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ناقد  بأنه  المثقف  المصادر  أكثر  يعرف 
اجتماعي، همه أن يحدد، ويحلل، ويعمل من 
خالل ذلك على المساهمة في تجاوز العوائق 
التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي أفضل، 

نظاٍم أكثر إنسانية، وأكثر عقالنية.
ومن المؤكد أن فئة الكتاب والصحفيين هم 
بدور  تلعب  أن  يمكنها  التي  الفئات  أكثر 
الرأي  توجيه  وفي  الواقع  تحليل  في  رئيسي 
تتعرض  التي  المخاطر  حول  وتنبيهه  العام 
المشاكل و  لكل  مناسبة  لها  وتضع حلول 

األزمات التي تظهر في المجتمع.
وفي نظرة لواقع هذه الفئة في الوسط الكوردي 
داخل مقاطعات اإلدارة الذاتية وخارجها نجد 
بل  الواقع,  عن  ابتعادًا  األكثر  الفئة  أنها 
من  سلبية  األكثر  الفئة  أنها  القول  ويمكن 

ناحية التقرب الفكري والتحليلي الصحيح لما 
تشهده مناطقنا من هجمات هي األخطر في 

تاريخ هذه المنطقة.
ففي داخل مقاطعات اإلدارة الذاتية نجد قسمًا 
أمسيات  يقيمون  والصحفيين  الكتاب  من 
واتحادات  منظمات  ويشكلون  وندوات 
ويهرولون من أجل الحصول على حفنة من 
المال من هذه الكتلة السياسية أو ذاك, وهم 
ما  تجاه  موقف  أي  يبدون  ال  الحقيقة  في 
يتعرض له أبناء شعبهم من هجمات بربرية  

ومتطرفة.
وهناك آخرون ممن يتملقون للقائمين على 
اإلدارة الذاتية  طمعًا بمناصب, كأن يصبح 
االعالم   عن  أواًل  مسؤواًل  أو  الثقافة  وزيرًا 
أو رئيسًا لتجمع المثقفين, وهؤالء يعتقدون 

أنه ال أحد يضاهيهم في الفهم والثقافة وفي 
شخص  أي  يحاربون  تراهم  ولذلك  الكتابة, 
ويعملون  واالعالم  الثقافة  حقل  في  يعمل 
سمعتهم  ويشوهون  أعمالهم,  تقزيم  على 
أمام اآلخرين في الوسط السياسي والثقافي 
عليهم  ينطبق  العادة  في  وهم  واالعالمي, 
المثل القائل )ملكي أكثر من الملك نفسه(, 
الزائد  المدح   في  لديهم   مشكلة  ال  حيث 
التملق  يحاولون  الذين  لألطراف  والمبالغ  
لهم, وكذلك في التهجم والذم الشديد للجهات 

التي تقف في وجه تلك األطراف.
أما الكتاب والصحفيين الكورد المقيمين في 
الخارج فحدث وال حرج, إذ أن معظمهم ليس 
الداخل,  في  يحصل  عما  فكرة  أدنى  لديهم 
وهم يعتمدون على ما ينشره مواقع إخبارية 

معينة على األنترنيت, بعض منها مدعومة 
قسم  وهؤالء  خارجية.  أطراف  من  وموجهة 
في  المعلنة  الذاتية  اإلدارة  يهاجمون  منهم 
البناء,  النقد  بهدف  ليس  كوردستان  غربي 

بل تقصدًا وبهدف التشويه والتخريب.
أسسوا  ممن  انتهازيون,  آخرون  وهناك 
وباسم  واعالمية,  أدبية  وروابط  منظمات 
أنفسهم  يسوقون  والروابط  المنظمات  تلك 
على  العام  الرأي  وأمام  الثقافي  للوسط 
بل   , الثقافية  الساحة  على  فاعلين  أنهم 
ويحاولون باسمها الدخول باسم الكورد في 
هم  الحقيقة  في  هؤالء  السياسية.  المحافل 
أكثر األشخاص المرتبطين بأجندات خارجية, 
فهم ال يترددون في تشغيل أوالدهم وبناتهم 
جهات  من  ممولة  إعالمية  قنوات  لصالح 

للقضية  معادية  إقليمية ودولية  استخباراتية 
توريط  في  هؤالء  نجح  ولألسف  الكوردية. 

بعض الشباب في مسعاهم الخبيثة تلك.
الكتاب  فئة  وبخاصة  الكورد  المثقفون  أن 
دورهم  لتفعيل  جميعًا  مدعوون  والصحفيين 
الواقع  دراسة  عبر  بالمجتمع  النهوض  في 
نتائج  واستخالص  وتحليله  المعاش  الراهن 
أنهم  للتطبيق, كما  ومقترحات وحلول قابلة 
مدعوون لرفع أقالمهم في مواجهة التطرف 
بدعمهم  يقوم  من  وكل  الظالمية  والقوى 
يحاولون  والذين  ومنظمات  ودول  قوى  من 
تدمير  بغية  واقتحامها  مناطقنا  استهداف 
األصليين  سكانها  من  وتفريغها  ثقافتها 
وفرض أجندات وثقافة متطرفة وعفنة على 

مناطقنا. 

بقلم : دلشاد مراد 

دور املثقفون الكورد يف الواقع الراهن لروج آفا 
ً
- فئة الكتاب والصحفيني منوذجا

افتتاحية الصحيفة

أكد السيد أكرم حسو رئيس المجلس 
التنفيذي لمقاطعة الجزيرة في تصريح 
خاص لصحيفة آزادي - الحرية أن 
هي  كوباني  على  داعش  هجمات 
وبالتالي  آفا  روج  كل  على  هجمات 

هي على عموم أنحاء كردستان. 
وأوضح حسو  أن كوباني تعتبر من 
الظالمية  للقوى  الرئيسية  األهداف 
بسبب موقعها الجغرافي االستراتيجي 
مقاطعتي  بين  الوصل  صلة  فهي 
الجزيرة وعفرين  . وأضاف بقوله :’’ 
داعش  تريد  الهمجي  الهجوم  بهذا 

كسر  لها  الداعمة  االقليمية  والقوى 
إرادة شعبنا والنيل من مكتسبات ثورة 
على  الهجمات  هذه  أن   , افا  روج 
عموم روج آفا وجنوب كردستان من 
قبل داعش هي استمرار للمخططات 
القديمة ولكن بشكل جديد  العدوانية 
ذلك  من  والغاية  جديد  ومفهوم 
حقوقه  من  الكردي  الشعب  حرمان 
في الحرية والعيش بكرامة. أن أهم 
ما يتطلبه الوضع حاليًا وحدة الصف 
الكردي والتزام كافة القوى السياسية 
الوطنية  باالعتبارات  باألخذ  الكردية 

و  الحزبية  االعتبارات  فوق  وجعلها 
االئتالف  نطالب  وهنا  المناطقية. 
السياسية  القوى  جميع  و  السوري 
وبمختلف  آفا  روج  في  الكردية 
الكردستانيين   واألشقاء  اتجاهاتها 
السياسية  اتجاهاتهم   بمختلف 
بكافة  والسرياني  العربي  والمجتمع 
اتجاهاتهم وأطيافهم والمجتمع الدولي  
تجاه  التاريخية  مسؤولياتهم  بتحمل 
هذا العدوان الظالمي الهمجي وعدم 

السكوت والالمباالة’’.
الدفاع  واجب  أداء  قانون  وحول  

أن  حسو  أكرم  السيد  أكد  الذاتي 
روج  تراب  عن  الدفاع  منه  الغاية 
الوطني,  بالمشروع  إياه  واصفًا  افا, 
تريد  جهات  هنالك  بأن  ومضيفًا 

تفسيره حسب أهوائها .
في  والكهرباء  المياه  أزمة  وحول   
حسو  السيد  أكد  الجزيرة  مقاطعة 
هذه  لحل  جاهدين  يعملون  أنهم 
الهيئات  طرق  عن  وذلك  األزمة 
التنفيذي,  المجلس  في  المعنية 
وقال: ’’نحن نعاني كثيرًا من مشكلة 
الكهرباء والمياه, ولهذا الشيء تعمل 

محركات  لوضع  المختصة  الهيئات 
المياه  آبار  على  خاصة  كهربائية 
الخاصة بالشرب في المدن والبلدات 
الى  المياه  ايصال  من  تتمكن  لكي 
المواطنين. في القريب العاجل سوف 
أما   . المياه  أزمة  إنهاء  نتمكن من 
بالنسبة للكهرباء اآلن نحاول التعاقد 
محركات  لجلب  خارجية  شركات  مع 
إن  والبلدات   المدن  حاجة  تغطي 
بالرغم  الحل  قيد  الكهرباء  مشروع 
التي تواجهنا  الكثيرة  الصعوبات  من 

في كافة المجاالت’’.

