصحيفة مفتوحة أمام اجلميع وهي ترحب بأي مساهمة , ولكتها ترفض نشر املواد اخلارجة عن قواعد اآلداب العامة واألخالق واملبادئ السياسية العامة .

الربيد الرمسي للصحيفة 

azadi.hurria2011@gmail.com 

الصفحة األخيرة  صحيفة  آزادي – الحرية          سياسية مستقلة          السنة الثالثة         العدد 31       17  شباط  2014

احبك يامن تتوق عيني لرؤيتك بفارغ الصبر 
 احبك 

يامن اشعلت الكلمات في اوراقي 
وجعلت لك وطنا في احداقي 
ورسمت وجودك في نظري 

كفجر العيد..
احبك .......احبك ......

يامن سكبت الحب في زمني 
واسكنت الحلم في مدني 
واسرت نبضات قلبي 

احبك
حروفي طيور مهاجره

 في موسم الحب
وموسم الذكرى 

تسافر اسرابها في فضاءات اوراقي 
بحثا عن معنى جميل 

نبضه حانيه 
وغدا اجمل

تبسط جناحيها فيمتلىء فضائي حبا وسالما 
.....

ونقاء 
مازالت ساحات حبك في قلبي مزهره بالشوق 

مبلله بالحنين 
مزينه بالوفاء 

مازالت ذكرياتك تنعش لحظات عمري تغمرني 
بعذوبتها .......
تحضنني بدفئها 

 ومازلت انت ابعد مايكون عني!!
ان نضبت ينابيع الوصال
واجدبت واحات اللقاء

سيبقى نهر الذكرى رقراقا
 يتدفق حبا وصفاء

يفيض بالشوق والنقاء.......
ويحقق لنا االرتواء

 تصهرني لحظات البعد ......
وحبك قوتي ........

تذيبني لوعه االشتياق......
وحبك املي 

 تنهيني ازمنه االنتظار........
وحبك غايتي

 احبك
 يااعذب امل ارجوه من االيام 
 اليك كل كلماتي .....وصمتي
 اليك احساسي.....ونبضي

 اليك......قلبي
 الوداع:لحظه تخطف منك من تحب

 اللقاء:لحظه تهبك من تحب
 الذكرى:اجمل مايتبقى لك ممن تحب

أحبك
 Dura Kolijan

 بقرار إعتبار قامشلو مركز القرار واإلدارة وبعد عجزهم يف أداء واجباتهم
ً
إلتزاما

إبراهيم بركات لصحيفة آزادي - احلرية: رابطة 
الكتاب والصحفيني الكورد يف سوريا تطرد أعضاء 

هيئتها اإلدارية يف اخلارج

آزادي-الحرية
 13 بتاريخ  قامشلو  مدينة  في  انعقد 
كانون الثاني 2014 اجتماع موسع ّضم 
الكتاب والصحفيين  رابطة  كامل أعضاء 
مناقشة  تم  حيث  الداخل,  في  الكورد 
وأهم  التنظيمية  و  اإلدارية  المسائل 
الرابطة  اعترضت مسيرة  التي  المعوقات 

خالل السنوات السابقة.
 وقد أّكد المجتمعون عجز الهيئة اإلدارية 
المنوطة  بالمهام  القيام  الخارج عن  في 
المرحلة  متطلبات  مع  يتالئم  وبما  بها 
خاصة من جهة التواصل والتنسيق مع 

الداخل.
والتباعد  االختالف  تباين  على  وتاكيدًا 
األعضاء  من  والتزامًا  والرؤى  الرأي  في 

بالنظام الداخلي للرابطة بإعتبار قامشلو 
بحسب  للرابطة  واإلدارة  القرار  مركز 
من  جملة  اتخاذ  تم  فقد  المجتمعون 

القرارات وهي:
اإلدارية  الهيئة  عن  الثقة  حجب   -  1

في الخارج.
2- عدم مسؤوليتنا عن إي قرار أو بيان 

يصدر عنها.
إي  في  الرابطة  تمثيل  لها  يحق  ال   -3
إطار مؤسساتي أوتجمعات ثقافية سواء 

في الداخل أوفي الخارج.
4-دعوة جميع الزمالء والزميالت الذين 
كنف  إلى  بالعودة  عضويتهم  علّقوا 

الرابطة.
ناطقا  حيدر  أحمد  الزميل  5-تكليف 

رسميا للرابطة.
اختير  الذي  بركات  إبراهيم  أكد  وقد 
خالل االجتماع الموسع مسؤواًل إعالميًا 
للرابطة لصحيفتنا ان االجتماع قد قررت 
اإلدارية في  الهيئة  بالفعل طرد أعضاء 
اليوسف  إبراهيم  بينهم  ومن  الخارج 

وخورشيد شوزي وآخرون.

