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افتتاحية الصحيفة

أخيرًا وبعد مرور أكثر من سنة على التأجيالت المتكررة تم 
ربطوا  كوردية  أحزاب  أربعة  الوليد من  الحزب  اإلعالن عن 
يتزعمه  الذي  الكوردستاني  الديمقراطي  بالحزب  مصيرهم 

مسعود البرزاني وااللتحاق بسياسته.
اختيار  آفا  روج  في  تنظيم  أي  حق  من  يكون  قد  نظريًا 
أي  وحماية  ظل  في  العمل  أو  يناسبها  التي  اإليديولوجية 

تنظيم آخر أقوى منها.
المحلية  والظروف  المبادئ  من  جملة  هناك  عمليًا  لكن 
والخارجية قد تجعل من تلك االختيار معقدًا للغاية, وأحيانًا قد 
يحمل ذلك وبااًل على ذلك التنظيم, فيلغيها من الوجود على 
للسياسة  السياسية أو يقيد من عملها وممارستها  الساحة 

على األرض, أو على األقل يتم تحييدها.
على أرض الواقع في روج آفا ... يعيش شعبها ثورة حقيقة 
بعد تفجر األوضاع في منطقة الشرق األوسط وتقلص سلطة 

نظام البعث في سوريا.
إحدى التنظيمات الكردية كانت لديها طموح وبرنامج عملي 
فقد  وبالفعل  فيها,  لإلدارة  نظام  وبناء  آفا  روج  لتحرير 

الموجودة  واإلمكانيات  المرحلة  ظروف  استيعاب  استطاعت 
وبناء  ممكنة  خسائر  بأقل  الكردية  المناطق  تحرير  لصالح 
مؤسسات خدمية ومجتمعية مدنية وأخرى دفاعية وأمنية وكل 
ذلك لصالح شعب روج آفا وحمايته من التأثيرات السلبية لما 

تشهده المنطقة في الوقت الراهن.
التنظيمات األخرى في روج آفا كان من المفترض عليها دعم 
مشروع ذلك التنظيم الناجح, وكان من المفترض بناء تحالف 
شعبي وتنظيمي أقوى وشامل للجميع ولكن تحت قيادة ذلك 

التنظيم الناجح, للوصول إلى بر األمان سويًا.
لكن الذي جرى على أرض الواقع لم يكن كذلك, فالتنظيمات 
الشعب  الوحيدة  الشرعية  الممثلة  نفسها  كانت ترى  األخرى 
على  للقوة  أوراق  أية  تملك  ال  بأنها  إدراكها  مع  الكردي, 
األرض ولذلك مارست عملها السياسي على هذا األساس, 
وأخذت تراهن على اآلخرين  في تحصيل مكاسب مفترضة.

االجتماعات واعالن  المطاف - وبعد سلسلة من  في آخر 
لمشروع  األطراف  كل  تبني  ثم  ومن  العليا  الكردية  الهيئة 
اإلدارة المرحلية - لم تشارك قسم كبير من التنظيمات األخرى 

في اإلدارة الذاتية الذي أعلنه ذلك التنظيم بمشاركة عدد كبير 
من األحزاب والهيئات ومن مختلف المكونات.

عمليًا الطرف الذي بقي خارج نظام اإلدارة الذاتية في روج 
آفا انقسمت إلى عدة تكتالت كانت من أبرزها كتلة االتحاد 
السياسي التي ضمت أحزاب ) البارتي - جناح عبد الحكيم 
بشار( و)حزبي آزادي بجناحيه أوسو وجمعة( و)حزب يكيتي 
باسم  جديد  حزب  ضمن  اندمجوا  وهؤالء  الكوردستاني(. 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا ليلعب دور الجناح 

السياسي لنفوذ البرزاني في روج آفا.
الحزب  رفعها  براقة  شعارات  تعايش’’  تجديد-  ’’توحيد- 
الوليد في مؤتمره التأسيسي المنعقد خارج روج آفا, ولكن ما 
الذي يمكن أن يحققه هذا الحزب الوليد في ظل عدم توفر أي 

مقومات يمكن أن تسمح له بالتحرك على األرض.
فهو لم يعترف بوجود ثورة قائمة في روج آفا, كما لم يعترف 
باإلدارة الذاتية المعلنة, وعلى هذا األساس يعطي هذا الحزب 

مبررات حظره في المستقبل القريب.
مع العلم ان هذا الحظر سيأخذ شكاًل قانونيًا وشرعيًا, ألن 

هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة نبهت مؤخرًا في بيان له 
بأنها بصدد إصدار قانون لترخيص األحزاب.

فأنه  نفسه  يرخص  لم  إذا  سياسي  تنظيم  أي  فأن  وعليه 
الحزب  أن  يعني  وهذا  والحظر.  لإلغالق  معرضًا  سيكون 
الوليد لن يكون له أي حظوظ بالبقاء في حال عدم اعترافه 
لدى  لعمله  الترخيص  وتقديمه  واإلدارية  الثورية  بالشرعية 

الجهات المختصة في روج آفا.
وال ننسى أيضًا أن مقاطعات روج آفا مقبلة على استحقاق 
من  وغيره  الوليد  الحزب  فأن  وبالتالي  العامة  االنتخابات 
األحزاب األخرى من الغير المشاركين في اإلدارة الذاتية أمام 

خيارات صعبة ومصيرية!!....
فإما أن تشارك في االنتخابات القادمة وتأخذ دورها في بناء 
ما أن ترفض المشاركة لتبقى  مجتمع جديد لروج آفا.... واإ

بذلك خارج العملية السياسية وخارج حسابات التاريخ.

التاريخ وكذلك الواقع ال يرحم ...... 
فانسوا الشعارات البراقة .... ألنكم أمام خيارات مصيرية!!

بقلم : دلشاد مراد 

إىل الوليد اجلديد ...... احلزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
انسوا الشعارات الرباقة .... فأنتم أمام خيارات مصريية!!

صاحل كدو رئيس هيئة 

العالقات اخلارجية:

 سيعقد اجتماع آخر 
مع األوروبيني  يف 

أيار القادم وسيكون 
أوسع من ناحية 
النقاشات وهناك 

دعوة روسية 
لزيارتها

آزادي- الحرية/ خاص
هيئة  رئيس  صاروخان  الكريم  عبد  أكد 
مقاطعة  في  الذاتية  والحماية  الدفاع 
الجزيرة في تصريح خاص لصحيفتنا بأن 
أنفسهم  عن  سيدافعون  آفا  روج  شعب 
وأنهم سيجبرون مرتزقة داعش على عدم 
مناطقنا,  على  بالهجوم  مجددًا  التفكير 
وطالب حكومة جنوب كردستان  واألحزاب 

الكوردية بكسر صمتهم وتقديم يد العون 
لمواجهة الهجمات التي تشن على مناطق 
’’يتعرض  صاروخان:  وقال  آفا.  روج 
لهجمات  آفا  لروج  الثالث  المقاطعات 
من المرتزقة , شعب غربي كردستان لن 
امكانياتهم  كل  وسيقدمون  صامتًا  يقف 
للوقوف بوجه تلك الهجمات. أنا متأكد أن 
السالح  آفا سيحمل  روج  في  مواطن  كل 

ورد  أرضه  عن  والدفاع  نفسه  لحماية 
لن  وأنهم  المرتزقة  وهجمات  اعتداءات 
يفسحوا المجال لهم للدخول في روج آفا, 
بل أن شعبنا هذه المرة سيجبرون هؤالء 
الغرباء على عدم التفكير مجددًا بالهجوم 
داعش  مرتزقة  هجوم  إن  مناطقنا.  على 
فشلهم  بعد  يأتي  كوباني  مقاطعة  على 
في تنفيذ مخططهم في مقاطعتي الجزيرة 

وعفرين, فهم يريدون ضرب اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية والمكتسبات التي حصلت في 
من  ونحن  مستمرة  مقاومتنا  آفا.  روج 
الهجمات  لرد  العام  النفير  أعلنا  جانبنا 
والتي  آفا   روج  شعب  على  تشن  التي 
تهدف إلى إبادة الكرد وتفريغ روج آفا من 
والكوردي  الدولي  االعالم  لألسف  أهلها. 
في  مايجري  تجاه  صامتة  تقف  التزال 

مناطقنا وبخاصة في كوباني, نحن ندين 
األطراف التي تتبع موقف الصمت تجاه ما 
يجري ونعتبرهم شركاء في الهجمات التي 

تحصل على مناطقنا.
لتلك األطراف عليكم بكسر صمتكم  نقول 
وتقديم العون الالزم لنا في مواجهة تلك 
الهجمات وعلى رأس تلك األطراف األحزاب 

الكوردية وحكومة جنوب كوردستان’’.

على حكومة جنوب كوردستان واألحزاب الكوردية كسر صمتهم وتقديم العون الالزم

عبد الكريم صاروخان رئيس هيئة الدفاع واحلماية الذاتية يف مقاطعة 
اجلزيرة يف تصريح خاص: األطراف التي تتبع موقف الصمت جتاه ما 

جيري يف كوباني نعتربهم شركاء يف اهلجمات التي حتصل على مناطقنا

صحيفة آزادي - احلرية تنشر قائمة حمدثة ألعضاء اجمللس التشريعي املؤقت يف مقاطعة اجلزيرة
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آزادي – الحرية
في نهاية شباط 2014 اضطرت داعش 

مختلف  مع  معارك  بعد  الشمالي  حلب  ريف  من  لالنسحاب 
)التي  الرقة  مدينة  معقلها  باتجاه  العسكرية  االسالمية  التشكيالت 
جرابلس  مدينتي  في  للتحصين  وكذلك  الرقة(  بوالية  داعش  يسميها 

ومنبج.
بمقاطعة  المحيطة  المدن  في  والتحصين  االنسحاب  هذا  أثر  وعلى 
مقاطعة  على  بالسيطرة  مخططها  تحقيق  في  فشلها  وبعد  كوباني 
الجزيرة إللحاقها بدولتهم قررت الهجوم على مقاطعة كوباني لضرب 
مكتسبات شعب روج آفا وضم كوباني لدولة داعش وتفريغ المنطقة 

من الكورد والمكونات األخرى.
في 10 آذار 2014 سيطرت داعش على بلدة صرين )45 جنوب 
المسلحة  التشكيالت  مجموعات  مع  اشتباكات  بعد  كوباني(  مقاطعة 
التي كانت مسيطرة في البلدة ) كتيبة أحفاد الرسول ومجموعة ثوار 

الرقة المتمركزين في صوامع البلدة(. 
وفي اليوم التالي أكملت داعش تقدمها وسيطرت على مدينة شيوخ 
فوقاني )30 كم غرب كوباني( وكذلك على جسر جرابلس بعد قصفه 

من جهة جرابلس )35 كم غرب كوباني وتسيطر عليها داعش(.
التقدم السريع لداعش واستعدادها للهجوم على مدينة كوباني دفعت 
للدفاع عن أهالي مقاطعة كوباني  التدخل  إلى  بقوات حماية الشعب 

خراجها من المنطقة. وحمايتهم ولمنع تمدد داعش واإ
قوات  من  بمؤازرة  قوزات  وجسر  صرين  خط  على  معهم  واشتبكت 
لواء جبهة األكراد وبذلك أوقفت القوات الكردية التقدم السريع لهجوم 
داعش, بينما تدخلت عناصر من الجيش الحر واخذت تعزز قواتها 

استعدادًا الستعادة مدينة الشيوخ من داعش.
حاولت داعش بالتزامن مع هجومها على مقاطعة كوباني على زعزعة 

ر  استقرا
)الهجوم  الجزيرة  مقاطعة 

إحداث  وتفجيرها,  قامشلو  بلدية  مبنى  على 
لسري  الغربي  الريف  وفي  كوجر  وتل  سبي  تربه  محيط  في  قالقل 
كانيه( في مسعى منها إلشغال قوات وحدات حماية الشعب واألساييش 

وتوجيه أعين القيادة السياسية نحو ما يجري في مناطق الجزيرة.
وتزامنًا مع احتفاالت مناطق روج آفا بعيد نوروز أعلنت داعش بدء 
دولة  إلى  المقاطعة  هجومها على مقاطعة كوباني في محاولة لضم 

العراق والشام االسالمية كما يسميها عناصر داعش.
ففي 21 آذار 2014 حشدت داعش قواتها في صرين وجرابلس وتل 
أبيض معززة بعناصر تابعة لها قادمة من منطقة منبج, وفي اليوم 

التالي هاجمت داعش مقاطعة كوباني من ثالث محاور: 
1- المحور الشرقي )انطالقًا من تل أبيض(: 

كوباني(,  )شرقي  أبيض  تل  لمدينة  الغربية  القرى  هاجمت  حيث 
الفور  على  الشعب  حماية  قوات  لتقوم  الثقيلة,  األسلحة  مستخدمة 
بالتدخل لوقف الهجوم الداعشي وتركزت االشتباكات في محيط قرية 

كندال )حيث يتمركز عناصر داعش في وادي القرية(.
وتزامن الهجوم مع تنفيذها لتطهير عرقي في المنطقة, حيث أجبرت 
على  أبيض  تل  مدينة  غربي  في  الكوردية  القرى  من  العديد  أهالي 
مغادرة منازلهم بعد منحهم مهلة أربعة أيام في محاولة استباقية من 

داعش لتقطيع أوصال روج آفا ومنع توحيدها في المستقبل.
والقرى الكوردية التي أفرغتها داعش في منطقة تل أبيض هي:)يابسة, 
تل فندر فوقاني, تل فندر تحتاني, متكته, طنوزة, بيرطمح, فلسطينه, تل 

خضر 
خضر  تل  فوقاني, 
تحتاني(. وقد فر معظم أهالي تلك القرى إلى 
تركيا فيما نزح قسم منهم إلى مقاطعة كوباني .وتمت مصادرة أمالك 
المواطنين الكرد الذين هجروا من قبل الهيئة الشرعية التابعة لداعش 

بحجة تأييدهم لوحدات حماية الشعب.
لكوباني  الشرقية  القرى  على  هجومها  داعش  عاودت  آذار   29 في 
بقذائف  كيتك, عفدوكي( وقصفتها  بير  فيونتي,  )كندال, كرى سور, 
الهاون, ليرد عليها قوات حماية الشعب بعملية نوعية استهدفت تجمعًا 
لداعش في قرية بارقو وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر داعش.
فأمهلت  العرقي  التطهير  تنفيذ  في  داعش  استمرت  نيسان   2 وفي 
المواطنين الكورد في القرى« الشعبة، شط الرحمن، الحجازية, خاتونية 
قراهم,  أيام إلخالء  ثالثة  أبيض  تل  مدينة  كم جنوبي غربي   20  «

لتحويلها إلى منطقة عسكرية.
شرقي  كندال  قرية  على  هجومها  »داعش«  عاودت  نيسان   8 وفي 
كوباني 40 كم من قرية يارقوي باألسلحة الثقيلة والمتوسطة, إال أن 
وحدات حماية الشعب قامت بنصب كمين لهم ما أدى إلى مقتل أربعة 
عناصر من » داعش« وجرح  آخرين, واالستيالء على عدد من قطع 

األسلحة الخفيفة.
2- المحور الجنوب الغربي )انطالقًا من بلدة صرين(: 

هاجمت داعش القرى المحيطة لصرين ) جعدة , قبة ( ولكن قوات 

ية  حما
على  تدخلت  الشعب 
االشتباكات  وتركزت  معها  واشتبكت  الفور 
مركزًا  الشعب  حماية  قوات  وقصفت  وجعدة.  أشمة  قريتي  بين 

لداعش في بلدة صرين بالصواريخ.
وفي 7 نيسان أعلنت قوات حماية الشعب أن ماسيرو آفارش العضو 
استشهد  كوباني  في  الشعب  حماية  لوحدات  العسكري  المجلس  في 
المجموعات  به  قامت  لهجوم  الشعب  حماية  وحدات  تصدي  جراء 

التابعة لداعش على قرية قلحيدة, جنوبي مدينة كوباني 40 كم.

3-المحور الغربي )انطالقًا من جرابلس(:
 هاجمت داعش قريتي خراب عطو وجديدة )35 كم غربي كوباني( 
القريتين,  في  داعش  مواقع  ويستهدف  الشعب  حماية  قوات  ليتدخل 
ولجأت داعش في 31 آذار  إلى قصف قريتي زور مغار )35 كم 
غربي كوباني و8 كم شرقي جرابلس( وبياضي باألسلحة الثقيلة في 
محاولة منها للتقدم نحو كوباني. فردت قوات وحدات حماية الشعب 
ووحدات حماية المراة  من جانبهما عليها مما اندلعت اشتباكات عنيفة 
نتج عنها تراجع عناصر داعش, ومقتل سبعة عشر  الطرفين,  بين 
عنصرًا من داعش, بينهم ثمانية من أجانب« الخوارج«  واستشهاد 
ان من  بعد  فيما  أمارا«. وكشف  »آواز  YPJ  هي  مقاتالت  إحدى 
بين قتلى داعش في تلك االشتباكات أمير داعش في مدينة الشيوخ 

المعروف بأبو دوجان.
وداعش تريد أن تسيطر على زور مغار لموقعها االستراتيجي الذي 
قوات  نيران  تحت  جرابلس  تجعل  مما  مرتفع  على  تقع  حيث  تمثله, 

وحدات حماية الشعب.