أزمة املياه والكهرباء يف طريقها للحل

أكرم حسو لصحيفة آزادي – احلرية: على مجيع القوى السياسية حتمل 
مسؤولياتها جتاه العدوان الظالمي اهلمجي على كوباني وعدم السكوت واملباالة

موقع صدى البلد -آرين شيخموس
الذاتية  اإلدارة  داخل  من  مطلع   مصدر  أفاد 
في مدينة قامشلو , أن أعضاء في كتلة حزب 
يترأسه  والذي  الكردستاني  الوطني  االتحاد 
السيد جالل الطالباني الرئيس المنتهية واليته 
وبعيد  االتحادية  العراق  لجمهورية  الرئاسية 
الرئيس  حزب  أطلقها  التي  البرلمانية  الحملة 
البرلمان  داخل  التصويت  أجل  من  الطالباني 
وكانتوناتها  الذاتية  باإلدارة  لالعتراف  الكردي 
الثالث في شمال سوريا والذي أستطاع جمع 

المذكور  البرلمان  داخل  توقيع   64 من  أكثر 
تطمينات  على  حصلوا  أنهم   , اللحظة  حتى 
البرلمانية  البارزاني  حزب  كتلة  من  جدية 
للتصويت لصالح االعتراف باإلدارة الذاتية في 

المناطق الكردية من سوريا .
وأكد المصدر أن أعضاء كتلة حزب الطالباني 
في برلمان أقليم كردستان العراق أكدوا لهم بأن 
حزب البارزاني يتجه ألنهاء الخالف مع حزب 
االتحاد الديمقراطي  بغية كسب قوة هذا الحزب 
المتنامية في الشمال السوري الى جانبه في 

شمال  في  كردستان  دولة  إلعالن  مشروعه 
العراق و جعل مناطق اإلدارة الذاتية في شمال 
سوريا كحديقة اقتصادية وعسكرية و شعبية 
له في محاولة منه لكسب دعم كرد سوريا له 
لالستمرار في جهوده الرامية من أجل اعالن 

الدولة الكردية في الشمال العراقي  .
 وأشار المصدر أنهم يرون في هذه المبادرة 
خطوة إيجابية لتصحيح مسار التصالح  بين 
التي  الخالفات  بعيد  سوريا  وكرد  العراق  كرد 
حصلت بين حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 

السوري وحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي 
وخصوصًا في هذه األوقات العصيبة التي تمر 
بها كردستان والمنطقة عمومًا وكبادرة حسن 
نية  منه من أجل رص صفوف الكرد والتوجه 
فيه  تشارك  جامع  كردي  مؤتمر  عقد  نحو 
جميع القوى الكردية من سوريا وتركيا والعراق 

وايران.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  أن  ذكره  الجدير 
الكردي السوري قد أعلن مع مجموعة أحزاب 
في  أخرى   كردية  وسريانية وعربية سورية 

وقت سابق عن أدارة ذاتية في مناطق » روج 
آفا » شمال سوريا , لكن لم يلقى هذا االعالن 
اعترافًا من المعارضة الخارجية السورية والقوى 
السوري  بالشأن  المعنية  والدولية  اإلقليمية 
بإدارته  االعتراف  نيل  الحزب  هذا  ويحاول   ,
الذاتية من أشقائه الكرد العراقيين واألتراك عّل 
في وجه  لمشروعه  دعم  يحصل على  وعسى 
مناطق  لها  تتعرض  التي  الشرسة  الهجمات 
في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قبل  من  نفوذه 
العراق والشام - داعش- في اآلونة االخيرة .

حزب البارزاني يتجه لالعرتاف باإلدارة الذاتية يف غربي كوردستان
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املثقف هو نبض الشارع وسلطة املعارضة لتصحيح مسار احلكم
خالد ديريك - كاتب

المثقف يمكنه تقديم رؤى وبيانات ونداءات لوضع النقاط على الحروف واقتراب في وجهات النظر السياسية المختلفة, لكن المثقف الكردي بدوره منقسم بين 
من يؤيد سلطة أمر الواقع ومن يذمه  وقلة قليلة يحاول تقريب في وجهات النظر.

المدح والذم ضد ومع من مهمة المثقف, لكن ال يجب أن يرقى المثقف بنفسه وكأنه أحد أطراف سياسية متخاصمة, لذلك أعتقد إن ترك سياسة األتباع ولجوء 
إلى هموم الشعب سيولد حالة ناجحة للمثقف

إذا ما استطاع المثقف االبتعاد عن  سياسة المحاور ولجوء إلى هموم الشعب, سيولد الحالة قوية للمثقف وعندها يمكن للمثقف تقديم ما هو مطلوب منه 
في خدمة قضية شعبه وذلك من خالل تقديم  مناشدات قوية  من  بيانات، وعرائض، ومطالبات علمية، وعقالنية، ووحدوية، مدروسة لألطراف السياسية من 

جهة وألطراف ومنظمات الدولية ذات صاحب الشأن والقرار من جهة أخرى
وهذه المناشدات يكون على شكلين:

1 ـ مناشدات لألطراف الكردية، حثهم على الوحدة وتوحيد الطاقات ضد من يتعرض ويهدد وجودنا ككورد.
2 ـ مناشدات وعرائض لمنظمات الدولية حثهم على التدخل وتقديم الدعم والمساعدة للشعب الكردي وحمايته من خطر اإلرهاب.

املثقف هو الشخص الذي يرى العيوب والنواقص للحركة السياسية الكردية
د. محمد شفيق ابراهيم 

إجابة على سؤالكم حول ما الذي يمكن للمثقفين أن يقوموا به في هذا الظرف الدقيق من حياة شعبنا الكردي في روج آفا, فأنني أقول أن للمثقفين دور كبير 
يمكنهم ان يلعبوه فيما اذا سمح لهم إبداء رأيهم بحرية تامة والمثقف هو الشخص الذي يرى العيوب والنواقص للحركة السياسية الكردية ال يمكن للسياسي أن 
يراه نتيجة للعقلية الحزبية الضيقة الذي يسيره ويجب على المثقف أن يضع يده على الجرح النازف لقوة شعبنا أواًل أال وهي عدم وجود الوحدة الوطنية ومن 
جهة أخرى يوجد هناك من يتحكم بالقرار في كل شيء ويهمش البقية أيضًا في كل شيء وهذا هو السبب الرئيس في جعل شعبنا ضعيفا وغير مطمئن في 
بقاءه داخل الوطن والتطلع الى الفرار والهجرة من أرض اآلباء و األجداد وتركها للغرباء وهذا ما يجب أن نضع له حدًا قبل كل شيء باتباع سياسة ديمقراطية 
تحترم فيه ومن خالله كافة القوى الصغيرة والكبيرة على حد سواء ومحاولة تحسين ظروف الحياة و تأمين الحجات األساسية ألناسنا فوحدتنا واحترام الرأي 
المخالف هو السبيل إلرجاعنا الى جادة الصواب ودفع شعبنا الى الثبات على أرضه وعدم االقدام على الهجرة ورص الصفوف واالبتعاد عن الشعارات الخيالية  
التي ال تطعم جائع و ال تشفي مريض والتمسك بتحقيق الحقوق القومية الكردية في سوريا المستقبل وشعبنا غير جبان ابدا اذا ما توفرت له قيادة مخلصة 

تقوده وسوف يقاوم كل تهديد لوجوده و مكتسباته سواًء أكانت من طرف تنظيم داعش أو غيره .

