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افتتاحية الصحيفة

يرى بعض من النخبة المثقفة الكوردية في روج آفا أن وسائل 
اإلعالم الموجودة ال يرقى أن نسميها بالصحافة مقارنة بتلك 

الموجودة في معظم دول العالم وخاصة األوروبية منها.
يقفزون  ولكنهم  الصواب,  فيه شيء من  يراه هؤالء  ما  ربما 
تطور  تمنع  التي  الحقيقية  األسباب  يذكرون  الواقع وال  فوق 

الصحافة في روج آفا.
واقع  حول  برأيهم  يدلون  الذين  معظم  فأن  األغلب  وعلى 
الصحافة الكوردية لم يروا الواقع الذي يعيشه القائمين على 
تلك  يعايشوا  لم  أو  حاليًا,  تصدر  التي  والمجالت  الصحف 
آرائهم  يبقى  ولذلك  الواقع,  أرض  على  والمجالت  الصحف 
وتحليالتهم ناقصة أو غير معبرة بما فيه الكفاية لحقيقة واقع 

الصحافة في روج آفا )غربي كوردستان(.
أزمة الصحافة الورقية )المطبوعة(:

أزمة حقيقية ومن  آفا من  الورقية في روج  الصحافة  تعاني 
مختلف األوجه وهي ما تعيق عملها وتطورها, ولعل من أبرز 

مظاهر تلك األزمة مايلي:
المطابع  من عدم وجود  آفا  تعاني روج  الطباعة:   -1
الخاصة  المطابع  والسيما  والتوزيع  النشر  ودور  الحديثة 
الكبيرة  القياسات  وعلى  سريعة  وتيرة  على  الصحف  بطباعة 

واألوراق الخاصة بالصحف )الرخيصة(.
ألن  وذلك  للطباعة,  الكبيرة  التكلفة  من  الصحافة  وتعاني 
الثمن,  أنواعًا ورقيًة غالية  الموجودة حاليًا تستخدم  المطابع 
ويسهم ارتفاع أسعار الورق واألحبار في زيادة تكلفة طباعة 

الصحف والمجالت. 
كما تعاني الصحف من البطء في الدورة الطباعية ) فصحيفة 
روناهي على سبيل المثال تنتظر ثالثة أيام على األقل لالنتهاء 
إلى  تطورها  دون  يؤول  سبب  وهذا  منها,  عدد  طباعة  من 

صحيفة يومية(. 
من  اإلعالمية  المؤسسات  معظم  تعاني  الكوادر:   -2
نقص في كوادرها وتشتكي من ضعف في المؤهالت الصحفية 
التي  والمواد  المواضيع  نوعية  على  يؤثر  ما  وهذا  لكوادرها, 

تحتويها الصحف والمجالت.
وال ننسى أن عدد الدارسين الكرد في قسم الصحافة قليل جدًا 

ومعظمهم لم يستفيدوا من دراستهم في الواقع العملي.
وقد كان النظام السوري يتعمد تهميش التعليم الصحفي خالل 

العقود األربعة األخيرة وذلك منعًا لظهور صحافة حرة مناوئة 
لها.

يضطر معظم المؤسسات اإلعالمية إلدخال كوادر جديدة غير 
مؤهلة والعمل على تدريبهم في الواقع العملي وهذا األمر له 
آثار إيجابية وأخرى سلبية, ولذلك نرى ضعفًا في أداء الرسالة 

اإلعالمية لمعظم الصحف والمجالت الموجودة.
لإلعالميين  تدريبية  دورات  بفتح  الحر  اإلعالم  اتحاد  ويقوم 
آفا,  روج  في  الموجودة  اإلعالمية  المؤسسات  في  العاملين 
ولكن تلك الدورات ليست بالمستوى المطلوب ومعظمها خاصة 

بأساسيات الصحافة )دورات ابتدائية(.
في  الموجودة  والمجالت  الصحف  جميع  التمويل:   -3
روج آفا تعاني من نقص في التمويل وهذا ما يؤثر على سير 

عملها.
توقفت  ما  أسسها مسعود حامد سرعان  التي  نودم  فصحيفة 
وانشق عنه رئيس  والتمويل,  الطباعة  لمصدر  فقدانه  بسبب 
تحرير الصحيفة ومعظم محرريها والعاملين فيها, حيث يعمل 
 – بويار   ( باسم  جديدة  صحيفة  إصدار  على   المنشقون 

الحدث(.
وتعاني مؤسسة روناهي من خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة 
الطباعية  الخسائر  أن  قلت  إن  أبالغ  وال  الصحيفة,  طباعة 
لصحيفة روناهي تقدر شهريًا ما بين 500- 600 ألف ل.س 
)بسبب الفارق الكبير بين سعر تكلفة الطباعة وسعر المبيع(.

نيسان 2014  في  )راستي(  باسم  جديدة  جريدة  وقد ظهرت 
لصاحبيه)جوان عيسى وأحمد عجة(, حيث ال يعرف فيما إذا 

كانت تعاني من متاعب في التمويل.
التي  الوحيدة  الصحيفة  روناهي  تعتبر  التوزيع:   -4
توزع في كافة مناطق روج آفا, وقد نجحت روناهي في رفع 
عدد النسخ المطبوعة في مقاطعة الجزيرة من 1500 نسخة 
أي   2014 ربيع  في  نسخة   4000 إلى   2013 ربيع  في 

بزيادة نسبتها 165% خالل فترة عام واحد.
ولعل أحد األسباب الرئيسية لذلك هو فتح مقرها الرسمي في 
بها من  بأس  ال  للعمل وشبكة  طاقم  وتشكيل  قامشلو  مدينة 

المراسلين في المدن والبلدات األخرى للمقاطعة.
النسخ  عدد  النسبة ألصبح  بنفس  الزيادة  هذه  استمرت  ولو 
المطبوعة في مقاطعة الجزيرة لوحدها في عام 2020 أي بعد 

سبع سنوات) حوالي 100 ألف نسخة(.
مع العلم أن هناك نواح لم تصل إليها روناهي بسبب ظروف 
الثورة والحرب أو لعدم وجود موزعين, كما أن عملية المتابعة 

في قسم التوزيع في الصحيفة ضعيفة.
ولو تم سد هاتين الثغرتين في صحيفة روناهي لتضاعفت عدد 

النسخ الموزعة والمطبوعة.
صحيفة نودم كانت توزيعها ضمن مدينة قامشلو فقط ولفئة 

محدودة جدًا.
وكذلك راستي أيضًا توزع حاليًا في قامشلو ولفئة محدودة. و 
ال يعرف لحتى اآلن إن كانت لديها خطة لتوزيع الصحيفة في 

مختلف مناطق روج آفا.
من  المقرب  الجمهور  على  توزيعها  في  روناهي  يعتمد 
ولها  المحايدة  الفئات  من  لقسم  باإلضافة   السياسي  خطها 
في  وكذلك  والتجارية  االكاديمية  الفئات  من  اشتراكات  أيضًا 

المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
النشطاء والكتاب في  تعتمد على اشتراكات  بينما كانت نودم 
توزيعها ولم تكن توزع بين جماهير الشعب, لذلك لم يكن لديها 
ن كانت تباع في المكتبات إال  أي تأثير على الشارع الكردي, واإ
أن شرائها كانت معدومة بسبب ارتفاع سعرها وتردي المواضيع 

المنشورة.
تزال  ال  الحياة...(  وصوت  كردستان  )صوت  المجالت  جميع 
توزع فقط بين الجمهور المقرب من خطها االيديولوجي ولم 

تبدأ بعد ببيعها في األسواق.
المحتوى: تدني المستوى الصحفي لكوادر الصحف   -5
والمجالت وعدم وجود التمويل الكافي وتباعد فترات الصدور 
أثرت على نوعية المواضيع والمواد التي تنشر في تلك الصحف 

والمجالت.
األفضل  تعتبر  روناهي  في  المنشورة  المواضيع  كانت  ن  واإ
مقارنة مع جميع الصحف والمجالت االخرى وحتى كافة وسائل 
االعالم الموجودة، لكنها لم تصل الى  المستوى المطلوب أو 

المستوى االحترافي كما عبر عنه أحدهم.
بشكل  الصدور  على  روناهي  حافظت  الدورية:   -6
أسبوعي وقد صدر قرار على المستوى العلوي لإلدارة بإصدارها 
يمنعان من ذلك هما: عدم وجود  أن هناك سببين  إال  يوميًا 

المطابع الحديثة وعدم وجود شبكة كافية من أطقم العمل.

بالفعل  وبدأت  نفسها  تطوير  روناهي مصممة على  أن  يبدو 
)األرشفة،  لها  أقسام  بتشكيل  وبدأت  كوادرها  عدد  بزيادة 
هذا  كان  ن  واإ العامة(  العالقات  التوزيع،  التحرير،  اإلخراج، 

التطوير يبدو بطيئًا ولكنها تسير على خط موزون.
صحيفة نودم النصف شهرية وبسبب طباعتها من خارج روج 
آفا كانت تخلق لها مشاكل من ناحية إصدار أعدادها بشكل 
واحد  عدد  ضمن  عددين  إصدار  الى  تضطر  فكانت  دوري, 

وهكذا حتى اضطرت للتوقف.
صحيفة راستي أيضًا تطبع خارج روج آفا ولذلك قد يخلق لها 

مشاكل عديدة.
سعر البيع: إن تحديد سعر البيع ألي صحيفة يؤثر   -7

بشكل إيجابي أو سلبي على جماهيرية الصحيفة.
روناهي األسبوعية حافظت على تحديد سعرها بـ 25 ليرة وهو 
ن ظهر خالل فترة ما اختالفات في وجهات  سعر ال بأس به واإ
على  الحفاظ  أو  سعرها  رفع  حول  فيها  العاملين  لدى  النظر 
بها  تمنى  التي  الكبيرة  الخسائر  بسبب  وذلك  المحدد  السعر 
الصحيفة، وقد بدأت عدة مكتبات في قامشلو وخارجها ببيع 

نسخ من الصحيفة ) 10-50نسخة(.
نودم النصف الشهرية حددت سعرها بـ 50 ليرة ولذلك لم تباع 

جماهيريًا.
راستي األسبوعية حددت سعرها بمائة ليرة سورية وهي لم تباع 
جماهيريًا بعد، فهي في بداية الطريق وال يعرف إن كانت بهذا 

السعر ستنجح بالبيع ؟!!
الصحافة  لتطوير  تؤدي  التي  األساسية  العملية  الخطوات 

الورقية في روج آفا:
- وجود مطابع حديثة ودور نشر وتوزيع.

- االستقرار السياسي.
- توفر كوادر خبيرة ومؤهلة وتأهيل العاملين الموجودين في 

المؤسسات اإلعالمية.
ومركزية  دائمة  عمل  وخطط  لسياسات  المؤسسات  وضع   -

حكيمة تحاكي الواقع الموجود.
على  الصحافي  حصول  وحرية  االعالمية  الحرية  قوننة   -

المعلومات الالزمة.
هموم  تثير  التي  المواضيع  ونشر  المناسب  المحتوى   -

واهتمامات العامة في روج آفا.

بقلم : دلشاد مراد 

واقع الصحافة الورقية )املطبوعة( يف روج آفا

قالت ديلك أوجالن ابنة شقيقة قائد الشعب الكردي عبداهلل أوجالن بعد 
لقائه في سجن إيمرالي هي ووالدتها فاطمة ، أن القائد أوجالن بخصوص 
مرحلة السالم اكد إن لم تنفذ متطلبات مرحلة السالم فسيتم العمل على 

تطبيق اإلدارة الذاتية من طرف واحد.
وبشأن روج آفا كان أبرز ماقاله أوجالن : أن مقاومة كوباني ومقاومة 
آفا  روج  أبناء  يقوم  أن  المهم  ومن  جدًا،  مهمة  عام  بشكل  آفا  روج 
بإفشال هذه الهجمات. والخنادق لن تفيد شيئًا سوى أنها ستجلب العار 

ألصحابها.

آزادي- احلرية تنشر نص قانون األحزاب السياسية يف مقاطعات روج آفا
أوجالن : إن مل تنفذ متطلبات مرحلة 

السالم فسيتم العمل على تطبيق 
اإلدارة الذاتية من طرف واحد

استطالع آلراء النخبة املثقفة حول الواقع الراهن للصحافة الكوردية املطبوعة وااللكرتونية
بالتزامن مع دخول صحيفة آزادي - احلرية سنتها الرابعة .... كيف يقيم املثقفون 

واالعالميون الكورد هذه الصحيفة االلكرتونية؟
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في اتصال هاتفي لراديو صوت أمريكا مع بوالت جان 
من المركز اإلعالمي لوحدات حماية الشعب, أكد أن 
المجموعات المتطرفة تهاجم المناطق الكردية من عدة 
حسب  اإلسالمية«  دولتهم  لـ«  ضمها  بغية  محاور 
زعمهم , وان هؤالء يشنون عملياتهم ضد مناطق روج 

آفا مدعومة من النظام السوري.
وهذا نص اللقاء اإلذاعي:

آخر  على  تطلعنا  هل  بداية   : أمريكا  صوت  راديو 
األوضاع واالشتباكات المستمرة مع داعش ؟

عنيفة  اشتباكات  هنالك  أن  تعلمون   : جان  بوالت 
بين وحدات حماية الشعب و عصابات داعش. هدف 
وضرب  كوباني  مقاطعة  احتالل  هو  المرتزقة  هؤالء 
ثورة الحرية التي ينعم بها الشعب في روج آفا.انهم 
يريدون ضم مقاطعة كوباني لدولتهم اإلسالمية. لذلك 
فهم يقومون بشن هجمات واسعة النطاق من الشرق 
والغرب والجنوب. هم يهاجموننا بدعم من نظام األسد, 
كذلك تركيا تغض النظر عن تحركاتهم. بالتأكيد بفضل 
في  وشعبنا  وحداتنا  أبدتها  التي  البطولية  المقاومة 
كوباني  مقاطعة  على  داعش  هجمات  فشلت  كوباني 

وهزموا شرهزيمة.  
لقد ألحقت قواتنا خسائر فادحة في صفوف داعش, 
وقادة  أمراء  بنهم  مرتزقتهم  من  قتيل  تجاوزت 400 

ميدانيين.
تلك اإلشتباكات العنيفة في قرى كندال ودلكينوو أشمة 
من  موجعة  ضربات  دواعش  ال  تلقت  صرين  وبلدة 
مخططهم  إفشال  وتم  الشعب  حماية  وحدات  مقاتلي 
مقاطعتي  في  أخواتها  كوباني عن  مقاطعة  في عزل 

الجزيرة وعفرين. 
كذلك أردوا من وحدات حماية الشعب في كوباني من 
جبهات  فتح  عبر  األخرى  المناطق  من  الدعم  تلقي 

جديدة في تربسبيه وديرك وجزعة وسري كانيه.
بلدة جزعة في  الدواعش في  قادة  قتل عدد من  فقد 
أبو ماريا و أبو يوسف وأبومعاذ  الحسكة من بينهم 

المصري وأبو فاروق عمر التركي.
في سري كانيه أيضا تلقت مجاميع الدواعش هزيمة 
ساحقة عندما أرادوا اقتحام بعض القرى المحررة وذلك 
هجماتهم  صد  تم  ولكن  أخرى  قتال  جبهة  فتح  بغية 
من قبل وحداتنا المقاتلة في قرى تل خنزير والمناجير 

باإلضافة لتحرير قرى أخرى.
مقاومة  بفضل  بالهزيمة  منيت  الدواعش  هجمات 
اعتبار  وبإمكاني  الشعب  حماية  وحدات  في  أبنائنا 

مقاومة شعبنا نصرا استراتيجيا مؤزرا في روج آفا.
راديو صوت أمريكا : كنت قد ذكرت أن ما ال يقل عن 
400 من عناصر داعش قد لقيوا مصرعهم على يد 
الرقم مبالغ  ,البعض يجد هذا  الشعب  وحدات حماية 

فيه,هل الرقم واقعي ؟؟
التي  المبادئ  المغاالة والمبالغة احدى   : بوالت جان 
نتحاشاها دائما, عندما يستشهد أحد رفاقنا فإننا نعلن 
الحقيقي  والعدد  صورهم  ننشر  كذلك  علنيا  ذلك  عن 
من مقاتلينا الذين استشهدوا ونقيم لهم مراسيم تشييع 
الدواعش كنا قد قررنا  للمرتزقة  بالنسبة  رسمية. أما 
أن ال ننشر صور جثثهم, وان ارتأت أية جهة إعالمية 
كذلك  عليها.  سنطلعهم  فأننا  الصور  على  االطالع 
الدواعش يقومون بنشر صور قتالهم على صفحات 
االنترنت وعبر تويتر والفيس بوك. األكيد هو ما يلي: 

ال يوجد أية مبالغة في هذه األرقام.
هؤالء الدواعش قدموا من المناطق األخرى الى كوباني 
مثل الالذقية وادلب وحلب ودير الزور والرقة.كذلك من 
دول أخرى مثل ليبيا وتونس وقطر وتركيا والسعودية 

واذربيجان والشيشان وبالتالي فان الرقم 440 دقيق 
مؤكد وغير مبالغ فيه على اإلطالق.