مطالب يف املغرب بإقرار رأس السنة 
األمازيغية يوم عطلة رمسية

بعد سنتين على إقرار اللغة األمازيغية 
العربية، تعالت  لغة رسمية إلى جانب 
أصوات أخرى في المغرب تطالب جهارا 
الذي  األمازيغية،  السنة  رأس  بإعالن 
يحتفل به سنويا في 13 كانون الثاني

واحتفاال  رسمية.  عطلة  يوم  /يناير، 
باليوم األول من سنة 2964، نظمت 
عدة فعاليات في عدة مدن في المملكة 
حيث  الرباط  في  خصوصا  المغربية 
األحد  عصر  األشخاص  مئات  تجمع 
احتفالية  أجواء  وفي  البرلمان.  أمام 
أنشد المشاركون ورقصوا على موسيقى 
العلم  بألوان  بالونات  وأطلقوا  تقليدية 
وأصفر(  وأخضر  )أزرق  األمازيغي 
أفريقيا.  شمال  أمازيغ  لكل  المشترك 
الفعاليات األخرى خصوصا في  وجرت 
مناطق يسكنها الكثير من األمازيغ مثل 
أكادير وتزنيت )جنوب غرب(. ويحتفل 
المغرب سنويا ببداية السنتين الهجرية 
والميالدية ويعتبرهما عطلتين مدفوعتي 
الجديد  الدستور  وسمح  اآلجر. 
المصادق عليه في 2011 في سياق 
األولى  للمرة  باالعتراف  العربي  الربيع 

على  رسمية  كلغة  األمازيغية  باللغة 
بالمصادقة  المبادرة  هذه  تستكمل  أن 
وقد  إقراره.  تأخر  قانون عضوي  على 
أعلن الملك محمد السادس قبل عشر 
أجدير  في  تاريخي  سنوات في خطاب 
)شمال( أول اعتراف بهذه اللغة. وفي 
رسمية  إحصائيات  أي  تتوفر  لم  حين 
تقول  األمازيغ،  عدد  حول  اآلن  حتى 
الجمعيات إن أصل أغلبية السكان من 
أن   2004 إحصاء  وأفاد  األمازيغ. 
8,4 مليون مغربي من أصل أكثر من 
من  واحدة  يستعملون  مليونا  ثالثين 
البالد  في  الثالث  األمازيغية  اللهجات 
منطقة  في  )المستعملة  التريفيت  أي 
والتمازيغت  البالد(  بشمال  الريف 
أكادير  )في  والتشلحيت  جنوبها(  )في 
أبرز  تقع  ذلك  عن  وفضال  غربها(. 
اإلسالمي  الفتح  قبل  األمازيغ  معاقل 

في الجزائر وليبيا.
ويرى علماء األنثروبولوجيا أن المصادر 
التاريخية لرأس السنة األمازيغية التي 
مختلفة  »يناير«  اسم  عليه  يطلق 
ويصعب تحديدها بدقة. وقال مصطفى 

تاريخ  الخبير في  اآلثار  الواشي عالم 
المؤرخين  »بعض  إن  العتيق  المغرب 
يعودون به إلى تولي الملك األمازيغي 
انتصاره  بعد  الفراعنة  عرش  شيشونغ 
وأضاف  الثالث«.  رمسيس  على 
األستاذ في جامعة الرباط أن »البعض 
نسميه  ما  مع  يتزامن  أنه  يرى  اآلخر 
الذي  الزراعي  التقويم  المغرب  في 
الثاني/ كانون   13 حوالي  به  يحتفل 

قائال  أحمد بوكوس  ذلك  يناير«. وأكد 
استعادة  نقطة  يشكل  العيد  »هذا  إن 
حضارة  في  األساسية  النقاط  بعض 
األم«،  األرض  إلى  والعودة  المزارعين 
األمازيغ  »استعادة  أيضا  أنها  مؤكدا 

لذاكرتهم الجماعية«.