التطورات العسكرية يف مقاطعة كوباني
 مع ذكرى انتفاضة آذار 2004 ومع بدء احتفاالت عيد النوروز

ً
تزامنا

داعش تهاجم املقاطعة باألسلحة الثقيلة من ثالث حماور ) تل أبيض, صرين , جرابس( وتنفذ عمليات تطهري 
عرقي وتهجري حبق الكورد يف الريف الغربي لتل أبيض

وحدات محاية الشعب YPG  و محاية املرأة YPJ تقومان بواجب الدفاع عن كوباني ومتنعان تقدم داعش
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آزادي – الحرية / خاص
العالقات  هيئة  رئيس  كدو  صالح  قدم 
الخارجية في مقاطعة الجزيرة تقريرًا أو 
تقييمًا ملخصًا أمام المجلس التشريعي 
المؤقت في المقاطعة بتاريخ 31 آذار 
الهيئة  من  وفد  زيارة  عن   2014
للنرويج والعراق وشمال كردستان خالل 

الشهرين المنصرمين.
السيد  تقييم  في  ورد  ما  أبرز  وهذا 

صالح كدو : 

الزيارة  إىل النرويج
الدعوة كانت باسم األحزاب وليسj باسم 
اإلدارة الذاتية  ألن الدعوات جاءت قبل 
الوفد  ضم  وقد  الذاتية,  اإلدارة  إعالن 
اإلدارة  في  المشاركة  األحزاب  ممثلي 
المجلس  أحزاب  عن  وممثلين  الذاتية 
من  الدعوة  وجاءت  الكوردي,  الوطني 
في  والتقدم  الديمقراطية  معهد  قبل 
في  كبير  اهتمام  لها  التي  بريطانيا 
وخصوصًا  األوسط  الشرق  شؤون 

القضية الكوردية.
عقد االجتماع في أوسلو تحت عنوان 
) وحدة الخطاب أو الموقف الكوردي(

الخارجية  وزارة  قبل  من  تنظيمها  وتم 
المذكور  المعهد  دارة  واإ النرويجية 

سابقا, وقد استغرقت لمدة ثالثة أيام.
العالقات  لهيئة  كرئيس  نفسي  قدمت 
الحزب  كسكرتير  وليس  الخارجية 
الفالني وتركزت المداخالت على اإلدارة 
المساندة والدعم.  الذاتية وطلبنا منهم 
قبل  من  حقيقيًا  تعاطفًا  لمست  وقد 

األوروبيين.
الرئيس  وفدنا  طاقم  بين  من  وكان 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشترك 
السيد صالح مسلم والرئيسة المشتركة 
السيدة  كردستان  غرب  شعب  لمجلس 
لحضورهما  كان  اللذين  محمد  سينم 
اإلدارة  عن  كممثلين  لنا  وسندًا  دعمًا 
االنكليزية  يتحدثان  فكليهما   , الذاتية 

بطالقة.
الكوردي  الوطني  المجلس  في  رفاقنا 
بين  هولير  اتفاقية  على  ركزوا 
المجلسين الكورديين, بينما نحن ركزنا 
على اإلدارة الذاتية وأوضحنا لهم بأنها 
إدارة تشاركية تمثل المكونات الرئيسية 
في مقاطعة الجزيرة, وبأن اإلدارة تسعى 

واألخوية  التاريخية  العالقات  لتعزيز 
بين هذه المكونات, وكان لهذا الموقف 
صدًى إيجابيًا واضحًا لدى األوروبيين.

قبل  من  واستجابة  تجاوب  هناك 
كامل  استعداد  ولديهم  األوروبيين 
خالل  ومن  الذاتية,  اإلدارة  لمناقشة 
المستقبلي يمكننا أن نتوصل  التواصل 
إلى خطوات أكثر إيجابية وفعالية على 
األرض وسيعقد اجتماع آخر ربما في 
ناحية  من  أوسع  القادم وسيكون  أيار 
نتائج  إلى  فيها  نتوصل  وقد  النقاشات 

حاسمة.
وهناك  أوروبا,  إلى  اخرى  زيارة  لدينا 
روسيا  قبل  من  لنا  موجهة   دعوة 
وسنبذل  زياراتنا  سنواصل   , لزيارتها 
جهودًا من أجل الحصول على أكبر قدر 

ممكن من الدعم واالعتراف.

موقف أوروبا من االئتالف
أساس  على  تسير  العصر  سياسة 
المصالح, وبعض الدول األوروبية لها 
مصالح في هذه المنطقة ولهذا تتعاطف 
مع االئتالف وغيرها , وهذا اليعني أن 
غيرها  مع  عالقات  الدول  لهذه  يكون 

من األطر والهيئات األخرى.
في حال تواصلنا مع هذه الدول يمكن 
فاإلدارة  أيضًا,  الذاتية  اإلدارة  تؤيد  أن 
برلمان  من  أكثر  في  نوقشت  الذاتية 
األلمان  البرلمانيين  عشرات  أوروبي, 
دعم  األلمانية  الحكومة  من  طلبوا 
نوقشت  كما  الذاتية,  اإلدارة  ومساندة 

في البرلمان السويدي واإلسباني.
لكسب  رفاقنا  قبل  من  نشاطات  وهناك 
الذاتية, وهذا  المزيد من الدعم لإلدارة 
األوروبيين  مصالح  مع  اليتناقض 

ومواقفهم إزاء المعارضة السورية. 

الزيارة إىل بغداد
الخارجية  العالقات  لوفد  رئيسًا  كنت 
وكان معي ثالثة من الرفاق في الهيئة, 
العراقية  الحكومة  قبل  من  استقبلنا 
العراقيين,  المسؤولين  بكبار  والتقينا 
كانت المناقشات مكرسة لفتح معبر تل 
كوجر وقد لمسنا تجاوبًا ال بأس به من 

قبل الحكومة العراقية.
الحكومة  مع  تحدثنا  أننا  العلم  مع 
العراقية باسم اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

في مقاطعة الجزيرة.

زيارتنا األخرية للنرويج كانت إجيابية 

صاحل كدو رئيس هيئة العالقات اخلارجية يف مقاطعة اجلزيرة: 
سيعقد اجتماع آخر مع األوروبيني  يف أيار القادم وسيكون 

أوسع من ناحية النقاشات وهناك دعوة روسية لزيارتها

أعتقد أن المعبر يعمل ويتم استقبال بعض 
اإلنسانية.  بالحاالت  المرتبطة  المساعدات 
إلى  فيحتاج  كامل  بشكل  المعبر  فتح  أما 
نتمنى  إنجازها,  يستدعي  قانونية  أصول 
ان يتم فتح المعبر بشكل كامل خالل الفترة 

القادمة.

موقف حكومة جنوب كردستان من اإلدارة 
الذاتية

ليست هناك من حكومة في جنوب كردستان, 
فعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر 
البرلمانية  االنتخابات  إجراء  على  ونصف 
التزال األحزاب هناك يناقشون تشكيل حكومة 

هناك.

وقد  الجديدة,  الحكومة  تشكيل  ننتظر  نحن 
طلبنا من البرلمان واألحزاب الكبيرة هناك أن 

يعترفوا بهذه اإلدارة وبشكل صريح.
أي  هناك  ليست  سيمالكا,  لمعبر  بالنسبة 

آفاق فريبة لفتح هذا المعبر.

الزيارة إىل مشال كردستان 
بدعوة  جاءت  كردستان  شمال  إلى  زيارتنا 
من حزب السالم والديمقراطية للمشاركة في 

احتفاالت عيد نوروز في مدينة آمد 
نحيي فوز حزب السالم والديمقراطية ونبارك 
نجاح أحمد ترك في االنتخابات في محافظة 
ماردين التي تعتبر منطقة استراتيجية ومهم 
بالنسبة لنا ألن حدود ماردين تمتد لمسافة 

200 كم من سري كانيه حتى ديريك.

صحيفة آزادي - احلرية تنشر قائمة حمدثة ألعضاء اجمللس التشريعي املؤقت يف مقاطعة اجلزيرة

الرئاسة المشتركة للمجلس:
حكم خلو – نظيرة كورية

ديوان المجلس:
عبد الكريم سكو – بروين محمد أمين

أعضاء المجلس:
1-  إبراهيم بركات

إبراهيم عيسى ولي  -2
إبراهيم قس إبراهيم  -3

أحمد األسود  -4
آلدار خليل  -5
إلهام أحمد  -6

آالء نايف سلمو  -7
برصوم برصوم  -8

بسام دباغ  -9
جوان محمد  -10

جورجيس ميرزا  -11
حسن ظاظا  -12

حسين أحمد العلي  -13
خديجة إبراهيم  -14
خنساء أحمد  -15

دلبرين فرحان محمد  -16
دلشاد مراد  -17

روناهي ارين )ابراهيم(  -18
روال حليم  -19

رياض شمعون  -20
ريوار عمر  -21

ريزكار قاسم  -22
زيور شيخو  -23

سيروك أوهانيس  -24
سعدية عبد اهلل  -25

سعيد عيسى  -26
سفر عنتر  -27

سهام داوود  -28
سليمان سليمان  -29
سليمان عيدان  -30

سمير كبرو جورج  -31
سعاد ملكي ملكو  -32

شادي شمعون  -33
شبال عبد منال  -34

شهاب برجس سليمان  -35
طالل ملحم  -36

طه خليل  -37
عامر هلوش  -38

عبد القادر عبد العزيز  -39
عبد الكريم عمر  -40

عبد األحد عبد األحد  -41
عبد السالم أحمد  -42

عامر عيدان  -43
عادل أحمد أسعد  -44

عباس أبو سليمان  -45
عباس عبد الرحمن حسين  -46

عبد الحليم أحمد  -47
عبد الباري موسى  -48

علي الكعود  -49
عماد بيزاري  -50

فصال عيد الحسين  -51
فرهاد تيلو  -52

فهد حنا موسى  -53
فيصل عبد الرحمن  -54

قرياقس قرياقس  -55
كانيوار شيخو علو  -56

لقمان عبداهلل  -57
ملحم سنجو  -58
محمد أحمي  -59
محمد موسى  -60
محمد شيخي  -61
مروان حسن  -62

محمد صالح عطية  -63
محمود صفو  -64
محمد بنيان  -65

محمد عباس  -66

محمد رشاد المناور  -67
محمد سليم عزام  -68

مجد الظاهر  -69
مسعود حامد  -70

ميديا محمد سعيد  -71
ناصر حسن الناصر  -72
نرجس عبد المناف  -73

نورا حنا  -74
نظام شمس الدين  -75
هاشم حجي خلف  -76

هبون فرزت  -77
الخارج وهم:  قيد 3 أعضاء لوجودهم في  تم ترقين 

احمد حاج منصور - رندا قسيس- برزان عيسو
عدد ا األعضاء = 77 عضو

ورئاسة  الديوان  اعضاء  لألعضاء)مع  الكامل  العدد 
المجلس( = 81

العدد المفترض ألعضاء المجلس= 101 عضو

آزادي- الحرية/ خاص 
الجزيرة  مقاطعة  في  المؤقت  التشريعي  المجلس  ناقش 
خالل يومي 15-16 آذار 2014 خطة عمل) برنامج( 
خالل  الجزيرة  مقاطعة  في  التنفيذي  المجلس  هيئات 
من  عدة  ومالحظات  مداخالت  وبعد  المؤقتة,  المرحلة 
على  باإلجماع  المصادقة  تمت  المجلس  أعضاء  قبل 
يرأسها  التي   ) الحكومة   ( التنفيذي  المجلس  برنامج 

السيد أكرم حسو.
صحيفة آزادي – الحرية تنشر ابرز ما وردت في خطة 

عمل هيئات المجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة وهي:
األصدقاء  كافة  مع  التواصل  الخارجية:  العالقات  هيئة 
الدعم  لتقديم  واألحزاب  واألطراف  والهيئات  الدول  من 
لكسر الحصار االقتصادي المفروض على مناطق االدارة 
ليس  الذاتية  االدارة  مشروع  أن  على  والتأكيد  الذاتية  
مشروعًا تقسيميًا بل هو نموذج مصغر عن شكل اإلدارة 

الالمركزية السياسية في سوريا المستقبل.
حماية  وحدات  تنظيم  الذاتية:  والحماية  الدفاع  هيئة 
عداد البرامج التدريبية  الشعب وتأمين كافة مستلزماته واإ
الدائم  االستعداد  خالل  من  المقاطعة  حدود  وتأمين 

لمواجهة أي طارئ أو اعتداء.
واألمان  األمن  استتاب  على  العمل  الداخلية:  هيئة 
مستلزمات  كافة  وتأمين  المقاطعة  وبلدات  مدن  داخل 
عداد البرامج التدريبية وبناء جسور الثقة  األساييش واإ
والتأكيد  األساييش  وعناصر  المواطنين  بين  واالحترام 

على التنسيق مع هيئة العدل وبقية الهيئات.
هيئة العدل: اعداد هيكلية لكافة المحاكم في المقاطعة 

والخبرة  األهلية  حسب  فيها  والقضاة  العاملين  وتوزيع 
وزيارة  عملها  على  لالطالع  القائمة  المحاكم  وزيارة 

السجون ودور التوقيف.
من  المحلي  السوق  احتياجات  تأمين  الطاقة:  هيئة 
المحروقات والكهرباء حسب االمكانيات المتوفرة وتزويد 
التشغيل والصيانة ودراسة  الطاقة بمستلزمات  قطاعات 
تشغيل  على  والعمل  كهربائية  مولدات  توفير  امكانية 

المولدات الكهربائية المعطلة.
و  الضرورية  الرئيسية  المواد  تأمين  التموين:  هيئة 
السعر  ناحيتي  من  المقاطعة  أسواق  على  االشراف 
الهدر  ومنع  الكلفة  وتخفيض  والصالحية  والجودة 

واالسراف.
الصحة  شؤون  جميع  على  االشراف  الصحة:  هيئة 
اآلمن  الدواء  وتوفير  بينها  والتنسيق  ومؤسساتها 
ومراقبة األدوية المصنعة محليًا والمستوردة وتأمين ما 
ومكافحتها  والسارية  البيئية  األمراض  من  للوقاية  يلزم 
للمؤسسات  تراخيص  ومنح  التمريض  مهنة  وتطوير 
والمنشآت الصحية ولذوي المهن الطبية والصحية وفق 

معايير معتمدة.
هيئة  قانون  استكمال  والبلديات:  المحلية  اإلدارة  هيئة 
االنتخابي  النظام  ووضع  والبلديات  المحلية  اإلدارة 
حسب  بلدية  مجالس  واستحداث  البلديات  لمجالس 
الداخل  في  الموجودة  البلديات  مع  والتواصل  الضرورة 
احيائهم  على  الحفاظ  إلى  المواطنين  وارشاد  والخارج 
الطرقات  من  أمكن  ما  إلصالح  خطط  ووضع  ومدنهم 

ضمن المدن.

هيئة الزراعة والري: تأمين األسمدة والمبيدات الحشرية 
وتنظيم  الحالي  الموسم  في  للمزارعين  المازوت  ومادة 
تخزينها  على  واالشراف  الحبوب  محاصيل  تسويق 
عمليات  ومنع  االرتوازية  اآلبار  حفر  تراخيص  وتنظيم 

الحفر العشوائي.
ترخيص  أجل  من  تعاميم  إصدار  االتصاالت:  هيئة 
شبكة  إنشاء  حول  دراسة  جراء  واإ الفضائي  االنترنيت 
لخدمة االنترنيت الفضائي يستفيد من المواطنين وتقديم 
الكترونيًا  الحدودية  والنقاط  المعابر  أمن  حول  دراسة 
في  الخليوية  للشبكات  بديلة  مصادر  إيجاد  ومحاولة 

المقاطعة التي تتعرض لالنقطاع الدائم.
الجائر  الصيد  إيقاف  واآلثار:  والبيئة  السياحة  هيئة 
لألشجار  الجائر  والقطع  السمكية  والثروة  للطيور 
واالهتمام بالحدائق والتنسيق مع باقي الهيئات إليقاف 
وحمايتها  األثرية  المواقع  وتوثيق  وأرشفة  البيئة  تلوث 

والتنقيب في المناطق األثرية حسب أهميتها
العامة  الطرق  حالة  تحسين  والمواصالت:  النقل  هيئة 
حداث مراكز انطالق في المدن والبلدات التي ال تتواجد  واإ
حداث مكاتب نقل في المعابر الحدودية واستكمال  فيها واإ

وضع الشاخصات المرورية.
عداد مشروع خاص  هيئة المالية: انشاء نظام مالي واإ
عداد دراسات للموازنة العامة  بمؤسسة الجمارك العامة واإ

وشركات التأمين والصرافة والمصارف.
الالزمة  التراخيص  إصدار  والتجارة:  االقتصاد  هيئة 
على  واالشراف  والصناعية  التجارية  الغرف  إلنشاء 
وتشجيع  والتصدير  االستيراد  وتنظيم  الخارجية  التجارة 

مع  التجارية  العالقات  وتنمية  الصغار  المستثمرين 
الخارج.

المناهج  على  التعديالت  إدخال  والتعليم:  التربية  هيئة 
الكردية  اللغتين  دخال  واإ بعضها  وتغيير  الدراسية 
مرحلة  مناهج  ضمن  العربية  جانب  إلى  والسريانية 
التعليم األساسي وتنظيم العالقات مع اتحادات المعلمين 

واتحادات الطلبة ودراسة وضع المدرسين المفصولين.
هيئة الشباب والرياضة: التواصل مع الحركات الشبابية 
ومهرجانات  شبابية  حمالت  قامة  واإ الرياضية  والمراكز 
ومنح  شبابية  مراكز  وتجهيز  الشبابي  باإلبداع  خاصة 
نشاء دوريات  واإ الشبابية والرياضية  للمراكز  التراخيص 

رياضية وترميم المنشآت الرياضية.
والمسارح  الثقافية  المراكز  انشاء  الثقافة:  هيئة 
والمتاحف وتعزيز االهتمام باللغات الموجودة والتواصل 
والخارج  الداخل  في  والفنية  الثقافية  المؤسسات  مع 
قامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الثقافية وتعميم  واإ
المعرفة الثقافية و التعريف بالحضارة الديمقراطية ونشر 

رسالتها.
والمراكز  المدارس  تسمية  الشهداء:  عوائل  هيئة 
والساحات والطرق بأسماء الشهداء ونقل رفات الشهداء 
لعوائل  الصحي  الضمان  وتأمين  الشهداء  مقابر  إلى 
الشهداء  ألبناء  الدراسية  المستلزمات  وتوفير  الشهداء 
والبحث عن مصير المجهولين من الشهداء والعمل على 

دفع رواتب لعوائل الشهداء.
انشاء  على  العمل  والعمل:  االجتماعية  الشؤون  هيئة 
المحتاجة  العوائل  لعم  بالمعونات  خاص  صندوق 

اجمللس التشريعي يف مقاطعة اجلزيرة تصادق على برنامج 
حكومة أكرم حسو خالل املرحلة املؤقتة

والمتضررة في ظل استمرار الحصار والمساهمة في تنظيم 
سوق العمل والعمل على خلق فرص عمل للفئات األكثر 

تضررًا في المجتمع.
هيئة المرأة: التواصل مع المنظمات النسائية في الداخل 
دور  وفتح  المرأة  إحصائيات حول وضع  جراء  واإ والخارج 

خاصة للنساء.
قامة  واإ والسجون  المحاكم  زيارة  االنسان:  حقوق  هيئة 
محاضرات  قامة  واإ والطفل  المرأة  حقوق  عن  محاضرات 
تثقيفية لعناصر األساييش وتفعيل العالقات مع المنظمات 

المهتمة بحقوق االنسان في الداخل والخارج.
هيئة الشؤون الدينية: التواصل مع جميع مكونات المجتمع 
وتشكيل لجان دينية في كل مدينة والتوعية الدائمة والسعي 

لبيان دور األديان في بناء الفرد الصالح األخالقي.
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 يف مقاطعة اجلزيرة
ً
منظمة سوز تتمدد تنظيميا

آزادي - الحرية
تمكنت المنظمة الوطنية للشباب الكورد )سوز( 
خالل الفترة مابين كانون الثاني - آذار 2014  
مناطق  في  لها  فروع  نشاء  واإ تنظيمه  مد  من 
من  الرغم  على  وذلك  الجزيرة  مقاطعة  ومدن 
انتقادات من أشخاص محسوبون على الحزب 
الديمقراطي الكردستاني - العراقي لها بضعف 
بعيد  أثير  الذي  اللغط  بعد  وخاصة  مواقفها 
بداية  في  قامشلو  مدينة  في  تظاهرة  تنظيمها 

شهر كانون الثاني 2014.
ففي 4 كانون الثاني المنصرم أعلنت سوز عن 

تأسيس فرعها في درباسية.
منتدى  أعلنت  نفسه  الشهر  من   21 وفي 

في  نفسها  دمج  الكردية   للثقافة  روماف 
المنظمة مؤكدة بأنهما سيعمالن معًا في خدمة 

الثقافة الكردية.
وفي 23 شباط أعلنت تنسيقية ماف في مدينة 
وأكدت  سوز,  منظمة  إلى  إنضمامها  ديريك 
انها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحمل آمال 

الشباب الثائر والشعب الكردي.
وفي 7 آذار أعلنت سوز عن تأسيس فرعها 
في ديريك وقد شارك في حفل التأسيس القيادي 

المؤسس للمنظمة منذر أوسكان.
بثالث  لسوز  ديريك  فرع  تأسس  بيان  قرأ  وقد 
محمد  ونالين  زعيم  شفان  قبل  من  لغات 

ومعصوم شمدين.