تلك  في  مقاتلينا  من  مقاتل   35 استشهد  كذلك 
هؤالء  أسمائهم وصورهم,  أعلنا  قد  وكنا  االشتباكات 
المقاتلون هم أبناء هذا المناطق وبالتالي ال يمكن أبدا 

ان تخفي أي شيء.
راديو صوت أمريكا :قلت أن عناصر داعش يهاجمون 
من  البعض  ,يشكك  األسد  نظام  من  بدعم  مناطقكم 
ذلك اإلدعاء ,كذلك هنالك تقارير تقول بان تركيا لم 
تعد تدعم المجموعات المتطرفة كما كانت تدعمهم في 

وقت سابق. . ما تعليقك ؟؟
المستفيدين  الى  ننظر  أن  بداية  علينا   : جان  بوالت 
من هذه الهجمات ضد روج آفا. .والجواب هو مرتزقة 

داعش والنظام السوري. 
ال يريد نظام األسد للكرد ان يحققوا أية انتصارات. فكما 
الحر قد  تابعة للجيش  تعلمون أن مجموعات عديدة 
هزمت في معاركها مع الدواعش. اآلن التجأ الكثير من 
مقاتلي الجيش الحر الى المناطق الكردية, كذلك فإننا 
الى جنب وفي عدة  الحر وجنبا  الجيش  نتشارك مع 
جبهات ضد داعش ,من الطبيعي معرفة أن ازدياد قوة 

الكرد وبقاء روج آفا آمنة ليس من مصلحة النظام.
بين  المعارك  وتر  على  يلعب  ان  النظام  يود  كذلك 
وحدانتا ومجموعات من الجيش الحر لدينا معلومات 
الدواعش  تطلق  لم  الصدد.  بهذا  مؤكدة  استخباراتية 
منذ أشهر عديدة اية طلقة ضد قوات النظام في الوقت 
بل تقصف  الدواعش  أيا من مقرات  لم تقصف  الذي 
يوميا المدنيين في حلب وادلب وحمص ومناطق أخرى. 
الدواعش  عناصر  معظم  أن  يعلم  أن  الجميع  على 
الذين يهاجموننا قد أتوا من دير الزور والشدادي و 
مركدة مرورا بجبل كوكب في الحسكة. النظام يستطيع 

بسهولة قصف مناطقهم هناك ولكنه ال يفعل.
لداوود  المسرب  الشريط  أظهر  فقد  لتركيا  بالنسبة 
واحتالل  الجتياح  خطتهم  أتراك  ومسؤولين  أوغلو 
روج آفا, ما تفعله الدواعش يخدم تركيا أيضا. تظن 
أنقرة أنه ليس من مصلحتها أن يقيم الكرد في سوريا 
إدارة ذاتية بهم وأن يديروا شؤونهم بأنفسهم. لطالما 
كذلك  آفا  روج  اتحاه  السلبي  خطابها  أنقرة  استملت 
للسماح  الحدود  على  مواقعهم  األتراك  الجنود  يخلي 
لهؤالء بمهاجمة القرى الكردية ولدينا دالئل تثبت ذلك.  
ردايو صوت أمريكا : هناك خنادق تحفر اآلن بين روج 
إلدانه  عدة  مظاهرات  وخرجت  كردستان  وجنوب  آفا 
الديمقراطي  الحزب  في  الخنادق..والمسؤؤلون  هذه 
الكردستاني يقولون ان هذه الخنادق هي لمنع تسلل 
اإلرهابيين الى اقليم كردستان. .ما قولك ؟؟ لماذا تحفر 

هذه الخنادق برأيك ؟؟؟
اتفاقية  بعد  مؤسفة.  الخنادق  هذه  جان:  بوالت 
سايكس بيكو المشؤومة تم تقسيم كردستان ولم يتم 
الدولتين  اية خنادق بين  حفر خنادق. لم تكن هناك 
كذلك  األلغام  بوضع  قاموا  لقد  والتركية.  السورية 
العقدين  في  الحدود  طول  على  الشائكة  األسالك 
العراق  في  البعث  نظام  كان  عندما  كذلك  األخيرين. 
خنادق  هكذا  تحفر  لم  العالقات  أسوأ  على  وسوريا 

بينهما، بل أكتفوا بوضع سواتر ترابية فقط حينها. 
يوجد اآلن في مقاطعة الجزيرة ادارة كردية, كذلك في 
الجهة األخرى توجد أيضا ادارة كردية. من المؤسف 
قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بحفر هكذا خنادق 
بيننا. كذلك فان بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
من  الجانب  هذا  فعلى  اإلطالق.  على  مقنعا  يكن  لم 
والحدود  الشعب  حماية  وحدات  قوات  توجد  الحدود 

محمي بشكل جيد. بدليل أنه لم يسبق وأن دخل أي 
ارهابي عبر مقاطعة الجزيرة إلى زاخو. يتضمن بيان 
من  لها  أساس  ال  ادعاءات  الكردستاني  الديمقراطي 
الصحة. هؤالء االرهابيون يعبرون من خالل المناطق 

العربية من الحدود. 
قرى  تتواجد  الخنادق  تلك  فيها  تحفر  التي  المناطق 
كردية فقيرة في أغلبها وهم إن عبروا الحدود أحيانا 
فهو من أجل جلب بعض الحاجيات األساسية اليومية 
وراء  لقرار سياسي  انه  والوقود.  والدواء  الطعام  مثل 
حفر هكذا خنادق و يهدف لتشديد الحصار المفروض 

على روج آفا وعزلها عن محيطها. 
صوت أمريكا : ماذا عن النداء الذي وجهته وحدات 
حماية الشعب لدعمها ضد مجموعات داعش؟؟ ماذا 
كانت ردة الفعل..هناك تقارير تشير الى انه كان هنالك 
الشعب  حماية  وحدات  لنداء  عارمة  شعبية  استجابة 
المجلس  وأحزاب  الساسية  األحزاب  عن  ماذا  ولكن 

الوطني الكردي على وجه الخصوص؟؟
قد  قرايالن  مراد  أن  بالذكر  الجدير  من  جان:  بوالت 
في  الكردي  الشباب  فيه  دعى  نوروز  في  نداء  وجه 
شمال كردستان بدعم روج آفا. نود شكره على موقفه 
ذاك. العديد من األحزاب الكردية في شمال كردستان 
والمناطق األخرى اصدروا بيانات لدعم روج آفا ولكن 
المباشر.  الدعم  المطلوب من جهة  الدعم  ذلك  ليس 
ولكن الكثير من شبان شمال وجنوب وشرق كردستان 
وصلوا روج آفا وهم في صفوف وحدات حماية الشعب 

األن.
من الشمال وخاصة من أورفة انضم العديد من الشبان 
لوحدات حماية الشعب. أهالي كوباني وأورفا من نفس 
لقربها من  العشائر وبينهم صالت قربى وثيقة كذلك 
كوباني. البعض حمل سالحه وعبر الحدود ويقاتل الى 
الطبية.  بالمساعدات  يدعمنا  اآلخر  والبعض  جانبنا. 
لقد استجاب الشعب الكردي بإيجابية لندائنا ووقف الى 

جانب أبناءه في وحدات حماية الشعب.
أما مواقف األحزاب والمنظمات السياسية في كوباني 
من  الكثير  التقدير.  وتستحق  شجاعة  كانت  فقد 
على  البطولية  المقاوة  في  شاركوا  األحزاب  أعضاء 
أحزابهم.  قبل  من  مركزي  قرار  وجود  عدم  من  الرغم 
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي والعضو في المجلس 
بدعمنا.  وقام  لندائنا  بايجابية  رد  الكردي  الوطني 
الوحدة  حزب  سكرتير  آلي  شيخ  الدين  محي  السيد 
الديمقراطي دعا أعضائه لدعم وحدات حماية الشعب 
والدفاع عن كوباني. كذلك السيد جمال شيخ باقي في 
الى  للقتال  أعضائه  حث  الكردي  الديمقراطي  الحزب 
جانب وحدات حماية الشعب واالستجابة لندائنا للدفاع 

عن كوباني. 
الكردي  الوطني  المجلس  في  األحزاب  أعضاء  بعض 
كانوا مستائين من مواقف أحزابهم حول الهجمات التي 
اليكيتي  أعضاء  مثل  كوباني,  مقاطعة  لها  تتعرض 
الكردستاني في كوباني الذين تركوا حزبهم ومجلسهم 
و شاركوا للدفاع عن أرضهم. ان دل هذا على شيء 
من  مستاؤون  فقط  نحن  لسنا  أنه  على  يدل  فانما 
مواقف هذه األحزاب وانما أعضاؤهم أيضا استاؤوا من 
مواقفهم و تصريحاتهم الغير مسؤولة تجاه الهجمات 
التي تتعرض لها روج آفا و سلبيتهم في تلبية واجب 

الدفاع عنها.
الشعب هي ضمانة  حماية  وحدات  ان  الجميع  ليعلم 
للدفاع عن روج آفا وأن نجاح روجآفا هو نجاح ألجزاء 
الشعب  وبدعم  أنه  متيقنون  نحن  األربعة,  كردستان 

فإن النصر سيكون حليفنا.

قوات محاية الشعب )YPG( تستهدف نقاط متركز داعش 
يف كافة جبهات القتال يف مقاطعة كوباني

بوالت جان: اجملموعات املتطرفة تهامجنا بدعم من نظام األسد

آزادي – الحرية
مهمة  في   )YPG(الشعب حماية  قوات  استمرت 
مرتزقة  هجمات  من  كوباني  مقاطعة  عن  الدفاع 
االسالمية(  والشام  العراق  دولة  تنظيم   ( داعش 
وقامت بعدة عمليات ناجحة استهدفت نقاط تمركز 
داعش في كافة جبهات القتال على التخوم الشرقية 

والغربية والجنوبية الغربية من المقاطعة.

سري العمليات العسكرية يف مقاطعة 
كوباني بني 11- 24 نيسان اجلاري:

المحور الشرقي:
)YPG( في 11 نيسان قامت وحدات حماية الشعب

بحملة عمليات الوفاء لشهداء مقاومة كوباني ضد 
الواقعة  القرى  في  داعش  لمرتزقة  تابعة  نقاط  عدة 
شرقي مقاطعة كوباني. استطاعت فيه إلحاق خسائر 

كبيرة في صفوف داعش.
في  الشعب  حماية  وحدات  اإلعالم  مركز  وذكرت 
األولية  الحصيلة  أن  لها  بيان  في  كوباني  مقاطعة 
لعملياتها ضد داعش في تلك الجبهة كانت كما يلي:

- قرية سوسك: أربعة قتلى وعدد من الجرحى.
- قرية ملوح القمر: أربعة قتلى وعدد من الجرحى.
- قرية يارقو وجلبة: سبعة قتلى وعدد من الجرحى.

حماية  وحدات  استهدفت  نيسان   13 وفي 
التابعة  المقرات  الثقيلة  باألسلحة   )YPG(الشعب
لداعش في قريتي )جامس وملوح قمر(الواقعة شرقي 
في  لداعش  مقر  تدمير  أسفر عن  كوباني  مقاطعة 
قرية ملوح القمر باإلضافة الى سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف داعش. كما تم قتل اثنين من عناصر 

داعش في قرية بيركنو.
وقد حاولت مجموعة من عناصر داعش التسلل الى 
قرية كري سور إال أن وحدات حماية الشعب تصدت 

لهم و اشتبكت معهم.
عبدوكي  قرية  داعش   قصفت  نيسان   19 وفي 
استهدفت وحدات حماية  فيما   , الثقيلة  باألسلحة  
لتنظيم  سيارتين  بيركنو  قرية  )YPG(في  الشعب 

داعش باألسلحة الثقيلة أسفرت عن إعطابهما.
المحور الغربي:

 )YPG(في 13 نيسان قامت وحدات حماية الشعب
ناحية  محيط  في  الثقافي  المركز  اقتحام  بعملية 
داعش  من  عناصر  كانت  التي  التحتاني  الشيوخ 
مقتل  عن  العملية  هذه  اسفرت  فيها،  تمركزت  قد 
ستة دواعش و سقوط عدد من الجرحى. كما قامت 
وحدات حماية الشعب بعملية ضد مجموعات داعش  
في قرية خراب عطو وتم تدمير نقطتين لداعش و 

قتل خمس و جرح أثنين من المرتزقة.
من  من  الهجوم  داعش  حاولت  نيسان   18 وفي 
قرية الجديدة الى قرية الكطاش فتصدت لهم وحدات 
اشتباكات  اندلعت  حيث   )YPG( الشعب  حماية 

وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف داعش .
المحور الجنوب الغربي:

الشعب  حماية  وحدات  استهدفت  نيسان   12 في 
)YPG(سيارة دوشكا تابعة لداعش قرب قرية أشمة 
مقتل   عن  أسفرت  المقاطعة  غربي  جنوب  الواقعة 

ثالثة من عناصر داعش كانوا داخل السيارة.

وحدات محاية الشعب )YPG( تتصدى 
للمرتزقة وتهزمهم يف قرى تل متر

لتوجيه  داعش  من  محاولة  وفي  نيسان   15 وفي 
تلحق  التي  والخسائر  كوباني  مقاومة  عن  األنظار 
في  قرى  عدة  على  هجمات  عناصرها  شن   , بها 
الشعب  حماية  وحدات  أن  إال  تمر,  تل  منطقة 
)YPG( تصدت لهم واشتبكت معهم في قرى عوجة 
و و أم المسامير والختله التابعة لمنطقة تل تمر, 
وأجبرتهم على الفرار بعد أن كبدتهم خسائر فادحة 
وأوقعت بينهم خمسة قتلى وعدد من الجرحى وأسرت 

اثنين منهم.  

سجل الشهيد ماسريو آفارش
الشهيد البطل ماسيرو آفارش، عضو المجلس العسكري 

لوحدات حماية الشعب في كوباني
االسم الحركي: ماسيرو أفارش
االسم الحقيقي: حاجي محمود

اسم األم: عدلة
اسم األب: محمود

محل و تاريخ الوالدة: كوباني- قرية دميرجك 1994
قلحيده  قرية  كوباني  مقاطعة  االستشهاد:  تاريخ  و  محل 

2014-4-7
التصدي  في  وحداتنا  أبدتها  التي  البطولية  المقاومة  في 
للمرتزقة، ارتقى رفيقنا البطل و عضو المجلس العسكري 
لوحداتنا ماسيرو آفارش إلى مرتبة الشهادة، مسطرًا بدمه 
التصدي  و  الفداء  و  البطولة  مالحم  من  ملحمة  الزكي 
ماسيرو  البطل  الشهيد  دحرهم.  و  اإلرهابيين  و  لإلرهاب 
آفارش، كان من األوائل الذين انضموا إلى النواة األولى 
كان  إنها  كما  تقدمها،  و  تطويرها  في  ساهم  و  لوحداتنا 
المقاومة  و  البطولية  بالعمليات  القيام  في  رائدًا  و  سباقًا 
ماسيرو  البطل  الشهيد  كان  اإلرهابيين.  و  المرتزقة  ضد 
مقارعة  و  افا  روج  عن  الدفاع  في  كبيرة  جهود  صاحب 
اإلرهاب و الغزاة و لم يبخل يومًا بتقديم الغالي و النفيس 
ألجل حماية أرضه و عرضه و شعبه. نعاهد شهيدنا البطل 
ماسيرو آفارش بأننا سننتقم له و لكل الشهداء و سنبقى 

أوفياء لدمائهم الطاهرة و سنرفع رايتهم عالية حتى تحقيق 
أهداف و تطلعات شعبنا في الحرية و االستقالل و الحياة 

الكريمة.
مركز إعالم وحدات حماية الشعب

2014-4-7

شهداء مقاومة سري كانية
االسم الحركي : برمال دنيا
االسم والكنية : ندرا ممو

اسم االم : ناهيال
 اسم األب :رشيد

 : الوالدة  وتاريخ  مكان 
1985عفرين

االنضمام  وتاريخ  مكان 
2012:

-4-3  : االستشهاد  تاريخ 
2014 سري كانية 

االسم : مزكين شيخموس
اسم األب: علي

اسم األم: حمدية
االسم الحركي: مزكين

المواليد: 1989 – درباسية
-8-29 االنضمام:  تاريخ 

2013
-4-3 االستشهاد  تاريخ 

2014 سري كانية

الحركي:  االسم 
غمكين عامودي

أسد   : ونسبة  االسم 
أوسي

اسم االم : شيخة
محل وتاريخ الولدة : 

1994 عامودا
 : االستشهاد  تاريخ 
3-4-2014 سري 

كانية
 : الحركي  االسم 

شفكر سري كانية
وتاريخ  محل 
االستشهاد : 4-3-
2014 سري كانية  

مركز اإلعالم لوحدات 
حماية الشعب

2014 -4-9

  شهداء مقاومة تل براك و تل محيس

االسم الحركي تولهلدان         
االسم الحقيقي : عبدالرزاق محمود

األم : زهرة
األب : رمضان

تاريخ االنضمام : حسكة - 2012
تاريخ االستشهاد: 2014/1/7

االسم الحركي : دجوار حسين      
االسم الحقيقي : دجوار حسين

األم : سلطانة
األب : عدنان

تاريخ االنتساب: حسكة - 2014/11/1
تاريخ االستشهاد: 2014/1/7

االسم الحركي : عكيد بوطان    

االسم الحقيقي : ماهر علي
األم : هدلة

األب : ابراهيم
تاريخ االنتساب: حسكة - 2011/9/2

تاريخ االستشهاد : 2014/1/7

االسم الحركي : عكيد رستم      
االسم الحقيقي :علي االحمد

االم : صبحية
االب : أحمد

تاريخ االنتساب : حسكة - 2011/4/5
تاريخ االستشهاد  2014/1/7

مركز اعالم وحدات حماية الشعب 
2014-4-12
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حاوره: دلشاد مراد 
صدور قانون األحزاب السياسية للمقاطعات الثالثة 
في روج آفا يترك عدة تساؤالت لدى الرأي العام, 
وقد ارتأينا إجراء حوار مع السيد عبد السالم أحمد 
كردستان  غربي  شعب  لمجلس  المشترك  الرئيس 
التشريعي  المجلس  في  القانونية  اللجنة  وعضو 
المؤقت في مقاطعة الجزيرة لتوضيح بعض النقاط 

المتعلقة بالقانون الجديد.
وهذا نص الحوار:

- ما أهمية صدور قانون األحزاب السياسية في 
روج آفا؟

ال بد من تنظيم الحياة السياسية وعمل األحزاب, 
إذ ال يمكن أن نترك الساحة السياسية في روج آفا 
لألسف  واالرتزاق.  للتجارة  وميدانًا  للفوضى  نهبًا 
تقصينا  إذا  سياسية  أحزاب  عناوين  بعض  هناك 
وضعها الجماهيري أو التنظيمي نجد بأنها مقتصرة 
فقط على سكرتير الحزب وبعض من أفراد عائلته 
العمل  لتنظيم  قانونية  ضوابط  وضع  يجب  لذلك 
حقوق  فيه  يتبين  بحيث  آفا,  روج  في  السياسي 
وواجبات كل حزب سياسي في المرحلة التي نمر 

فيها.
- هل يشمل هذا القانون جميع األحزاب؟

نعم يشمل جميع األحزاب التي تنشط على ساحة 
روج آفا وضمن الحدود اإلدارية للمقاطعات الثالثة, 

والسريانية  والعربية  الكردية  األحزاب  كل  ويشمل 
التي لها مقرات أساسية في روج آفا.