أيها املثقفون األكراد استيقظوا
بشير علي 

أيها المثقفون األكراد استيقظوا .. أين أنتم من مما يجري على الساحة السورية و باألخص المناطق الكردية.
أين تقييمكم للوضع الكردي ، ضم المجلس الكردي لالئتالف السوري و الشريك الجديد لم يندد بالهجمات الشرسة على المناطق الكردية

الخالف الكردي - الكردي ، األجندات االقليمية ، ما موقفكم من وحدات الحماية الشعبية YPG و األسايش ، و بطوالتهم الباسلة و دفاعهم عن الشرف و 
الكرامة و االرض ، ضد الجماعات التكفيرية و القاعدة ...

تكلموا ، قيموا ، ال تخافوا ، شجعوا الخطوات االيجابية مما يقوم به مجلس غربي كردستان ، و نددوا بالممارسات الخاطئة من قبلهم ،
و إن لم يسمعوا كالمكم فنحن سامعون ، و لنستفيد من قراءاتكم و بعد نظركم للواقع الكردي و االقليمي و الدولي ..

أيها المثقفون : ال تقلدوا قادة االكراد الهاربين إلى هولير
ن لم تفعلوا ذلك ارحلوا عنا كالقادة ، من يحميكم الشعب و ليس القادة .... واإ

 

على املثقفون أن يكونوا أصحاب ضمائر
 Jafar Saied

ليس مطلوبًا منهم سوى أمران : أولهما الثقافة الحقة, ثانيهما: أن يكونوا أصحاب ضمائر..... ألنهما يعوزان معظم من يّدعون الثقافة ويعملون تحت اسمها 
.!!!

ما الذي يمكنه أن يقدمه مثقفوا غرب كردستان ) روج آفا( في هذه الظروف الخطيرة التي يمر فيه المنطقة والسيما  أننا نشهد تصعيدًا لهجمات قوى 
الظالم ) داعش اإلرهابية وأخواتها( على مناطقنا ومقاطعاتنا؟

استطالع للرأي حول دور املثقفني يف روج آفا

اإلدارة  في  اإللزامي«  الذاتي«التجنيد  الدفاع  واجب  أداء  قانون  نص  ننشر 
الجزيرة,  مقاطعة  في  التشريعي  المجلس  من  الصادر  الديمقراطية  الذاتية 
والمصدق من قبل الحاكم المشترك حميدي دهام العاصي هدية علي يوسف«.

النص:
مرسوم رقم /14/

االدارة الذاتية الديمقراطية
مقاطعة الجزيرة

استنادًا إلحكام العقد االجتماعي االدارة الذاتية الديمقراطية - المادة الخامسة 
المنعقدة   /18/ رقم  بجلسته  التشريعي  المجلس  ومصادقة  منه.  عشرة 
بتاريخ2014/7/13 تم اصدار هذا القانون ليصار وفقها قانون أداء واجب 

الدفاع الذاتي عن مناطق االدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة.
قانون أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق االدارة الذاتية الديمقراطية

مادة /1/: االسم : واجب الدفاع الذاتي تعريفها: يتم تسمية انضمام أبناء 
مناطق االدارة الذاتية

الديمقراطية الى وحدات حماية الشعب تحت اسم واجب الدفاع الذاتي.
مادة/2/: واجب الدفاع الذاتي يعتبر واجب اجتماعي وأخالقي يشمل جميع 

المكونات االجتماعية ومن هذا
المنطلق يتوجب على كل أسرة من مواطني المقاطعة ان تقدم فردًا من افرادها 

للمشاركة في أداء واجب الدفاع الذاتي.
مادة /3/:

المكلف بأحكام هذا القانون كل االشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 
30 سنة من الذكور أما االناث فيكون التزامهن به طوعيًا.

مادة/4/: مدة اداء واجب الدفاع الذاتي:
1- مدة اداء الواجب هي ستة اشهر فعلية

2- يحق للمكلف اداء مدة واجبه بشكل مستمر او متقطع
3- يتم اداء الواجب بشكل متقطع ضمن فترة ال تزيد عن سنة واحدة

سنتين  خالل  واجبهم  اداء  والجامعات  والمعاهد  المدارس  لطالب  4-يحق 
متتاليتين.

مادة/5/: شروط االعفاء من اداء الواجب الدفاع الذاتي
التحرر  وحركة  واألسايش  الشعب  حماية  وحدات  شهداء  أسر  تعفى   -1

الوطني الكوردستاني
2- الوحيد لوالدته او لوالديه.

3- المعاقون وذو االحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض مزمنة 
المجلس  من  تقرير طبي مصدق  عبر  ذلك  ويتم  الواجب  اداء  من  تمنعهم 

الصحي العسكري في المقاطعة.
مادة/6/:

بالنسبة للمعيلين يتم منحهم اعانة نقدية خالل فترة ادائهم لواجب الدفاع
المادة /7/:

1- يساق المتخلف عن اداء واجب الدفاع الذاتي ألقرب نقطة تجنيد
2- تطبق احكام قانون العقوبات العسكرية بحق المخالفات والجرائم التي 

تقع اثناء تأدية الخدمة.
المادة /8/:

يحق لمن ادى واجب الدفاع الذاتي ان يتطوع ضمن صفوف وحدات حماية 
الشعب ان رغبة في ذلك.

المادة /9/:
يعتبر هذا القانون نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

-عامودا 2014/7/14
الحاكم المشترك
مقاطعة الجزيرة

حميدي دهام العاصي- هدية علي يوسف

اجمللس الوطني الكردي مدعو للمشاركة يف العملية السياسية يف روج آفاي كردستان

عبدالسالم أمحد لكوردسرتيت: شعبنا يف جنوب كردستان املعنيون بتحديد مستقبل اإلقليم
خاص كوردستريت- إيفان أمين:

شعب  لمجلس  المشترك  الرئيس  تأسف 
غرب كوردستان “عبدالسالم أحمد” على 
المواقف التي ال ترتقي لمستوى األهمية 
وصمود  لمقاومة  والمفصلية  التاريخية 

كوباني.
شبكة  مع  حديثه  في  أحمد  وأضاف 
تصاعد  حيال  اإلخبارية  كوردستريت 
األخيرة  كوباني  على  داعش  هجمات 
والسوري  الكردي  بالموقف  ورأيهم 
كانت  ن  واإ بخصوصها,  والكردستاني 
من  وهل  مرتقبة,  تحضيرات  من  هنالك 
األرضية  كوباني  تصبح  أن  المتوقع 
تحسبا  الكردية  الوحدة  إلعالن  الصلبة 
ألي طارئ : رغم مواقفهم فال زال البعض 
جنس  في  يناقش  واآلخر  شروطا  يطرح 
متغيرات  تشهد  المنطقة   ، المالئكة 

جيوسياسية ،الخرائط السابقة يعاد رسمها 
في  سيصبح  بيكو  سايكس   ، جديد  من 
الكردستانية  القوى  وعلى  التاريخ  ذاكرة 
ان تكون بمستوى استحقاقات المرحلة ، 
الضيقة  الحزبية  الحسابات  تجاوز  يجب 
كردستانية  سياسية  مرجعية  وتشكيل 
 ، العسكري  المستوى  على  والتنسيق 
بالدفاع عن كوباني  اليوم  الجميع معني 
اننا  الجميع  يدرك  ان  نأمله  وكركوك..ما 
كوباني  عن  الدفاع  واحدة  سفينة  ركاب 
اليقل أهمية عن كركوك ، ما بعد الموصل 
الكردستانية ان تهيئ  القوى  فرض على 
األرضية لوحدة الموقف وبناء جدار من 
من  وغربه  كردستان  جنوبي  بين  النار 
جهة  من  المعلنة  الخالفة  دولة  و  جهة 