كونفدرسيون الطلبة الكرد  يفتتح 
مكتبة ) الشهيد هوكر ( للمطالعة يف احلسكة

هاوار لألنباء
في  الوطنيين  الكرد  الطلبة  كونفدراسيون  افتتح   
مدينة الحسكة بتاريخ 10 آذار المنصرم  مكتبة 
»الشهيد  باسم  الكتب  مئات  ضمت  للمطالعة 
هوكر« في مركزه الكائن في حي المفتي بحضور 

العشرات من الطلبة وأهالي المدينة.
المكتبة  الفتتاح  مراسم  المناسبة  بهذه  ونظمت 

عضو  بعدها  ألقى  صمت  دقيقة  بالوقوف  بدأت 
منسقية الكونفدراسيون شاهين جودي كلمة أشاد 
فيها بدور المناضل هوكر كوباني عضو منسقية 
كونفدراسيون الطلبة الكرد الوطنيين في تأسيس 
الكونفدرسيون الذي فقد حياته في الـ 6 من شهر 
المجموعات  أسر  في  وقوعه  بعد   2013 آب 
المرتزقة التابعة لداعش في قرية كرهوك التابعة 

لكركي لكي.
وأشار جودي تسمية المكتبة باسم الشهيد هوكر 
من  له  كان  لما  لها  والوفاء  ذكراه  لتخليد  هو 
دور في تأسيس الكونفدراسيون ونوه جودي أن 
المكتبة ستكون ملجَأ لجميع الطلبة من أجل أن 

يطوروا فيها ذاتهم.

تحقيق: دلشاد مراد
لعب الشباب بدور كبير وفعال في الثورة التي تشهدها 
تموز  في  انطالقتها  بداية  منذ  آفا  روج  مقاطعات 
2011 وحتى اآلن, وهذه الثورة أنتجت اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية في المقاطعات الثالث / الجزيرة – كوباني 
من  البدايًة  في  اإلدارة  هذه  أعلنت  قد  و  عفرين/   –
 .2014 الثاني  كانون   21 بتاريخ  الجزيرة  مقاطعة 
وتتألف هيكلتها اإلدارية العليا من المجلس التشريعي 
والمجلس  الدولي,  العرف  البرلمان في  بمثابة  – وهي 
منصب  إلى  إضافة  الحكومة  بمثابة  وهي   – التنفيذي 
حاكم المقاطعة. وقد أصبح لكل مقاطعة من المقاطعات 

الثالث مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي خاص بها.
ساهمت معظم الحركات الشبابية الناشطة في الجزيرة 
في بناء هيكلية اإلدارة الذاتية الديمقراطية – في المرحلة 
المؤقتة أو االنتقالية التي يمر بها مقاطعات روج آفا - 
وأصبح لكل منها ممثل في المجلس التشريعي المؤقت 
إضافة إلى دخول شباب مستقلون ضمن قبة المجلس, 
في  الشباب  بشؤون  خاصة  هيئة  تخصيص  تم  وقد 

المجلس التنفيذي سميت بهيئة الشباب والرياضة.
المجلس  في  الشبابية  الحركات  ممثلو  طالب  وقد 
 ( المجلس  ضمن  شبابية  كوتا  بتخصيص  التشريعي 
المنافسة  يتم  المجلس  في  محددة  مقاعد  تخصيص 
عليها من قبل القوائم الشبابية ومن مختلف المكونات 
العامة للمقاطعة ( اال ان مطلبهم هذا  في االنتخابات 
جوبه بالرفض من قبل األطراف السياسية في المجلس 
الشبابية  الكتلة  ممثلو  يزال  ال  ذلك  ومع  التشريعي, 
المطلب  هذا  على  يصرون  المجلس  في  الموجودة 

ويثيرونها في جميع جلسات المجلس التشريعي .
للحديث أكثر عن هذا الموضوع أجرت صحيفة روناهي 
التشريعي  المجلس  عقدها  التي  الجلسة  هامش  على 
مدينة  في  الجاري  الشهر  من   19 بتاريخ  المؤقت 
إلحدى  ممثل  مع  أحدهما  منفصلين  لقاءين  عامودا  
مع  وكذلك  التشريعي  المجلس  في  الشبابية  الحركات 
عضو شبابي مستقل ألخذ آرائهم حول دور ومساهمة 

الشباب في بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية. 
المجلس  الكرد في  الشباب  اتحاد  دلوفان سلو- ممثل 
التشريعي المؤقت-  ووكيل)نائب( رئيس هيئة الشباب 

والرياضة في المجلس التنفيذي
مقترح  على  بناء  التشريعي  المجلس  إلى  انضممنا 
إلى  الشبابية  الفئات  بانضمام  التشريعي  المجلس  من 
إلى  بطلبنا  قدمنا  المبدأ  هذا  من  وانطالقًا  المجلس, 

المجلس التشريعي وتمت الموافقة عليه.
نبين  أن  االمكان  قدر  حاولنا  التشريعي  المجلس  وفي 
الذاتية  الفعال للشباب في المجتمع وفي اإلدارة  الدور 
الديمقراطية, وأن الشباب هم العماد األساسي في بناء 
ضمن  بأعمالنا  قمنا  المنظور  هذا  ومن  المجتمعات, 

المجلس.
كنا  االجتماعي,  العقد  ميثاق  في  لألكثر  نطمح  كنا 
نطمح بتحديد نسبة الشباب في القوائم االنتخابية ولكن 
األطراف السياسية ركزوا على تمثيل الشباب ولم يحددوا 
مطالبة  كانت  حين  في  االجتماعي,  العقد  في  النسبة 
النسبة  تحديد  يتم  أن  المجلس  الشبابية ضمن  الكتلة 

وأن ال يكون هناك أي ضبابية حول هذا األمر.
هناك مادة خاصة بتمثيل الشباب في الحياة السياسية 
يعتبر  الديمقراطية وهذا  الذاتية  اإلدارة  واإلدارية ضمن 
انجاز ومكسب للشباب, لذا فأنه على الشباب من كافة 
هذه  من  يستفيدوا  أن  السياسية  واألطراف  المكونات 
المادة ويلعبوا دورهم األساسي والفعال في بناء مجتمع 

نجاح اإلدارة الذاتية. واعي واإ
هيئات  ضمن  والرياضة  الشباب  هيئة  تشكيل  تم 
شؤون  بمتابعة  خاصة  هيئة  وهي  التنفيذي  المجلس 
الشباب والرياضيين ضمن مقاطعة الجزيرة, وأعتقد أنها 
هيئة هامة وحساسة جدًا لتنظيم وتأطير قدرات الشباب 
براز دورهم بشكل أكبر, وهيكليتها مكون من مستشار  واإ
مستشار  أن  حتى  الشباب  فئة  من  والثالثة  ووكيلين 
هيئة الشباب والرياضة هو في العشرينيات من العمر 
وكذلك وكالئه, اعتقد أن هذا انجاز بحد ذاته للشباب, 
طبعًا هناك عدد البأس به من وكالء الهيئات هم من 
للشباب  الحيوي  الدور  يعكس  ما  وهذا  الشباب  فئة 
والقائمين  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  هيئات  دراك  واإ
الغير  طاقاتهم  من  واالستفادة  الشباب  ألهمية  عليها 

المحدودة ولمحاولة إخراج الطاقات الكامنة للشباب.
طبعًا عدد الشباب الموجودين ضمن المجلس التشريعي 
البأس به – ما يقارب 15 شابًا من المكونات الثالثة 
– ونحن نسعى لتشكيل كتلة شبابية مع العلم أن هناك 
تنسيق بين الشباب ضمن المجلس إلبراز دور وفعالية 
وإلعطائه  التنسيق  هذا  لزيادة  نسعى  اآلن  الشباب, 
زخمًا أكبرًا بحيث يكون هناك تنسيق أكبر لتشكيل كتلة 
شبابية ضمن المجلس التشريعي ليكونوا صورة حقيقية 
المجلس  ضمن  الشبابية  والفئات  الشبابي  للمجتمع 
التشريعي للمطالبة بحقوق الشباب وبدور حيوي أكبر 
للشباب في كافة األعمال والنشاطات والمحافل والهيئات 

الرسمية في مقاطعة الجزيرة.
بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس التشريعي كانت هناك 
القوائم  في  الشباب  تمثيل  نسبة  حول  خالفية  نقطة 
نسبة  تحديد  يتم  بأن  طالبنا  الشباب  فنحن  االنتخابية 
مخصصة   -%  30 أو   20 أو   10 )كوتا(–  محددة 
بالتصويت  ولكن  االنتخابية,  القوائم  في  للشباب 
والنقاشات لم نتمكن من تحقيق مطلبنا هذا ولم توافق 
لجنة 19 المكلفة بإعداد ميثاق العقد االجتماعي على 
هذا المطلب أيضًا, ولكن تم التركيز بشكل مكتوب على 
التمثيل الجيد لفئة الشباب ضمن القوائم االنتخابية وهذا 

مرتبط بكتل والقوائم االنتخابية.
تحدد  لم  اآلن  لحتى  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مالية 
التنفيذي,  بالمجلس  مرتبط  فالتمويل  رسمي  بشكل 
اعتمادها  والرياضة  الشباب  هيئة  ستأخذ  وبالتأكيد 
المالي من المجلس التنفيذي ولكن لحتى اآلن لم تعتمد 
االعتمادات المالية للهيئات. مع العلم أن هيئة الشباب 
أو  الشبابية  القوائم  بتمويل  لها  عالقة  ال  والرياضة 
الشباب المرشحين لالنتخابات, اذ ال يجوز للحكومة أن 

تدعم قائمة ضد أخرى.
الشباب  المرشحون  سيالقها  التي  الصعوبات  ندرك 
والرياضة  الشباب  هيئة  في  نحن  ولكننا  لالنتخابات 
سنحاول قدر اإلمكان زرع ثقافة ضمن المجتمع إلعطاء 

دور فعال للشباب.
في  مستقل  عضو   -  ) سنة   36 بيزاري)  عماد  د. 

المجلس التشريعي المؤقت 
نالحظ ان المجلس التشريعي يضم نسبة ال بأس بها 
من الشباب مقارنة مع المجالس التشريعية في المنطقة 
وفي العالم, وهذه نقطة إيجابية تسجل لصالح المجلس 
التشريعي المؤقت, كما أنها دليل على اهتمام الحركات 
الجزيرة  مقاطعة  في  الموجودة  واالجتماعية  السياسية 

لدور الشباب في اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
في  جدًا  نشطة  شبابية  حركات  هناك  أن  نالحظ  كما 
مقاطعة الجزيرة بشكل عام وهي تقود عملية البناء قبل 
غيرها من الناحية الثقافية واالجتماعية والخدمية, حيث 
بالنزول  يقومون  الشباب  من  الكثير  أن  مثاًل  نالحظ  
البيئة وغيرها من  إلى الشارع ويقومون بالحفاظ على 
جميع  إلى  بالنفع  يعود  ما  وهذا  االجتماعية  الخدمات 

المواطنين... 
جهود البأس بها يبديها ممثلو الكتلة الشبابية داخل قبة 
البرلمان – المجلس التشريعي- إلعطاء صورة إيجابية 
للمجتمع الشبابي في مقاطعة الجزيرة, ولكن هذا اليعني 
هناك  اليزال  إذ   , الشبيبة  مطالب  كل  حققوا  قد  أنهم 
ممثلو  جميع  رؤى  توحيد  وهو  هام  شبابي  استحقاق 
كتلة  إطار  في  الشباب  والمستقلون  الشبابية  الحركات 
الكوتا  قضية  أن  بالتأكيد  ألنه   ... موحدة  برلمانية 

الشبابية في اإلدارة الذاتية الديمقراطية ستكون العنوان 
القادم للحراك والنضال الشبابي في مقاطعة الجزيرة.

معلومات عامة :
التنظيمات والحركات الشبابية المنضمة لإلدارة  أسماء 

الذاتية الديمقراطية:
- كونفدراسيون الطلبة الكرد الوطنيين

-  حركة الشبيبة الثورية
-  حركة المرأة الشابة الثورية

-  اتحاد الشباب الكرد
-  منظمة شؤون الطلبة

-  اتحاد الشباب السرياني
-  منظمة الشابات الثوريات

إضافة لعدد من الشباب المستقلون.
المواد المتعلقة بالشباب في ميثاق العقد االجتماعي:

المادة السابعة عشرة: يضمن ميثاق العقد االجتماعي 
المشاركة الفعالة للشبيبة في الحياة السياسية واإلدارية 

ويضمن ذلك في جميع القوانين.
المجلس  أعضاء  عدد  واألربعون:  التاسعة  المادة 
من  ألف  عشر  خمسة  لكل  بنسبة  يكون  التشريعي 
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 التمييز اإليجابي للمكون السرياني بالتمثيل، كما 

يراعي تمثيل فئة الشبيبة في قوائم الترشيح.
المواد المتعلقة بالترشيح في النظام االنتخابي للمجلس 

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

ما يلي:
1 – ان ال يقل عمره عن /22/ اثنان وعشرون عام 

عند الترشح.  
محكوم  وغير  والسلوك  السيرة  حسن  يكون  أن   –  2

بجرم شائن. 
3 – أن يجيد القراءة والكتابة. 

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

هيئة الشباب والرياضة في مقاطعة الجزيرة:
سنة  طالب  سنة,   27( عيسى  محمد  الهيئة:  رئيس 

سادسة - طب بشري, مستقل( 
وكالء رئيس الهيئة : دلوفان سلو) 30 سنة, عضو 

اتحاد الشباب الكرد(- همرين علي

الذي   118 العدد  في  روناهي  صحيفة  في  نشر  التحقيق  هذا   *
صدر بتاريخ 24 شباط 2014 وقد تم إضافة بند معلومات عامة 

عليها هنا... 

دور الشباب يف اإلدارة الذاتية الدميقراطية يف مقاطعة اجلزيرة

الكوتا الشبابية يف اجمللس التشريعي املؤقت... هل هو مطلب حمق للشبيبة

تربه سبيه – هاوار لألنباء 
مقاطعة  في  الطلبة  شؤون  منظمة  عقدت 
مركز  في  سنوي  النصف  اجتماعه  الجزيرة 
الثقافة والفن بتربه سبيه وذلك بحضور محمد 
وحسين  والرياضية  الشباب  وزير  فاطمي 
شاويش نائب وزير التربية والتعليم والعشرات 
بمقاطعة  المدن  الطلبة من جميع  من ممثلي 
وعرب  كرد  من  مكوناته  كافة  ومن  الجزيرة 

وسريان.
نائب  شاويش  حسين  االجتماع  في  وتحدث  
عن  الجزيرة  بمقاطعة  والتعليم  التربية  وزير 
دور النظام التربوي في بناء المجتمع والرقي 
بثقافته، وتطرق شاويش في حديثه إلى النظم 
دول  أنظمة  قبل  من  اعتمدت  التي  التربوية 
اللغة  تعليم  في  والمتمثلة  األوسط   الشرق 
الواحدة والثقافة الواحدة والهوية الواحدة والدين 
الواحد. وأشار شاويش أن تلك النظم التربوية 
أدت إلى تصفية المجتمع وتحويله إلى قطيع 
ال حول له وال قوة  قائاًل أن »الهدف األساسي 
عصور  منذ  عليه  المعتمد  الدولة  لمؤسسة 
إلى  المجتمع  تحويل  على  يعتمد  السومريون 
فاطمي  محمد  ألقى   وبدوره  ومحكوم«  حاكم 
وزير الشباب والرياضة كلمة قال فهيا »نحن 
كبيرًا  اهتمامًا  الشباب والرياضة نعطي  كهيئة 

للطلبة كون لمنظمة شؤون الطلبة ارتباط مع 
الفاعلة  القوة  هي  الشبيبة  وباعتبار  الشباب 
وأشار  الديمقراطي«.  المجتمع  وبناء  للفكر 
فاطمي بأنهم سيعملون ما بوسعهم لتستطيع 
من  عملها  ممارسة  الطلبة  شؤون  منظمة 
مع  التنسيق  إلى  باإلضافة  التعليمية  الناحية 

منظمة شؤون الطلبة.
إلدارة  أعضاء   3 االجتماع  خالل  وانتخب 
الديوان وبعد ذلك تم قراءة تقرير الستة أشهر 
في  التنظيمي  الوضع  خاللها  وقيم  الماضية 
تمت  كما  الجزيرة  بمقاطعة  المدن  مدارس 
تمت  وبالتصويت  الداخلي  النظام  مناقشة 
في  جاءت  التي  البنود  جميع  على  الموافقة 

النظام الداخلي.
عضو  من11  مؤلف  مجلس  تشكيل  تم  كما 

للمنظمة في مقاطعة الجزيرة
وفي النهاية تم التوصل إلى عدة قرارات ومنها 

:
- إصدار مجلة  للطلبة في روج آفا.

- محاولة إصالح المدارس وترميمها وتأمين 
المتطلبات الالزمة لها.

-  تكريم الطالب النجاحين وتشجيع الراسبين 
في مدارس الثانوية واإلعدادية  في روج آفا.

- تخصيص غرفة لشؤون الطلبة ونشاطاتها 

المختلفة في كل مدرسة .
للطلبة حسب  الالزمة  االحتياجات  تأمين    -

اإلمكانية.
والقيم  األخالق  عن  دروس  -إعطاء 
هذه  حول  محاضرات  وتنظيم  االجتماعية 

المواضيع في المدارس.
- حماية مكتسبات ثورة 19تموز في روج آفا 

ومن بينها المدارس.
مدينة  في  للطلبة  لشؤون  مركز  يفتح    -

قامشلو.
روج  في  واألديان  قوميات  لكل  يمكن    -
الثانوية  مدارس  في  ودينها  لغتها  تعليم  آفا 

واإلعدادية .
والسريانية  الكردية  للغة  كتب  تأمين   -

لتدريسها في المدارس الثانوية واإلعدادية.
التربية  وزارتي  مع  تواصل  على  البقاء    -
المؤسسات  وكل  والرياضة  والشباب  والتعليم 

التابعة لها .
النوروز  عيد  آذار   21 يوم  اعتبار    -
و1نيسان عيد االكيدو عطلة رسمية في غرب 

كردستان.
- اعتبار يوم 13 تشرين الثاني حريق سينما 
غرب  في  للطالب  يوما  سنة  كل  من  عامودا 

كردستان. 