- إحدى أبرز النقاط الخالفية على القانون أثناء 
مناقشتها في المجلس التشريعي كانت تتعلق بعدد 
فالمسودة  األحزاب,  لترخيص  المطلوبة  التواقيع 
التي حددت رقم األلف , تم اعتراض معظم ممثلو 
الرقم,  هذا  على  المجلس  في  األخرى  األحزاب 
وأخيرًا تم االتفاق على أن يكون الرقم محددًا بمائة 
عضو. أنتم شخصيًا كنتم مع رأي أن يكون العدد 

مرتفعًا , هل لكم أن توضحوا وجهة نظركم أكثر؟
أن  يستطيع  ال  الذي  الحزب  نضع  أن  يمكننا  هل 
يجمع ألف عضو في خانة األحزاب السياسية وله 
يستطيع  أن  أو  المجتمع  لخدمة  وبرنامج  مشروع 

المشاركة في إدارة المقاطعات وهذا المجتمع.
لألسف ظهرت اعتراضات كثيرة على رقم األلف, مع 
أننا ارتأينا فيما بعد أو طرحنا فكرة بأن الحزب الذي 
ال يستطيع تأمين ألف صوت نعطيه مهلة مدتها 
الالزمة,  تأمين األصوات  لتمكنيه من  ستة اشهر 
مؤقتًا مشروطًا  ترخيصًا  البداية  في  نعطيه  بحيث 
أو  عضو  ألف  على  أشهر  ستة  خالل  بحصوله 
باألحرى أن يستطيع أن ينسب للحزب ألف عضو, 
لألسف أغلبية اآلراء كانت في المجلس التشريعي 
إال  تأسيس,  كبداية  مائة عضو  العدد  يكون  بان 
أنه يمكن وضع ضوابط لذلك في قانون االنتخاب 

القادم المزمع إصداره خالل الفترة القريبة.  
- من شروط عضوية الحزب ينبغي أن ال يكون من 
أعضاء الهيئات القضائية أو أفراد القوى العسكرية 
وقوات األمن الداخلي. ماذا يعني ذلك؟ ثم أال يعتبر 
قوننة فصل السياسة عن القضاء والجيش )القوات 
روج  في  للديمقراطية  انتصارًا  والعسكرية(  األمنية 

آفا؟
في كل النظم الديمقراطية تعتبر المؤسسة العسكرية 
والمؤسسات القضائية هي مؤسسات ال تشارك في 
العمل السياسي والحزبي كونها مؤسسات وطنية. 
حتى  المجال  تفتح  التي  هي  الدكتاتورية  النظم 
للعسكريين بأن  يكونوا منضويين على األغلب في 
الحزب الحاكم . وباعتبار أن الجيش)وحدات حماية 
الشعب YPG( واألسايش والقضاء هي مؤسسات 
العمل  ساحة  عن  بعيدة  تكون  أن  فيجب  وطنية 
المؤسسات  هذه  ألفراد  يسمح  ال  وأن  السياسي 

باالنضمام ألي حزب سياسي موجود.
- ينص قانون األحزاب على تشكيل لجنة شؤون 
األحزاب السياسية تضم رئاسة المجلس التشريعي 
والشؤون  والداخلية  العدل  هيئات  ورؤساء 
يكون  العدالة  ديوان  أعضاء  وأحد  االجتماعية 
مهمتها النظر في طلبات التراخيص, هناك البعض 
في  سياسية  تدخالت  لحدوث  تمهيدًا  ذلك  اعتبر 
لحزب  ينتمون  اللجنة  أعضاء  معظم  كان  حال 

سياسي واحد, ما رأيكم في ذلك؟
لألحزاب  التراخيص  بإعطاء  المعنية  اللجنة 
التشريعية والتنفيذية   السياسية هي من السلطات 
والقضائية, وقد تم وضع ضمانات بحيث يستطيع 
يلجأ   أن  الرفض  حال  في  للترخيص  مقدم  أي 
ليس  الجانب,  لهذا  الضمانة  يعتبر  الذي  للقضاء 
لجنة شؤون  تشكيلة  من  للتخوف  داع  أي  هناك 
األحزاب السياسية, بل بالعكس نحن نعتبر مشاركة 
السلطات الثالث في إعطاء التراخيص الحزبية هي 

الضمانة للجميع.
الموجودة  السياسية  األحزاب  وضع  عن  ماذا   -
التعامل  سيتم  وكيف  الذاتية,  اإلدارة  نظام  خارج 

معهم؟
باألحزاب  ليس خاص  الذي صدر  األحزاب  قانون 
الموجودة ضمن اإلدارة فقط, بل هي لكل األحزاب 
الموجودة بما فيها المشكلة سابقًا, أنتم تعلمون أن 

هناك أحزاب تنشط على الساحة.
قانون  السابق  النظام  ظل  في  هناك  يكن  لم   
متروكًا,  السياسي  النشاط  وكان  لالنتخابات 
كانوا  النظام  ظل  في  األحزاب  أن  القول  نستطيع 

يعملون كأمر واقع.
 هناك الكثير من األحزاب التي تنشط على ساحة 
روج آفا وتتحرك دون أن يكون هناك قانون ناظم 
لعملها. لذلك فأنه من الضروري وجود هذا القانون 

آزادي - الحرية/ خاص
عبد  والبلديات  المحلية  اإلدارة  هيئة  رئيس  قدم 
للمجلس  السادسة  الجلسة  المسيح جوغو خالل 
انعقد  الذي  الجزيرة  لمقاطعة  المؤقت  التشريعي 
أبرز  عن  تقريرُا  المنصرم  نيسان   15 بتاريخ 
ماقامت به الهيئة منذ تشكيل المجلس التنفيذي 
للمقاطعة وحتى تاريخه وقد اجاب عن تسا ؤالت 

اعضاء المجلس, وهذا ملخص ماقاله: 
خاص  وقانون  المحلية  اإلدارة  قانون  أنجزنا 
التنفيذي  للنظافة وسوف نعرضها على المجلس 
ليتم  والمالحظات  المقترحات  ألخذ  البداية  في 
عرضهما  ثم  ومن  النهائي  بشكلهما  صياغتهما 
والمصادقة  لمناقشتها  التشريعي  المجلس  على 

عليهما. 
الصحيحة  البداية  أو  األساس  هو  التخطيط  إن 
لقيام أي مشروع , كما أن تأمين العوامل الالزمة 
للدخول في تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعناها و 
األهم هو تأمين جميع المستلزمات الالزمة لتنفيذ 
الخطط ) مادية, اقتصادية, معنوية, اجتماعية(.

تنفيذ  نتابع  لم  إن  المتابعة,  والمرحلة األهم هي 
مشاريعنا فلن نكون ناجحين .

المطلوب  بالشكل  المالية  االعتمادات  توفر  عدم 

ليس مبرر أن نتوقف عن العمل والمتابعة, فكل 
المتاحة,  امكانياتها ومواردها  تعمل حسب  بلدية 
هناك بلديات تعمل بشكل جيد ) أذكر منها بلدية 

قامشلو(.
للهيئة,  مالية  اعتمادات  أي  توجد  ال  ولتاريخه 
ولكن هذا ليس مبررًا لوقف عملنا, نحن مستمرون 
وسوف نعمل ضمن االمكانيات المتاحة إلى حين 

تأمين االعتمادات المالية.
هناك  والحرب,  الثورة  مرحلة  في  زلنا  ال  نحن 
أفضلية لتوزيع االعتمادات المالية, نفهمها جيدًا 

ونقدرها وسوف نعمل باإلمكانيات المتاحة.
لتاريخه استطعنا أن نزور ونناقش خطط وعمل 
عدة بلديات ومنها ) قامشلو, عامودا, حسكة(, 
لجميع  المحلية  المجالس  برؤساء  اجتمعنا  كما 
مدن المقاطعة واطلعنا على عملهم وناقشنا ذلك 

مع المجلس التنفيذي.
ذا لم  تم توجيه جميع البلديات بالنسبة للنظافة. واإ
والشعب  والبلديات  الهيئة  بين  تعاون  هناك  يكن 
فالناحية  ناقصًا,  عملنا  سيبقى  األمر  هذا  حول 
االجتماعية هو أمر أساسي فيما يتعلق بالنظافة.

حسكة  في  والمياه  الكهرباء  وضع  على  اطلعنا 
جديدة  حدائق  لفتح  البلديات  جميع  ووجهنا   ,

وهناك  الذاتية  اإلدارة  شهداء  بأسماء  وتسميتها 
لجنة مشتركة بيننا الختيار الحدائق المالئمة.

بنا  الزراعية خاصة  المشاتل  بإنشاء  كما سنقوم 
وذلك بالتعاون مه هيئة الزراعة.

الدولة  مع  المشتركة  بالمشاريع  يتعلق  وفيما 
الصناعية  المدينة  مشروع  والسيما  السورية  
إذا تدخلنا مباشرة قد  أنه  في عامودا فرأينا كان 
مليون   30 البالغ  التمويل)  من  الدولة  توقف 
أن  للنظام  التابعة  البلدية  فوجهنا  سورية(,  ليرة 
يضعنا في صورة التنفيذ واالعمال, وتم االتصال 
مع المجلس التنفيذي في المحافظة وحصلنا على 

االعتمادات المخصصة للزفت ولباقي المشاريع.
لدينا بعض اآلليات التي قمنا بإصالحها وصيانتها  
وقد ساعدنا هيئة الطاقة  في تأمين الزفت مجانًا.

بالكامل  تجهيزها  تم  قامشلو  في  البلدية  مبنى 
وقدر تكلفتها بين 1-2 مليون ليرة. كان يمكن 
استثمارها في أعمال اخرى لوال الحادث اإلرهابي 

الذي طال المبنى.
معظم البلديات في المقاطعة تتعاون معنا إال بلدية 
األرضية  االنهيارات  لمشكلة  وبالنسبة  الحسكة, 
في منطقة سري كانيه فأن االمكانيات غير متوفرة 

حاليًا إليجاد حل دائم لها.

عبد املسيح جوغو رئيس هيئة اإلدارة احمللية والبلديات: لتارخيه 
 لوقف 

ً
ال توجد أي اعتمادات مالية للهيئة, ولكن هذا ليس مربرا

عملنا, حنن مستمرون وسوف نعمل ضمن االمكانيات املتاحة

تعليقات برملانية:

الوزير عبد املسيح جوغو 

)صاحب اإلجابة الطويلة(: أنا 

 
ً
رجل واقعي ولست خياليا

وأعمل ضمن إمكانات 

الواقع

على  بالنا  يطمأن  جوغو  كالم  حليم:  روال 

الرغم من إجاباته الطويلة.

الهيئة يسترسل  س 
الباري موسى: رئي عبد 

بالكالم للتهرب من الجواب عن تساؤالتنا.

: أنا رجل واقعي ولست 
عبد المسيح جوغو

خياليًا وأعمل ضمن إمكانات الواقع.

قانون األحزاب السياسية يشمل مجيع األحزاب التي تنشط ضمن احلدود اإلدارية للمقاطعات الثالثة 

عبد السالم أمحد: ال ميكن أن نرتك الساحة السياسية يف
 للتجارة واالرتزاق

ً
 للفوضى وميدانا

ً
 روج آفا نهبا

تنشط  التي  الموجودة  السياسية  األحزاب  الذي يشمل كل 
سياسيًا. 

يعترف  لم  سياسي  حزب  هناك  أن  لنفرض   -
بميثاق العقد االجتماعي ) الدستور( و جاء ليقدم ترخيص 
لدى لجنة شؤون األحزاب السياسية. فهل سيتم الموافقة 

على ترخيص هذا الحزب؟
من شروط الموافقة على ترخيص الحزب يجب أن ال يعارض 
مبادئ هذا الحزب مع مبادئ العقد االجتماعي, طبعًا يجب 
أن يكون ذلك من ضمن الوثائق التي يقدمها ذلك الحزب 
لترخيص نفسه, وبحسب قانون األحزاب فأن لجنة شؤون 
إذا  فيما  تدقق وتفحص  التي من  السياسية هي  األحزاب 
كان طلبات التراخيص تتالءم مع مبادئ العقد االجتماعي, 
فإذا كان البرنامج يتعارض مع العقد االجتماعي عندها ال 
يستطيع الحزب أن يحصل على الترخيص وعليه ان يعدل 

برنامجه بما يتوافق مع العقد االجتماعي .
- السيد عبد السالم, نشكركم على هذا الحوار الجاد.

الصادر في 28  العدد 127  الحوار نشر في صحيفة روناهي -   *
نيسان 2014

الجزيرة  مقاطعة  في  المؤقت  التشريعي  المجلس  صادق 
الخاص  السياسية  األحزاب  قانون  على  أعضائه  بأغلبية 
بنظيم العمل السياسي والحزبي في المقاطعات الثالث لروج 

آفا .
من  يومين  بعد  األحزاب  قانون  على  المصادقة  وجاءت 
النقاشات داخل قبة المجلس التشريعي, وكان القانون قد 
وممثلي  األعضاء  بعض  قبل  من  واضحًا  اعتراضًا  شهد 
بعض  على  التشريعي  بالمجلس  الممثلة  األحزاب  بعض 
اجتماع  بعد  الثانية  الجلسة  في  انفراج  وحدث   . بنودها 
تلك  نقاش  المجلس وتمحور  أحزاب  ممثلو   مغلق عقده 

األحزاب حول بند شروط الترخيص وعدد التواقيع  المطلوبة  
عند التقدم للحصول على ترخيص األحزاب.

ومن أبرز بنود قانون االحزاب السياسية:
عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في   -
مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس 

يتعارض مع أحكام العقد االجتماعي.
عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيالت   -
العنف بمختلف أشكاله  عسكرية أو شبه عسكرية, ونبذ 

والتطرف والعنصرية وكل األوجه االخرى للتمييز.
واشترط لترخيص الحزب أن يكون مصحوبًا بتوقيع مائة 

المؤسسين على أن يكونوا من بين  عضو من األعضاء 
خمس ببلدات و مدن المقاطعات الثالث.

وكانت مسودة القانون قد اشترط على ترخيص الحزب أن 
يكون مصحوبًا  بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين 
على أن يكونوا من جميع مدن وبلدات المقاطعات الثالث.

كما صادق  المجلس التشريعي على قانون هيكلية مجلس 
السادسة  جلسته  في  الجزيرة  مقاطعة  في  العام  القضاء 
المنعقد بتاريخ 15 نيسان 2014 في مقره بمدينة عامودا.