ثانية.
ورّدًا على سؤال لكوردستريت حول رؤيتهم 

حول  الستفتاء  البرزاني  الرئيس  لدعوة 
حول  يشاع  وما  الكردية,  الدولة  اعالن 
TEV- وقوف مجلس غرب كردستان و

DEM على الضد منه لدواعي ومخاوف 
مختلفة: شعبنا في جنوب كردستان وعبر 
مؤسساتهم الرسمية وممثليهم الشرعيين 
اإلقليم  مستقبل  بتحديد  المعنيون  هم 
وألجل  البعض  بمصلحتهم.  ادرى  وهم 
يجتزئ  األوراق  وخلط  البلبلة  احداث 
يعتمد  أو  وهناك  هنا  التصريحات  بعض 
بخصوص  شخصية  صفحة  على  رأي 
لنا  الرسمي  الموقف   ، مصيري  موضوع 
كردستان  جنوبي  في  شعبنا  مع  بأننا 
ونقف إلى جانبه ،ونرى بأن ضم المناطق 
المستقطعة من كردستان كان قرارا صائبًا 
وفي المنحى الصحيح . الحدود ترسم من 
بيكو  بهدم حدود سايكس  قام  جديد من 

وال   ، االسالمية  والشام  العراق  دولة  هم 
قدسية عندنا للحدود الوهمية التي جزأت 

وطننا.
وبين  بينهم  األخيرة  اللقاءات  وعن 
العشائر  الكردي ووساطة لجنة  المجلس 
غرب  لمجلس  المشترك  الرئيس  أفاد 
بأنه  بقوله:  لكوردستريت  كوردستان 
على  يفرض  األمر  أن  مع  حاليا  الجديد 
الجميع أن يعيد حساباته مجددا للمتغيرات 
 ، المنطقة  تشهدها  التي  المتسارعة 
الصفوف  لتجميع  للكرد  مؤاتيه  والفرصة 
وااللتقاء تحت مظلة قومية جامعة ، مع 
العشائرية  الكردية  للشخصيات  تقديرنا 
وحرصها على رأب الصدع بين المجلسين 
مجلس  أن  إال   ، بينهما  الهوة  وردم 
بأي  ونرحب   ، بجديد  يأتي  لم  العشائر 
جهد يصب باتجاه وحدة الصف الكردي .

وفي ختام حديثه قال المحامي والسياسي 
القراءة  بأن  أحمد”  “عبدالسالم  الكردي 
المختلفة للمشهد السوري وما ترتب عليها 
من اصطفافات باعدت بين المجلسين ، 
المجلس الوطني الكردي مدعو للمشاركة 
الذاتية  االدارات  هيكلية  اعادة  في 
واالشتراك في العملية السياسية في روج 
صيغة  عن  والبحث   ، كردستان  آفاي 

لتشكيل مرجعية كردية .

نص قانون أداء واجب الدفاع 

الذاتي يف مناطق اإلدارة 

الذاتية الدميقراطية
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1-   دلشاد مراد – قامشلو/ صحفي, 
مهندس,  قامشلو/  سلو-  دلوفان     -2

عضو مؤسس التحاد الشباب الكورد.
3-   طارق حمو – أوروبا / إعالمي

كاتب  قامشلو,   / ظاظا  حسن     -4
وصحفي, من مؤسسي مركز حريات للدفاع عن 

الصحفيين في سوريا.
5-  آرين شيخموس – قامشلو/ صحفي, 
مركز  عضو  السوري,  البلد  موقع صدى  مدير 

روج آفا للدراسات الكردية.
6-  حسن عبد اهلل –  قامشلو/ صحفي, 

.knn مراسل قناة
7-  جمال تيريز- الحسكة / فنان

8-  عائلة سيداي تيريز
سر  أمين  قامشلو/  محمد-  دلبرين    -9

منظمة كسكايي لحماية البيئة.
عالمي. ملفان رسول – ديرك/ كاتب واإ  -10
محمد شمدين – ديرك/ فنان مسرحي.  -11
روال حليم- قامشلو/ مترجمة, عضوة   -12

في المجلس التشريعي بمقاطعة الجزيرة.
إبراهيم إبراهيم – أوروبا / كاتب  -13

سكرتير  سليمان/  مصطفى  سليمان   -14
الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا.

محمد موسى محمد / سكرتير الحزب   -15
اليساري الكردي في سوريا.

البيت  في  سنجو/ عضو  عمر  ملحم   -16
في  التشريعي  المجلس  وعضو  اإليزيدي, 

مقاطعة الجزيرة.
 / درباسية  عيسى-  ولي  إبراهيم    -17
العمل  حزب  عضو  سابق,  ومعتقل  حقوقي 

الشيوعي في سوريا.
سعيد شريف – سري كانيه / عضو   -18

المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي.
د. فرهاد تيلو- قامشلو/ األمين العام   -19

لالتحاد الليبرالي الكوردستاني.
محمود صفو- ديريك/ عضو المكتب   -20

السياسي للحزب اليساري الديمقراطي الكردي.
عضو  مهندس,  حسن/  مروان   -21

المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة.
عبد الحليم أحمد علي/ كاتب.  -22

المجلس  عضو   / سليمان  شهاب   -23
التشريعي في مقاطعة الجزيرة.

المجلس  عضو  خلف/  حجي  هاشم   -24
التشريعي في مقاطعة الجزيرة.

المجلس  عضو   / درويش  شباب   -25
التشريعي في مقاطعة الجزيرة.

هبون فرزنده حسين/ عضوة المجلس   -26
التشريعي في مقاطعة الجزيرة.

عضوة  قامشلو/  عبداهلل-  سعدية   -27
المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة- منظمة 

سارا لمناهضة العنف ضد المرأة.
آال سلمو/ عضوة المجلس التشريعي   -28

في مقاطعة الجزيرة- منظمة شورش للمرأة.
المجلس  عضوة  الحمود/  خنساء   -29
التشريعي في مقاطعة الجزيرة- الهيئة الوطنية 

العربية.
عضو  قامشلو/   – شيخو  زيور   -30
المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة- حزب 

الخضر الكردستاني.
عضو   / قامشلو  عمر-  ريوان   -31
المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة- اتحاد 

الشباب الكورد.
عضو  حسين/  صالح  الرحمن  عبد   -32

المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة.
عضو  قامشلو/   – عبداهلل  لقمان  د.   -33
المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة - حزب 

االتحاد الديمقراطي.
منصور المحمد- سري كانيه/ عضو   -34

المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة.
فهد موسى/ عضو المجلس التشريعي   -35

في مقاطعة الجزيرة.
نورا حنا / عضوة المجلس التشريعي   -36

في مقاطعة الجزيرة.
المجلس  عضو  أوهانيس/  سيروب   -37
المكون  –من  الجزيرة  مقاطعة  في  التشريعي 

السرياني.
عبد الباري موسى – قامشلو/ عضو   -38

المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة.
د. برخدان عمر/  النمسا – فيينا  -39

شيرين عبدي/ النمسا – فيينا, مدرسة   -40
اللغة الكردية.

لقمان محمد / معتقل سياسي سابق   -41
– مقيم في السويد

إقليم   – وصحفي  كاتب  رجب/  أحمد   -42
كوردستان.

عبد القادر موسى/ مستشار اجتماعي   -43
وشاعر.

جالل محمد حاجي/ أستاذ جامعي –   -44
أمريكا.

بنكي آكري/ فنان.  -45
 – وفنان  مؤرخ  ديلبرز/  كوندي  د.   -46

برلين.
رابر رشيد/ كاتب وصحفي, كوردستان   -47

– كركوك.
قناة  قامشلو/ مراسل  محمد حسن –   -48

روناهي الفضائية.
كاميران محمد – قامشلو/ مصور في   -49

قناة روناهي الفضائية.
د. شهريار شاهين/ كاتب.  -50

إدريس نعسان / رئيس هيئة العالقات   -51
الخارجية في مقاطعة كوباني.

إبراهيم مسلم / مهندس وناشط مدني,   -52
عضو المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني.