منظمة شؤون الطلبة يف مقاطعة اجلزيرة يعقد 
اجتماعه النصف السنوي
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هاوار
 بحضور مئات العضوات من حزب االتحاد الديمقراطي PYD في عموم 
مدن وبلدات مقاطعة الجزيرة، عقدت المرأة في الحزب في يوم 21 شباط 
المنصرم مؤتمرها التأسيسي، حيث اتخذت فيه جملة من القرارات الهامة 
ووضعت آلية عمل تنظيم المرأة في الحزب, وشكلت في ختامه مجلس 

المرأة في الحزب على مستوى المقاطعة.
وعقد المؤتمر في أكاديمية جالدت بدرخان للغة والثقافة والفن الكردي 
بحي الهاللية في مدينة قامشلو مركز المقاطعة، وحضره كل من الرئيسة 
لهام أحمد عضو الهيئة التنفيذية لحركة  المشتركة للحزب آسيا عبد اهلل واإ
والتنظيمات  األحزاب  عن  وممثالت   TEV-DEM الديمقراطي المجتمع 

النسائية الموجودة في المقاطعة.
أمثال  من  الحرية  مناضالت  بصور  قاعته  ّزينت  الذي  المؤتمر  وبدأ 
المجتمع  حركة  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  وأعالم  جانسيز  ساكينة 
الديمقراطي واتحاد ستار، بالوقوف دقيقة صمت. ثم افتتح المؤتمر من 
قبل آسيا عبداهلل الرئيسة المشتركة للحزب والتي أشارت في كلمتها أن 
انعقاد هذا المؤتمر جاء نتيجة لالنتصارات التي حققتها المرأة الكردية 
في ثورة روج آفا من كافة نواحي الحياة, مؤكدة أنه على المرأة أن تأخذ 
على عاتقها مهمة العمل والتنظيم المكثف في المجال السياسي للنهوض 

بالمجتمع نحو التقدم.
وبدورها تحدثت إلهام أحمد باسم اتحاد ستار عن الدور األساسي للمرأة 
في حزب االتحاد الديمقراطي، مؤكدًة أنه على المرأة أن تصبح الرائدة في 

نشر السالم في روج آفا وسوريا كونها تمارس السياسة الديمقراطية.
االستقرار  تأمين  استطاعت  المرأة  حماية  وحدات  أن  أحمد  ونوهت 
والحماية لكافة المكونات في روج آفا وأنه بفضل نضالهن ومقاومتهن 
ينعقد اآلن هذا المؤتمر على أرض الوطن, وقالت »على المرأة في حزب 
بها  تحتذ  أن  يجب  التي  المستقبل  مرآة  أن تصبح  الديمقراطي  االتحاد 
جميع نساء العالم من خالل تحقيقها للعدالة والمساواة في عموم سوريا 

وخاصة في روج آفا«.
لمقاطعة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائبة  كورية  اليزابيث  وتحدثت  كما 
الجزيرة مستذكرة في مستهل حديثها مناضالت الحرية مبرزًة دور المرأة 
الطليعي عبر العصور في السير نحو الحرية وتطوير العالقات االجتماعية 
لما لها من خواص التضحية والحنان, مشيرًة أنه على المرأة التي كانت 
المهيمنة أن تسعى  الذكورية  للسياسات والعقلية  العصور ضحية  عبر 

إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع شرق األوسطي.
وألقيت أيضًا كلمات عدة من قبل روال حليم باسم مبادرة المرأة السورية, 
باسم  زيدان  مزكين  السرياني,  النسائي  االتحاد  باسم  عيسى  أمل 
منظمة المرأة الليبرالية, نسرين كدو باسم تنظيم المرأة في حزب اليسار 
عوائل  مؤسسة  باسم  ابراهيم  بريفان  سوريا,  في  الكردي  الديمقراطي 
الشهداء, برجم خليل باسم حركة المرأة الشابة الثورية, نورا عنز باسم 
 TEV-DEM أمهات السالم, سعاد خلو باسم حركة المجتمع الديمقراطي
مقاطعة  آفا-  لديوان مجلس شعب روج  المشتركة  الرئيسة  بكر  وبهار 
وأكدت  التأسيسي  المؤتمر  انعقاد  الكلمات  جميع  باركت  حيث  الجزيرة. 

الدور الكبير للمرأة في ثورة روج آفا.
وُقرأت في المؤتمر مقتطفات من توجيهات قائد الشعب الكردي عبداهلل 
»حرية  األوسط  الشرق  في  األسطوري  والنشاط  العمل  بصدد  أوجالن 

المرأة«.
كما وقرأت رسالة موجهة من اتحاد المرأة الحرة YJA إلى الحزب والتي 
أكدت دعمها للمرأة في روج آفا وفرحتها بانعقاد هكذا مؤتمر الذي هو 
نتيجة لثمرة نضال المرأة خالل ثورة روج آفا، كما أكدت أنه على الجميع 

المساهمة وبشكل فعال في دعم حملة المرأة الحرة التي أطلقت في روج 
آفا والتي لها كبير األثر في كافة أجزاء كردستان األخرى.

التنظيمي  الحزب  وضع  عن  المفصل  السنوي  التقرير  المؤتمر  وتناول 
واألعمال التي قام بها خالل عام والتي كان منها سلسلة من الندوات 
السياسية للمرأة والتنسيق مع المنظمات النسوية المتواجدة في المنطقة 

وغيرها من النشاطات والفعاليات.
االتحاد  حزب  إلى  موجهة  تهنئة  برقيات  المؤتمر  خالل  وقرئ  كما 
الديمقراطي بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي من مؤسسة اللغة الكردية, 
لجنة حقوقيات المرأة, اتحاد اإلعالم الحر, الحزب الشيوعي الكردستاني 

وهيئة شؤون المرأة واألسرة.
وتم خالل المؤتمر وضع آلية العمل لتنظيم المرأة في الحزب والتي تعتمد 

على األسس التالية:
1-انتخاب مجالس للمقاطعات الثالث, إلى جانب تشكيل هيئة إدارية من 

عضوات تلك المجالس.
2-تعقد الهيئة اإلدارية اجتماعها الدوري كل شهر مرة.

3-يعقد المجلس اجتماعه الدوري مرة واحدة كل شهرين.
ضمن  العليا  للجان  وصواًل  دنيا  لجان  التنظيمية  الهيكلية  4-تبني 
المسؤولة  العليا  للهيئات  تقاريرها  وترفع  اجتماعاتها  وتعقد  المناطق, 

عنها.
إلى  للفعاليات  المخططات  التوجيهات ورسم  بإصدار  المجلس  5-يقوم 
صدار القرارات الالزمة. جانب المصادقة على االقتراحات المرفوعة لها واإ

طلب  بتقديم  تقوم  العضوية  وكسب  االنضمام  في  الراغبة  6-المرأة 
انتساب إلى الهيئة اإلدارية في لجان المنطقة الموجودة فيها.

الحضارة  نهج  ويقبل  الثامنة عشرة  أتم  من  كل  هي  الحزب  7-عضوة 
الديمقراطية لقائد الشعب الكردي عبد اهلل أوجالن.

النسوية  اإلدارية  الهيئات  بقرارات  تكون  سقاطها  واإ العضوية  8-قبول 
ال غير.

9-جميع القرارات والتوجيهات المتعلقة بالتنظيم النسائي تتخذ من قبل 
العضوات واالدارة فقط.

ثالث  لالجتماعات  العضوة  في حال عدم حضور  العضوية  10-تسقط 
مرات متتالية دون تقديم مبررات مقبولة.

االنتخاب,  الترشيح,  العمل,  في  الحقوق  نفس  لها  عضوة  11-كل 
عطاء االقتراحات. التصويت, تلقي التدريبات, توجيه النقد واإ

12-كل عضوة ملزمة بالعمل وفق آلية العمل التنظيمي, والقيام بالمهام 
الموكلة إليها بتفاني.

توعية  الديمقراطية,  السياسة  نهج  تطوير  على  عضوة  كل  13-تعمل 
المرأة والمجتمع, إلى جانب ترسيخ وانفتاح التنظيم النسائي.

الرئيسة المشتركة  اقتراحات من قبل  المؤتمر وضع ستة  كما تم خالل 
وافق عليها الجميع وهي:

 1-أن تكون المرأة صاحبة قرار.
2-أن تكون الطليعة في الحملة.

3-تطوير العالقات السياسية والدبلوماسية مع جميع النساء.
4-تنظيم المرأة في جميع المناطق.

5-توعية المرأة على كافة المستويات.
6-هدف المؤتمر في المستقبل افتتاح أكاديمية سياسية للمرأة.

وبعدها تم تشكيل مجلس المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي بالمقاطعة 
وذلك بانتخاب 21عضوة موزعات على كافة مدن مقاطعة الجزيرة.

واختتم المؤتمر على وقع األغاني الوطنية وتريد الشعارات التي تحيي 
نضال قائد الشعب الكردي عبد اهلل أوجالن.

املرأة يف حزب االحتاد الدميقراطي مبقاطعة 
اجلزيرة تعقد مؤمترها التأسيسي

المادة 1 :
ضد  العنف  لمناهضة  سارة  المنظمة:  اسم 

المرأة
 – سوريا  المختار(:   المحل   (  : الموقع 

المقر الرئيسي )قامشلو(
المادة 2 :

أهداف المنظمة وسماتها:
منظمة عمومية ليس لها أهداف اقتصادية 
في  تقبل  مستقل  كيان  ذات  وهي  ربحية 
عضويتها النساء من كل الطوائف واألعراق 

والقوميات.
المادة 3 :

أهدافها:
1-تناضل ضد جميع أشكال العنف الجسدي 
في  بما  المرأة  بحق  تمارس  التي  والنفسي 

ذلك القتل.
ما  كل  وتحارب  المنظمة  2-تناهض 
من  والنيل  المرأة  كرامة  امتهان  شأنه  من 

كبريائها وثقتها بنفسها.
بما  المعنفة  المرأة  مساندة  على  3-تعمل 
أمكن وبما يؤدي إلى إعادة تأهيلها اجتماعيًا 

ونفسيًا واقتصاديًا.
مع  والتعاون  والتنسيق  4-االتصال 
والمؤسسات  والجمعيات  الدولية  المنظمات 
سبيل  في  والخارج  الداخل  في  النسوية 
وجه  وعلى  ككل  المرأة  واقع  تحسين 

الخصوص المرأة المعنفة.
عالن  5-القيام عبر وسائل االعالم برصد واإ
المرأة  بحق  سلبي  وتمييز  عنف  حالة  أي 
والوقوف على أسبابها واستنكارها الستقطاب 
الرأي العام المحلي والدولي, فتسليط الضور 
في  رئيسي  جزء  هو  عنف  حالة  أي  على 
الوقاية من عنف آخر في زمان ومكان آخر 

.
في  للضحايا  المباشرة  المساعدة  6-تقديم 
حاالت منها الزواج القسري والتهديد بالقتل 
مع  لالتصال  واالستعداد  الشرف  لدافع 
العائالت المعنية وتقديم االستشارة واإليواء .
وتظاهرات  دعائية  بأعمال  7-القيام 
الخاطئة  السلوكيات  تفضح  واعتصامات 
اإلناث  كضرب  المجتمع  في  المتمرسة 
عقد  وكذلك  واضطهادهن  وقمعهن  وقتلهن 
النساء  لتعريف  ترمي  ومحاضرات  ندوات 
بحقوقهن وتشجيعهن على التحدث والشكوى 

في حال تعرضهن للعنف.
والقيام  القانونية  االستشارات  8-تقديم 
المعنفات  النساء  تشغيل  هدفها  بمشاريع 
يكن  وال  مناسب  دخل  على  يحصلن  بحيث 

عالة على أحد .

المادة 4 :
البند األول : العضوية

مؤسسين  أعضاء  من  العضوية  تتألف 
منتسبين  وأعضاء  عضوًا   12 عددهم 

بموجب طلبات انتساب .
البند الثاني : الهيئات

تتألف من ثالث عضوات  قيادية,  1-هيئة 
تمثل المنظمة في الداخل والخارج .

تتألف من ثالث عضوات  إدارية,  2-هيئة 
تحدد أعمال اللجان وتقبل طلبات االنتساب 

.
3-هيئة تنفيذية, تتألف من خمسة عضوات 

تنفذ أعمال اللجان المختلفة.
قبل  من  باالنتخابات  جميعًا  اختيارهن  ويتم 

أعضاء المنظمة.
البند الثالث: اللجان

شهر  كل  تجتمع  محاسبية  مالية  1-لجنة 
مرة وتتألف من 3 عضوات.

عند  قائمة  استشارية  قانونية  2-لجنة 
الضرورة.

3-لجنة خدمات ومشاريع وأعمال إغاثة.
والعالقات  واألرشفة  اإلعالم  4-لجنة 

الخارجية.
البند الرابع: الكونفرانسات

الهيئة  من  بدعوة  يعقد  العام  الكونفرانس 
القيادية كل سنة مرة بعد أن يتم الكونفرانس 
التأسيسي أعماله وهو الذي يقرر ويصادق 
عند  عملها  وبرامج  المنظمة  أهداف  على 
ثلثي  للحضور وهو  القانوني  النصب  إتمام 
األعضاء  ثلثي  وبموافقة  المنظمة  أعضاء 
وعند عدم تحقق النصاب القانوني للحضور 
يومًا  عشر  خمسة  العام  الكونفرانس  يؤجل 
من  األعضاء  نصف  بحضور  بعدها  يعقد 
أعضاء المنظمة وتتخذ القرارات باألغلبية .

ومن مهام الكونفرانس العام أيضًا :
1-تعديل أو إضافة أهداف أخرى للمنظمة 

أو فتح فروع داخل أو خارج القطر .
2-مناقشة التقرير المالي السنوي والموافقة 

على الموازنة المالية للسنة الجديدة.
القيادية  الهيئات  انتخاب أعضاء  3-إعادة 

واإلدارية والتنفيذية.
4-إقرار تغيير النظام الداخلي للمنظمة أو 

حلها وتصفية ممتلكاتها 
البند الخامس : 

الحاالت  في  يعقد  العام  الكونفرانس 
الهيئة  من  طلب  على  بناء  االستثنائية 
القيادية والهيئة اإلدارية أو بناء على طلب 
ألسباب  المنظمة  أعضاء  ثلثي  من  أكثر 

يرونها جدية وتكون مدونة .
البند السادس:

تدون جميع محاضر الكونفرانس التأسيسي 
قبل  من  واالستثنائي  العام  والكونفرانس 

إحدى عضوات لجنة االعالم واألرشفة .
المادة 5 :

بغرض  للمنظمة  الداخلي  النظام  تغيير 
مطابقتها لشروط المحكمة أو الدوائر المالية 
من  وتكون  االعتبار  بعين  تؤخذ  أن  يجب 
تعلم  أن  عليها  التي  القيادية  الهيئة  مهام 

بقية األعضاء بالتغييرات الحاصلة.
المادة 6:

مالية المنظمة تتكون من اشتراكات األعضاء 
والمساعدات  والهيئات  االنتساب  ورسوم 
المنظمات  تمنحها  التي  والنقدية  العينية 
الدولية وتبرعات الشركات ورجال األعمال .

المادة 7 :
العقوبات تتخذ في حال أساء أحد األعضاء 

للمنظمة وأضر بها هي : 
التنبيه – االنذار – الفصل 

النظام الداخلي
ملنظمة سارة ملناهضة العنف ضد املرأة 

ة, كيف ومىت؟
ّ
سائي

ّ
مات الن

ّ
قيادة املرأة للمنظ

نارين عمر
الّنسائّية  والّتجّمعات  والجمعيات  المنّظمات  تقود  التي  المرأة 
لكي  والّريادة,  القيادة  فيها شروط ومقّومات  تتوفر  أن  يجب 
التي  األهداف  وتحقيق  المرأة,  لقضّية  االنتصار  من  تتمّكن 
لتكوين  لنساء وفتيات مؤّهالت  المرأة, وتؤّسس  إليها  تسعى 
مجتمع كوردّي قادر على تجاوز المعّوقات والعراقيل التي تعيق 
مسار ومسيرة تطّوره وتقّدمه, فكيف المرأٍة هي ذاتها بحاجة 
وقضايا  لشؤون  الفعلّية  والممارسة  والتدريب  الّتأهيل  إلى 
المرأة  تقود مجتمع  أن  لها  المتباينة والمتشّعبة كيف  الحياة 
الذي هو في األساس نواة المجتمع البشرّي ككّل على اعتبار 
أفراِد  كّل  وتربية  تنشئة  وبيدها  واألّم  الّزوجة  هي  المرأة  أّن 

المجتمع؟
يجب أن تؤمن هي بذاتها وبتعاملها مع اآلخرين وبأخالقيات 
من  غيرها  على  ذلك  تطبيق  قبل  فيه  تعيش  الذي  المجتمع 
مؤّسساتنا  نسّلم  حين  أخطارًا  سنواجه  والفتيات,ألّننا  الّنساء 
التي نوّد تشكيلها حديثًا إلى غير أهلها, فهناك طرف حزبّي 
كوردّي يحاول تأسيس منّظمات ومجتمعاٍت مدنّية ولكّنهومع 
لتشكيل وتأسيس  يعتمد على أشخاص غير مؤّهلين  األسف 
مثل هذه المنّظمات والمؤّسسات ألّن الذين يدعون إلى ذلك 
ويقومون بتوجيه هؤالء األشخاص هم أصاًل أعضاء وكوادر 
والّصعبة,  الحّساسة  المهام  هذه  بمثل  للقيام  مؤّهلين  غير 
واألمر  والّتمكين.  الّتأهيل  ومقّومات  شروط  مجمل  وتنقصهم 
أو  الوحدِة  على  الّنساء  هذه  يجبر  َمْن  أّن  هو  األهّم  اآلخر 
االتحاِد هم ليسوا نساء ألّن معظم هذه الّنسوة اّللواتي يّدعين 
إدارتهّن لهذه المنّظمات ال يقبلن بالمرأة كي توّحدهم, بل َمْن 
الّرجال, وهم أيضًا يفتقرون  يسعى إلى ذلك هم من جماعِة 
يوّفرون  ال  ألّنهم  والّريادة,  القيادة  مقّومات  من  الكثير  إلى 
جهدًا للبحِث عن المرأة القادرِة على تحقيق ذلك, وُيخَدعون 
هذه  من  يتلقونها  التي  والمديح  المجاملة  وعبارات  بكلمات 
المرأة أو تلك, التي يصفن من خاللها فيها مناقبهم الحميدة, 
وقيادتهم الّرشيدة.أبرز الّشروط والمقّومات والمرتكزات الواجب 
توّفرها وتوفيرها في المرأة القيادّية الّرائدة نستطيع أن نجملها 