اجمللس التشريعي املؤقت يصادق على هيكلية جملس القضاء العام

صدور قانون األحزاب السياسية يف روج آفا
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الذاتية  لإلدارة  التشريعية  المجالس  أصدرت 
»الجزيرة،  الثالث  المقاطعات  في  الديمقراطية 
السياسية،  األحزاب  قانون  وعفرين«،  كوباني 
حيث يتألف القانون من 22 مادة. وطالبت من 
القانون  هذا  صدور  قبل  المؤسسة  »األحزاب 
التقدم بطلب التأسيس خالل 45 يومًا من نشر 
هذا القانون تحت طائلة المسائلة القانونية«. 

والقانون كما وردنا هو:

الباب األول
مادة1

لسكان المقاطعات الثالث الحق بتشكيل األحزاب 
السياسية ولكل فرد من سكان المقاطعات الحق 
هذا  أحكام  وفق  سياسي  حزب  ألي  باالنتماء 

القانون.

مادة 2
منظمة  جماعة  كل  السياسي  بالحزب  يقصد 
مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية 
السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

والبيئية للمجتمع.

مادة 3
طبقا  تؤسس  التي  السياسية  األحزاب  تسهم 
ألحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي 
أساس  على  للوطن  واالقتصادي  واالجتماعي 
والسلم  الشعب  قوى  وتحالف  الوطنية  الوحدة 
على  والحفاظ  الديمقراطية  واألمة  االجتماعي 
مكاسب الشعب. وتعمل هذه األحزاب باعتبارها 
تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تنظيم 

المواطنين وتمثيلهم سياسيا.

مادة 4
أهدافه  أو  الحزب  مبادئ  تعارض  عدم  اوال: 
ممارسة  أساليب  أو  سياساته  أو  برامجه  أو 
نشاطه مع المبادئ األساسية للعقد االجتماعي 
لسكان  الوطني  األمن  حماية  مقتضيات  أو 
الوطنية  الوحدة  على  الحفاظ  أو  المقاطعات 

والسلم االجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثانيا: تميز الحزب  باسمه وبسياساته وأساليبه 
األحزاب  عن  ظاهرا  تميزا  برنامجه  تحقيق  في 

األخرى.
برامجه  أو  مبادئه  في  الحزب  قيام  عدم  ثالثا: 
أو  قياداته  اختيار  أو  نشاطه  مباشرة  في  أو 
أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام العقد 
الداخلية  الجبهة  حماية  بشأن  االجتماعي 
التفرقة  أساس  على  أو  االجتماعي،  والسلم 

بسبب الدين أو العقيدة.
إقامة  على  الحزب  وسائل  انطواء  عدم  رابعا: 
ونبذ  عسكرية،  شبه  أو  عسكرية  تشكيالت 
والعنصرية  والتطرف  أشكاله  بمختلف  العنف 

وكل األوجه األخرى للتمييز.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم 
مع  الحزب  ارتباط  وعدم  الخارج  في  سياسي 
قوى  أو  جماعات  أو  تنظيمات  أو  أحزاب  أية 
سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ 
في  عليها  المنصوص  األحكام  أو  القواعد  أو 

العقد االجتماعي للمقاطعات الثالث.
أو  مؤسسي  من  أي  انتماء  عدم  سادسا: 
قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب 
مناهضة  أو  معادية  جماعات  أو  تنظيمات  أو 
للمبادئ المنصوص عليها في العقد االجتماعي.

الحزب  مؤسسي  بين  من  يكون  أال  سابعا: 
قيامه  على  جدية  أدلة  تقوم  من  قياداته  أو 
بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو 
الترويج بأية طريقة من طرق العالنية لمبادئ 
المبادئ  مع  تتعارض  أعمال  أو  اتجاهات  أو 

المنصوص عليها في العقد االجتماعي.
ونظام  وبرامج  وأهداف  مبادئ  عالنية  تاسعا: 
وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة 
وقياداته  تشكيالته  وعالنية  الحزب  نشاط 

وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.

مادة 5
يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد 
والتنظيمية  السياسية  شؤونه  كل  تنظم  التي 
والمالية واإلدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، 
ما  خاصة  بصفة  النظام  يتضمن   أن  ويجب 

يأتي:

أو  مماثال  يكون  أال  ويجب  الحزب  اسم  أوال: 
مشابها السم حزب قائم.

ومقاره  للحزب  الرئيسي  المقر  بيان  ثانيا: 
جميعها  تكون  أن  ويجب  وجدت،  إن  الفرعية 
غير  وفي  الثالث   والمقاطعات  سوريا  داخل 

األماكن اإلنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.
عليها  يقوم  التي  األهداف  أو  المبادئ  ثالثا: 
إليها  يدعو  التي  الوسائل  أو  والبرامج  الحزب 

لتحقيق هذه األهداف.
وقواعد  الحزب  في  العضوية  شروط  رابعا: 
جراءات االنضمام إليه والفصل من عضويته  واإ
شروط  توضع  أن  يجوز  وال  منه.  واالنسحاب 
العقيدة  بسبب  التفرقة  أساس  على  العضوية 

الدينية أو المركز االجتماعي.
جراءات تكوين هيئات ولجان  خامسا: طريقة واإ
القيادية  وأجهزته  قياداته  واختيار  الحزب 
بأعضائه  عالقته  وتنظيم  لنشاطه  ومباشرته 
االختصاصات  وتحديد  ديمقراطي  أساس  على 
السياسية والتنظيمية والمالية واإلدارية ألي من 
مع ضمانة   ، واللجان  والهيئات  القيادات  هذه 
هذه  داخل  الديمقراطية  للمناقشة  مدى  أوسع 

الهيئات واللجان.
تحديد  شامال  للحزب  المالي  النظام  سادسا: 
مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله 
والقواعد واإلجراءات المنظمة للصرف من هذه 
حسابات  إمساك  جراءات  واإ وقواعد  األموال 
موازنته  عداد  واإ قرارها  واإ ومراجعتها  الحزب 

السنوية واعتمادها.
واالندماج  الحل  جراءات  واإ قواعد  سابعا: 
االختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة 

التي تؤول إليها هذه األموال.

مادة 6
يشترط في العضو ان يكون من مواطني سوريا 
أعضاء  من  يكون  وأال  الثالث  والمقاطعات 
الهيئات القضائية أو افراد القوى العسكرية أو 

قوات األمن الداخلي.

مادة 7
يجب تقديم طلب كتابي إلى رئيس لجنة شؤون 
األحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة 
التالية عن تأسيس الحزب مصحوبا بتوقيع مائة 
عضو من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا 
على توقيعاتهم، على أن يكونوا على األقل من 
خمس بلدات أو مدن سوريا والمقاطعات الثالث 
المتعلقة  المستندات  الطلب جميع  بهذا  وترفق 
بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء 
الحزب  أموال  وبيان  المؤسسين،  أعضائه 
من  واسم  به  المودعة  والمصرف  ومصادرها 
ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض 
طلب  تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها 
في الفقرة السابقة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ تقديم هذا الطلب.

مادة 8
على  السياسية  األحزاب  شؤون  لجنة  »تشكل 

النحو التالي:
  1-    الرئاسة  المشتركة للمجلس التشريعي 

للمقاطعة رئيسا.
  2.     رئيس هيئة العدل عضوا.

  3.     رئيس هيئة الداخلية عضوا.
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والعمل عضوا.
  5.     احد اعضاء ديوان العدالة عضوا.

في  التشريعي  المجلس  رئيس  محل  ويحل 
الرئاسة عند غيابه أحد  أعضاء ديوان المجلس 

التشريعي.
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص 
عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة طلبات 
طبقا ألحكامه. وال  السياسية  األحزاب  تأسيس 
بحضور  إال  صحيحا  اللجنة  اجتماع  يكون 
بأغلبية  اللجنة  قرارات  وتصدر  أعضائها  كامل 
األصوات وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها 
طلب المستندات واألوراق والبيانات واإليضاحات 
التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد 
التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات 
أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة 
إدارية  أو  قانونية  بطرق  عامة  أو  رسمية 
من  تكلف  وأن  منها  فرعية  بلجنة  أو  بنفسها 
تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو 

بحث أو دراسة الزمة للتوصل إلى الحقيقة فيما 
هو معروض عليها.

الجريدة  في  الحزب  تأسيس  عن  اإلعالن  يتم 
التشريعي  المجلس  إعالنات  ولوحة  الرسمية 
للمقاطعة وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت 
في  ورد  ما  أساس  على  الحزب  تأسيس  في 
طلب التأسيس االبتدائي وما أسفر عنه البحث 
ويعتبر  يوما  ستون  خالل  وذلك  التحقيق  أو 
قرار  إصدار  دون  إليها  المشار  المدة  انقضاء 
من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار 

القبول بهذا التأسيس.
التأسيس  طالبي  ممثلي  اللجنة  رئيس  ويخطر 
عليه  موصى  بكتاب  وأسبابه  االعتراض  بقرار 
بعلم الوصول خالل عشرة أيام على األكثر من 

تاريخ صدور القرار.
بالموافقة  اللجنة  التي تصدرها  القرارات  وتنشر 
على  باالعتراض  أو  الحزب  تأسيس  على 
تأسيسه في الجريدة الرسمية ولوحة إعالنات 
المحدد  الميعاد  ذات  التشريعي خالل  المجلس 

في الفقرة السابقة.
الثالثين  الحزب خالل  تأسيس  لطالبي  ويجوز 
يطعنوا  أن  االعتراض  قرار  لتبليغ  التالية  يوما 
المحكمة اإلدارية  أمام  القرار  باإللغاء في هذا 

في المقاطعة.
خالل  الطعن  في  اإلدارية  المحكمة  وتفصل 
إيداع  تاريخ  من  األكثر  على  يوما  ثالثون 
فيه  المطعون  القرار  بإلغاء  إما  عريضته 
رأي  يرجح  األصوات  تساوي  وعند  بتأييده  أو 
الجانب الذي منه الرئيس، ويكون قرارها مبرما.

مادة 9
ويمارس  االعتبارية  بالشخصية  الحزب  يتمتع 
نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر 
قرار لجنة شؤون األحزاب السياسية بالموافقة 
ولوحة  الرسمية  الجريدة  في  تأسيسه  على 
اليوم  في  أو  التشريعي،  المجلس  اعالنات 
العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، 
أو من تاريخ صدور حكم من المحكمة اإلدارية 
بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة باالعتراض 
على تأسيس الحزب وال يجوز لمؤسسي الحزب 
ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف 
لتأسيسه  الالزمة  الحدود  في  إال  الحزب  باسم 
بالشخصية  لتمتعه  المحدد  التاريخ  قبل  وذلك 

االعتبارية طبقا ألحكام القانون.

مادة 10
رئيس الحزب أو من في حكمه هو الذي يمثله 
في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام 
الغير. ويجوز  أية جهة أخرى أو في مواجهة 
لرئيس الحزب أو من في حكمه أن ينيب عنه 
مباشرة  في  الحزب  قيادات  من  أكثر  أو  واحدا 
بعض اختصاصاته وذلك طبقا لنظامه الداخلي.

مادة 11
وتبرعات  اشتراكات  من  الحزب  موارد  تتكون 
في  أمواله  استثمار  عائد  وحصيلة  أعضائه 
نظامه  يحددها  التي  التجارية  غير  األوجه 
الداخلي، وال يعتبر من األوجه التجارية في حكم 
إصدار  في  الحزب  أموال  استثمار  المادة  هذه 
صحف أو استغالل دور النشر أو الطباعة إذا 

كان هدفها األساسي خدمة أغراض الحزب.

أو  ميزة  أو  تبرع  أي  قبول  للحزب  يجوز  وال 
منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من 
اعتباري ولو كان متمتعا بجنسية  أي شخص 

سكان المقاطعة.

له  المتبرع  اسم  عن  يعلن  أن  الحزب  وعلى 
وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية 
عن  التبرع  قيمة  زادت  إذا  وذلك  األقل  على 

مليون ليرة سورية.
وال تخصم قيمة التبرعات التي تقدم لألحزاب من 
وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة 

العامة على اإليراد.

مادة 12
ال يجوز صرف أموال الحزب إال على أغراضه 
وأهدافه طبقا للقواعد واإلجراءات التي يتضمنها 

نظامه الداخلي.
أحد  في  أمواله  يودع  أن  الحزب  على  ويجب 

المقاطعة وأن يمسك دفاتر منتظمة  مصارف  
للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته 

طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.
المالية بصفة  للرقابة  المركزي  الجهاز  ويتولى 
حسابات  ومستندات  دفاتر  مراجعة  دورية 
من  ذلك  وغير  الحزب  ومصروفات  إيرادات 
شؤونه المالية وذلك للتحقق من سالمة موارد 
أمواله، وعلى  أوجه صرف  الحزب ومشروعية 

الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن 
خطار  كافة األوضاع والشؤون المالية للحزب واإ

رئيس لجنة األحزاب السياسية بهذه التقارير.

مادة 13
تحصل االحزاب المرخصة على دعم مالي من 
ميزانية اإلدارة وفق نسبة تمثيلها في المجلس 

التشريعي, ويحدد ذلك بقانون.

المادة 14
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله 

من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.

مادة 15
العامة  األموال  حكم  في  الحزب  أموال  تعتبر 
يعتبر  كما  العقوبات  قانون  أحكام  تطبيق  في 
القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في 
أحكام  تطبيق  في  العموميين  الموظفين  حكم 
القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام 

قانون الكسب غير المشروع.
أو  بجناية  التلبس  حالة  غير  في  يجوز  وال 
إال  الحزب  مقار  من  مقر  أي  تفتيش  جنحة 
ال اعتبر  بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، واإ

التفتيش باطال.
النيابة العامة إخطار رئيس لجنة  ويجب على 
شؤون األحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء 
من  ساعة  وأربعين  ثمان  خالل  الحزب  بمقر 

اتخاذه.

مادة 16
أكثر  أو  صحيفة  إصدار  في  الحق  حزب  لكل 
للتعبير عن آرائها وذلك دون التقيد بالحصول 
من  أو  الحزب  رئيس  ويكون  الترخيص.  على 
في حكمه مسؤوال مع رئيس تحرير الصحيفة 

عما ينشر فيها.

مادة 17
السياسية  األحزاب  شؤون  لجنة  رئيس  يخطر 
قرار  بأي  الوصول  بعلم  عليه  موصى  بكتاب 
يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو 
اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك 

خالل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة 18
السياسية   األحزاب  لجنة شؤون  لرئيس  يجوز 
المقاطعة   في  اإلدارية  المحكمة  من  يطلب  إن 
وتصفية  الحزب  بحل  مستعجلة  بصفة  الحكم 
هذه  إليها  تؤول  التي  الجهة  وتحديد  أمواله 
األموال وذلك إذا ثبت بناء على تقرير النائب 
شروط  من  شرط  بأي  الحزب  إخالل  العام 

تأسيسه.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب 
لتبليغ رئيس الحزب  التالية  أيام  خالل السبعة 
وتفصل  الرئيسي،  بمقره  عنه   ينوب  من  أو 
المحكمة في طلب الحل خالل ثالثين يوما على 

األكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
السياسية  األحزاب  شؤون  للجنة  ويجوز 
إصدار  وقف  العامة  المصلحة  لمقتضيات 
صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف 
مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة 
في الفقرة األولى من هذه المادة أو في حالة 
إذا ما ثبت لدى اللجنة خروج أي حزب سياسي 
المبادئ  على  أعضائه  أو  قياداته  بعض  أو 
المنصوص عليها في المادة 3و4 و5 و6 و7 

من هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها 
على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في 
عضويته أي شخص خالفا ألحكام هذا القانون.

ويجب  صدوره  تاريخ  من  اإليقاف  قرار  وينفذ 
نشره في الجريدة الرسمية، كما يبلغ به رئيس 
ثالثة  خالل  الرئيسي  الحزب  مقر  في  الحزب 

أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم 
الوصول.

يتم الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة اإلدارية 
في المقاطعة أمام المحكمة اإلدارية العليا خالل 

ثالثون يوما التالية لتبليغ القرار.
بدعوى  العليا  اإلدارية  المحكمة  تبت  أن  يجب 
الطعن خالل ثالثون يوما من قيد الدعوى في 
سجالت ديوان المحكمة ويكون قرارها  في هذا 

الشأن مبرما.

الباب الثاني: العقوبات

مادة 19
سنة  إلى  أشهر  ثالثة  من  بالسجن  يعاقب 
وغرامة مالية ال تتجاوز مائتي ألف ليرة سورية 
أو  أنشأ  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو 
أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة 
حزبيا  تنظيما  القانون  هذا  أحكام  خالف  على 
أي ستار  تحت  كان مستترا  ولو  غير مشروع 

كان.
تكون العقوبة اقصاها خمس  سنوات إذا كان 
للعقد  معاديا  المشروع  غير  الحزبي  التنظيم 
االجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري 
أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى 
سبع  اقصاها  العقوبة  وتكون  القتالي  اإلعداد 
سنوات إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع 

دولة أجنبية.
وتقضي المحكمة في جميع األحوال عند الحكم 
غالق  واإ المذكورة  التنظيمات  بحل  باإلدانة 
واألدوات  واألمتعة  األموال  ومصادرة  أمكنتها 

واألوراق الخاصة بها أو المعدة الستعمالها.