زيرك شيخو – أوروبا - عضو حزب   -53
الخضر الكردستاني .

 – سويسرا   – رمضان  السالم  عبد   -54
ناشط .

منال حاج خليل – قامشلو – ناشطة   -55
.

شيرين محمد – قامشلو – صحفية .  -56
آزاد محمد – قامشلو – ناشط .  -57

عبد اهلل سعدون – قامشلو – صحفي   -58
وناشط .

طالبة   – فرانكفورت   – فيلي  كولي   -59
حقوق .

سلطان تمو – قامشلو – مترجم .  -60
 – سياسي  ناشط   – علي  سربست   -61

النروج .
رئيس  أحمد –  السالم  المحامي عبد   -62

مجلس شعب غرب كردستان – قامشلو .
 – كردي  إعالمي   – شامي  فرهاد   -63

السليمانية .
غريب حسو – ممثل حركة المجتمع   -64

الديمقراطي في جنوب كردستان.
 – وصحفي  مهندس  خليل-  دلكش   -65

السليمانية .
حسن رسول – ناشط سياسي .  -66

كريمو – ممثل مسرحي – السويد .  -67
هوزان خليل مرشد – صحفي وناشط   -68

سياسي – جنوب كردستان .
ميديا علي – ناشطة .  -69

المكتب  مدير   – الشعير  لورنس   -70

اإلعالمي لمنظمة روج آفا لإلغاثة والتنمية – 
قامشلو .

عدنان شيخموس   -71
 – سياسي  ناشط   – ابراهيم  سيبان   -72

اوروبا .
جنوب   – ناشط   – شيخموس  حسن   -73

كردستان .
عالء أوسو –  كاتب و عضو اداري   -74

في مؤسسة نوري ديرسمي للفكر- كوباني .
فائق زورو – ناشط وكاتب كردي –   -75

قامشلو .
شيار كردي .  -76

جان ميرزال – صحفي – سويسرا.  -77
جمعية   – أمين  عدنان  الدكتور   -78

المجتمع المدني الكردي - شتوتغارت .
وسياسي  كاتب   – شيخموس  عزيز   -79

كردي – قامشلو .
يوسف حاجي – ديريك / عضو ديوان   -80

مجلس شعب غرب كردستان.
الدكتور ميرفان مصطفى – السويد .  -81

الدكتور بانكين علي – السويد .  -82

األستاذ عدنان رشيد – السويد .  -83
رامي رشيد – السويد .  -84

شاهين عمر – ناشط ومصور صحفي   -85
– قامشلو .

آزاد جاويش –  ناشط و إعالمي .  -86
خالد ابراهيم – محامي – معاون هيئة   -87

العدل في مقاطعة الجزيرة .
القسم  في  محرر   / حاجي  جيان   -88

الكردي بوكالة هاوار لألنباء.
وناشط  كاتب  سليم/  عادل  مال  شه   -89

سياسي .
 , محامية  قامشلو/  إبراهيم–  خديجة   -90
رئيسة اللجنة القانونية في المجلس التشريعي- 

مقاطعة الجزيرة.
جوان محمد / الناطق اإلعالمي لإلدارة   -91

الذاتية الديمقراطية.
باحث   / فرنسا   – عيسى  خالد  د.   -92

وسياسي.
هوكر عبدو – درباسية / محرر في   -93

القسم الكردي في وكالة هاوار لألنباء.
ستالين أوسو – حسكة/ مراسل وكالة   -94

هاوار لألنباء.
مراسلة   / عفرين   – غورسيه  مزكين   -95

وكالة هاوار لألنباء.
زيوى سينو – حسكة / مراسلة وكالة   -96

هاوار لألنباء.
شيركو عبد الرحمن يونس – قامشلو   -97
/ مدقق لغوي في القسم العربي في وكالة هاوار 

لألنباء.
جودي دوكو – قامشلو/ مراسل وكالة   -98

الفرات لألنباء.
في  محررة  قامشلو/   – أكرم  شيندا   -99

القسم العربي في وكالة هاوار لألنباء.
شورش خليل – قامشلو/ مراسل وكالة   -100

هاوار لألنباء.
عكيد عبدو – قامشلو/ صحفي.  -101

قادر عكيد  - قامشلو / صحفي.  -102
صحفي  استنبول/   – حنان  نضال   -103

مستقل.
مراسلة  لكي/  كركي   – نواف  نوجين   -104

وكالة هاوار لألنباء.
 – صحفي  قامشلو/   – رمو  حسن   -105

وكالة هاوار لألنباء.
تيراست جودي – عفرين / إعالمي.  -106

رسام   / درباسية   – عيسى  عصام   -107

كاريكاتير.
ميالد الشامي – ناشط سوري .   -108

عبيد حسين » بنيشتو » – ناشط –   -109
عامودا .

فرهاد عبد الرحمن – ناشط مدني –   -110
عامودا.

ماسيرو بيكس – سويسرا.  -111
زوزان علوش – أوروبا.  -112

مراسل   / ديريك  عثمان-  خبات   -113
صحيفة روناهي.

البيئة  هيئة  رئيس   - أحمي  لقمان   -114
واآلثار في مقاطعة الجزيرة.

هيئة  رئيس  نائبة   – أوسي  أمينة   -115
الجزيرة, عضو  مقاطعة  الخارجية في  العالقات 

اللجنة التنفيذية في حزب االتحاد الديمقراطي.
عباس سعيد عمر – كاتب و عضو   -116

فخري بالبيت اإليزيدي.
إعالمي/جنوب   – كوتي  يوسف   -117

كردستان .
 - عالمي  واإ شاعر   - خليل  طه    -118

قامشلو .
موسى موسى – عفرين/ إعالمي –   -119

صحيفة روناهي.
آالن روج – صحفي , مدير قناة جرا   -120

الفضائية.
كاتبة في صحيفة  تشكيطاف كالو –   -121

آزادي – الحرية.
صحفي-   / عفرين  بكر-  دلسوز   -122

وكالة هاوار لألنباء.
ميرخاس جلمة - عفرين / صحفي-   -123

وكالة هاوار لألنباء.
/ صحفية-  عفرين   - والت  قيرين    -124

وكالة هاوار لألنباء.
صحفي-   / عفرين   - والت  كندال    -125

وكالة هاوار لألنباء.
أخين والت - عفرين / مراسلة وكالة   -126

هاوار لألنباء.
مراسلة   / عفرين   - ريزان  فيدان    -127

وكالة هاوار لألنباء.
مراسل   / عفرين   - آمانوس  أحمد    -128

وكالة هاوار لألنباء.
صحفي-   / عفرين   - غريب  آمارا    -129

وكالة هاوار لألنباء.
صحفي-   / عفرين   - شيخو  زكريا   -130

وكالة هاوار لألنباء.
سي هيف جودي - عفرين / صحفي-   -131

وكالة هاوار لألنباء.
132-  زيالن كاجين - عفرين / صحفي- 

وكالة هاوار لألنباء.
133-  هيزفان حسن - عفرين / صحفي- 

وكالة هاوار لألنباء.
نورهات حسن - عفرين / صحفي-   -134

وكالة هاوار لألنباء.
 / عفرين   - خالو  إيزيد  رودي    -135

صحفي- وكالة هاوار لألنباء.
إيزدا جان - عفرين / صحفي- وكالة   -136

هاوار لألنباء.
137-  شورش احمد - عفرين / صحفي- 

وكالة هاوار لألنباء.
138-  جكرخوين جعفر - عفرين / صحفي- 

وكالة هاوار لألنباء.
139-  شيار عثمان - عفرين / صحفي- 

وكالة هاوار لألنباء.
صحفي-   / عفرين   - إيبو  سردار    -140

وكالة هاوار لألنباء.
141-  فريدة شيخو - عفرين / صحفي- 

وكالة هاوار لألنباء.
محمد نايف – ألمانيا.  -142

الصحفي سيد آفران - عفرين  -143
د. أحمد يوسف رئيس هيئة االقتصاد   -144

والتجارة في مقاطعة عفرين
حقوق  هيئة  رئيس  سينو  د.خليل   -145

األنسان في مقاطعة عفرين.
مزكين إبراهيم – عفرين/ معلمة.  -146
اسمه عمر- عفرين / ربة بيت.  -147
حسن إبراهيم - موظف متقاعد.  -148

محمد حمو خليل – رياضي  -149
ناشط   / بلجيكا  أحمد-  أحمد  دارا   -150

سياسي.
151-  بدر أحمد – ناشط – قامشلو .