إىل من كانوا أكثر من زمالء وسيبقون رفاق نهج احلقيقة
مراسلون رفضوا االستسالم.. خرجوا من قلب املوت فكانوا عني احلقيقة

Qerin Walat
تمكن  قلما  الذي  المصطلح  ذلك  الحقيقة   
العصور  مر  على  ومفكرون  فالسفة 
بين  يحمل  دقيق  بشكل  وتعريفه  توصيفه 
الذي  اإلنساني  المجتمع  مخاضات  طياته 
إليه  الوصول  طريق  على  ومازال  عانى 
واختاروا  يصمدوا  أن  أبوا  مراسلون  ،إال 
األمان  ضفة  إلى  العبور  جسر  يكونوا  أن 
حيث بداية درب الحقيقة فكانوا بذلك عين 

الحقيقة.
تشرين  شهر  من  والعشرين  الخامس  في 
األول من العام 2012 شهد حي األشرفية 
مسلحة  مجموعات  دخول  حلب  بمدينة 
تنضوي ضمن ما سمي بالجيش الحر إلى 
الحي الذي شهد نوعًا من األمان النسبي 
انطالقة  نقطة  ليكون  بجواره،  مقارنة 
لهجماتهم ضد نقاط تمركز للجيش النظامي 
في حي السريان الجديدة المتاخم لألشرفية.

اثنان من مراسلي وكالة أنباء هاوار جودي 
روناهي وكندال والت كانا في قلب الحدث 
يغطيان مستجداتها يحاوالن إيصال الحقيقة 
التي لطالما كانت غير مكتملة فكانا ضحية 

نتيجة  أصيبا  حيث  هو,  كما  الواقع  نقل 
شظايا قذيفة مدفعية أطلقتها قوات النظام 
السوري على مجموعات الجيش الحر والتي 
راح ضحيتها أربعة عشر قتياًل من المدنيين 

األبرياء.
مرور  وبعد  كليهما  أن  الدهشة  يثير  ما 
عام كامل على إصابتهما مازاال على رأس 
أبناء  لوكالة  نشطين  كمراسلين  عملهما 
من  صرارًا  واإ تصميمًا  وأكثر  بل  هاوار، 
السلمي في  النضال  متابعة  قبل على  ذي 
المجال اإلعالمي في سبيل إيصال الحقيقة 

الكاملة إلى الناس.
على  إصراره  على  روناهي  جودي  وأكد 
في  العاملين  العمل ضمن صفوف  متابعة 
اإلصابة  من  الرغم  بقوله:على  الوكالة 
على  وفقدت  لها  تعرضت  التي  البالغة 
يحل  لم  ذلك  أن  إال  اليمنى,  ساقي  إثرها 
اإلصابة  زادتني  بل  عملي  متابعة  دون 

صرارًا على متابعة عملي ومتابعة  عزيمة واإ
العاملين  رفاقي  مع  بدأته  الذي  الطريق 
الحقيقة  إلى  الوصول  حتى  الوكالة  ضمن 

المنشودة.
كندال  أشار  وبدوره 
الظروف  إلى  والت 
عملوا  التي  العصيبة 
إيصال  بهدف  فيها 
الوقائع  ونقل  الحقيقة 
الجمهور  إلى  هي  كما 
قامت  عندما  قائاًل: 
مجموعات الجيش الحر 
األشرفية  حي  بدخول 
النظام  قوات  لمهاجمة 
في  متمركزة  كانت  التي 
كان  الجديدة  السريان 
جل هدفي أن أصل إلى 
وأنقل  االشتباكات  مكان 

الوقائع كما هي, لكننا دفعنا ثمن الحقيقة 
زميلي  برفقة  أصبت  حيث  أجسادنا  من 
فلول  نصور  كنا  عندما  روناهي  جودي 
التراجع  على  أجبرت  التي  الحر  الجيش 
الحي  من  واالنسحاب 
تحت وطأة قصف قوات 
أدركت  وأضاف  النظام، 
نهج  أن  إصابتي  بعد 
سلكته  الذي  الحقيقة 
مشواري  بداية  في 
اإلعالم  فريق  ضمن 
هاوار  بوكالة  الخاص 
لم يكن مكتماًل بقدر ما 
حيث  اآلن،  عليه  هو 
أنا والحقيقة جزأين  بت 

ال يفترقان .
وكالة  مراسلي  ثالث 
دفع  الذي  هاوار  أنباء 

لزكين هاوار،  الحقيقة هو  ضريبة تصوير 
فأثناء نقله وقائع االشتباكات بين عناصر 
المدعو خالد حياني ووحدات حماية الشعب 
في الشارع عشرين بحي األشرفية بتاريخ 
ليكون  بطلقتين،  أصيب   2013/4/26
ثالث حلقات مسلسل نقل الحقيقة وتطرق 
التي  والدوافع  إصابته  تفاصيل  إلى  لزكين 
شجعته على العودة للعمل في نفس المكان 
الذي أصيب فيه وبعزيمة أقوى قائاًل: »بعد 
ورغم  أخذتها  التي  النقاهة  فترة  انتهاء 
إصرار هيئة اإلدارة في وكالة هاوار على أن 
أعمل في مناطق أكثر أمنًا إال أنني أبيت إال 
أن أكمل مسيرتي في نقل الواقع كما هو في 

نفس المكان الذي أصبت فيه«.
واختتم لزكين قائاًل: »أنا اآلن أكثر إصرارًا 
منذ ذي قبل على مواصلة مشواري اإلعالمي 
كوسيط نزيه لنقل الحقيقة الصرف حتى لو 

دفعت حياتي ثمنًا لذلك«.