مادة 20
أشهر  ستة  الى  شهر  من  بالحبس  يعاقب 
ليرة  الف  الخمسون  تتجاوز  ال  مالية  وغرامة 
من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  سورية 
انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان 
مستترا تحت ستار جمعية أو هيئة أو منظمة 
أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي 

يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة من سنة إلى ثالث سنوات إذا 
كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا 
للعقد االجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه 
التي  العنيفة  التدريبات  طابع  أخذ  أو  عسكري 
تهدف إلى اإلعداد القتالي وتكون العقوبة من 
قد  التنظيم  كان  إذا  سنوات،  إلى خمس  ثالث 
نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم 

بذلك.

مادة 21
أشهر  ستة  الى  ثالثة  من  بالحبس  يعاقب 
وغرامة مالية ال تتجاوز مائة الف ليرة سورية 
في  مسؤول  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو 
حزب سياسي أو أي من أعضائه من العاملين 
به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة ماال أو 
حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من 
شخص اعتباري في المقاطعات الثالث لممارسة 

أي نشاط يتعلق بالحزب.
وتكون العقوبة السجن سنة الى ثالث سنوات 
إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي 

أو من أية جهة أجنبية.
بمصادرة  األحوال  جميع  في  المحكمة  وتقضي 

كل مال يكون متحصال من الجريمة.

مادة 22
المواد  في  الواردة  العقوبات  خال  فيما 
بالحبس  يعاقب  القانون   من  و19و20و21 
ثالثة اشهر وغرامة مائة الف ليرة سورية أو 
بإحدى هاتين العقوبتين أي مخالفة لمواد هذا 

القانون.

الجريدة  في  نشره  بعد  القانون  بهذا  يعمل 
التشريعي،  المجلس  إعالنات  ولوحة  الرسمية 
هذا  صدور  قبل  المؤسسة  األحزاب  وعلى 
خمسة  خالل  التأسيس  بطلب  التقدم  القانون 
وأربعين يوما من نشر هذا القانون تحت طائلة 

المسائلة القانونية.

عامودا 2014/4/17

نص قانون األحزاب السياسية يف مقاطعات روج آفا
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حاجي سليمان )كاتب ومدير موقع بنكه اإلخباري(:
بداية أهنئ الشعب الكردي وكافة صحفييه في الوطن والمهجر 
اصدار  على  عامًا   116 مرور  ذكرى  العزيزة  المناسبة  بهذه 
او جريدة كردية بجهود متواضعة واحساس قومي نقي من آل 

بدرخان االفاضل
الصحافة  حيث  للواقع  التقييم  حول  سؤالكم  الى  ولنعود 
السلبيات  من  فيه  وما  الواقع  مرآة  هي  التعريفي  معناها  في 
وااليجابيات وهي التعبير الحقيقي عن الوجود بمعناها الحضاري 
ولسان حال المجتمع وفق رؤية النخبة والطليعة القادرة على 
النطق بالحقيقة وعدم الخوف من المخاطر المحدقة بهم وهي 
التالية  الثالثة  السلطات  من  كل  بعد  الرابعة  السلطة  بمثابة 
بشكل  تؤثر  ..التي  ..و..القضائية  ..التنفيذية..و..التشريعية 
التي  وهي  المستقبلية   وتوجهاته  المجتمع  رأي  على  مباشر 
تحدد السلطة المستقبلية ألي بلد تسوده حرية الصحافة ، لذلك 
على الصحفي ان يتمتع بمبدئية واسعة ووطنية حقيقية صادقة 
الخبرة  من  عاٍل  المعلومات ومخزوٍن  من  هائٍل  كم  يملك  وان 
بالقادم  والتنبؤ  البداهة  في  خارقة  وسرعة  والصبر  والثقافة 
المجهول وعليه نقل الخبر او الحدث بموضوعية مجردة من 
العواطف والتأثيرات الجانبية دون اي اعتبار لجهات سلطوية 
او قوى شريرة او مسيطرة بشكل استبدادي تسعى في التحكم 

بكل شاردة وواردة لتفّصل وفق مزاجها وغايتها ،
بلغة  او  االم  بلغة  مكتوبة  كانت  سواء  الكردية  الصحافة  اما 
محصورة  بل  ال  ناضجة  وغير  ناقصة  الزالت  فهي  المستعمر 
بكم هائل من المعوقات والموانع من سلطة االمر الواقع  رغم 
تطورها وسباقها مع الزمن لتقوم بمهامها السامية ولكن لألسف  
لم تصل بعد الى تلك المسؤولية المنوطة بها كبقية الصحافات 
التي تسعى دائمًا في كشف الحقائق وفضح المستور اضافة 
القيادة والجهات المسؤولة وانما تعتبر حتى  الى مراقبة سير 

اللحظة صحافة حزبوية ضيقة تعمل على اساس المحسوبيات 
االقالم  من  للبعض  الشديد  احترامي  مع  ذاك  او  الطرف  لهذا 
يبالي  ولم  االسياد  فلك  في  يكن  لم  من  وكل  المتنورة  الحرة 
المصالح الشخصية الضيقة على العام او ليس طرفًا إلحدى 
القوتين الموجودتين في ساحة كردستان روج افا التين تمثالن 
لخلق  تصدر  التي  المشاكل  ومنبع  والفساد  االستبداد  قمة 
النفوذ  لنجاح  تتويجًا  البعض  ببعضها  الشعب  وضرب  الفتن 
والصراع على الوجود في ساحة كردستاننا الحبيبة التي باتت 
الكرديتين  القوتين  بين  الوجودي  الصراع  ظروف  تحت  تأن 
اضافة الى القوات الظالمية التي حاولت وتحاول تعكير االجواء  
ومنافسة التموضع اكثر لنشر هذه التبعية او ذاك وفي نهاية 
المطاف الفكرتين تنبعان من خارج حدود المصلحة الكردية في 
والمتربصين  المستعمرين  غاية  هي  حيث  افا  روج  كردستان 
لقضيتنا بغية النيل منها وضياع حقوقنا وطموحات شعبنا في 
الحرية والديمقراطية والعيش الكريم بأمان وسالم كبقية شعوب 
تحقيره  بل  ال  االخر  الرأي  إحترام  عدم  عن  ناهيك  المعمورة  
واالستهزاء به إلى درجة انكاره في اغلب االوقات ونعييه بأسوأ 
الصحافة  بأن  االعتراف  من  والبد  البذيئة  والكلمات  الصفات 
الكردية تجاوزت حدود المعاني السامية التي وجدت الصحافة 
من اجلها ولخدمتها مما يجبر الصحافي في احيانًا كثيرة لترك 
احدى  موسوعة  في  واالنخراط  جبرًا  والسياسي  الفكري  مجاله 
القوتين ليعيش حياته كانسان له وجود شكلي بداًل من ضياع 
العمر غدرًا ودون رأي أو موقف له تأثير أو وجود بما يناسب 
مهنته النبيلة في خضم المستجدات المتسارعة في الوقت الذي 
فيه نحن الكرد بأمس الحاجة الى صحافة حرة نقية من الشوائب 
والتأثيرات الجبرية من خارج دائرة التفكير الحر للصحفي الذي 
يضحي بنفسه من أجل كشف الحقائق وعيش االخرين بحرية 
وسالم دون خدوش وأالعيب قهرية تسعى للنيل من إنسانية 

االنسان وجعله تابعًا اليفقه شيء سوى التبعية العمياء لهذا 
معاني  بعكس  والمستبدين  االسياد  يريده  كما  ذاك  او  الطرف 
الصحافة التي تعني فضح المستور وكشف جميع المالبسات 
والنوايا التي تحاول القفز من فوق المجال المسموح  لها وما 
تعنيها الصحافة من حرية الرأي والتعبير الحر وفق الحقيقة وما 
يملي الضمير االنساني في الدفاع عن المقهورين والمظلومين 
أنواعه دون خوف أو تدخالت  الفساد واالستبداد بجميع  ضد 
جبرية لتغيير المسار وفق مصلحة المستبد على حساب الفقراء 
والمظلومين الذين ال حول لهم وال قوة سوى هذه األصوات التي 
بدورها تتعرض ألعنف ممارسات قمعية بغية إسكاتها وبقائها 
في الظلمات بعيدًا عن النور والحضارة التي وصلت الى أعلى 

المراحل في رفاهية االنسان ورقيه.

آزادي – احلرية  تستطلع آراء عدد من اإلعالميني والكتاب حول 
الواقع الراهن للصحافة الكوردية املطبوعة وااللكرتونية

حاجي سليمان: الصحافة الكوردية  تعترب حىت اللحظة صحافة حزبوية ضيقة 
تعمل على أساس احملسوبيات هلذا الطرف أو ذاك

bingeh.net  موقع بنكه نت
موقع ثقافي سياسي اجتماعي حر

والنواقص  األخطاء  وجه  في  عن صرخته  لتعلن    2007 عام  نهاية  تأسس 

ونشر المواقف واآلراء التي حجبت قهرًا او ُمنعْت من النشر في بعض المواقع 

مما  ذاك  او  الطرف  لهذا  خالصة  تبعوية  المواقع سياسات  لتلك  االخرى حيث 

يمنعون في نشر كل المواقف التي لم تكن في حلبة اسياد تلك الموقع بحجج 

واهية ... وواننا في إدارة موقع بنكه.نت  نؤمن بالتعددية الفكرية والسياسية 

وننشر اراء ومواقف الجميع دون تدخل  في ماهية الموقف وغايته اال اذا كانت 

مؤذية للقضية او هجومية جارحة للنيل من هذا الشخص او ذاك او من الحركة 

الكردية ...وان موقعنا تنبذ العنف وتدينه بجميع اشكاله وتدعوا دائمًا الى الحوار 

والتضامن والتعاون المشترك ...وهو موقع ثقافي اجتماعي سياسي  حر مستقل 

تمام االستقالل وال يخفى باننا في الموقع ساعدنا اآلالف من الجالية الكردية 

المهاجرة دون اي مقابل كما هو لدى االخرين وفق امكانياتنا المتواضعة حيث 

نما نعمل  يعلم الجميع باننا لسنا مفرغين للموقع ولم نأخذ فرنكًا واحدًا من أحد واإ

به طوعًا وعلى حساب راحتنا بما يتناسب ودوام عملنا ورغم قلتنا نحن في إدارة 

الموقع اعتقد ان موقع بنكه له سمعة ال يستهان به من بين المواقع الكردية 

والعربية وله قيمة عالية من المصداقية وحيث خطت خطوات جبارة في نشر 

الوعي والفكر السياسي واالجتماعي ونسعى دومًا في نشر االفكار النيرة التي 

تسعى الى توعية الشعب وكما نسعى الى التقارب البيني من االفكار والسياسات 

الصائبة  بغية خدمة القضية واننا في إدارة الموقع جهْدنا دائما منذ تأسيسه 

الى التقارب بين الثقافات واآلراء واالفكار المتنوعة بين الكرد والعرب انه موقع 
منفتح على الجميع

دارة الموقع هم واإ
1-حاجي سليمان

2- االستاذ برزان نيو
3- االستاذ آالن سليمان

إبراهيم إبراهيم) كاتب وعضو هيئة إعالم حزب االتحاد 
الديمقراطي  PYD في أوروبا(:

لألسف الشديد و قد يظلم البعض مما سأورده, ليس 
للصحافة,  الصحيح  بالمعنى  كوردية  صحافة  هناك 
أقصد  وأنا  المهني,  و  المعرفي  المعنى  هنا  أقصد 
بالذات روج آفا كوردستان رغم ظهور البعض القليل 
من الصحافة الورقية في الداخل لكن لم يستطع المتابع 
في  أراه  الذي  األمل  رغم   !!.. عمرها  لقصر  تقييمها 

هذه التجربة.

أما بالنسبة لإلعالم اإللكتروني فهو لم يملك حتى اآلن 
المعايير و المقاييس التي من شأنها أن تضع االعالم 
اإللكتروني الكردي مصاف اإلعالم الحقيقي . اإلعالم 
هو وسيلة للتأثير في دائرة الفعل الجماهيري و بالتالي 
كسبه في حركة الصراع وبآليات وأساليب تنسجم من 
اللحظة االجتماعية ابتداًء من مفردات اللغة و انتهاًء 
بالشكل و الصياغة الفنية للخبر وتحريرها, يضاف إلى 
ذلك مصداقية الخبر و المعلومة و شفافيته و هذا كله 
يتطلب وعيًا معرفيًا واجتماعيًا وسياسيًا وهذه المعادلة 

بالضرورة,  صحفيًا  االنسان  من  تجعل  ال  لوحدها 
له  االجتماعية  العلوم  فروع  من  فرع  هو  فالصحافة 
إلى  بحاجة  وهي  متعددة  بأهداف  حضارية  رسالة 
دراسة معمقة وطويلة تتجاوز المنهاج األكاديمي لها 
عامة  الكردية  الصحافة  على  القائمين  لألسف   ...
وااللكترونية خاصة هم وبنسبة عالية تتجاوز 90 %  
ال عالقة لهم بالصحافة بل هم كما أسميهم صحافيين 
طارئين أنتجتهم ظروف طارئة و سيخرجون من معادلة 
حركة المجتمع و التاريخ لعدم امتالكهم شروط البقاء.

موقع حزب االحتاد الدميقراطي

موقع الـ ب ي د روج آفا موقع رسمي لحزب االتحاد 

و  المعلومات  و  االخبار  كل  فيه  ينشر  الديمقراطي 

االخبار المتعلقة بالحزب و سياسة الحزب باالضافة 

آيديولجيته   الحزب و  بفكر  بتعلق  ما  إلى نشر كل 

و  الكردستانية  االخبار  من  نقدم  أن  نحاول  كما   ,

السورية و العالمية ما يهم شعبنا الكردي و حركته 

السياسة و خاصة االخبار المتعلقة بالمقاومة البطلة 

االنتصارات  و  الشعب  حماية  وحدات  تبديها  التي 

قيام ثورة 19  بعد  التي حققها شعبنا  المكاسب  و 
تموز.

 , االدب   « الموقع  في  االقسام  من  الكثير  هناك 

الفن , المقاالت و الدراسات , االخبار » و قسمًا 

عن الحزب و تاريخه و فكره السياسي و يوجد في 

الموقع النظام الداخلي للحزب .

إبراهيم إبراهيم: القائمني على الصحافة الكوردية 
عامة وااللكرتونية خاصة هم وبنسبة عالية تتجاوز 

90 %  ال عالقة هلم بالصحافة
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نارين عمر ) كاتبة وشاعرة , ومهتمة بشؤون 
المرأة(

أرى أّن الّصحافة الكردّية ومع مرور أكثر من 
كردّية  صحيفة   أّول  صدور  على  عام  مئة 
مطبوعة ما تزاُل تحبو سعيًا نحو الوقوِف على 
للحاق  خطوة  خطوة  المشَي  ثّم  ومن  قدميها, 
تفتقُر  تزال  ما  ألّنها  العالمّية,  الحضارة  بركب 
يتبّنى  الذي  الحّر  المؤّسساتي  الّنظام  إلى 

رعايتها وتنشئتها بسبٍل وطرائق سليمة ونزيهة 
وحيادّية, ما يؤّهلها  ألن تؤّدي دورها اإلعالمّي 

والّتوجيهّي بالّشكل الالئق بها.
يحبوان  يزاالن  ما  الكردّيين  الّصحافة واإلعالم 
التي  الكردّية  األحزاب  بهو  في  معظمه  في 
تعاني الّضعف والّتشّتت, ما يؤّثر سلبًا عليهما, 
وكّل َمْن يغّني خارج سربها يواَجه بتهم عّدة, 
وُيحاَرب بشّتى الّطرق واألساليب, وهذا بدوره 

والّصحفّيين  اإلعالمّيين  من  أصنافًا  يخلق 
ولكّن  واحٍد,  خّط  على  يقفون  الذين  والكّتاب 
إلى  ليتفّرع  أمامهم  بعد  فيما  يتشّعب  الخّط 
خطوٍط وخيوط متشابكة ومتعّددة تبعًا لتشابك 

األحزاب والمنّظمات الكردّية الكثيرة.
إلى  تفتقر  اآلن  حّتى  الكردّية  الّصحافة 
إيجاد  لى  واإ الحقيقّي,  اإلعالم  وأدوات  وسائل 
االتجاهات  بين مختلف  صيغ جدّيٍة ومشتركة 

لتطويرها ودفعها نحو الّنضوج والّتكامل. 
جميع  قبل  من  الجهود  تتضاعف  أن  يجب 
المعنّيين من دون استثناء لتقييم وتقويم واقع 
الّتوّصل  بغية  الكردّيين  واإلعالم  الّصحافة 
لهيكلييهما  وشامل  عاّم  مخّطٍط  هندسِة  إلى 
إيصال  على  قادرين  لنكون  ومضمونيهما 
االقليمّي  العام  الرّأي  إلى  وقضايانا  صوتنا 

والعالمّي بقّوٍة وثبات.