 – صحفي  ناشط   – سعدون  جكر    -152
قامشلو.

إبراهيم بركات - صحفي . شاعر –   -153
أزمير.

هيفي خليل نعمة - شاعرة – أزمير.  -154
رودي محمود أومري - مصمم غرافيك   -155

- أزمير.
دلفين وليد عمر - ربة منزل – أزمير.  -156
ريم حسن علوش -عنتاب – ناشطة.  -157
مذيع   / قامشلو   – سليمان  دليل   -158

ومصور فوتوغرافي.
مهندسة   / استنبول  مامو-  مزكين   -159

مدنية.
في  عضو  عفرين/  حسن-  محمد   -160

منظمة الهالل األحمر الكردي.
جودي خلو- إعالمي.  -161

مصور  قامشلو/   – درويش  جهاد   -162
صحفي.

قسم  مدير  نائب   - مسلم  ابراهيم  د.   -163
القلب في مستشفى اثينا المركزي.

خبات شاكر- فنان.  -164
محسن أحمد – المانيا .  -165

حمدين نبي - ناشط - عضو رئاسة   -166
مكاتب السيارات – قامشلو .

167-  أحمد معصوم - إعالمي.
صحفية  قامشلو/  إسماعيل-  نرجس   -168

- رئيسة تحرير مجلة صوت الحياة.
جاندا عبد المجيد- قامشلو/ صحفية   -169

- عضوة هيئة تحرير مجلة صوت الحياة.
كلستان عثمان- قامشلو/ صحفية -   -170

عضوة هيئة تحرير مجلة صوت الحياة.
 - صحفية  قامشلو/  مجيد-  بريفان   -171

عضوة هيئة تحرير مجلة صوت الحياة.
 - صحفية  قامشلو/  خالد-  عبير   -172

عضوة هيئة تحرير مجلة صوت الحياة.
بريفان إسماعيل - قامشلو/ صحفية   -173

- عضوة هيئة تحرير مجلة صوت الحياة.
 - صحفية  ديريك/   - يلي  عطية   -174

رئيسة تحرير مجلة أسويا جين .
ديريك/ صحفية -  بريفان شاويش-   -175

عضوة هيئة تحرير مجلة صوت الحياة.
 - صحفية  لكي/  كركي  تمي-  أهين   -176

عضوة هيئة تحرير مجلة صوت الحياة.
دلخوين ميتاني – مدير موقع بوير –   -177

الحدث اإلخباري.
علي بطال – ناشط سياسي مستقل  -178

أرشك بارافي – لغوي كردي – عامودا  -179
سيهانوك ديبو – المستشار السياسي   -180
للرئاسة المشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي

محلة التضامن مع روج آفا ) غربي كوردستان(
تشهد مناطق روج آفا )غربي كردستان( هجومًا بربريًا من القوى الظالمية واإلرهابية ) داعش وأخواتها( وبدعم قوى إقليمية ال تريد الخير لشعوب المنطقة 

وحريتها, وهو ما يتطلب منا جميعًا التحلي بالمسؤولية التاريخية للدفاع عن مناطقنا  وتعرية قوى الظالم والتطرف.
ننوه هنا أن التقاعس عن النضال والكفاح والهروب من ساحات المواجهة مع األعداء والدفاع عن حرية الوطن وشعوبه هو اغتيال للحياة وللوطن وهو أحد 

أسباب الهزيمة واالندحار.
 وعلى هذا األساس نحن الموقعين على هذه الحملة نؤكد على: 

تضامننا مع أبناء مقاطعة كوباني في مواجهة هجمات القوى الظالمية واإلرهابية.   -1
نعتبر الهجمات التي تشن على مقاطعات روج آفا محاولة من قوى الظالم وداعميه لكسر إرادة  أبناء روج آفا و تقويض اإلدارة الذاتية الديمقراطية.  -2

نعتبر اإلدارة الذاتية الديمقراطية  نظام يمثل إرادة جميع المكونات في روج آفا ) الكورد, العرب, السريان ...(.  -3
نعتبر وحدات حماية الشعب YPG(( القوة العسكرية الشرعية الوحيدة في روج آفا.  -4

ندعو أبناء جميع المكونات لتصعيد النضال في مواجهة اإلرهاب من خالل المشاركة الكثيفة لمؤسسات اإلدارة الذاتية بشكل عام ولمؤسستي )وحدات   -5
حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ( بشكل خاص.

ندعو شبابنا في الخارج للعودة إلى أرض الوطن بغية المساهمة في بنائه والدفاع عنه وحمايته.  -6
ندعو أحزاب اإلدارة الذاتية وأحزاب المجلس الوطني الكوردي إلى عقد مفاوضات عاجلة من أجل وضع حد لتشتيت الصف الكوردي والوطني بما   -7

يؤدي إلى ضم جميع القوى في إطار نظام اإلدارة الذاتية الديمقراطية بغية تمتينه وتقويته.
الموقعون:
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يتصاعد مواقف الطرفين السني والشيعي في العراق ومعها الدول 
والسعودية(,  )إيران  العراق  أرض  على  تتصارع  التي  اإلقليمية 
فيما يحاول كل طرف استمالة الكرد إلى جانبه مع تقديم الوعود 
وتأييد المطالب الكردية بالكامل, بينما يبدو التدخل األخير ألمريكا 
)الزيارات المتكررة للمسؤولين األمريكيين للعراق والمنطقة( حاسمًا 

في تحديد وتوجيه مسار األحداث والمواقف في العراق .

مواقف االطراف من األحداث الجارية في العراق:
العرب السنة:

تقدر نسبة العرب السنة في العراق ) مابين 15-20%( ويقيمون 
في محافظات صالح الدين واألنبار ونينوى وديالى وبغداد.

يبدو أن حالة عدم الثقة بين العرب السنة والشيعة طوال تاريخ دولة 
العراق والتي تعمقت في عهد الدكتاتور الراحل صدام حسين كان 
لها األثر الكبير في تحريك ما يجري في الوقت الراهن في العراق.

ويصف أوساط كثيرة من العرب السنة ما يجري حاليًا في العراق 
عادتها إلى  بالثورة وأن هدفها تصحيح المسار السياسي للعراق واإ

الحظيرة العربية.
لكن في حقيقة األمر ما يجري هو تحالف بعثي – داعشي لقلب 
عادة العراق إلى عهد الجاهلية وفرض فكر  نظام الحكم في بغداد واإ
التطرف واإلرهاب وكثيرًا ما يتردد في وسائل اإلعالم مقولة )البعث 

يخطط وداعش تنفذ(.
سابقًا(  صدام  نائب   ( الدوري  عزت  القدامى  البعثيين  بقايا  يقود 
النقشبندية’’  الطريقة  ’’رجال  تنظيم  ستار  تحت  يعملون  وهؤالء 

وهدفهم إعادة فكر البعث الصدامي إلى الحكم في العراق.
أما )داعش( الذي يقوده أبو بكر البغدادي فله أهداف وطموح أوسع 
بكثير من البعثيين القدامى, فهو يسعى إلى إنشاء دولة إسالمية 
في العراق وسوريا, وهو في الحقيقة ال يتقبل وجود أي تنظيم آخر 

في المناطق التي تسيطر عليها.
وبالتالي فأن تحالف البعث وداعش ما هو إال إجراء تكتيكي ومؤقت 
من جانب كال الطرفين لالستفادة من قدرات بعضهما إلى أن يقوم 

األقوى فيما بعد بإزاحة الطرف الضعيف من طريقه. 
وقد استفادت داعش من األسلحة التي استولت عليها في العراق 
حميس  تل   ( آفا  روج  في  معاقله  إلى  منها  كبيرًا  قسمًا  وأرسلت 