أن  علمية  دراسات  أثبتت 
االستحمام بالماء الساخن والبارد، 
يساعد في عالج ارتفاع ضغط الدم 
المزمن، ما يعني تناول أدوية أقل 
أو حتى االستغناء عنها. وبحسب 
الدراسات فأن هذه الطريقة نجحت 
في عالج حوالي 70 بالمائة من 

المرضى.
في عالج  الناس  كثير من  يعتمد 
تناول  على  الدم  ضغط  ارتفاع 
علمية  دراسات  أن  إال  الحبوب. 
أثبتت أن االستحمام يساعد على 
تعديل ضغط الدم. ما دفع األطباء 
في مشفى ايمانوئيل في برلين إلى 
اعتماد هذه الطريقة لعالج حاالت 

ارتفاع ضغط الدم.
ألحواض  فإن  الدراسات  وبحسب 
على  ايجابي  تأثير  االستحمام 
ضغط الدم، إذ يتوجب على المرء 
االستحمام  حوض  في  االستلقاء 
 45 لمدة  األسبوع  في  مرتين 
دافئا  الماء  يكون  وأن  دقيقة. 
للغوص  ويكفي  واسعا  والحوض 
توسع  فالحرارة  الرقبة.  حتى  فيه 
ضغط  وتخفض  الدموية  األوعية 
الماء  يساعد  إذ  مباشرة.  الدم 
وضغطه على الجسم في استمرار 
اتساع األوعية. وبحسب أخصائي 
الطب العام البروفسور ميشالسين 
فإن الضغط يدفع الجسم للقيام برد 
الهرمونات  من  العديد  كإفراز  فعل 
في الجسم تساعد على زيادة إدرار 
البول وتخفف الضغط على القلب 
وكل ذلك له تأثير إيجابي يساعد 

على تخفيض ضغط الدم.
الساقين  على  البارد  الماء  صبُّ 

يحبذه  ال  قد  أمر  هو  والذراعين 
على  يساعد  أنه  إال  البعض، 
حسبما  أيضا  الدم  ضغط  تخفيف 
ميشالسين  البروفسور  يؤكد 
بذلك  القيام  ضرورة  إلى  مشيرا 
االستيقاظ  بعد  الباكر  الصباح  في 
بالماء  االستحمام  بعد  أو  مباشرة 
الساخن حيث يكون الجسم دافئ. 
قدر  أكبر  على  الماء  صّب  ويتم 

ممكن من الجلد.
ومن األفضل أن يكون الماء باردا، 
 20 بين  الصب  مدة  تتراوح  وأن 
الجسم  فتحفيز  ثانية.   40 إلى 
بالماء البارد يؤدي إلى رفع ضغط 
تنشيط  على  يساعد  ما  الدم، 
األوعية وخفض ضغط الدم ثانية. 
ويمكن الحصول على التأثير ذاته 
بواسطة حمامات تغطيس الذراعين 
دقيقة  مدتها15  تتراوح  والتي 
يوميا. فبعد تغطيس الذراعين بماء 
حرارته 37 درجة مئوية يتم إضافة 
رفع  يساعد على  ما  ماء ساخن، 
حرارة الماء تدريجيا ويساعد على 

تخفيض ضغط الدم.
يتم  التي  الطرق  اختالف  رغم 
ضغط  ارتفاع  تخفيض  بواسطتها 
الدم، إال أن البروفسور ميشالسين 
يؤكد على ضرورة المثابرة عليها، 
عالج  نجاح  نسبة  أن  إلى  مشيرا 
بواسطة  الدم  ضغط  ارتفاع 
االستحمام يصل إلى 70 بالمائة. 
لذا ينصح أولئك الذين يعانون من 
ارتفاع في ضغط دمهم تجربة هذه 
الطرق للتأكد من مدى استجابتهم 
للعالج المائي في تخفيض ارتفاع 

ضغط دمهم.

االستحمام باملاء البارد والساخن 
يساعد يف عالج ضغط الدم