ى اآلن تفتقر إىل وسائل 
ّ
ة حت

ّ
حافة الكوردي

ّ
ّنارين عمر: الص

وأدوات اإلعالم احلقيقي

الكورد  الصحفيين  اتحاد  رئيسة  سليمان)  سلوى 
السوريين(:

في  شهدت  الكردية  الصحافة  إن  القول  يمكن 
السنتين األخيرتين تطورا« ملفتا« من حيث عدد 
األكثرية  فأن  لألسف  ولكن  والمواقع,  الصحف 
السبب  ,ولعًل  والموضوعية  للمهنية  تفتقر  منها 
في ذلك أنها حسب الواقع الكردي تابعة ألجندات 
سياسية كردية مختلفة . والجميع يعلم أن اإلعالم 

له الدور األبرز في المرحلة الحالية حيث يعتبر 
السلطة  باتت  الراهن  العقد  الرابعة ,وفي  السلطة 
األولى , ولكن إعالمنا الكردي سخر هذه المهنة 
,التي  والتثقيفية  والتعليمية  التربوية  األخالقية 
يصب جًل عملها في كشف الحقيقة وبناء البنى 
لساحات  مسارها  بتحريف  للمجتمع,  التحتية 
للقضية  تسيئ  بدورها  التي  اإلعالمية  المعارك 
ومع   , ذلك  كل  من  الرغم  وعلى  ولكن  الكردية. 

نكران  عدم  يجب  اإلعالمية  الفوضى  هذه  كل 
محاوالتها  لها  وصحف  ومواقع  أقالم  وجود 
لتكوين إعالم مهني حر هادف. وفي ختام اللقاء 
اشكركم وأنوه إن المطلوب من الصحفيين الكرد 
لإلعالم  ما  بكل  الكردية  للصحافة  األلق  إعادة 
من معنى, ألن التاريخ لن يغفر , ووضع نصب 
أعيننا المصلحة القومية الكبرى التي بها تتحقق 

األهداف السامية.

سلوى سليمان: إعالمنا الكوردي حرف 
مسارها لساحات املعارك اإلعالمية التي 

بدورها تسيئ للقضية الكوردية

سرية ذاتية

اتحاد  رئيس  سليمان  بدران  سلوى  تعلمون  كما  أنا 

نتائج  على  بناء  السوريين  الكورد  الصحفيين 

في  عقد  الذي  لالتحاد  األخير  المؤتمر  انتخابات 

من  الماضي,  آذار  شهر  من  العاشر  في  عامودا 

جامعة  من  اإلعالم  كلية  خريجة  قامشلو  مواليد 

مؤسسة  في  المفتوح<<عملت  >>التعليم  دمشق 

اللجنة  إعالمية بمناصب مختلفة منها كعضو في 

من  عدد  وفي  البشرية,  الموارد  ومديرة  اإلدارية, 

المختلفة  الصحفية  االنواع  كتبت  حيث  المجالت 

من : )خبر- مقابلة- تحقيق( كما التحقت ببعض 

الدورات اإلعالمية وأهمها دورة تقديم تلفزيوني في 

ثر األحداث الجارية في  مكتب الجزيرة بدمشق , واإ

سورية انتقلت إلى قامشلو بدأت العمل لمصالح 

صفحة اتحاد الصحفيين من خالل تغطية إخبارية 

مع  مساهمة  لي  كان  أيضا«  متنوعة.  وتقارير 

بعض الزمالء في إعداد البرامج واألفالم الوثائقية

آرين شيخموس )مدير موقع صدى البلد اإلخباري(:
 

تتمتع نسبة  قد ال   , الكردية جيد نسبيًا  الصحافة  واقع 
كبيرة من المواقع اإللكترونية بمصداقية وبمهنية وال تعبر 
عن ما يحدث فعليًا  في روج آفا من ثورة شعبية منظمة 
على خالف البعض من المواقع التي أحدثت واقعًا إعالميًا 
يحتذى به , لكن األهم أن بعض المواقع والقنوات وعبر 
مراسليها أصبحوا أدوات بيد ممولي وداعمي تلك المواقع 
والقنوات وهذا ما شكل حالة إعالمية سلبية تؤدي بشكل 
في  فعليًا  يحدث  ما  الوسيلة عن  تلك  بعد  الى  أخر  أو 
الشارع الكردي وعن هموم المواطن الكردي  والتأثير سلبًا 

على الحالة الثورية المعاشة في روج آفا .

ًآرين شيخموس: واقع الصحافة 
الكردية جيد نسبيا

موقع صدى البلد

ري هو موقع  خبري 
موقع صدى البلد السو

كردي يتميز عن باقي المواقع األلكترونية 

وأيصالها  الكردية  لثورة 
ا أخبار  نشر  عبر 

أختالف  على  السوريين  القراء  الى 

 هو موقع معني بالشأن الكردي 
أنتمائاتهم ,

عمومًا ويقوم أيضًا عبر 
خصوصًا والسوري 

جمة  التقارير 
مجموعات رصد ومتابعة بتر

مواقع   في   نشرها  يتم  التي  والمقاالت 

وصحف عالمية الى جانب دراسات لكبريات 

والتي   العالمية    ت 
الدراسا ومراكز  معاهد 

تتحدث عن الشأن الكردي وثورته وبطوالت 

البلد  صدى  موقع  على  ونشرها  قواته  
السوري .

مؤسسة  إدارة  مجلس  )رئيس  حامد  مسعود 
نودم اإلعالمية(:

بكثير مما  الكردية برأي أسوء  واقع الصحافة 
كان في السابق، فاإلعالم الكردي تردى كثيرًا 
ليصبح  الحزبية،  و  السياسة  بين  ما  مزج  و 
الصحفي أداة لتنفيذ توجيهات الحزب و خلق 
المستوى  على  و  حزبيًا  كردي  كردي  صراع 
العالمي لم يتمكن إال القليل من الكرد بالوصول 
نوعًا ما إلى مطاف الشبة خارج إطار الكردايتي 

)الكردية(.

مسعود حامد: اإلعالم الكردي 
 و مزج ما بني 

ً
تردى كثريا

السياسة و احلزبية

نودم

مؤسسة نودم اإلعالمية كانت من أوائل 

و  الشمالية  المناطق  في  المؤسسات 

الشمالية الشرقية، ذات األغلبية الكردية، 

ليس لها أي توجه سياسي،  صدر العدد 

األول منها في 05/15/ 2013 

مسعود حامد

luqman suliman: Ez bawer im li gor pîvanê ku xelkê ji çapemeniyê re danî tiştekî me nîne
 Ji xwe piştî sed û şazde sala ji yekimîn
 rojanameya kurdî ya ku bi navê kurdistan di
 bîst û di doyê meha Cotanê de der çûye bi ser
 kêşiya Hostayê tîpa kurdî Mîr Celadet ciyê şanazî
 û dil xweşî û pîroziya her kurdek ye. Lê mixabin
 çapemeniya kurdî hîn negihaye wê asta  gerek  bû
 ku piştî 116 an bighayê. Ez dibînim piştî 116 sala
 ya gireng ewe ku em  wek kurd  pêşî  mejiyê xwe
 rêzgarbikin da ku em karbin çapemeniyek kurdî
 li gor demê ava bikin. Di baweriya min de hîn me
 nikariye em bilokê pêşî ji çapemeniyek li ber çav
 ku mirov karibe serê xwe pê bilind bike bi kêmasî
ji nifşê ku wê hîn li pey me bên ser rastbike..

 Tevlî ku em di demekî de ne hemî alavê pêşxistna
 çapemeniyê û tiknolociya pêşketî li ber destin lê
 me nikariya em sûdê ji van alav û serdemê ikin
 wek ku ji me têxwestin û ragihandinek li gor demê
 pêşkêşî Hosteyê rojnameva nê yekim û xwediyê
 tîpa kurdî bikin.. bi rastî li gor dîtina min tiştek
 di nav kurdan de nîne navê wê çapemenî yan

 ragihandin yan rojname yan TV yan kovar hûn çinavî
 lê dikin bikin.. Lê ez nikarim navê wan bikim TV yan
 rojname yan ragihandin yan çapemenî. Lê ez dikarim
 bêjim tiştin partîtî wek rojname û TV û kovar hene ji
 ber ku tiştê ku îro di nav kurdan de heye yê partiya
 ne û her partiyek ji bo berjewendiyê partiya xwe dikê
 ne tinê wisa na ew  berjenewdiyê partiyên xwe beriya
 berjewendiyên giştî yên miletê kurd dibînin ji lew ma
 jî ne rojname û ne TV û ne kovar pêşnakevin tenê
 dimîni n di wê çarçoveya berjewendiya paytîtiya teng
 û yek alî û ne azad.. Ez bawer im mejiyê Azad di karê
 her tiştî bikê li aliyê dî jî mejiyê ne Azad dikarê her
 tiştî bikê lê belê tenê nikarê nûjeniyê û û pêşketinê û
 tiştê baş li gor vê ser dema ku em têdene bikê.. Li gor
 dîtina min ta ku em wek insan newin rêzgarkirin ji vê
 rewşenbiriya teng û bê sûde û yek alî  ta ku em nedin
 ser rêya rewêenbîriyek nûjen ku ciya her kesî têde
 hebê û ne yek alî be û bi mejiyek azad emê nikaribin
  tiştekî çêkin ku xel jêre bêjin çapemenî û rojname û TV
 ..ûûûûû
 Ji lew ma ez di bêjim çend kesê wêrek ji mere divin

 ku bi dengê bilind û bê veger doz rêzgarkirina
 mejiyê mirovê kurd bikin. ji ber ku dema mirov
 jiyana Ewropiya bi hemî aliyên wê ve di şopînê
 diyar dibe ku ne partiya ew pêştekin çêkirne
 na ew di rêya dezgih û komelê silvî  û xwediyê
 mejiyên Azad re şoreş çêkirne ew tiknolojiya bi
 hemî alavên xwe ve ne karê partiya û mejiyê yek
 aliye..Hemî alavê ku mirov di karê tiştên baş bike
 û li gor demê damezrîn e ber destin  lê mixabin
 insan tenê ji me kêmin gelo em di karin wî insanî
 yan wan kesê wisa canfîda payda bikin? Kengî
 ku me ew insan dîtin wê demê em dikarin bêjin
 ka emê weka xelkê ji xwe re rojnama û kovar
 û Tv yan ragihandinekî bi hemî aliyê wê ve çê
..bikin

 Ez bawer im li gor pîvanê ku xelkê ji çapemeniyê
 re danî tiştekî me nîne mixabin em hîn di asteka
 herî kêmden e. Raste bi seda xort û keçê me pê
 mijûl dibin lê gelo ew di kevin bin pîvanê ku ji
...çapemeniyê re hatine dadîn in ez ne bawer im
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3- أبعاد اإلدارة الذاتية الديمقراطية في غرب كردستان
1-       البعد االجتماعي:

تعرض المجتمع الكردي إلى سياسة االنصهار االجتماعي ) من ناحية الهوية ( 
الممنهج من قبل كافة الحكومات المتتالية في سوريا واستهدف وجوده االجتماعي 
من خالل تطبيق سياسات االنصهار الثقافي وتغيير بنيته الديموغرافية ونسيجه 
االجتماعي وتفريغ المناطق الكردية من سكانها وابقائها محرومة ونشر البطالة 
فيها وجعلها غريبة عن ثقافتها وتاريخها وقيمها االجتماعية والثقافية والقومية، 
بحيث استهدفت على وجه الخصوص الفئات الشابة والمرأة إلبعادهم عن حقيقتهم 
االجتماعية،  فقد مورست سياسات خاصة بحق كل فئة اجتماعية كردية إلبقاء 
الشعب الكردي محرومًا من التنظيم واإلرادة، فإذا ما أضفنا إلى ذلك االجراءات 
التعسفية والقوانين الجائرة التي حرمت فيه قسمًا من شعبنا من الجنسية واألرض 
أكثر  طابعًا  اتخذت  قد  االجتماعي  االنصهار  سياسة  أبعاد  فان  التملك،  وحق 
خطورة، لذلك يعتبر إعادة تنظيم الفئات االجتماعية وتفعيلها في الممارسة العملية 
على  التركيز  وجوب  جانب  إلى  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مهام  أولويات  من 

ضرورة إعادة المهجرين إلى مناطقهم.
كما أن المرأة الكردية تعرضت إلرهاب الدولة إلى جانب الذهنية الذكورية المهيمنة 
في الميدان االجتماعي، مما أدى إلى وقوع المرأة في وضع بين فكي كماشة القمع 
والتعسف. لقد تم تنظيم العائلة داخل البنية االجتماعية كدولة مصغرة تحت هيمنة 
الرجل، مما أدى إلى لعب العائلة لدور سلبي في عملية تعميق عبودية المرأة، 
الظواهر  في سلم  العائلة  إلى وضع  نهدف  ال  االجتماعية  لذا وحسب سياستنا 
السلبية حسب الوضع الحالي المعاش. ولكن هناك حاجة ماسة إلى القيام بتغيير 
تغيير  من  البد  المنطلق  هذا  من  الداخلية،  وعالقاتها  العائلة  بنية  في  جذري 
للرجل داخل  إلى ملكية خاصة  المرأة واألطفال  تدافع عن تحويل  التي  القوانين 
العائلة. فالوضع المثالي الذي سيؤمن المساواة بين الرجل والمرأة ضمن العائلة 
هو المجتمع األخالقي والسياسي القائم وفق فلسفة التحرر الجنسوي. من هذه 
الناحية فإن هذا التغيير الذي سيحصل في بنية العائلة يعتبر الضمانة األساسية 
للتغيير الديمقراطي في داخل المجتمع، والضمانة األساسية للقيام بتغيير جذري 
في العالقات االجتماعية ضمن إطار المبادئ الديمقراطية، لذا فإن توعية المرأة 
وتنظيمها ووصول المرأة إلى مستوى من المساواة في العائلة والمجتمع يشكل 
األرضية األساسية لالتحاد الديمقراطي الحر، ومن هذه الناحية تلعب المرأة دور 
وعلى ضوء  المبادئ  هذه  قاعدة  على  المسألة  هذه  في حل  األساسي  المفتاح 
ذهنية التحرر االجتماعي والديمقراطي للمرأة، فإنها ستصل إلى اإلرادة الحرة في 

ظل شعار« اإلدارة الذاتية الديمقراطية  ».
أما بالنسبة إلى الشبيبة فإن سياسة التبعية مستمرة منذ ظهور المجتمع الهرمي 
التراتيبي وحتى يومنا هذا، فإن الشبيبة هي أكثر الفئات المعرضة لمظالم سياسة 
اإلبادة االجتماعية من قبل النظام، فإذا كانت الشبيبة تمثل المعارضة واالنتفاضة 
المذري  الوضع  هذا  هو  الرئيسي  السبب  فإن  الهيمنة،  نظام  وقت ضد  كل  في 

الذي تعيشه.
الشبيبة تتعرض إلى الدعاية األيديولوجية، من خالل )نظام التدريس الحفظي، 
محاولة ربطهم بالقوالب الجامدة، فرض االرتباط بالغريزة الجنسية عليهم وفرض 
تفريغ قوتهم الذهنية من خالل المواد المخدرة(، كل ذلك يهدف إلى هدر طاقاتهم 
أو وضع هذه الطاقة في خدمة النظام المهيمن، لذا فإن الشبيبة هي من أكثر 

الفئات جذرية ضد النظام بسبب هذه األوضاع.
من أجل مناهضة هذه السياسة التخريبية ضد الشبيبة، هناك حاجة ماسة إلى 
توعية الشبيبة وتنظيمهم وفق المبادئ الديمقراطية االجتماعية، كما أن الشبيبة 
يشكل  الذي  الديمقراطي  االجتماعي  النظام  تمأسس  في  الريادي  دروها  ستلعب 
الحل لكل القضايا، وبما أن الشبيبة تحولت إلى فئة تشكل مصدر المشاكل للنظام 
تحمي  التي  الدفاعية  والقوة  الريادي  بالدور  ستقوم  فإنها  هذا،  وضعها  بسبب 

المجتمع في مرحلة بناء النظام االجتماعي الديمقراطي الجديد.
ال يمكن تصور كادحين أحرار في أي نظام اجتماعي طبقي قائم على الملكية 
وهم  المجتمع  فئات  أوسع  يشكلون  فالكادحون  الجماعية،  الملكية  أو  الخاصة 
األكثر تعرضًا لالستغالل. أي أن األنظمة التي حاولت أن تخفي نفسها تحت اسم 
ن كل هذه األنظمة  أنظمة حماية الكادحين، عمقت عملية استغالل الكادحين واإ
حاولت تطبيق السياسة التالية ضد الكادحين » تخويف الكادحين بالموت لكي 
يرضوا بالحّمى » بمعنى تهديدهم بالموت حتى يقبلوا سياسة التعسف التي تمثل 

وضع إصابة الكادحين بالحمى بداًل من الموت.
التي  الفئات  هذه  تشكلها  التاريخ  عبر  المجتمع  لتطور  األساسية  المحاور  إن 
تبدأ بالمرأة والشبيبة والعمال والفالحين والجماعات األثنية والعقائدية والمذاهب 
اإلبادة  سياسات  أنواع  أقسى  إلى  تعرضت  التي  والشعوب  المتنوعة  والطوائف 
الدينية  والجماعات  الزراعية  القروية  والجماعات  )كوجر(  البدو  إلى  وصواًل 
األكثرية  يمثل  الذي  ذلك  هو  واألخالقي  السياسي  المجتمع  فإن  لذا  الصغيرة، 
في  الديمقراطية  الحداثة  عن  وكتعبير  وواضح  ملموس  بشكل  فروقاته  ويضع 
عصرنا الراهن، ألن هذا المجتمع ال يفرض ثقافة، لغة، عقيدة أو لون واحد، بل 
يفتح السبيل أمام التنوع ونمو كل األلوان والثقافات واللغات والعقائد كتعبير عن 

غنى وتنوع المجتمع.
االجتماعية  األسس  وفق  الحرة  وكردستان  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بناء  يتم 

التالية:
1-        في إطار اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان الحرة سيتم تنظيم كافة 
شرائح المجتمع على أساس الكونفدرالية الديمقراطية وفق الحاجة بحيث لن يبقى 

فرد واحد خارج هذا التنظيم االجتماعي وفي مقدمتهم المرأة والشبيبة.
2-        ريادة المرأة هي األساس في الحياة االجتماعية وشتى الميادين وفي 
كل التنظيمات من أجل تأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان الحرة، كما 
سيتم تنظيم العالقات االجتماعية على المبادئ الديمقراطية أي الحرية والمساواة 

إلى جانب تنظيم العالقات العائلية على هذا األساس.
3-       سيتم دعم تمأسس تنظيمات المرأة حسب الحاجة في شتى ميادين 

الحياة.
4-       ستلعب الشبيبة بطاقاتها الدور الفعال والريادي في عملية التغيير 
االجتماعي وبناء المجتمع مجددًا بحيث يلعب هذا الدور الحيوي والفعال في كل 
المستويات وخاصة في مرحلة البناء من جديد والدفاع عن هذا المجتمع الجديد.