وجنوب الحسكة(.
ويحظى التحرك األخير لتحالف داعش والبعث بدعم بعض األقطاب 
الرئيس  نائب  الهاشمي)  مثل طارق  السنة  العرب  لدى  السياسية 
العراقي( الذي فر إلى تركيا في عام 2012 بعد مالحقته قضائيًا 

من قبل حكومة المالكي بتهم تتعلق باإلرهاب.
العراق  في  السنة  العرب  لدى  السياسية  األقطاب  معظم  أدلى 
بتصريحات مؤيدة إلقامة إقليم سني أو دولة سنية ومن بينهم علي 
حاتم السليمان رئيس ما يعرف بمجلس ثوار العشائر الذي قال أن 
التقسيم هو الحل األمثل لألوضاع في العراق، مؤكدًا أن السّنة لن 

يشاركوا مرة أخرى في حكومة المركز.
لقيادات  اجتماع  في  العراقية  القائمة  زعيم  عالوي  إياد  دعا  فيما 
القائمة في العاصمة األردنية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كحل 
لألزمة العراقية وهذا األمر يتوافق مع ما يطالب به واشنطن من 

المالكي.
المثلث  مناطق  معظم  على  حاليًا  وداعش  البعث  عناصر  يسيطر 
السني وأصبحت الموصل تحت سيطرة داعش التي بدأت بتطبيق 
األحكام القاسية على أهالي بعض المدن مثل إجبار النساء على 
مجاالت  كل  في  والنساء  الرجال  بين  التام  والفصل  الخمار  لبس 
العمل وغير ذلك من األحكام الذي يعيد بعض المناطق العراقية إلى 

عصر الجاهلية القديمة.
الشيعة:

في  65%(ويقيمون  )مابين 60-  العراق  في  الشيعة  نسبة  تقدر 
بغداد وكافة المحافظات الجنوبية.

البعثي  التحرك  الشيعية  والسياسية  الدينية  األقطاب  معظم  يعتبر 
الحكم  على  عسكري  تمرد  أو  انقالب  بمثابة  األخير  الداعشي   -
الشيعي وخطر على الوجود الطائفي الشيعي في البالد وخطر على 
البالد ومستقبله, ولذلك أصدرت المراجع الدينية لدى الشيعة وفي 
مقدمتهم آية اهلل السيستاني فتاوى علنية لحمل السالح ومحاربة 

داعش ووقف التمرد العسكري الجاري في البالد.
فيما أوقف األقطاب السياسية الشيعية خالفاتهم السياسية السابقة 
محاربة  على  التركيز  وقرروا  المالكي  نوري  الوزراء  رئيس  مع 
التحرك العسكري البعثي – الداعشي, ولعل من أبرزهم عمار الحكيم 
رئيس المجلس االعلى االسالمي العراقي الذي ألقى خطبة في أحد 
لتنظيم  مقبرة  الى  العراق سيتحول  أن  فيها  قال  التطوع  معسكرات 

داعش اإلرهابي.
لجوء األطراف الشيعية إلى تشكيل وحدات عسكرية تطوعية كانت 
في  وفشله  الرسمي  العراقي  الجيش  قطعات  معظم  النهيار  نتيجة 

مواجهة داعش.
نوري المالكي الذي فاز مؤخرًا في االنتخابات العامة العراقية يصر 
الدعوات  من  الرغم  وعلى  للحكومة,  كرئيس  عمله  متابعته  على 
المتكررة لتنحيه إال أنه يرفض ذلك ويعتبر ذلك انقالب على الدستور 

وعلى الشرعية االنتخابية.
المالكي يحظى بدعم إيراني واضح, ووقوف معظم األقطاب السياسية 
الشيعية إلى جانبه يقوي من خيار بقائه في الحكم, وربما أن إيران 
يؤمن  أن  على  القادر  الوحيد  هو  المالكي  ان  يعتقدون  والشيعة 
ويحافظ على المصالح أو المكتسبات السياسية للشيعة في العراق. 

الكرد: 
أوجد التحرك العسكري البعثي – الداعشي في المحافظات السنية 
المناطق  في  وعسكريًا  امنيًا  فراغًا  العراقي   الجيش  وانهيار 
كردستان  جنوب  ببيشمركة  دفع  مما  المستقطعة  الكردستانية 
وبخاصة من االتحاد الوطني الكردستاني  للتحرك نحو تلك المناطق 

لحمايتها من هجمات داعش. وقد وقعت اشتباكات بين البيشمركة 
وداعش في مناطق تابعة لكركوك وديالى. وقد قرر القوى الكردية 
تشكيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية عليا في إقليم جنوب كردستان 

لإلشراف على جميع النشاطات العسكرية واألمنية لإلقليم.
ويحاول كل من القوى السنية والشيعية استمالة الكرد إلى جانبهم مع 
تقديم الوعود وتأييد المطالب الكردية بالكامل. ففي زيارة نيجيرفان 
البرزاني األخيرة الى طهران كانت بطلب عاجل من طهران تم تلبيته 
خالل يوم واحد . وقال مصادر إعالمية عراقية أّن اإليرانيين قاموا 
بتسليم رسالة موقعة من نوري المالكي رئيس الوزراء الى رئاسة 
اقليم كردستان العراق تشبه بنود اتفاق مضمون وموثق من قبل 
طهران لفتح صفحة عالقات جديدة بين اربيل وبغداد تخص تطورات 
وبلدات  وتكريت  الموصل  بعد سقوط  العراق  في  العسكري  الوضع 
في  االسالمية  الدولة  تنظيم  بينها  مسلحة  فصائل  بيد  ديالى  في 
العراق والشام حيث يجري التقدم الى بغداد . وأضاف المصدر أن 
الرسالة تطلب من الكرد السماح باستخدام أراضي االقليم الكردي 
ألية أغراض عسكرية لتحقيق التفوق والمفاجئة والمد اللوجستي 
الرسالة  وتضمنت  تكريت.  ومحافظة  نينوى  محافظة  الستعادة 
المنضوية  االحزاب  وجميع  المالكي  موافقة  ذاته  المصدر  بحسب 
تحت ائتالفه السياسي على تطبيق فوري للمادة 140 من الدستور 
الى  استثناء  بال  المتنازع عليها  والمناطق  كركوك  العراقي و ضم 
إقليم كردستان، فضاًل عن وضع الساحل األيسر من الموصل كاماًل 
واألجهزة  البيشمركة  الكردية  القوات  وتخويل  الكردية  االدارة  تحت 
األمنية األسايش الملف األمني فيه وفي عموم نينوى. وعلى صعيد 
حقول  من  النفط  تصدير  لإلقليم  العراقية  الحكومة  ستجيز  النفط 
كاملة  التصدير  بمبالغ  تمتع  لمدة خمس سنوات وبحق  كردستان 
لمدة خمس سنوات لصالح االقليم ومن ثم جعل حصة االقليم من 
بضمان  طهران  وتعهدت  بالمائة,  ثالثين  للعراق  العامة  الموازنة 
االتفاق وتنفيذه . والحقًا عقد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني 
من  المقدم  العرض  وناقش  الكردية  االحزاب  قيادات  مع  اجتماعا 
المالكي وايران معًا. ونقل بيان عن االجتماع ان االحزاب الكردية 

كافة ال تفضل الحل العسكري في العراق.
وبعد زيارة جون كيري وزير الخارجية األمريكي إلى العراق ولقائه 
بمسعود البرزاني طالب األخير بتنحي المالكي وتحدث عن إمكانية 

استقالل كردستان عن العراق.
وفي الجانب اآلخر يوجه وسائل اإلعالم الموالية للمالكي اتهامات 
للبرزاني بالتحالف مع السنة وتركيا إلسقاط العملية السياسية في 

البالد.
مصير  على  مباشر  بشكل  تؤثر  العراقي  الحدث  تداعيات  اليزال 
المناطق الكردية خارج إقليم جنوب كردستان التي أصبحت معظمها 
الخط   على  والدولية  اإلقليمية  القوى  دخول  أن  كما  الكرد  بأيدي 