في اآلتي:

مؤمنة  المرأة  هذه  تكون  أن  يجب  كّل شيء  وقبل  أّواًل  أّواًل: 
بذاتها وبقدراتها على أداء مهامها بالّشكل الالئق, وأن تكون 
مؤمنة بقضّية المرأة إيمانًا مطلقًا, ومؤمنة بأّن المرأة صاحبة 
حّق لها من الحقوق ما لها من الواجبات, وعلى أّنها كائن 
عاقل في المجتمع شريك لنصفها الّرجل في العقل والعاطفة, 
وكائن نافع إذا أوكل إليها أّي أمور أو مهام قادرة على القيام 

بها وأدائها ضمن الحدود واإلمكانات المتاحة لها.
ثانيًا: أن تكون هذه المرأة على قْدٍر واٍف من الوعي واإلدراك 
الّشعوب  نساء  نضال  على  ومّطلعة  المرأة,  قضايا  بمجمل 
البراهين  على  االعتماد  لتستطيع  األخرى,  والمجتمعات 

والّنصوص التي تدعم بها دفاعها عن قضّيتها.
ثالثًا: أن تكون ذات خبرٍة ودراية كافية في مجمل المجاالت 
والمناحي التي تخّص المرأة, ولها باع في مجال حقوق اإلنسان 
والمجتمع والّطفولة, ومتمّتعة بثقافِة عاّمة عالية ووافية في 
مجتمعها  نساء  تمّثل  ألّنها سوف  والمجاالت,  الجوانب  هذه 
وشعبها في مناسباٍت محلّية ووطنّية ودولّية وعليها أن تكون 
خير مّثل لهّن, وهذه عّلة نعاني منها في معظم جوانب حياتنا 
وخاّصة  والفكرّية  واألدبّية  واألسرّية  االجتماعّية  الكوردّية 
الحزبّية والّسياسّية منها, حيث الّشخص غير المناسب يكون 
ما  وبكّل  نحاول  المناسب  والّشخص  المناسب,  المكان  في 
أوتينا من قّوٍة مشبعٍة بالحقِد والّضغينِة واالفتراء االنقضاض 

عليه, وسحقه وتحطيم معنوياته وقدراته.
رابعًا: أن تدرك وتتفّهم أّن ما تقوم به من عمٍل وجهد هو في 
خير المرأة والمجتمع وليس لتحقيق غايات شخصّية أو أسرّية 
المصلحة  تسبق  أن  يجب  العاّمة  المصلحة  وأّن  عائلّية,  أو 
دومًا  حليفها  الّنجاح  ليكون  به,  تقوُم  ما  كّل  في  الخاّصة 

والّتوفيق رفيق دربها.
المقّومات  الّتضحّية من أبرز  الّتضحّية, نعم, تعتبر  خامسًا: 
التي يجب أن تتمّتع بها, أّيًا كان نوع وشكل هذه الّتضحّية 
المهّمة  فالتي ترضى مثل هذه  أو مثالّية,  أو معنوّية  مادية 
الّسلبّية  نتائجها وعواقبها  كّل  تحّمل  عليها  والّصعبة  الّشاقة 
الّسهلة والهّينة. فقد  الّصعبة منها قبل  منها قبل اإليجابّية, 
تتعّرض لألذى واإلهانة واالتهامات وشائعات المجتمع ولكن 

عليها الّصمود والمثابرة, وعليها أال تبادل اإلساءة باإلساءة 
صغر  حسب  كّل  األمور  تستوعَب  وأن  بمثيلتها,  والّشائعة 

حجمه أو كبره.
سادسًا: مسألة أخرى في غاية األهّمية يجب أّن تتنّبه إليها 
العائلّية  الخالفات  تجاوزت  قد  تكون  أن  وهي  المرأة  هذه 
واألسرّية التي تحصل بينها وبين أهل زوجها أو بين زوجها 
وأهلها أو أهله, أو تحاول قْدر المستطاع تجاوزها لتكون فعاًل 
وحقيقة الَمَثل األعلى الذي ُتْحتذى به نساء المجتمع والّنساء 

المحيطات بهّن.
من  خاليٍة  امرأٍة  تهيئة  إلى  اآلن  يسعى  الكوردّي  المجتمع 
منذ  واألسرة  العائلة  مشاكل  تخّلفها  التي  واآلفاِت  األمراض 
البدِء بمراسم الّطلبة والخطبِة والّزواج وحّتى ما ال نهاية لها 
من المشاكل, يجب أن نؤّسس المرأٍة تتجاوز خالفات »الحماة, 
الحماية« و«الكّنة«, ومشاكل »الّساليف وبنات الحُم« وغيرهم 
من أفراِد األسرة. على المرأة أن تتعّلم كيف تتعامل مع أفراد 
أسرتها الجديدة )أسرِة زوجها(( وتعتبرهم من أقرب مقّربيها, 
أن  الحماية«  »الحماة,  على  وحميمّية.  ورفٍق  بوّد  تعاملهم 
تعَي أّن حّبها لزوجِة ابنها هو جزٌء ال يتجزّأ من حّبها البنها, 
وأّن هذه الكّنة هي امرأة مثلها جاءت لتشارك ابنها حياته في 
الّسرّاء والّضرّاء, وأّنها تحّولت إلى مكمن سّره وسكنت مأوى 
قلبه وفكره, وعليها أن تساهم في توطيد العالقات الحميمّية 
الّزوجة وجميع  الّزوج وأّم  بينهما, وكذلكيجب أن تفعل أخت 
نساء األسرة. يجب أن تجتاز المرأة هذه الخالفات المتوارثة, 
وتقضي عليها لتثبت أّن المرأة ليست ضّد المرأة, تبرهن على 
أّن المرأة ليست عدّوة المرأة وال تريد سحقها. يجب أن تدرَك 
المرأة أّن زوجها حين يرّحب بقريبتها أو جارتها أو بامرأة أو 
فتاٍة أخرى أو يمدحها في حضورها أو في غيابها ال يعني هذا 
أّنه قد يميل إلى تلك المرأة, ويقّل حّبه وتقديره لها. على المرأة 
أال تشّكك في سلوِك وأخالِق وتصّرفات المرأة األخرى المقابلة 

لها أمام زوجها أو أحد رجال عائلتها أو الّرجال اآلخرين.
أحد  وال  المرأة  سببها  والعائلّية  األسرّية  الخالفات  معظم 
سواها, فلنؤّسس المرأٍة تتجاوز مثل هذه المفاهيم والمعتقداِت 

المتوارثة.

جل
ّ
 للر

ً
 عيدا

ُ
أريد

كان معتادًا أن يهديها في كّل عام, وتحديدًا في الثّامن من آذار من كّل 
عام ثالَث ورداٍت مزركشٍة باألبيِض واألحمر واألصفر مع بطاقٍة خضراَء 

يدّوُن فيها:
التي تتحّملني رغم  الغالية  الّزوجة  أّيتها  »كّل عاٍم وأنِت في حال أفضل 
كّل عاّلتي. آمل في هذا العام أن تحصلي على حقوقك التي تْسَعْين إلى 
بعيدِك  لتحتفلي  مطلبِك  حّققي  مجتمعك.  ومن  مّني  الّتحّرر  في  تحقيقها 

بـ«عيد المرأة العالمّي« كّل يوم وليس كّل عام«.
الواضحة  العبارات  ببعض  يخّططها  لوحة,  لها  يرسُم  بدأ  عامين  منذ 
والغامضة أحيانًا, ومن الواضحة:»لقد تحّقَق دعائي لِك بأن صْرِت تحتفلين 
التي كنُت أرسلها  القديمة  البطاقات  إلى  بعيدِك كّل يوم, فأرجوِك عودي 
إليِك, وتمّني أن أحصَل  التي كنُت أخّطها  العبارات  إليِك, وانسخي منها 
على حقوقي كرجل, وطالبي لي وللّرجال عمومًا بعيٍد عالمّي ولو في كّل 

عام«!
بصريح العبارة حبيبتي: »أريُد عيدًا للّرجل«, وأريد منّظمة تطالب بحقوق 

الّرجال.

هي ونصفها اآلخر...

 همسات من وحي 

الواقع   

نارين عمر
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صحيفة آزادي - احلرية تنشر النظام الداخلي الحتاد الكتاب الكرد – سوريا
الفصل األول

تعاريف ومبادئ عامة
المادة /1/ 

االتحاد : اتحاد الكتاب الكرد - سوريا .
الكاتب : هو من يمارس الكتابة في أي حقل من حقول المعرفة 

.
العضو : هو كل كاتب تمت الموافقة على انتسابه من الجهة 
المعنية في االتحاد, ويمارس نشاطه ويلتزم بالحقوق والواجبات 

المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المؤتمر العام : مؤتمر اتحاد الكتاب الكرد- سوريا .

بين  ما  الفترة  في  االتحاد  في  هيئة  أعلى   : االدارية  الهيئة 
مؤتمرين .

الفرع : هيئة تضم عدد من الكتاب ال يقلون عن عشرين كاتبًا 
في منطقة جغرافية محددة .

بمهام  االتحاد  تقود عمل فرع  لجنة   : الفرعية  االدارية  اللجنة 
أساسية ال مركزية .

الهيئة  أعضاء  قوامه  اجتماع  هو   : لالتحاد  العام  االجتماع 
االدارية لالتحاد وأعضاء اللجان االدارية للفروع .

الفصل الثاني
تعريف االتحاد – تشكيله وأهدافه

المادة /2/ 
تعريف االتحاد : 

مركزها  مدنية  ثقافية  مؤسسة  سوريا  في  الكرد  الكتاب  اتحاد 
قامشلو، تعنى بالثقافة الكردية لغًة وأدبًا، تاريخًا وتراثًا باعتبارها 
جزءًا من التراث اإلنساني والحضاري  بما يخدم قضايا الشعب 
كتاب  عضويته  في  ويضم  والعالم،  المنطقة  وشعوب  الكردي 
الفكرية  انتماءاتهم  عن  النظر  بصرف  سوريين  كرد  وأدباء 

والسياسية .
المادة /3/ 

تشكيل االتحاد :
يَؤَسس اتحاد للكتاب الكرد يسمى )اتحاد الكتاب الكرد - سوريا(، 
وهي مؤسسة ال مركزية تتمتع بشخصية اعتبارية مركزها مدينة 

قامشلو، ولها أن تنشئ فروعًا في الداخل والخارج . 
المادة /4/ 

للكتابة،  وشمس ضمن  وريشة  قديم,  كتاب   : االتحاد  شعار 
للكتابة،  أداة  ألول  والريشة  المعرفة،  لقدم  يرمزالكتاب  دائرة؛ 

والشمس لبالد الشمس كردستان .
المادة /5/ 

اللغة الكردية هي اللغة الرسمية لالتحاد .
المادة /6/ 

أهداف االتحاد : 
يعمل االتحاد على تحقيق األهداف التالية :

1- تجسيد الواقع الكردي في االنتاج األدبي والثقافي .
الحركة  وتنشيط  الكرديين،  واألدب  اللغة  وتطوير  حماية   -2

الثقافية الكردية.
3-رعاية الكتاب وخاصة الشباب،وتنمية المواهب الواعدة في 

كافة المجاالت االبداعية 
4-الدفاع عن حقوق األعضاء المادية والمعنوية، والسعي لسّن 

تشريعات عصرية تحمي نتاجاتهم وتضمن حقوقهم.
5-التأكيد على حرية الكلمة ذات المدلول اإلنساني .

وترسيخ  العالمي،  اإلنساني  واالدب  الثقافة  على  6-االنفتاح 
الصداقة والتعاون في مجال التأليف والترجمة والنشر واإلبداع.

عناية  يالء  واإ االتحاد  أعضاء  الكتاب  أعمال  ونشر  7-طباعة 
خاصة بالكتب المترجمة إلى اللغة الكردية .

نشاء مكتبة  8-العمل على تأسيس مركز للدراسات الكردية، واإ
صدار مجلة ثقافية باسم االتحاد . كردية، واإ

حقوق  ثقافة  ونشر  الطفل،  وأدب  المرأة  بقضايا  9-االهتمام 
اإلنسان، وترسيخ روح اإلخاء والتسامح .

10-إقامة الندوات واألنشطة الثقافية واألدبية .
الفصل الثالث

في العضوية – حقوق وواجبات العضو
المادة /7/ 

المادة /1/ من هذا  عضو االتحاد : هو كما ورد تعريفه في 
النظام .

المادة /8/ 
عضو الشرف : هو كل أديب أو كاتب كردي أو غير كردي تم 
منحه صفة العضو من قبل االجتماع العام لالتحاد، أو المؤتمر 
لمواقفه  أو  ؛  معين  إبداعي  مجال  في  الجليلة  لخدماته  نظرًا 

االنسانية المؤيدة لقضايا الشعب الكردي .
المادة /9/ 

شروط العضوية :
1- أن يكون طالب االنتساب كرديًا سوريًا .

2- أن يؤمن بأهداف االتحاد ويتعهد بااللتزام بنظامه الداخلي .
يتقدم بعمل أدبي أو ثقافي أو فكري واحد على األقل  3- أن 
مطبوع أو مخطوط في أي حقل من حقول المعرفة االنسانية .

4- أن يتقن اللغة الكردية قراءًة وكتابة .
5- أن يتعهد بااللتزام بدفع بدل اشتراكاته المادية .

6- أال يكون عضوًا في أي تجمع معادي ألهداف االتحاد .
المادة /10/ 

تكتسب صفة العضوية بقرار يتخذ في الهيئة االدارية باألغلبية، 
وال يحق لمن تقرر رفض طلب انتسابه أن يتقدم بطلب انتساب 
جديد قبل مضي سنة على تاريخ رفض طلبه، ويجوز تقديم طلب 
الهيئة االدارية بشكل  اللجان الفرعية أو  االنتساب عن طريق 

مباشر, وتحدد هذه الهيئة المستندات المطلوبة لالنتساب .
المادة /11/ 

وفق  عضوية  بطاقة  انتسابه  طلب  قبول  تم  كاتب  كل  يمنح 
النموذج الذي تقرره الهيئة االدارية .

المادة /12/ 
فقدان العضوية : 

تزول صفة العضوية عن عضو االتحاد في الحاالت التالية :
1-االستقالة .

2-الفصل من االتحاد .
المادة /13/ 

حقوق العضو :
1-الترشح واالنتخاب في كافة هيئات االتحاد )وفق الضوابط 

المحددة(.
2- االقتراح واالنتقاد داخل هيئات االتحاد .

3- االستفادة من التسهيالت، والمساعدات التي يقدمها االتحاد 
.

4- المساهمة في كافة نشاطات االتحاد .
5-التمتع بكافة امتيازات العضوية المادية والمعنوية .

    المادة /14/ 
واجبات العضو :

1-االلتزام بأهداف االتحاد والعمل على تحقيقها ونشرها.
2- التقيد باألنظمة والقرارات والتوجيهات الصادرة عن االتحاد .

3-االلتزام بتسديد التزاماته المالية المقررة .
4- تقديم نتاجاته اإلبداعية لالتحاد، والمساهمة في نشاطاته.

5- عدم التحدث باسم االتحاد بدون تكليف رسمي من الهيئة 
اإلدارية .

الفصل الرابع
العقوبات

المادة /15/ 
يعتمد االتحاد مبدأ التدرج في العقوبات، وعدم اعتبار العقوبة 
نياًل من شخص العضو أو انتقاصًا من قيمته االبداعية؛ بقدر 
ككتلة واحدة موحدة  والعقوبات  االتحاد  لعمل  تقويمًا  اعتبارها 

هي :
1-التنبيه : وهو من صالحيات اللجان الفرعية والهيئة االدارية، 
ويتم توجيهه خطيًا للعضو الذي يرتكب مخالفة صريحة ألهداف 

االتحاد، أو تقصيرًا في االلتزام بواجباته .
حال  في  بالفصل  تنويهًا  متضمنًا  خطيًا  ويكون   : اإلنذار   -2

تكرار المخالفة.
3-الفصل : يفصل العضو بقرار من الهيئة االدارية بعد التحقيق 

مع العضو المخالف وذلك في الحاالت التالية :
أ -استنفاذ العقوبات الخفيفة .

ونظامه  االتحاد  ألهداف  والجسيمة  الصريحة  ب -المخالفة 
الداخلي بما يرتب آثارًا سلبية واضحة على وجود االتحاد المادي 

والمعنوي .
ت -فقدان إحدى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 

/9/ من هذا النظام .
الفصل الخامس

هيئات االتحاد وصالحياتها
المادة /16/ 

يتكون االتحاد من الهيئات التالية :
1-المؤتمر العام .

2-الهيئة االدارية .
3-الفروع واللجان الفرعية .
4-االجتماع العام لالتحاد .

المادة /17/ 
المؤتمر العام : ويعتبر أعلى سلطة في االتحاد، وينعقد بصورة 
اعتيادية كل سنتين، ويتكون من جميع أعضاء االتحاد، ويعتبر 
انعقاده شرعيًا بحضور نسبة ال تقل عن واحد وخمسين بالمئة 

من األعضاء .
المادة /18/ 

مهام المؤتمر :
1- االطالع على سير العمل وما نفذ من برامج ومهام، ودراسة 

التقارير التي تقدمها الهيئة االدارية واللجان الفرعية .
ضوء  على  المستقبلية  للمرحلة  االتحاد  عمل  خطة  1-إقرار 

المقترحات والتوصيات التي يبديها المؤتمرون .
2-إقرار مشروعات القوانين واللوائح االدارية والتنظيمية الالزمة 

لسير عمل االتحاد وتحقيق أهدافه .
وتدقيق  الصرف،  وأوجه  االتحاد  ميزانية  على  3-التصديق 

حساباته .
4-إقرار النظام الداخلي أو التعديالت المقترحة عليها .

5-تحديد عدد أعضاء الهيئة االدارية األساسيين واالحتياطيين.
6-انتخاب الهيئة االدارية .

المادة /19/ 
ثلثي  طلب  على  بناًء  استثنائية  بصورة  العام  المؤتمر  ينعقد 
أعضاء الهيئة االدارية ،أو على طلب ثلثي أعضاء االتحاد؛على 

أن يعلل الطلب خطيًا موقعًا من الداعين النعقاده .
المادة /20/ 

الهيئة االدارية : 
هي أعلى سلطة تنفيذية في االتحاد، وتنتخب من المؤتمر العام، 
واليجوز الترشح لعضوية هذه الهيئة إال إذا كان للمرشح كتابين 
مطبوعين، وأال يكون عضوًا في هيئة قيادية لتجمع ثقافي آخر.

المادة /21/ 
مهام الهيئة االدارية : 

1-الدعوة والتحضير لعقد المؤتمر العام قبل الموعد المحدد له 
مدة ستين يومًا .

وتقديمه  االتحاد  نشاطات  أوجه  عن  عام  تقرير  2-إعداد 
للمؤتمر .

3-إعداد الميزانية العامة لالتحاد وأوجه الصرف .
4-تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .

5-وضع مشاريع القوانين والميزانيات وعرضها على المؤتمر .
6-البت في طلبات االنتساب لالتحاد .

7-البت في قرارات فصل األعضاء المخالفين .
8-إدارة نشاطات وشؤون االتحاد بكل فروعه، ووضع الخطط 
والسياسات والبرامج، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق 

أهدافه.
الكفاءة  حسب  المحافل  في  االتحاد  ممثلي  9-تسمية 

واالختصاص .

10-عقد اجتماعات دورية كل شهرين، ويعتبر االجتماع شرعيًا 
بحضور نسبة واحد وخمسين بالمئة من أعضاء الهيئة، وتعتبر 
وملزمة شريطة  االجتماعات شرعية  هذه  في  المتخذة  القرارات 

موافقة أغلبية الحاضرين .
11-يجوز عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة بدعوة 

من رئيس االتحاد أو أغلبية أعضاء الهيئة .
12-قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من عدمها .

المادة /22/ 
تشكيل الهيئة االدارية ومهام أعضائها :

الحاصل على  اإلدارية  الهيئة  : وهو عضو  االتحاد  1-رئيس 
ويمثل  العام،  المؤتمر  في  الناخبين  أصوات  من  عدد  أعلى 
االتحاد ويترأس اجتماعات الهيئة اإلدارية، ويوقع على قراراتها 
حق  وله  العضوية،  وبطاقات  والقبض  الصرف  سندات  وعلى 
حضور اجتماعات فروع االتحاد أو تكليف أحد أعضاء الهيئة 

اإلدارية بذلك .
2-نائب رئيس االتحاد : وهو عضو الهيئة االدارية الذي يلي 
بكافة  الرئيس  وينوب عن   , األصوات  في عدد  االتحاد  رئيس 
ألداء  الرئيس  قبل  من  إنابته  أو  غيابه،  حال  في  صالحياته 

بعض مهامه .
االدارية،  الهيئة  في  بالتوافق  تسميته  يتم   : السر  3-أمين 

ويتولى القيام بالمهام التالية :
مسؤولية  وتحّمل  وأختامه،  وسجالته  االتحاد  وثائق  أ -حفظ 

موجودات االتحاد .
والدعوة   , االدارية  الهيئة  اجتماعات  محاضر  ب -تنظيم 

الجتماعاتها االستثنائية بتكليف من الرئيس .
ت -تولي مهام الرئيس أو نائبه في حال غيابهما .

اجتماعات  على  ،وعرضها  الفروع  نشاطات  تقارير  ث -تلقي 
الهيئة االدارية.

االتحاد  مطبوعات  على  االشراف  يتولى   : االعالم  4-مسؤول 
وتغطية  المختلفة،  والهيئات  المنظمات  إلى  رسائله  وتحرير 
نشاطات االتحاد، واالشراف على المكاتب االعالمية في الفروع .

5-المسؤول المالي : يتولى مسك السجالت المالية والحسابات 
عداد التقاريرالمالية المقدمة  , وتنظيم أوامر الصرف والقبض , واإ
للهيئة االدارية والمؤتمر، ومسك سجل خاص برسوم االنتساب 

واالشتراك والهبات والتبرعات .
وأمين  الرئيس  نائب  من  ويتألف   : المالي  التنظيم  مكتب   -6
الهيئة  أعضاء  من  آخرين  وعضوين  المالي  والمسؤول  السر 
االدارية يتم تسميتهم بالتوافق في الهيئة، ويتولى اإلشراف العام 

على الشؤون المالية لالتحاد وفروعه .
المادة /23/ 

الفرع : 
ويمارس   , النظام  هذا  /1/ من  المادة  معّرف وفق نص  وهو 
نشاطه باسم االتحاد على أساس المركزي إداري، ويرتبط بالهيئة 
اللجنة  ولهذه  للفرع،  إدارية  لجنة  لالتحاد عن طريق  االدارية 

مهام وصالحيات الهيئة االدارية ضمن إطار الفرع .
و تدعو الهيئة االدارية المنتخبة من المؤتمر العام الفروع إلى 
عقد اجتماعات عامة لها النتخاب لجانها االدارية، وتمارس هذه 

اللجان مهامها في الفترة الممتدة ما بين مؤتمرين .
المادة /24/ 

تأسيس الفروع :
يقل  ال  معينة  جغرافية  منطقة  في  القاطنين  األعضاء  يتقدم   
االدارية  الهيئة  إلى  خطي  بطلب  عضوًا  عشرين  عن  عددهم 
يتضمن رغبتهم تأسيس فرع لالتحاد في هذه المنطقة، وتقوم 
هذه الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من توفر شروط التأسيس، 
تأسيس  المزمع  المركز  في  لالجتماع  الطلب  أصحاب  ودعوة 
الفرع فيه، وندب لجنة برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه إلعالن 

التأسيس وتنظيم محضر رسمي بذلك يرفع للهيئة االدارية .
المادة /25/ 

يتم في االجتماع التأسيسي انتخاب لجنة إدارة الفرع مكونة من 
خمسة أعضاء، وتوزع المهام على النحو التالي :

1-رئيس الفرع 2- نائب الرئيس 3- أمين السر 4- مسؤول 
مالي 5- مسؤول االعالم .

الهيئة االدارية، وتجتمع  المتبعة في تشكيل  وذلك وفق اآللية 
دوريًا كل شهرين .

المادة /26/ 
تخضع الفروع في عملها ألحكام النظام الداخلي واللوائح االدارية 

والتنظيمية الصادرة عن الهيئة االدارية لالتحاد .
المادة /27/ 

أو  ؛  تشكيله  شروط  من  شرط  ألي  فرع  أي  فقدان  حال  في 
مخالفته ألهداف االتحاد ؛أو خرق نظامه الداخلي . يتم حله 
بقرار من الهيئة االدارية بناًء على تقرير لجنة تحقيق مشكلة 

من هذه الهيئة وبموافقة ثلثي أعضائها .
و للفرع المنحل التظلم من هذا القرار أمام أقرب اجتماع عام 

أو مؤتمر لالتحاد .
المادة / 29/ 

االجتماع العام لالتحاد : 
و هو معرف وفق نص المادة /1/ من النظام الداخلي، وينعقد 
دوريًا كل ستة أشهر لتقييم عمل االتحاد، ومناقشة االقتراحات 
والتوصيات الهادفة إلى االرتقاء بعمله، واتخاذ القرارات المناسبة 

لجملة العقبات التي قد تعترض هذا العمل.
و يعتبر انعقاده شرعيًا بحضور ثلثي قوامه من األعضاء، وتتخذ 

كافة القرارات فيه بموافقة أغلبية الحاضرين .
الفصل السادس

أحكام مالية
المادة /30/ 

أ -تتكون موارد االتحاد من:
1-رسم انتساب مقداره )ألف ليرة سورية( يدفعه العضو لمرة 

واحدة .
2-رسم اشتراك شهري لكل عضو مقداره )مئة ليرة سورية( .

3-موارد النشاطات والمشاريع المالية لالتحاد .
4-الهبات والتبرعات غير المشروطة .

ب -ٌتَسَلم الموارد المالية لمكتب التنظيم المالي بمحضر رسمي .
ت -ٌتذّيل صكوك الصرف بتوقيع رئيس االتحاد وأعضاء مكتب 

التنظيم المالي .
ث -ال يعتبر صرف أي مبلغ يتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية 

نافذًا إال بعد موافقة الهيئة االدارية في أول اجتماع لها .
ونفقات  بواردات  مفصل  تقرير  المالي  التنظيم  مكتب  ج -يقدم 

االتحاد إلى االجتماع العام بشكل دوري .
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة /31/ 

ال ُيحّل هذا االتحاد إال بمؤتمر عام، وللمؤتمر الحق في تحديد 
إليها موجودات االتحاد شريطة أن تكون  التي ستؤول  الجهة 

من الجهات الثقافية الكردية .
المادة /32/

ال يجوزتولي منصب رئيس االتحاد أو عضوية الهيئة االدارية 
أو اللجنة الفرعية لدورتين متتاليتين وذلك اعتبارًا من المؤتمر 

األول لالتحاد .
المادة /33/ 

كافة القرارات تتخذ ضمن مختلف الهيئات بالتصويت المباشر .
المادة /34/ 

تدعو الهيئة اإلدارية لعقد المؤتمر األول لالتحاد خالل سنة من 
تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي، وكل من ال تتحقق فيه شروط 
النظام يعّد عضوًا مرشحًا  العضوية المنصوص عليها في هذا 

لحين استيفاء هذه الشروط، وال يحق له حضور المؤتمر .

قامشلو 30-11-2013

التيه األنرتنيتي, والذاكرة

أعترف أواًل بأنني لم أستسغ الكتابة األنترنيتية في بدء إقالعه, لكن بعد 
مرور فترة ما, أصبحت مرغمًا بالدخول لهذا العالم – االفتراضي- الواسع 
فأنا منحاز للصحافة الورقية المطبوعة, كونها األب الشرعي لكل حقول 

ضاءاته. اإلبداع واإ
الكتابة, بل  الوقت وأنا في حضرة  التي أستظل بها بعض  الخيمة  وطالما أصبحت صحيفة ‘‘آزادي‘‘ 
هي – أي الكتابة – تتأهب أن تسري بي على البياض, فرغبة عارمة تملكني كي أعيد الروح إلى زاوية 
ركنت فيها مدة أربعة سنين في مجلة ’’سورغل’’ التي كانت تصدر في بيروت, وما زلت أحمل بحميمية 

وغبطة تلك المرحلة في ذاكرتي الزاخرة بفيض المتناه من عبق ’’سورغل’’.
وانطالقًا من هذه الرغبة الدفينة في دواخلي, تمخضت لحظة الكتابة عندي بإعادة الوالدة لتلك الزاوية 
التي رافقتني في مرحلتي ’’ السورغلية’’ وهي زاوية ‘‘قبل أن تبهت الذاكرة‘‘ ألعلنها والدة جديدة على 

صفحات صحيفة ‘‘آزادي‘‘ وبذات االسم. 
رهاصاتها, في آتون لحظتنا الراهنة وتداعياتها الالحقة, وذاكرة الكتابة ال تخلو من  فللذاكرة وطأتها واإ
مخالب الذعة, بل موجعة, في انفعاالت القصيدة وتشظي الذات, في لحظات الكينونة وزحمة األسئلة 

ودوامة الالجواب.
ولعل ‘‘آزادي‘‘ ذلك اليد الذي يتلقفني ويرمي إلى ذلك القارئ المتعطش لملمت ذاته في فلوات نص 
متفلت نحو فضاءات ال تنتهي إال بوحدانية الكلمة كما المطلق’’ المفترض’’ وكما وحدانية اهلل عند 

المؤمن.
أو ألقل أنها تلك اللحظة التي انطلقت بنا في آذار 2011 إيذانًا بدء شرارة الثورة السورية فولدنا على 

عجل, ومسحنا عن أنوفنا خجل الذاكرة ورجس الذات.
خدشنا حياء الصمت, ليسكننا ضجيج التوق لذلك الوطن, ونتوسل القصيدة رأفة بنا, فمواقدنا مازالت 

تجمر في دواخلنا مخاضات وطن ما زلنا نحتفظ بخرائطه في جيوبنا الممزقة.
فلحظة الكتابة تقتحمني, ثم تتخلى, وال أدري ماذا يحدث ما بين االقتحام والتخلي....؟

قبل أن تبهت الذاكرة

إبراهيم بركات

دالور زنكي لصحيفة آزادي -احلرية : حنضر إلصدار جملة ثقافية فصلية 

احتاد الكتاب الكرد يتبىن مجيع جوائز رابطة الكتاب ويعترب 
نفسه اجلهة الوحيدة املمثلة للكتاب الكرد يف سوريا 

 آزادي - الحرية
أصدر اتحاد الكتاب الكرد بيانًا أعلنت فيه تبني جميع الجوائز التي كانت رابطة 
الكتاب والصحفيين تتبناها وذلك بعد إعالن الرابطة طرد أعضاء هيئته اإلدارية 
في الخارج ودمج نفسه في إطار اتحاد الكتاب وطالب جميع الجهات والمنظمات 

الثقافية التعامل معه كجهة وحيدة للكتاب الكرد في سوريا.
وجاء في البيان الذي صدر بتاريخ /10 / من شهرآذار المنصرم كمايلي:))إننا 
وبعد أن توحدنا نحن -اتحاد الكتاب الكرد – سوريا ورابطة الكتاب والصحفيين 
الكرد في سوريا - ضمن إطار واحد هو )اتحاد الكتاب الكرد- سوريا(، وذلك 
بعد أن أصدرت الرابطة بيانا بحجب الثقة عن قيادة الخارج، ثم بيانا توحيديًا مع 
االتحاد الذي صار يضم معظم كتاب الداخل والخارج وقد تبنينا جميع الجوائز 
كجائزة جكرخوين  وأوصمان صبري ومال أحمد نامي ومشعل التمو ومال نوري 
هساري ومال بالو ورزو أوسي ونور الدين ظاظا وقدري جان وسيداي تيريز. لذا 
نأمل من الجهات و المنظمات الثقافية التعامل معنا كجهة وحيدة ممثلة للكتاب 
الكرد في سوريا وان يكون التعامل بشكل رسمي و تجاوز التعامل الفردي و 

الشخصي وذلك خدمة للصالح العام ولشعبنا الكردي((.
لدى  ليس  بأنه  لصحيفتنا  الكرد  الكتاب  اتحاد  رئيس  زنكي  دالور  صرح  وقد 

االتحاد أي نية لتبني جريدة بينوسا نو, مؤكدًا على وجود تحضيرات من االتحاد بإصدار مجلة ثقافية فصلية.
إبراهيم اليوسف وصديقه خورشيد شوزي المقيمين في دولة اإلمارات واللذين تم طردهما من قبل هيئة الداخل لرابطة الكتاب والصحفيين قبل اندماجها 
باتحاد الكتاب يحاوالن منذ اسابيع رد االعتبار ألنفسهما بعد الفضائح التي لوحق باليوسف وطردهما من الرابطة مؤكدين بان اتحاد الكتاب غير 
شرعي في إشارة منهما إلى أنهما الوحيدين القادرين على تشكيل اتحاد للكتاب الكرد وكذلك اتحاد للصحفيين دون ان يدركا بأنهما قد أصبحا خارج 

حدود المنطق والواقع .
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ب -     الوحدة الوطنية الكردستانية 
إذا كان الوطن السوري يشكل عمقًا وطنيًا للمجتمع الكردي في غرب كردستان 
فإن األجزاء األخرى من كردستان تشكل عمقه الوطني الكردستاني وهي تحظى 
بنفس أهمية العمق األول، وبقدر ما يقّيم شعبنا في غربي كردستان العالقات 
القدر  بنفس  بذلك  يقوم  السوري  الوطن  المتبادلة مع  السياسية واالجتماعية 
مع جماهير شعبنا في أجزاء كردستان األخرى، وهذه هي الميزة التي تجعل 
شعبنا في غرب كردستان يختلف عن الشعوب األخرى في سوريا، وهذه الميزة 
ال تضعفه أبدًا بل تشكل نقطة قوته. قامت الدول االمبريالية بتمزيق كردستان 
حسب اتفاقية لوزان وحرمت الشعب الكردستاني من بناء كيان سياسي مثله 
مثل جميع شعوب المنطقة وذلك انتقامًا للدور الذي لعبه شعبنا بقيادة القائد 
الكردي صالح الدين األيوبي في مواجهة الصليبين وطردهم من معظم أراضي 
خالفًا  ولكن  لمصالحه  ضحية  الكردستاني  الشعب  ولتقديم  األوسط  الشرق 
بحدود مصطنعة  الكردستاني  المجتمع  التي مزقت  االمبريالية  الدول  ألهداف 
رغمًا عنها بهدف إضعافه وشل قوته وجعله مصدرًا لألزمات وانعدام االستقرار 
تحولت  الحدود  هذه  فإن  األمر،  يتطلب  عندما  تستخدمها  المنطقة  دول  في 
بفضل تطور حركة التحرر الوطنية الكردستانية إلى جسور دعم تتمكن من 
خاللها جماهير شعبنا في مختلف أجزاء كردستان من مساندة بعضهم البعض 

.
عليه  فرض  الذي  التجزئة  بواقع  األيام  من  يوم  في  الكردي  الشعب  يقبل  لم 
وبالرغم من أن التجزئة الجغرافية أصبحت أمرًا واقعيًا من خالل استخدام القوة، 
إال أنه لن يتمكن من تجزئة الشعب الكردستاني معنويُا روحيًا وثقافًة ولغًة، بل 
بقيت روحه الوطنية ومصيره المشترك عوامل هامة لوحدة األمة الكردية وتزداد 

هذه العوامل قوًة يومًا بعد آخر.
لم تنقطع العالقات المتبادلة بين مجتمع غرب كردستان والمجتمع الكردي في 
األجزاء األخرى يومًا من األيام منذ 60 عاماً. ألن هذه العالقات هي عالقات 
الحدود  إقامة  قبل  واحد،  ومجتمع  واحد  شعب  أبناء  بين  طبيعية  اجتماعية 
تنقالت  تشهد  كردستان  الحالية في غرب  الكردية  المناطق  كانت  المصطنعة 
لألرضي  الطبيعي  االمتداد  العشائر. وبسبب  جاراتها من  شعبية مستمرة مع 
بين غرب وشمالي كردستان وانحدار الكثير من العائالت والعشائر من نفس 
األصول وعالقات القرابة والصالت االجتماعية المتينة فإن الوحدة االجتماعية 
لشعبنا حافظت على متانتها بالرغم من األسالك الشائكة واأللغام التي زرعتها 

القوى االستعمارية لتمزيق هذه الوحدة.
لقد ساعدت الحركات الوطنية الكردية في جعل هذه العالقات فاعلة إلى يومنا 
احتضن  الماضي  القرن  من  والثالثينات  العشرينات  أعوام  بداية  ففي  هذا، 
انتفاضات شمالي  المشاركة في  الوطنية  الشخصيات  مجتمع غرب كردستان 
كردستان ولعبت هذه الشخصيات دورًا وطنيًا مهمًا لتنظيم الحركة الوطنية في 
في  البارزاني  بقيادة  الكردية  القومية  الحركة  انطالقة  ومع  كردستان.  غربي 
جنوب كردستان أعوام الستينات من القرن الماضي تطورت العالقات المتبادلة 
بين جنوب وغربي كردستان، حيث قدمت جماهير شعبنا في غرب كردستان 
دعمًا ماديًا ومعنويًا كبيرًا ساعد على تطور الحركة الوطنية في كردستان عمومًا 
وبدورها لعبت الحركة القومية في جنوب كردستان دورًا مؤثرًا في تنظيم وتوجيه 
الحركة السياسية الكردية في غرب كردستان، حيث كان تطور الحركة الحزبية 