5-       تدريب الشبيبة ومستوى تنظيمهم هو مقياس بناء المجتمع السياسي 
واألخالقي. إن ريادة الشبيبة هو األساس في تعيين مستقبل المجتمع والكشف 
عن طاقاته وقوته وسيتم تقديم كافة االمكانيات في سبيل وصول الشبيبة إلى 
شتى  في  القرار  صنع  في  واالشتراك  والنضوج  والشخصية  اإلرادة  من  مستوى 

نواحي الحياة.
6-       من أجل وصول الشبيبة إلى مستوى من التمأسس حسب الحاجة سيتم 

تقديم كل العون والمساعدة في سبيل ذلك.
7-       سيتم خلق االمكانيات والفرص وتهيئة المناخ الذي يخدم نمو األطفال 

بشكل صحي وصحيح من الناحية الذهنية والبدنية.
8-       كل المحاوالت التي تهدف إلى استغالل األطفال في الكدح ومن الناحية 
الموضوع سيتم قبول حقوق  تعتبر جريمة يعاقب عليها، وبصدد هذا  الجنسية 
األطفال المدون في المواثيق العالمية وستبذل الجهود في سبيل حماية األطفال 

من الناحية الدستورية.
9-       سيتم تأمين الفرص واإلمكانيات والضمانة االجتماعية التي تستند إلى 
الحب واالحترام والمساواة والديمقراطية االجتماعية لكبار السن وفي نفس الوقت 

سيتم االستفادة من خبراتهم.
10-   سيتم دعم وتشجيع تنظيم المجموعات العرقية والدينية والمذهبية على 

أساس ديمقراطي وبحرية تامة والعمل على حماية وجودهم.
11-   في ظل اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان الحرة، لكل فرد الحق في 
التعبير عن فكره واالشتراك في االنتاج االجتماعي ضمن الحياة، لكل فرد الحق 
في  واالشتراك  ديمقراطي  أساس  على  االنتاجي  والتوزيع  واالنتاج  الملكية  في 
استخدام القيم االنتاجية بشرط أال يستند إلى عملية الربح وتحويل االنتاج إلى 

مجرد بضاعة أو شيء.
12-   الكادحين لهم الحق في التنظيم في كل مجاالت الحياة وكما لهم الحق 
بين  التمييز  العمل دون  باإلضرابات وتنظيم عقود  النقابات والقيام  تأسيس  في 
القطاع العام أو الخاص، كما سيتم تأسيس اتحادات العمل بشكل مستقل وصواًل 

إلى مؤسسات نقابية ديمقراطية. 
13-   إن شهدائنا كمنابع للحياة الحرة سيتم تقديسهم بشكل مستمر في نضالنا، 
التضامن  سيتم  كما  بمكانتهم  يليق  بشكل  المقابر  اصالح  سيتم  السبب  لهذا 
مع عوائل الشهداء واعطاءهم االهتمام الخاص وستعتبر هذه المهمة مسؤولية 

أخالقية.
وسيتم  النضال،  في  أساسية  كقيم  الحرب  معوقي  مؤسسات  اعتبار     -14
إعطاء الوظائف لهم في المجاالت اإليديولوجية والسياسية واالستفادة من وعيهم 
وخبراتهم، كما سيتم فتح إمكانيات التدريب والصحة وما شابه ذلك من مجاالت 

لهم.
15-   سيتم إنشاء سياسة تدريبية تهدف إلى تدريب جميع الشرائح االجتماعية 
بهدف  المجتمع  شرائح  لجميع  التدريب  سياسة  تباع  واإ الديمقراطي  الوعي  على 
األصولية  مواجهة  في  المجتمع  وتنوير  الحرة  اإلرادة  من  إلى مستوى  الوصول 

الدينية والقوموية والعلموية والجنسوية الذكورية.
16-   سيتم تنظيم األكاديميات الديمقراطية بحيث تشمل جميع متطلبات الشرائح 
االجتماعية إلى جانب األكاديميات العامة، كما سيتم فتح أكاديميات خاصة بالمرأة 
ذا دعت الحاجة سيتم فتح أكاديميات للعقائد الدينية المختلفة حسب  والشبيبة واإ
الضرورة. الهدف هو رفع مستوى الوعي الديمقراطي للمجتمع لكي يصل الفرد في 

داخله إلى مستوى إنسان حر في إطار النظام الكونفدرالي الديمقراطي.
أفراد  جميع  احتياجات  يشمل  بحيث  المجانية  الطبية  الخدمات  تقديم     -17
المجتمع، والقيام بذلك على مستوى جيد وعلى قدم المساواة  وعلى قاعدة أن 
يكون لكل إنسان الحق في االستفادة من اإلمكانات الصحية بشكل مجاني وعلى 

قدم المساواة.
18-   سيتم تناول قضية توزيع المؤسسات الصحية على المناطق التي تتمتع 

باإلدارة الذاتية - بعد أن كانت مركزية تحت رقابة الدولة المركزية 
19-   أبناء شعبنا الذين هاجروا إلى المدن الكبيرة وخارج البالد سيتم تنظيمهم 
على مبادئ وأسس الكونفدرالية الديمقراطية لكي يستمروا في حياتهم على هذا 

األساس.
20-   مواجهة الرياضة التي تحولت إلى مجال استهالكي على يد المحتكرين، 
أفراد  لدى  الطاقة  تطوير  إلى  هادفة  اجتماعية  فعالية  إلى  تحويلها  عبر  وذلك 
المجتمع وفتح الطريق أمام اشتراك جميع الشرائح فيها بشكل فعال ألنها تمثل 

الصحة في الحياة.
21-   تأمين المجال واإلمكانات لذوي االحتياجات الخاصة من الناحية الذهنية 
والجسدية وتهيئة الظروف المناسبة لكي يشتركوا في الحياة االجتماعية وحماية 

حقوقهم.
22-   تشجيع ودعم الجمعيات االجتماعية التي تهدف إلى محاربة الفقر وتأمين 

الحاجات الضرورية للشرائح الفقيرة وما شابههم.
تنظيم المسابقات الرياضية والثقافية وما شابه من الفعاليات فيما بين األجزاء 

المختلفة لكردستان.
24- يحق للمرأة أن تنظم نفسها في كافة مجاالت الحياة بشكل مستقل وعلى 

قاعدة نضال التحرر الجنسوي.
    2- البعد السياسي:

وجعله  شعبنا  بحق  الممارسة  الشوفينية  السياسات  تجاوز  البعد  هذا  يستهدف 
قادرًا على إدارة ذاته بذاته من الناحية السياسية من خالل تكوين اإلرادة الكافية 
الذاتية  السورية، وتستمد اإلدارة  الجمهورية  الذاتية ودمقرطة  إدارته  في تنظيم 
فئات  جميع  اشتراك  عبر  المنظم  الديمقراطي  المجتمع  من  قوتها  الديمقراطية 

المجتمع في ممارسة حقه في السياسة الديمقراطية.
ال تكتفي اإلدارة الذاتية الديمقراطية في تحجيم صالحيات وسلطة الدولة المركزية، 
وتوطيدها  للمجتمع  الديمقراطية  والفعاليات  النشاطات  جميع  بتنظيم  تقوم  بل 
مفهوم  تطبيق  خالل  وذلك  نفسها  الدولة  مؤسسات  جانب  إلى  قائمة  كحقيقة 
للمجتمع  المنظمات الخاصة  بناء  الديمقراطية، كما يعتبر  الدولة + المؤسسات 
الحقوقية،  التدريبية،  الفنية،  الثقافية،  االجتماعية،  السياسية،  المجاالت  في 
المواصالت العامة، التجارية، المالية والصناعية... الخ جزءًا أساسيًا في بناء 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، ويمكن لألحزاب السياسية أن تلعب دورًا بارزًا في هذه 
اإلدارة بشرط أن ال تستهدف تحقيق الهيمنة األيديولوجية والسياسية وال تخالف 

المجتمع السياسي واألخالقي.
تعتبر الكومونات في القرى واألحياء والمجالس في المدن مؤسسات في اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية، تقوم فيه جميع فئات المجتمع وفي مقدمتهم النساء والشبيبة 
تنظيم  ويتم  السياسي،  العمل  في  المباشرة  المشاركة  المجالس ألجل  بناء  عبر 
خراجها من كونها أدوات  للديمقراطية واإ هيئات الشيوخ والمخاترة مجددًا كأدوات 
ويجري  المختلفة،  البلديات  بين  المناطق  اتحادات  بناء  يتم  كما  للدولة،  تابعة 
تمثيل كل المؤسسات والمنظمات في مؤتمر الشعب باعتباره هيئة القرار العليا 

على مستوى غرب كردستان.
مؤتمر الشعب نموذج للتنظيم بحيث ال يمكن ألي شعب االستغناء عنه في حل 
قضاياه األساسية، كما ال يمكن الحديث عن الديمقراطية الشعبية بدون المؤتمرات 
الشعبية، هذا المؤتمر ال يعتبر بدياًل عن الدولة وفي نفس الوقت ليس مؤسسة 

تابعة للدولة.

اإلدارة الذاتية الدميقراطية لغربي 
كردستان -  املبادئ النظرية

اجلزء السابع

صادق المجلس التشريعي المؤقت في مقاطعة الجزيرة 
مقاطعة  في  العام  القضاء  مجلس  هيكلية  قانون  على 
الجزيرة في جلسته السادسة المنعقد بتاريخ 15 نيسان 

2014 في مقره بمدينة عامودا.
وهذا نص الهيكلية المصادق عليها:

مجلس القضاء العام في كانتون الجزيرة

أواًل: تعريف مجلس القضاء العام:
هو التمثيل العام للمؤسسات القضائية والعدلية. ويرأس 
مجلس القضاء العام عضوين ويتم انتخابهما من أعضاء 
ديوان العدالة والمحكمة الدستورية العليا بعد حصولهما 
على ثلثي أصوات مجلس القضاء العام وفي حال عدم 
داخل  االنتخابات  تعاد  النسبة  هذه  على  حصولهما 
الحصول  بشرط  ثانية  جولة  في  العام  القضاء  مجلس 

على أغلبية 1+50.
ويتكون المجلس من المؤسسات العدلية والقضائية في 
كانتون الجزيرة عدد أعضائها ثالث وعشرون عضوًا وهم 
مستشار هيئة العدل ومعاونيه وثمانية أعضاء من ديوان 
العدالة وثالثة أعضاء النيابة العامة وسبعة أعضاء من 
المحكمة الدستورية العليا وممثالن من نقابة المحاميين.

مهام مجلس القضاء العام:
- التنسيق بين المؤسسات العدلية والقضائية واإلدارية.

صدار  واإ القضاة  وعزل  تعيين  اقتراح  على  الموافقة   -
قرار بذلك.

النيابة  وأعضاء  القضاة  وتعويضات  رواتب  إقرار   -
العامة واحتياجات المؤسسات القضائية.

األمة  يخدم  بما  للعدالة  العام  الوضع  مناقشة   -
الديمقراطية.

ثانيًا: المادة األولى:
أواًل: ديوان العدالة:

 )11( من  ويتألف  المحاكم  لجميع  قضائي  مرجع  هو 
نقض  نيابة عامة 5أعضاء محكمة  أعضاء  عضوًا 3 

كونفرانس  في  انتخابهم  يتم  التفتيش  دائرة  أعضاء   3
مقاطعة  في  المحاكم  أعضاء  بين  ومن  الشعب  محاكم 
المجلس  قبل  للمصادقة من  األعضاء  الجزيرة ويخضع 
تطبيق  حسن  بها  المنوط  وهي  للمقاطعة  التشريعي 
المؤسسات  هيكلية  بناء  على  واإلشراف  القوانين. 
القضائية وتفتيش ومتابعة أعمالها وتنظر في الدعاوى 
التي تهز نظام المجتمع العام ووجدانه وتخلق الفوضى 
عن  المجتمع  ونظام  حقوق  بحماية  وتقوم  واالحتقان, 

طريق النيابة العامة.
ثانيًا: هيئة العدل:

تجسيد  على  تعمل  التي  العدلية  اإلدارية  الهيئة  وهي 
حقوق  تضمن  مستقرة  قانونية  بيئة  وتأمين  العدالة 
الخدمات  وتقديم  القانون  تطبيق  خالل  من  االنسان 
القانونية والعدلية لتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية وفقًا 

لبنود العقد االجتماعي.
ثالثًا: المحكمة الدستورية العليا:

أعلى مرجع دستوري مؤلفة من 7 أعضاء يتم اقتراحهم 
األعضاء  ويخضع  العام  القضاء  مجلس  قبل  من 
للمصادقة في المجلس التشريعي في كل دورة تشريعية 
وهم من ذوي الخبرة والنزاهة من القضاة وأساتذة القانون 

والمحاميين. تتخذ قراراتها بأغلبية خمسة أصوات.
رابعًا: النيابة العامة:

هيئة مستقلة من هيئات المؤسسة القضائية تعمل إداريًا 
انتخاب  يتم  أعضاء.   3 من  تتألف  العدالة  ديوان  مع 
لمحاكم  السنوي  الكونفرانس  في  العامة  النيابة  اعضاء 
محاكم  أعضاء  بين  من  الجزيرة  مقاطعة  في  الشعب 
المجلس  قبل  من  للمصادقة  األعصاء  ويخضع  الشعب 
التشريعي للمقاطعة وهي تنوب عن المجتمع في تمثيله 
النيابات  مع  بالعمل  وتقوم  ونظامه.  مصالحه  وحماية 

العامة واإلشراف والتنسيق فيما بينها.
خامسًا: ممثلي نقابة المحامين:

يقومان بالحفاظ على حق الدفاع القضائي المقدس في 
الدستور ويعملون وفق النظام الداخلي لمركز الحقوق.

هيكلية جملس القضاء العام يف 
مقاطعة اجلزيرة

الكورد يف أوكرانيا
 - كازاخستان  برازي/  أحمد  محمد  د.   : إعداد 

ألماتا
أن  اهلل،  شاء  إن  المقبلة،  األيام  في  سنحاول 
نلقي الضوء على الكورد في بعض المناطق من 
العالم التي ال يعلم الكثير منا عن وجود الكورد 
أن  اليوم  لكم  واخترنا  ونستفيد،  نفيد  كي  فيها 
نتحدث عن كورد أوكرانيا، وقبل أن نتحدث عن 

الكورد في أوكرانيا علينا
أن نعطيكم لمحة عن جغرافية أوكرانيا وموجز 
عاصمتها  أوكرانيا،  جمهورية  تاريخها.  عن 
كييف مساحتها تقدر 604 ألف كم2 تقريبًا اما 
القرم فتقدر 27 الف كم2، ويقدر عدد سكانها 
من  هي  أوكرانيا  تقريبًا.  نسمة  مليون  بـ47 
بلدان أوروبا الشرقية،يحدها من الجنوب البحر 
البيضاء  الشمال روسيا وروسيا  األسود، ومن 
الشرق  أما من  بولندا وسلوفاكيا،  الغرب  ومن 
فروسيا ومن الجنوب الغربي مولدافيا ورومانيا.