انعكاسًا مباشرًا لتطور الحركة الحزبية في جنوب كردستان.
 تطورت الحركة السياسية في غرب كردستان مع تطور الحركة القومية في 
جنوب كردستان واستمدت اإللهام بانتصاراتها وسايرت جميع مراحل تطورها 
تأثرت  كردستان  في غرب  الكردية  الحركة  فإن  النكسة  أصابتها  عندما  حتى 
البارزاني في  التي ظهرت بقيادة  الركود بعد االنتكاسة  بها وعاشت فترة من 

منتصف السبعينيات.
في  الوطنية  التحرر  انطالقة حركة  مع  معنويًا  منعطفًا  العالقة  هذه  وشهدت 
ومعنويًا  ماديًا  بها  لتلتحم  المتبادل  التأثير  حدود  وتجاوزت  كردستان  شمالي 
وخاصة  كردستان  من  األخرى  األجزاء  مع  المتبادلة  العالقات  تطورت  حيث 
الشمالية منها إلى مستويات لم يعد للحدود المصطنعة أي معنى، ومثلما لعب 
ثوار شمال كردستان دورًا عظيمًا وطليعيًا في توعية كافة فئات المجتمع في 
غربي كردستان في سنوات عديدة، تجاوزت التأثير على المجتمع في غربي 
كردستان  لتصل إلى مرحلة انضمام المئات بل واآلالف إلى الثورة ودعمها 

ماديًا ومعنويًا واإلشتراك في بناء جميع مؤسسات الثورة.
مشاركة غرب كردستان بفعالية في حركة التحرر الوطنية فترة ما يقارب خمسة 
األجزاء  وبين  بينها  مشتركة  وقواسم  جديدة  حقائق  أظهرت  عاما  وعشرين 
والقواسم  الحقيقة  هذه  إنكار  أحد  يستطيع  ال  بحيث  كردستان،  من  األخرى 
الوطنية(. فقد  الواحدة والشهداء والثوار والمؤسسات  المشتركة مثل )القيادة 
المجتمع  النضالية بين صفوف  القائد آبو عشرين عامًا من  حياته  أمضى 
في غرب كردستان وقام من خاللها بتوعية وتدريب فئة واسعة من المجتمع 
وخلق اآلالف من الكوادر الطليعية وبنى تنظيمًا جماهيريًا شمل معظم فئات 
الشعب في غرب كردستان ولم يكتفي بالقيام بدوره كمرشد نظري، بل مارس 
جميع المهام العملية للقيادة واستطاع أن ينقل المجتمع في غربي كردستان 
إلى مرحلة جديدة بنجاح. فتحقيق ثورة االنبعاث في غربي كردستان هي إحدى 
أعظم األعمال التي قدمها القائد آبو إلى جماهير شعبنا في غربي كردستان، 
حيث يقوم الشعب عبر شخصية القائد وحقيقته بعقد عالقات سليمة متبادلة 

مع األجزاء األخرى من كردستان.
الوطنية  التحرر  حركة  تاريخ  من  األخيرة  والعشرين  الخمس  السنوات  خالل 
الكردستانية قدم غربي كردستان ما يقارب أربعة أالف شهيد من خيرة أبنائه 
في شمال وجنوب وشرقي كردستان وترك كل واحد منهم بصماته على الثورة 
الكردستانية في جميع أجزاء كردستان، بحيث استشهد بعضهم أثناء قيادتهم 
أثناء  بعضهم  الثائرة، واستشهد  الكردستانية  المدن  في  الشعبية  لالنتفاضات 
العديد  وضحى  الوطنية،  التحررية  الحرب  في  للمعارك  وقيادتهم  مشاركتهم 
منهم دفاعًا عن منجزات الثورة في جميع أجزاء كردستان، وهكذا يمكننا القول 
إلقامة  راسخة  أرضية  شكلت  قد  الشهداء  هؤالء  آلالف  الزكية   الدماء  بأن 
عالقات سليمة وراسخة لتحقيق االلتحام بين غرب كردستان واألجزاء األخرى 
منه. لذلك تعتبر هذه العالقات المروية بدماء اآلالف من الشهداء بين أبناء 
يومنا  بها، وفي  المساس  يمكن ألحد  االعتبارات وال  كل  الواحد فوق  الوطن 
الراهن ال يزال يتواجد اآلالف من الثوار من أبناء غربي كردستان الذين يمثلون 
نهج رفاقهم الشهداء ويكافحون على مختلف الجبهات العسكرية والسياسية 
بفعالية  المشاركة  في  يقّصرون  وال  كردستان  أجزاء  جميع  في  واالجتماعية 
للقيام بأدوارهم القيادية على جميع المستويات، فهذا األمر يشكل عاماًل آخر 
لترسيخ العالقات المتبادلة لغربي كردستان مع األجزاء األخرى وااللتحام معها، 

وثقافية...الخ  عالمية  واإ سياسية  مؤسسات عسكرية  هناك  أخرى  جهة  ومن 
ذات طابع وطني كردستاني عام يشارك أبناء شعبنا في بناءها ماديًا ومعنويًا 
وبشريًا، لذلك تعتبر مؤسساته التي تجني لشعبنا اليوم ثمرة تضحياته على 
شكل امتالكها لمؤسسات وطنية تلبي جميع حاجاته، لذلك فإن وجود مؤسسات 
وطنية هو ضمانة كبيرة لنجاح عملية بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية في غرب 
كردستان. هذه العوامل األربعة المذكورة أعاله لم تساعد فقط في توطيد أواصر 
العالقات بين غربي كردستان واألجزاء األخرى بل شكلت أرضية مالئمة ولعبت 
دورًا إيجابيًا في ظهور حقيقة األمة الكردية الديمقراطية. ألنها تشّكل العمق 

االستراتيجي الكردستاني للقضية الكردية في كل جزء.

3- ميراث وتجربة الحركة التحررية الوطنية في كردستان:
أن  إال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  يجري حديث طرح مشروع  انه  من  بالرغم 
عملية بناء تنظيم فئات المجتمع وعملية البناء الحقيقية للمجتمع الديمقراطي 
ليست حديثة ولها تجربة تمتد إلى ما يقارب الربع قرن والتي بدأت مع انطالقة 
الحركة التحررية في كردستان، لذلك فإن شعبنا  ليس بغريب عن التجربة ألنه 
ساهم فيها بكل قوته المادية والمعنوية وبشكل خاص في بداية التسعينات من 

هذا القرن.
هي  مكتسباتها  على  واالعتماد  كردستان  في  الوطنية  الحركة  تجربة  دراسة 
ذا كانت جماهير شعبنا  ضمانة حقيقية لتجربة اإلدارة الذاتية الديمقراطية، واإ
ارتباطه  على  وتحافظ  المشروعة  الحقوق  وتحقيق  بالنصر  تؤمن  الزالت 
العميق بالقيم الوطنية والثورية فإنه يدين لهذه التجربة الصامدة في وجه كل 
األعاصير التي لحقت بها على مدى السنوات األخيرة لكونها تجربة تستند على 
تنظيم المجتمع بذاته، لذا ستكون تجاربنا السابقة والمكتسبات المحققة أكبر 
سند نستمد منها قوتنا في المضي قدمًا نحو بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية.

يمكننا  فإنه  سابقًا  المجتمع  بناء  في  التحررية  الحركة  تجربة  لخصنا  ذا  واإ
تلخيصه في النقاط التالية:

نجحت الحركة التحررية في توعية فئة واسعة من المجتمع على أساس األفكار 
الجماهيرية عبر  والندوات  التدريبية  النشاطات  والتحررية من خالل  الوطنية 
استخدام وسائل اإلعالم وجعل كل فرد من المجتمع يستوعب مهامه الوطنية 
فعندما  المهام،  هذه  إنجاح  أجل  من  التضحيات  كل  لتقديم  مستعدًا  ليصبح 
دارة نفسه  تستوعب الجماهير مهامها الحديثة في بناء المجتمع الديمقراطي واإ
بنفسه سيثق بقواه وبنفسه وسيستمر في تقديم التضحيات ألجل إنجاح المهام 

الموكلة إليه. 
استطاعت الحركة التحررية الوطنية منذ بدايتها من أن تقوم بخطوات نوعية 
اتحادات  بناء  من  وتمكنت  فئاته  معظم  لتشمل  المجتمع  صفوف  تنظيم  في 
خاصة بكل فئة من المجتمع ألجل أن تغدو أكثر فعالية وأكثر تنظيمًا وعلى هذا 
األساس تم بناء التنظيمات الخاصة بالشبيبة والمرأة وصغار الكسبة والسائقين 
والمزارعين والمثقفين واألطفال... الخ، هذه االتحادات زادت من قوة المجتمع 
في مواجهة مؤسسات الدولة وجعلتها قادرة على حماية مكتسباتها باالعتماد 
االتحادات في  الشعبية ممثلين من هذه  المجالس  الذاتية. تضم  على قوتها 
القرى والمدن واألحياء الشعبية التي أصبحت مركزًا التخاذ جميع القرارات التي 
تخص المجتمع، بحيث لم يترك أي تجمع سكني دون أن تمتلك مجلسًا يقوم 
بتمثيل إرادته ولم يترك أي فئة اجتماعية من دون تمثيل، وبالرغم من أنه كان 
ذلك في بداية الحركة التحررية إال أنها استطاعت أن تمارس سياسة اقتصادية 
العمل  التبرع ونشاطات  الحرية من خالل حمالت  ثورة  لدعم  وطنية مستقلة 
قامة المشاريع االقتصادية لتنجح وألول مرة في تاريخ كردستان في  الطوعي واإ
تحقيق االستقالل المادي واالقتصادي للثورة وتلبية احتياجاتها باالعتماد على 
قوى المجتمع الذاتية. هذه التجربة المستمرة حتى اآلن تشكل أرضية سليمة 
ونموذجًا يقتدى به في بناء اقتصاد مستقل لإلدارة الذاتية الديمقراطية واالكتفاء 

الذاتي للمجتمع. 
غربي  في  تطورها  أوج  بلغت  الكردستانية  التحرر  حركة  بأن  المعروف  من 
مشاكلها  معظم  حل  على  قادرة  باتت  بحيث  التسعينيات  بداية  منذ  كردستان 
االجتماعية بين الجماهير دون اللجوء إلى المؤسسات القانونية للدولة، وذلك 
عبر تنظيم هيئات الصلح االجتماعية هذه التجربة المستمرة حتى اآلن ستشكل 
تحل  الديمقراطية  الذاتية  باإلدارة  خاص  حقوقي  نظام  لبناء  إيجابية  أرضية 
المؤسسات  إلى  اللجوء  دون  الذاتية  قواه  على  باالعتماد  المجتمع  مشاكل 

القانونية للدولة. 
في  ملحوظ  بشكل  والفنية  واإلعالمية  والثقافية  الوطنية  المؤسسات  تطورت 
المراحل الماضية وقوبلت بشكل ايجابي من قبل جميع فئات المجتمع، حيث 
وكانت  الكبار،  وحتى  األطفال  من  بدءًا  المجتمع  فئات  جميع  فيها  شاركت 
مثلما  الشعب  صفوف  بين  والتوعية  الثقافة  نشرت  تدريبية  مدارس  بمثابة 
أنتجت شخصيات مبدعة وثورية في داخلها واستطاعت مواكبة مسيرة الثورة 
دون الحاجة للقوى الخارجية، هذه النشاطات التي تعرضت إلى العراقيل تخلفت 
جراء ضغوطات وهجمات النظام من جهة، وجراء أخطاء الكوادر في تشكيل 
تجربة خصبة لبناء الجوانب المعنوية والروحية لإلدارة الذاتية الديمقراطية من 

جهة أخرى. 
اكتسبت حركة الحرية الكردستانية خالل فترة الخمسة والعشرين عامًا الماضية 
تجارب زاخرة في الدفاع عن مكتسبات الثورة وحماية قيم المجتمع، لذلك فإن 
جميع  وجه  في  وجوده  حماية  على  قادر  نفسه  تنظيم  على  القادر  المجتمع 

األخطار المحدقة به.
KCK– بعد اإلعالن عن السنوات األخيرة  شهد مجتمع غرب كردستان في 

ROJAVA  حركة توعية حديثة في إطار نهج المجتمع الديمقراطي، فعلى 
نقاط  كافية بسبب األخطاء وبعض من  لم تكن  التوعية  الرغم من أن حملة 
الضعف إال أنها شكلت أرضية لتعريف جماهير شعبنا على أفكار جديدة بصدد 
الديمقراطية لتساعد على معرفة المبادئ النظرية لإلدارة الذاتية الديمقراطية، 
لذلك وبالرغم من أن عملية بناء مؤسسات المجتمع الديمقراطي في السنوات 
األخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب إال أنها شكلت أرضية لنجاح حملة بناء 

منظمات اجتماعية حقيقية وفاعلة للمجتمع الديمقراطي.
واألهم من كل ذلك تشكلت في غمرة النضال التحرري الوطني عدد ال يستهان 
به من الكوادر الطليعية المتفرغة للنضال والمخضرمة في عدة جبهات نضالية 
عملية  قيادة  بمهمة  ستقوم  التي  هي  الكوادر  هذه  الطويل،  صراعها  نتيجة 
بناء المجتمع الديمقراطي إلى جانب عدد كبير من الناشطين الذين يقدمون 
تضحيات جسيمة منذ بداية انطالقة الحركة التحررية والذين يعملون بال كلل 
أو ملل مكتسبين تجارب كبيرة في قيادة الجماهير الشعبية، لذا فإن وجود مثل 
هؤالء الكوادر هو أكبر ميزة تتميز بها حركتنا التحررية وأكبر قوة ضمان لنجاح 

قيادة عملية بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية.

اإلدارة الذاتية الدميقراطية لغربي 
كردستان -  املبادئ النظرية

اجلزء السادس

الكبرى  كردستان  من  المختلفة  المناطق  كانت  وأن  سبق 
التي  الحديثة  الدولة  الى  نسبة  أي  بمسمّياتها،  تسّمى 
الحقت بها، وهي كردستان تركيا وايران والعراق وسوريا. 
من المعروف أن هذه المصطلحات سياسية أكثر مما هي 
الدول  وشعوب  لحكومات  تروق  ال  ولذا  بحتة.  جغرافية 
المعنية. علينا أن نتفّهم حّساسياتها ولكن عليها أن تتفّهم 
حّساسياتنا أيضا. وكّنا نتفّهم االجراء لو كانت المبادرة منها 
باستبدال هذه المصطلحات السياسية بأخرى جغرافية، مثال 
كردستان العراق »شمال وطننا الحبيب«. ولكنني أستغرب 
متواضع  كان  لو  حّتى  بذلك  الكردي  السياسي  يبادر  أن 
جماهير  تقّلده  أن  أكثر  وأستغرب  وثقافيا.  لغويا  الوعي 
الكبرى هي  الكتّاب والقّراء األكثر وعيا. بما أن كردستان 
من طموحاتنا القومية المشروعة ولكّنها غير معترفة بها 
المصطلحات  اعتماد  في  المواصلة  ينبغي  دولية،  بحدود 
غرب  جغرافية.  باخرى  استبدالها  وعدم  الدقيقة  القطرية 
كردستان  شمال  المتوسط.  األبيض  البحر   = كردستان 
البحر األسود. شرق كردستان = بحر قزوين. جنوب   =
كردستان = البحر األحمر الى الخليج. لذا الصحيح واألدق 
هو كردستان الغربية )سوريا( و كردستان الشمالية )تركيا( 
)العراق(.  الجنوبية  )ايران( وكردستان  الشرقية  وكردستان 
وأما ادخال المفردة الكردية غير الدقيقة أعاله فهو بمثابة 
تصريح بوجود كلمة كردية تعادل الغرب في العربية. وللعلم 
والمغرب  المشرق  باألحرى  أو  الشرق،  تعادل  اخرى  لنا 
نستخدم  كّنا  ولكننا  وغروبها.  الشمس  الى شروق  نسبة 
الشمال والجنوب العربيتين وبدليل أن الرياح الباردة التي 
تهّب من سايبيريا في روسيا تسّمى بريح الشمال. ولكن 
برزت في السنين األخيرة مفردتي )باكور( و)باشور( على 
التوالي. ال أدري من أين وكيف اشتقتا وأتطلع الى تنويري 
بذلك. واألغرب هو استبدال الشمال والجنوب باألعلى)سه 
رو( واألسفل)خوارو( لكون شمال العراق أعلى من جنوبه 
حسب جريان نهري دجلة والفرات. ولكن نهر النيل بعكس 
الرافدين ينبع في جنوب السودان ويصّب في شمال مصر.

التحليل
بالعربية  الكردي  لإلعالم  متابعتي  في  طويلة  فترة  منذ 
في  وعجيبة  غريبة  مفردات  سرد  ظاهرة  االحظ  والكردية 
فهم  الصعب  من  األخبار  ونشرات  السياسية  المقاالت 
العربية الفصحى ولغة اوربية  القارئ  معانيها ما لم يجيد 
ومن  الكردية.  اللهجات  احدى  الى  باإلضافة  كاإلنجليزية 
السورانية.  واللهجة  اللغات  بهذه  المام  لي  حظي  حسن 
وليس عارا أن ال يجيد القارئ الكردي لغة أجنبية أو حتى 

لهجة كردية اخرى.
انما العار هو التظاهر باإللمام بها واختيار مفردات غير 
سليمة المعنى وحتى اهمال قواعد اللغة المعنية بما فيها 
لغة األم ومنها ما يخص التنقيط. باستثناء اللغات الفصحى 
كالعربية، فاّن الفرق األساسي بين لغة الكالم ولغة الكتابة 
هو اعتماد الجملة المفيدة في الكتابة حسب قواعد اللغة 
المعنية. ولكن في اعالمنا تطول الجملة الواحدة الى فقرة 
أو بند كامل. لذا يصعب تشخيص االعراب كالفعل والفاعل 
والمفعول، المكونات األساسية للجملة المفيدة. والصعوبة 
والتذكير  كالتأنيث  لغوية  مّيزات  النعدام  الكردية  في  أزيد 
الكردية  اللهجات  اختالف  عن  ناهيك  وغيرها،  والمثّنى 
أو  أحزابهم  أدبيات  باعتماد  السياسيين  الكّتاب  وخالف 

مناطقهم أو عشائرهم أو شعائرهم الدينية وغيرها.
العربية: الفاعل- الفعل- المفعول. والصفة تتبع الموصوف 

لغة اشتقاقية
تتبع  والصفة  الفعل.  المفعول-  الفاعل-  الكردية: 
الفاعل-  االنجليزية:  موقعية  أو  تحليلية  لغة  الموصوف 
الفعل- المفعول. والصفة تسبق الموصوف لغة تحليلية أو 
موقعية التركية: الفاعل- المفعول- الفعل. والصفة تسبق 

الموصوف لغة التصاقية
الممارسة

بالعربية  إلمام  وسوريا  العراق  في  بالكردية  للناطقين 
واالنجليزية. عند الترجمة منهما إلى الكردية و خاصة إذا 
الكردي ركيكا عادة الستيراده  النص  كانت حرفية، يصبح 
لتسلسل غريب عليه، الفاعل- الفعل- المفعول، األمر الذي 
يعتبر إثما ال يغفر له للناطقين بلغتهم األم. إن المرونة في 
تسلسل الكلمات في اللغات المذكورة أعاله ضئيلة باستثناء 
العربية التي تتسم بمرونة أكثر نسبيا بدليل إمكانية تقديم 
الفعل على الفاعل في حالة الماضي لكونها لغة اشتقاقية 
أو موقعية. وقد يجوز ذلك  أو تحليلية  التصاقيه  وليست 
حتى في االنجليزية بقليل من التصّرف، مثال: »قال من؟ 
تقديم  يجوز  ال  ولكن  الشعرية.  للضرورة  وذلك  أنا«  قلت 
الجملة  نهاية  إلى  الفعل  تأخير  أو  الفاعل  على  المفعول 
في أي منهما. المفارقة هي قّلة حصول خطأ في التسلسل 
الخطأ  لغة أخرى وهو  إلى  الكردية  الترجمة من  في حالة 
يحدث  وقّلما  هذا  األخرى.  الحاالت  في  والمتوّقع  الشائع 
الترجمة  التسلسل بين الصفة و الموصوف من  خطأ في 
إلى الكردية. إن الخطأ التسلسلي األكثر شيوعا في الكردية 
من  البيانات:«لمزيد  في  األخيرة  قبل  ما  الجملة  في  هو 
باإلضافة  التالي:«  بالعنوان  تتصل  أن  يرجى  المعلومات، 
تسلسل  المترجم  يقتبس  كلمة،  لكل  الحرفية  الترجمة  الى 
الجملة من العربية أو االنجليزية الى الكردية ظنا منه بأن 
هذا ليس باختالف في قواعد اللغة، بل خطأ في الكردية 
المترجم الكردي  ذاتها. في الواقع يكمن الخلل في عقلية 

ذاته.

أو شكل  الكردي من ذكر معادلة  يخلو االعالم  أن  ويكاد 
بياني أو مثال أو تجربة لمجتمع آخر أو مقولة لفيلسوف 
عالمي أو حتى األمثال الشعبية الكردية أو حقائق اخرى. 
وأما األرقام فال تستند على احصائيات أو مصادر موثوقة، 
وانما هي تخمينات شخصية، نفوس الشعب الكردي مثال.

ظاهرة التقليد
وأقوال  أفعال  تقليد  ظاهرة  وهو  آخر  شامل  عامل  وهنالك 
الكردية هي ظاهرة  الحالة  في  وكتابة.  اآلخرين من كالم 
السياسية واألدبية  الشخصيات  تقليد  في  تكمن  اجتماعية 
كردية  لهجة  انتشار  إلى  يؤّدي  الذي  األمر  واالجتماعية، 
لهؤالء  الفكري  المنحى  ينحدر  االستخدام.  سهلة  غير 
القومية  من  العام  السياسي  موقفهم  من  الّلغة  حيال 
بخالف  مبّرر،  ولربما  متوّقع  الثاني  الموقف  إن  الكردية. 
قواعد  يجيدون  واألدباء  الشعراء  بان  االعتقاد  إن  األول. 
الّلغة أشبه باالعتقاد بأن سواق سيارات السباق يجيدون 
يتطلب  انه  المعروف  فمن  تصليحها.  أو  مكائنها  هندسة 
طاقما من الميكانيكيين لتصليحها أو استبدال إطار عجلة 
واحدة. يقتصر هذا التفكير على التركيز على أصل الكلمة 
أصغر  أو  الوحيدة  الّلغوية  الوحدة  وكونها  االثنوغرافي 
بمدرسة  الفكرية  الحركة  هذه  تسمية  يجوز  الوحدات. 
السليمانية للفلسفة، وهي أشبه بمركب عمالق يسحق كل 
ما يعترض سبيله من شيء مغاير. تعتقد هذه الفلسفة بأّنه 
بمجّرد اإلقدام على عملية تعيير اللّهجة الدارجة إلى لغة 
الكتابة الرسمية سوف يرفع المكانة االجتماعية للناطقين 
بها وحّتى المكانة السياسية للشعب الكردي. إن هذا العرف 
استخدام  أصول  تدوين  هو   )De jure  ( به  المعترف 
لهجة معّينة مبنّية على أساس ممارستها من قبل طبقة 
اجتماعية-اقتصادية )بابان( أو مجموعة جغرافية، بخالف 

.)De facto( العرف الفعلي أو الواقعي
ظاهرة االستبدال

الدخيلة من  الكلمات  السنوات األخيرة مئات  استبدلت في 
العربية منذ حلول االسالم قبل عشرات القرون وذلك بكلمات 
من االنجليزية أولغة اوربية اخرى. وال أقصد بذلك العديد 
وتلفزيون  تلفون  التقنية،  أو  التكنولوجيا  مصطلحات  من 
وراديو وموبايل وغيرها، وانما المفردات األدبية والمتداولة 
 )market(ودكان )role(في المحادثة اليومية، مثال دور
تحريف  وجرى   .)system( ونظام   )control(وسيطرة
والرسمي  المشروع  مثال  منها،  العديد  معاني  أو  ألفاظ 
العديد  بذلك  أقصد  وال  ماضي.  التاريخ  وأصبح  والمرّشح 
دائما  مثال  ايرانية،  أو  كردية  بمفردات  استبدلت  التي  من 
المشابهة  وشكرا)سوباس(  رجيز(  وأبدا)هه  ميشه(  )هه 
أن  فتكاد  يوميا.  الكالم  في  كثيرا  تتردد  والتي  للروسية 
الكردية وحتى  الكتابة  في  الدخيلة  المفردات  تنقرض هذه 
في الكالم اليومي وباألخص كلمة ممنون. وبالمناسبة في 
الجمهورية التركية، وريثة االمبراطورية العثمانية، تتداول 
استبدال  يغّير  ولم  لغتها  لقواعد  طبقا  و)لطفا(  )ممنون( 
المحكية  التركية  من  الرومانية  الى  العربية  من  األلفباء 
وريثة  االسالمية،  الجمهورية  في  وكذلك  القليل.  ااّل 
وكذلك  و)لطفا(.  )متشّكر(  تتداول  االيرانية،  االمبراطورية 
تتداول)شكريه(.  الحديثة،  النووية  الدولة  الباكستان،  في 
ليس سبب ذلك أن هذه األقوام أقل شأنا سياسيا أو وعيا 
ثقافيا من الكرد، بل ألنهم ال يشكون من الشعور بالنقص 
العربية  كون  الظاهرة  لهذه  المعلن  التبرير  يكمن  نفسيا. 
لغة  االنجليزية  كون  متجاهلين  لكردستان  المحتلين  لغة 
أكبر امبراطورية في التاريخ، بريطانيا العظمى. أما الدافع 
الحقيقي لهذا التناقض فهو التعبيرعن العقيدة السياسية، 
الروحانية،  لمناهضة  كأداة  العلمانية  الكردية،  القومية 
لغوي  تطهير  ظاهرة  االستبدال  هذا  االسالمية.ان  الديانة 
غير منطقية ومضّرة بالكردية ال غيرها. ان اللغة محايدة 
بحد ذاتها وان الكاتب يعّبر عن انحيازه و ميوله باختيار 

المفردات الالزمة.
التالعب باللغات

ان التالعب بمفردات وقواعد وامالء اللغات بدوافع سياسية 
ظاهرة مسيئة الى ثقافتنا. ولو اقتصر االجراء على لغتنا 
الكردية فهو شأن داخلي. وأما التالعب بلغات اآلخرين فهو 

شأن خارجي ولذلك مرفوض رفضا تاما.
والفتحة  الضّمة  العربية،  في  التحريك  ألفاظ  استبدال  ان 
الهاء  وشبيه  بالواو  اللفظ،  في  زمنيا  القصيرة  والكسرة، 
والياء على التوالي يعتبر تطورا ملحوظا في امالء الكردية. 
في  الخاص  بكيانه  المحكية  اللغة  في  لفظ  كل  يتمتع  اذ 

الكتابة، شأنه شأن الكتابة باألحرف الرومانية.
العربية : الكرد والكردستاني

الكردية : الكورد والكوردستاني
ال يجوز ادخال البادئة العربية )ال( قبل الكلمتين )كورد( 
و)كوردستاني( المكتوبتين حسب امالء الكردية. ألنها ال 
اللغات االيرانية وال في  الكردية وال في عشرات  توجد في 
مئات اللغات الهندواوربية وال في آالف اللغات االخرى في 

العالم.
االستنتاج

علينا االقرار باختالف اللغات في قواعدها وألفاظها ومعاني 
عن  والكف  ذلك  واحترام  الكتابة  في  امالئها  و  مفرداتها 
التالعب بالخلط بين مكوناتها باالستبدال العشوائي حسب 
السياسيين  وعلى  سياسية.  وبدوافع  الشخصية  األهواء 
االسالم  شأن  ذلك  في  شأنهم  اللغة،  عن  السياسة  فصل 

المسّيس بفصل الدين عن السياسة.

الكرد والكتابة بالكردية والعربية اهلجينة
المهندس محمد توفيق علي

عضو معهد اللغويين القانوني في بريطانيا،م.م
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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         إخبارية مستقلة          السنة الثالثة         العدد 32       13  نيسان  2014

روني علي 

قد أحمل شطرًا من أحاسيسي
على متن قارب جامح

ينتشل مشاعري التائهة 
من الضياع 
وارحل .. 

فربما تكون البحار مالذها 
لتغرق كما صوتي 
في قعر النسيان

فال تبكي على طريدة
جنحت خجال لالستسالم

ومكرهة 
ودعت شواطئ األحالم
حين الح على السرير
نصل مقصلة بروكوست

ال تبكي
فدموعك بحر من الكلمات

تجعلني أتوه في تضاريس الخيال
وأنا الغارق بالفطرة
في جنبات العشق
دونما مجاديف 

وأشعار

ال أتحمل مزاح الغرق
في هلوسات القدر

وال السباحة في دموع انكساراتي
فعيناك تقرآن خاتمتي

وعيناي استفاقتا في مختبرك
حين سقطت دمعة باردة من خدك

على صفحات صفراء الهندام
كتبِت عليها بخط ساحرة

عن أنواع المكياج
ال تبكي من دموعي
وخنجرك المسموم

يجز الحنين إلى الوصال
دعيني أتنفس من شواء المهجة

وأقبل سبابة التوبة
فالعصافير تأبى خنوعي

وزمهرير الجهنم
يشد القيد على خفقان الجليد

فلست بارودا في ثورتك
تطلقني في موجة الهيجان

وتحتفظي بآثاري 
في جعبة الوئام 

2014/3/29

زمهرير اهليجان مجعية صالح الدين األيوبي-  اخلريية يف األردن 
حتتفل بعيد نوروز 2014

آزادي- الحرية/ خاص
احتفلت جمعية صالح الدين األيوبي في  
عمان بأعياد الوطن وعيد الربيع  وفي 
الجمعية  رئيس  رحب  االحتفال   بداية 
الكردي  الكريم  عبد  محمود  المهندس 
جاللة  بالعيد  وهنىء  الكرام  بالضيوف 
معركة  ذكرى  الثاني  اهلل  عبد  الملك 
االم   بعيد  أالمهات  وهنىء  الكرامة 
بيوم  خاصة   الكردية  العشيرة  وهنىء 
أمل  والكاتبة  الباحثة  وتحدث  الربيع 
الكردي وقالت   : أتقدم بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الكرامة 
الوطن  وحلول عيد  وأعياد  االم  وعيد 
النوروز للسنة الشمسية الجديدة ونرفع 
إلى مقام صاحب الجاللة الملك عبد اهلل 

الثاني حفظه اهلل تعالى وقالت:
أحبتي في درر االردن ها قد طل علينا 

الربيع ليحمل معه الفرح واألمل
بأحلى  اتقدم  الجميع  وبأسم  بأسمي 
شعبنا  الى  التبريكات  واجمل  التهاني 
أخوانا  وخاصة  مكوناته  بكل  االردني 

..عيد  نوروز  عيد  بمناسبة  األكراد 
الربيع والطبيعة وهي تطل علينا بثوبها 
علينا  اهلل  ..اعاده  الزاهي  الربيعي 

بالخير والمحبة والسالم
للربيع  دائمَا  نوروز رمزَا  وسيبقى عيد 
والسالم  والتآخي  والتضامن  والفرح 

والتجديد واالنعتاق نحو
التغيير وسيبقى عيد نوروز عيدًا قوميَا  
 , الكردي  الشعب  ثقافة  في  متجذرَا 
قوميات  بين  والتآخي  للتضامن  وعيدَا 

شعوبنا المختلفة
الفنان  الكرد  وصبايا  شباب  وشاركوا 
لهذه  الفني  الحفل  شيخموس 
المناسبةوالذي تغنى للوطن واعلن في 
هذا الحفل عن عدة مبادرات  للجمعية 
األردني  النسائي  التجمع  لجنة  منها 
الكردي والتي ستهتم بعدة  محاور منها 
ثقافية واجتماعية وأدبية ومبادرة جواد 
والحرب  العنف  ترفض  والتي  للسالم 
وتنادي بالسالم في جميع انحاء العالم  
واعلن عن مسابقة  لهذه المبادرة من 

أمل  السيدة  تبرعت  رسم وشعر  وكما 
لتأسيس  كتاب  االف  ثالثة  الكردي 
ضمن  وهي  بالجمعية  خاصة  مكتبة 
بها   الخاصة  وتعلم  اقرأ  مسيرة  مبادرة 
رمضان  لشهر  للتحضير  االعالن  وتم 
الكريم عن مبادرة )رمضان  الخير في  
تساهم في مساعدة  الخير(والتي  أردن 
والمستورة  الفقيرة  العائالت  من  شرائح 
وطننا  في  الخيرية  المشاريع  ودعم 
في  جماعية  رحلة  اقامة  وعن  الكبير 
وكما  العقبة  مدينة  الى  الوطن  ربوع 
تنوي الجمعية لتسيير قافلة  رحلة الى 

الديار المقدسة ألداء مناسك العمرة
االلكتروني  الموقع  عن  واالعالن 

الرسمي للجمعية
جميع  تكريم  تم  االحتفال  نهاية  وفي 
العطرة   المناسبة   بهذه  االمهات 
أمل  الثقافية  اللجنة  رئيسة  وشكرت 
الكردي جميع الحضور والقائمين على 

نجاح هذا الحفل
د.أمل محي الدين الكردي

 إعالن إىل الرأي العام من إدارة صحيفة آزادي – احلرية 
بشأن حصوهلا على الرتخيص الرمسي يف روج آفا

تعلن إدارة صحيفة آزادي – الحرية 
أنها حصلت على ترخيص رسمي 
الحر  االعالم  اتحاد  من  لعملها 
 ,2014 الثاني  كانون   30 منذ 
وذلك بعد حوالي أسبوع من تقديم 

طلب الترخيص.
المقدم  الترخيص  وجاء في طلب 

إلى اتحاد االعالم الحر ما يلي:
صاحب االمتياز: دلشاد مراد

اسم الصحيفة:  آزادي – الحرية
عنوان الصحيفة:  قامشلو – روج 

آفا كردستان
ماهية الصحيفة: إخبارية مستقلة, 
في  ديمقراطي  وطني  منبر  وهي 

روج آفا.
تعنى  الصحيفة:   عمل  طبيعة 

بالشأن العام في روج آفا 
/ سياسيًا, ثقافيًا, اجتماعيًا /.

أهداف الصحيفة:
- تزويد  الرأي العام بالمعلومات 
بمصداقية  والتقارير  واألخبار 

وشفافية.
- دعم حرية التعبير والرأي الحر.

سياسة الصحيفة:
المعلومات  بنشر  االلتزام   -
مصادرها  من  والتقارير  واألخبار 
مع مراعاة توفر الوثائق الالزمة.

- حرية التعبير مصونة.

- احترام العادات والتقاليد والقيم 
األخالقية والموروثات االجتماعية 

لدى كافة الشعوب واألمم.
- احترام كافة العقائد الدينية .

- االبتعاد عن العنف ونبذ النعرات 
العرقية والدينية والطائفية.

الصحيفة  تنشر  العمل:   آلية 
مؤقتًا  وتوزع  العربية  باللغة 

إلكترونيًا.
.................

االمتياز  صاحب   – مراد  دلشاد 
ورئيس تحرير الصحيفة

قامشلو- 2014-2-27

حاجي سليمان) مدير موقع بنكه اإلخباري(

نبارك الشعب الكردي على جريدتهم الحرية- ازادي بحصولها على 
الترخيص والنشر وفق االسس القانونية مع مراعاة االداب والقيم الكردية 

مع التمنيات في التقدم واالزدهار  
فالف مبروك لكم ولنا جميعًا

مع التقدير

د.أمحد حممود خليل) رئيس حترير جريدة بينوسا نو االلكرتونية(

نبارك لكم هذه الخطوة
ونتمنى لكم التوفيق في تعميم الثقافة بين جماهيرنا.

د.خالد عيسى _ باحث وسياسي كوردي / باريس

PÎROZ BE
SILAV Û RÊZ

Xalid ÎSA
املهندس حممد توفيق علي )MCIL(- عضو معهد اللغويني القانوني يف 

بريطانيا،م.م

إدارة صحيفة آزادي – الحرية
أهنئكم بحصولكم على الترخيص الرسمي في كردستان سوريا

مع تحياتي

رد من رئيس حترير الصحيفة

باسم إدارة صحيفة آزادي- الحرية أتقدم إلى كل من االستاذ حاجي سليمان 
علي  توفيق  محمد  والمهندس  عيسى  خالد  ود.  خليل  محمود  احمد  ود. 
الصحيفة  بمناسبة حصول  والتهنئة  التبريك  برقيات  على  الجزيل  بالشكر 

على الترخيص الرسمي في روج آفا. 
كما أشكر كل من ساهموا في هذه الصحيفة منذ بداية انطالقتها في 24 

نيسان 2011م.
أود هنا أن أنوه بأن صحيفة آزادي- الحرية التي تعتبر أولى جرائد الثورة 
القائمة  حدى أبرز جرائد ثورة روج آفا ستستمر في سياستها  السورية واإ
نير  من  التحرر  في  الكردي  الشعب  وبخاصة  الشعوب  مطالب  دعم  على 

الظلم والشوفينية.
الشوفيني  البعثي  النظام  ضد  السورية  الثورة  انطالقة  رافقت  الصحيفة 
السورية في إسقاط  الجماهير  الكورد وتبنت مطالب  الشباب  وحملت راية 

النظام السوري القائم على الوحشية والهمجية والشوفينية.
كما رافقت ثورة روج آفا ضد الفكر المتطرف والتكفيري وضد مضطهديه منذ 

عشرات السنين.
آزادي - الحرية هي صوت االنسان الكوردي في مواجهة القمع واالضطهاد 

والمتطرفين الغرباء والمرتزقة.
آزادي - الحرية ناضلت وستبقى تناضل من أجل حرية االنسان والكلمة 

والوطن.
دلشاد مراد- مؤسس ورئيس تحرير الصحيفة

برقيات 