األوروبية  الدول  بين  من  األول  المركز  تحرز 
من ناحية المساحة وكانت إحدى الجمهوريات 
السابقة في االتحاد السوفيتي السابق،و تعتبر 
من حيث المساحة ثاني أكبر دولة بعد روسيا 

االتحادية في أوربا.
األوكرانية  باللغتين  األوكراني  الشعب  يتكلم 
في  الرسميتين  اللغتين  تعدان  والتي  والروسية 
فيها،  القوميات  من  الكثير  هناك  البالد،لكن 
بين  يتوزعون  والباقي  أوكران   %77 بينهم 
وقرم  ملوافين  و  رومان  و  تتر  و  روسيين 
ويونانين ويهود وهنغارين وبلغارين و بولونين 
 24 في  أستقاللها  على  حصلت  الكورد.  و 
بالعزل عن  أب 1991 و هي أول من قامت 
االتحاد السوفيتي ، و أصبحت عضوًا في االمم 

المتحدة .
تابعة أرضًا و شعبًا لروسيا  القرم كانت  جزيرة 
إلى عام 1954 و لكن تم ضمها في عهد نكيتا 
خرشوف إلى أوكرانيا حيث كان نيكتا خرشوف 

أوكراني االصل .
أوكرانيا أظن ما ستقرأونه سيكون غريبًا  كورد 
على البعض حينما يعلمون بأن الوجود الكوردي 
في أوكرانيا ليس جديدًا، بل قبل الميالد باكثر 
من 500 سنة، أي في أيام السكوثيين، و يورد 
فلنتين  السيد  االوكراني  العالم  و  المؤرخ  لنا 
الجغرافيا  المواقع  على  نعتمد  بأننا  ستيتسيوك 
في أوكرانيا و على بعض األسماء، و نعرف بأن 
كان  حيث  الميالد،  قبل  هنا  كان  الكورد  وجود 
يعيش الكورد في الحقبة ما بين القرن الخامس 
إلى الثاني قبل الميالد، و اليوم أكثر من 250 
مدينة و قرية الزالت تسمى بأسماءها الكوردية.

ان  بعد  قليل،  بعد  والمدن  القرى  تلك  سنذكر 
 ، المهمة  التاريخية  المعلومات  بعض  نورد 
حيث نقصد بالسكوثيين، الشعوب التي سيطرت 
على مناطق تمتد من ميديا بحدودها التاريخية 

وسيطروا  وفلسطين،  سوريا  وحتى  المعروفة 
على آسيا الوسطى وكانت لهم حضارة معروفة 
قوادهم  على  الميديين  األمراء  سيطرة  بعد  لكن 
انتهت تلك الحضارة ، ثم حلت محلهم بالسيطرة 
أمبراطورية ميديا، وما نعلمه عنهم أنهم كانوا 
تطلق  هذه  تسميتهم  وكانت  الشمس،  يعبدون 
وحتى  تركيا  شمال  من  القاطنين  السكان  على 
جاء  المسيحية  الكتب  وفي  روسيا،  شرق 
أوربي،  الهند –  الجنس  انهم من  ذكرهم على 
ان  كما  ومأجوج،  يأجوج  يعتبرهم  وبعضهم 
اليهود يعتبرونهم من نسل يافث بن نوح، على 
عن  بالتفصيل  آخر  مقال  في  سنورد  حال  أي 
هذه األقوام بعد ان نتاكد من المعلومات ودقة 
المصادر، التي يصعب تأكيدها تاريخيًا لما كان 
وترابطات  عالقات  من  األقوام  تلك  بين  يوجد 

وحروب وغيرها.
يقول  نذكر:  المدن  تلك  موضوع  إلى  بالعودة 
باللغة  تقرأ  المدن  تلك  أسماء  إن   : فلنتين 
الروسية واألوكرانية، لكن في تلك اللغات ليس 
لوحظ  أصلها،  إلى  وبالعودة  معنى،  أي  لها 
كمثال  وسنورد  كوردية،  معاني  تحمل  قد  انها 
بعضها وليس جميعها لكثرتها: -مدينة كوتاي 
- كوتاي باللغة الكوردية تعني النهاية، ويقال 
بأن تلك المدينة كانت تعتبر آخر نقطة للحضارة 
لذا من الممكن أنها آخر الحدود الجغرافية لها.

أوكرانيا  مدن  أقدم  من  تعتبر   - والي  ترب   -
وتترجم إلى، قبر والي أي زيارة والي أو مقبرة 
لهم هناك فسميت باسم ترب والي. -بق الاي - 
بق تترجم إلى الكوردي ضفدع، الاي،ال اعرف 
أنها  الممكن  بالزبط معناها تحتاج لخبير ومن 
مستنقع ضفادع. -  او  تعني، صوت ضفدع، 
ممكن  أجتماع  تعني  بالترجمة  جفان   , جفان 
كانوا يجتمعون في تلك المدينة و سميت جفان 
أي مدينة االجتماعات. -باز نيكل - باز يترجم 
الصقر.  منخار  نيكل  و  الصقر  الكوردي  إلى 
-مدينة بالكير . أي وزعوا أو ،توزعوا و تفرقوا 
و ممكن يكون باال أي ،عالي وكار أي العمل، 
أي  أف -  كرمك  العالي. -  العمل  تصبح  أي 
النبع الساخن أو الماء الساخن و يعود االسم 
إلى موقع نبع كلسي يخرج منه ماء ساخن. - 
مدينة بالة شفكي - أي حصاد ليلي ،على ما 

بهدا  الليل و سميت  في  يحصدون  كانوا  يبدو 
االسم . -مدينة جار كس - أي أربعة أشخاص 
و  المنطقة  بحسب  عديدة،  دالالت  لها  وهذه 
هناك الكثير من األسماء ال أستطيع ذكرها ومن 
لبحث  تحتاج  فهي  آخرى،  أبحاث  في  الممكن 
أكاديمي و أحتاج إلى من يجيد اللغة الكوردية 
نقدم  أن  معًا  نستطيع  لكي  مني  أفضل  بشكل 
األفضل لقرائنا. كورد أوكرانيا في العهد الحديث 
ألتجأ الكورد إلى أوكرانيا في عهد السوفيت، و 
تتضاعف عددهم، حيث  السوفييت  أنهيار  بعد 
قصد الكورد في االجزاء االربعة من كوردستان 
بقي  من  منهم  و  الدراسة  و  العمل  أجل  من 
هناك و حصل على الجنسية كما قصد الكثير 
من الكورد أرمينيا و جورجيا بسبب العمل، و 
و  أوكرانيين  مواطنين  أصبحوا  و  هناك  ظلوا 
منه  يتأكد  أن  يستطيع  أحد  ال  الحقيقي  العدد 
لكن بحسب األقوال وبعض اإلحصائيات يتراوح 
عددهم من 25 إلى 30 الف كوردي و يعيشون 
,نيكالييف  خاركون  كييف,   , أديسا  مدن،  في 

,خورسان , زبروجة , دانيسك ,قرم وغيرها.
 ، الكوردي  البيت  يقال  كما  أوكراينا  في  يوجد 
يترأس  الكوردي »ميديا«  الثقافي  المركز  بأسم 
يصدرون  و   , مامويان  تيمور  السيد  المركز 
جريدة شهرية بأسم صون ميديا باللغة الروسية 
و األنكليزية و أضيف إليها الكوردية الالتينية 
أديس هناك فرق  في األعوام االخيرة , و في 
فلكلورية و بعض المراكز لتعليم اللغة الكوردية 
مركز  و   ، الميديا  من  فروع  و  مراكز  لهم  و 
الميديا في العاصمة كييف. أم الكورد في القرم 
فيعود تاريخهم إلى أيام االتحاد السوفييتي و هم 
اللغة الكوردية و يعتبرون أنفسهم  ال يجيدون 
إال  كورد  بأنهم  تقنعهم  أن  الصعب  ومن  تتر 
القليل منهم يعترفون بكورديتهم. , إال ان هناك 
في القرم مركز ثقافي أو البيت الكوردي، وهي 
يترأسها سليم وحيد و  الكوردية و  قرم  جمعية 
هناك مراكز أو البيوت الكوردية للثقافة في كل 
من خاركوف و نيكاليف , و خورسان و مركزهم 
في كيف كما أسلفنا سابقُا. سأتجه إلى جورجيا 
و سأنشر لكم عن الكورد في جورجيا في بحث 

قادم إن شاء اهلل.
 *نقاًل عن موقع كميا كوردا
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روني علي 

حدثيني عن الحب مع آذان الفجر
حينها 

تسكن السكينة قبور موتانا
علني

ألتهم من السماء
لمعة عينيك

وأحضن في شهيق األلم
بعضا من طيب خديك

حدثيني عن الحب همسًا 
مع رحيل الشمس إلى الصباح

حينها
تبث الزواحف سمومها

وتلتهم الصراصير أرغفة المتسولين
وأنا

أخشى على نفحاتك من الضياع
في مستنقع الكلمات
حدثيني عن أوجاعي

فانا أبحث عن المالذ في لواعجك
لكن ..

إياك ومعانقتي على سكة القطار
فمسافروا ثورة العشق 

يسرقون القبالت من أحضان البتائل
إليقاد شمعة النصر
فوق أشالء العذارى
حدثيني عن قلبك

بعيدًا عن لقاءات القادة
فأعقاب السجاير 

شوهت رسومات أناملك
وتحف ليلة األمس على سرير آهاتنا
واالجتماعات لم تزل على قدم وساق

والبحث لم يزل جار في أروقة الكاميرات  
عن الدخان في المجرات

حدثيني دون أن تهتز طاولة الحروف
وتفقد الكراسي رتابة ألقها

حينها
سنغازل عصبة األمم مستغيثين
ونفتح في مسالك الجهنم ثغورًا

لنفر إلى حتفنا
بصفعات جنود الحرية

على مؤخرة خيمة أحالمنا المنقرضة

احلب يف ثغور اهلمس

القلب والورد

نزَل إلى الّشارع في الّصباح الباكر, ألقى نظراٍت صوب كّل االتجاهات, 
وقع بصره على بهو داٍر يفوح منه عطر الورود زاهية األلوان. اقترب 
من البهو, نظر من حوله, قطَف وردة بيضاء, هّم بالّرحيل, لكّنه عاد 

إلى الوروِد من جديد, فقطف أخرى حمراء.
الّصفراء  فاختار  الورود,  إلى  ثّم عاد  الوراء, خطا خطواٍت,  إلى  رجع 

منها, ثّم الّزهرّية.
نافذتها,  دارها, رمى حجرًا على  توّجه نحو  قلٍب,  هندسها على شكل 

فتحت الّنافذة فألقى إليها القلَب الموّرد.
حملت باقة الورِد والقلب الموّرد, شّمْت رائحة دٍم ممزوجٍة بعبق الورد, 

أخرجت رأسها من الّنافذة, قالْت:
-كّل ُمْعَتَدى عليه يقاوم ويناهض المْعتدي بكّل ما أوتَي من قّوٍة وفكر, 

وكّل َمْن يسعى إلى الورِد ال بّد من تحّمل لسعاِت شوكها.    

هي ونصفها اآلخر...

 همسات من وحي 

الواقع   

نارين عمر

حاجي سليمان: آزادي ختطوا 
خطوات موزونة باجتاه اهلدف 

الذي رمست لنفسها وهي 
جتتاز العقبات واملوانع خطوة 

خطوة رغم بطئها

بخصوص صحيفة آزادي أرى انها تخطوا خطوات موزونة باتجاه 
الهدف الذي رسمت لنفسها وهي تجتاز العقبات والموانع خطوة 
خطوة رغم بطئها من بين عتبة االشواك الشائكة التي تعرقل كل 
من ال هدف له او تخاف من االشهار جهرًا بوجه تلك العقبات 
والمشاكل دفعة واحدة وال يخفى بانه من خالل التاريخ العنفوي 
الخطوات  هذه  مثل  لمنع  الصعوبات  من  المزيد  وضعت  الظالم 
الجريئة لبقاء الفكر الحر مفطوسًا تحت وطأة القوانين الموضوعة 
سلفًا لهذه الغاية وليس سهاًل ان تقوم اية صحيفة بكشف وفضح 
أو تحدي تلك الكم الهائل من االخطاء والنواقص التي مورست 
بالصبر  االلمام  بدم من  ال  لذا  والقضية  الشعب  بحق  وتمارس 
واتمنى  صادقة   وطنية  بروح  االستمرار  على  والمثابرة  والفكر 
من إدارة صحيفة آزادي التي وضعت نصب اعينها على كشف 
الحقائق وفضح المستور وانني واثق من نجاحها بسبب قربها 
او  امالءات  اية  دون  الجميع  من  واحدة  مسافة  على  الواعي 
عواطف تؤثر في اخراج الصحيفة عن طورها الحقيقي ...انها 
الفكر والسياسة والثقافة المستقلة خدمة  تجربة رائدة في نشر 
او  االحزاب  او  لألشخاص  تكون  ان  دون  والقضية  للوطن 
القيادات مهما كانت عظمتهم التأثير في سياسة ونهج الصحيفة 
التي تعتبر لسان حال الضعفاء وندائهم االنساني في وجه الظلم 
تعتبر كل االحزاب والقيادات واالشخاص  الجبري حيث   والقهر 
وسائل للوصول الى الهدف والغاية  وال شيء يعلى على القضية 

والشعب حيث هما االساس كما هي غاية صحيفة آزادي.

نارين عمر: على آزادي أن تظل 
 شرائح اجملتمع 

ّ
صحيفة لكل

 فئاته واجتاهاته
ّ
 ولكل

ّ
الكردي

بميالدها  تحتفل  التي  آزادي«  »صحيفة  لى  واإ إليكم  الّتهاني  باقات  أقّدم  بداية 
الّسعيد.

عالمّيًا للكرد, جهود العاملين فيها  ال شّك أّن هذه الّصحيفة ُتْعتبر إنجازًا صحفّيًا واإ
مشكورة, ولكّنني أوّد أؤّكد عليها بأن تختار خّط الحيادّية في المواقف واآلراء, 
وأن تظّل صحيفة لكّل شرائح المجتمع الكردّي ولكّل فئاته واتجاهاته لتظّل محّل 

ثقة وتقدير الجميع.
أتمّنى أن تكون منبر اإلعالم الحّر, والخبر الّنزيه الخالي من تناقضات وتوّجهات 

هذه الفئة أو تلك, هذه الجهة أو غيرها, هذه الّشخصّيات أو تلك.
أتمّنى لكم ولصحيفتنا  دوام الّتقّدم والتّألق واإلبداع.

إبراهيم إبراهيم: على آزادي ان تضع 
خطة النتشارها أكثر يف الوسط الكردي 
و السوري و سنكون سعداء يف متابعتها
المهم في الرسالة االعالمية بعد الشروط األكاديمية والمهنية التي ال بد منها هو 
االلتزام بالمبادئ األخالقية كالصدق و األمانة في نقل المعلومة و احترام االخر 
و الرأي, وأؤكد أن هذه القضايا لن تتم دون امتالك الصحفيين األسس المعرفية 

و العلمية و االجتماعية. 
 بالنسبة لصحيفة آزادي في الحقيقة ما سأقوله هو ليس تقصير مني بقدر ما هو 
تقصير منكم و نقد لكم عزيزي دلشاد وهو لألسف لست متابعًا جديًا لصحيفتكم 
و أتصور السبب من جانبكم قبل أن يكون مني, أتمنى لصحيفة آزادي ان تضع 
خطة النتشارها أكثر في الوسط الكردي و السوري و سنكون سعداء في متابعتها.

مسعود حامد : صحيفة 
آزادي من الصحف 

اإللكرتونية الكردية التي 
صدرت بأقالم جيدة

صحيفة آزادي من الصحف اإللكترونية الكردية التي صدرت 
بأقالم جيدة و لكن هناك صعوبات كثيرة تواجهها لعدم قدرتها 
االنقطاع  بسبب  آفا  روج  في  كم  أكبر  إلى  الوصول  على 
المستمر للتيار الكهربائي و عدم وجود النت بشكل جيد, نأمل 
ان يكون هناك صحفيين مستقباًل يتفادون هذه األخطاء للرقي 
كامل  مع  آفا.  روج  في  المطلوب  للمستوى  الكردي  باإلعالم 

الموفقية لجريدة آزادي و لطاقمها.

بالتزامن مع دخول صحيفة آزادي - احلرية سنتها الرابعة .... 
كيف يقيم املثقفون واالعالميون الكورد هذه الصحيفة االلكرتونية؟

آرين شيخموس: متتعها 
باملصداقية واملهنية  الشيء 
الذي أدى اىل تزايد نسبة 

قرائها
آفا  روج  في  اإلعالمية  الساحة  على  آزادي  صحيفة  بروز 
بشكل منظم وبجهود كبيرة من إدارة وأسرة تحرير الصحفية 
أحدثت قفزة كبيرة ال يستهان بها الى جانب تمتعها بالمصداقية 
والمهنية  الشيء الذي أدى الى تزايد نسبة قرائها, على أمل 
وكل  آفا  روج  ثورة  خدمة  في  لصحيفتكم  أكبر  ونجاح  تقدم 

مكونات المنطقة.