يجعل من هذه المسألة معقدًا نوعًا ما.
إيران:

خطرًا  البعثي   – الداعشي  التحرك  اإليرانية  الشيعية  القيادة  تعتبر 
على الحكم الشيعي في العراق وبالتالي على مصالحها االستراتيجية 
القدس  فيلق  قائد  سليماني،  قاسم  أرسلت   ولذلك  المنطقة,  في 
في الحرس الثوري اإليراني إلى بغداد، لمساعدة القادة العسكريين 

والوحدات المتطوعة الشيعة في تنسيق حملتهم على المتمردين.
ويحاول إيران استمالة الكرد إلى الصف الشيعي ضد تمرد داعش 
والبعثيين عبر تقديم عرض على نيجيرفان البرزاني يتضمن تعهد 

المالكي على تنفيذ المطالب الكردية بضمانة إيرانية. 
روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  زار  بأيام  الموصل  سقوط  وقبيل 
تركيا والتقى بأردوغان  ووقع معه اتفاقيات تعاون اقتصادية وناقشا 

األوضاع في سوريا والعراق.
هذه الزيارة ال يعرف لحتى اآلن فيما إذا اتفق الرئيسان على أية 
توقيت  أن  إال  العراق وسوريا,  في  يجري  ما  خطط مشتركة حول 

الزيارة يثير تساؤالت كثيرة في هذا المسار.
تركيا :

خالل السنوات الثالث األخيرة انحازت قيادة حزب العدالة والتنمية 
بشكل  أردوغان(  طيب  رجب  )بقيادة  تركيا  في  الحاكم  اإلسالمي 
نوري  حكومة  وتحدي  مواجهة  في  السني  العربي  للطرف  واضح 
المالكي, ووصلت إلى درجة استقبال طارق الهاشمي نائب الرئيس 
العراقي المالحق قانونيًا من حكومة المالكي بتتهم تتعلق باإلرهاب. 
ويتهم ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي تركيا بدعم التحرك 
البعثي – الداعشي. يبدو ان تركيا تعمل في الخفاء على ما يبدو 

في األزمة الجارية في العراق.
أمريكا: 

ال يزال موقف أمريكا غير واضحة المعالم في العراق وهي باستمرار 
ترسل رسائل إلى أطراف الصراع, ففي حين تدعو المالكي للتنحي 
تقوم بدعم حكومته في مواجهة داعش, وفي حين تقول أنها لن 
تتدخل عسكريًا في العراق تقوم بإرسال حاملة طائرات وسفن حربية 

إلى مياه الخليج.
اإلطاحة  في  هو  واشنطن  لموقف  األبرز  العنوان  أن  يبدو  ولكن 
بالمالكي وتشكيل حكومة وحدة وطنية  ومواجهة داعش في العراق.

التحديد الدقيق للموقف األمريكي وقراءة استراتيجيته بدقة بالغة هو 
أمر هام للغاية وذلك لمعرفة المسار التي يتوجه إليه منطقة الشرق 

االوسط عبر المنظور األمريكي.
دول الخليج :

في  وذلك  المالكي  حكومة  إسقاط  عملية  وقطر  السعودية  يدعم 
نظام  إسقاط  تسريع  ومحاولة  اإليرانية  المصالح  إضعاف  إطار 
بشار األسد في سوريا. وتقوم قناة العربية الحدث السعودية بنشر 
وتضخيمها  مباشرة  والبعثيين  لداعش  العسكرية  التحركات  أخبار 

إعالميًا. 

سيطرة داعش على املوصل ... األسباب والتداعيات 
اجلزء الثاني: مواقف األطراف احمللية واإلقليمية والدولية من احلدث العراقي

الدستور  في  عرفت  والتي  المستقطعة  الكردستانية  المناطق 
على  يطلق  مصطلح  هو  عليها  المتنازع  بالمناطق  العراقي 
مجموعة من األقضية والنواحي ذات األغلبية الكردية والمحددة 
المناطق  العراقي. وتقع هذه  الدستور  المادة 140 من  ضمن 
كردستان  جنوب  حكومة  سيطرة  تحت  الواقع  الجزء  بمحاذاة 

العراق.
تشمل المناطق الكردستانية المستقطعة كل من المناطق التالية:

محافظة كركوك:
تازة,  دوبز,  الزاب,   ( المحافظة  وأقضية  نواحي  جميع  تشمل 
التون كوبري, ياجي, الحويجة, داقوق, رشاد, عباسي(. ويقيم 

فيه أغلبية كردية إلى جانب التركمان والعرب والمسيحيين.
تشمل   1966 سنة  حدود  بحسب  كركوك  محافظة  وكانت 
قضائي  من  كل  سابقًا  المذكورة  األقضية  إلى  باإلضافة  أيضًا 
جمجمال وكالر الواقعة في محافظة السليمانية حاليًا، وقضاء 
محافظة  في  وكفري  الدين  صالح  محافظة  في  طوزخورماتو 
إلى  البعث  حزب  مجيء  بعد  المحافظة  حدود  وتغيرت  ديالى. 
توطين سكان عرب من  وتم  العراق سنة 1968  في  السلطة 
وسط وجنوب العراق إلى بعض تلك األقضية في فترات الحقة.

في محافظة نينوى )الموصل(:
وهي  نينوى  لمحافظة  والشرقية  الشمالية  األقضية  تشمل 
وناحية  وربيعة  وزمار  وسنجار  والحمدانية  وتلكيف  الشيخان 

القحطانية في قضاء البعاج وكذلك قضاء مخمور. 
اآلشوريين  جانب  إلى  كردية  أغلبية  األقضية  تلك  في  ويقيم 
ويعتبر قضاء سنجار معقل الكرد اإليزيديين في جنوب كردستان.

في محافظة ديالى:
تشمل أقضية خانقين و ناحية مندلي من قضاء بلدروز وقضاء 
بدرة الواقع ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة واسط. ويقيم في تلك 

األقضية أغلبية من الكرد الفيليين ) الكرد الشيعة(.
ألف   72 بـ  كردستان  جنوب  مساحة  الكرد  الباحثون  ويقدر 
 , دهوك  أربيل,   ( الثالث  المحافظات  مساحة  كانت  ذا  كم2.واإ
المناطق  مساحة  فأن  كم2  ألف  حوالي 40  تبلغ  السليمانية( 

الكردستانية المستقطعة تقدر بحوالي 32 ألف كم2.
القوميات في المناطق الكردستانية المستقطعة 

أخذ  وقد  المناطق,  تلك  غالبية  الكرد  يشكل   : الكرد   -1
كالكرد  بذاتها  قائمة  ومصطلحات  أسماء  منهم  مجموعات 

الفيليين والشبك واإليزيديين.
الكرد الفيليين: هي شريحه من الكرد اللوريين الذين يقطنون 
يران ابتداء من مناطق جلوالء  المناطق الحدودية من العراق واإ
الغربي جنوبًا مرورًا  إلى منطقة علي  وخانقين ومندلي شمااًل 
أغلب  والعزيزية وتقع  والنعمانية  بدرة وجّصان وكوت  بمناطق 
هذه المناطق في محافظة واسط العراقية إضافة إلى بعض قرى 
محافظة ميسان وشرق محافظة ديالى.  أما من الجانب اإليراني 
الفيليه والذين يسمون  )شرق كردستان( فتتوزع مناطق الكرد 

الُلور في منطقة لورستان.
وعلى  الشيعة  من  وهم  اإلسالم  بديانة  يدينون  الفيلية  الكرد 
المذهب الجعفري اإلثني العشري، ولهجتهم الكردية تختلف عن 
مثيالتها في جنوب وشرق كردستان بعض الشيء حيث تسمى 
بغداد  العراق  الفيلية في عاصمة  الكرد  اللورّية، سكن  اللهجة 
وكان العديد منهم يزاول النشاط التجاري فيها وقد تم إبعاد الكثير 
منهم قسرًا من العراق إبان حكم رئيس العراق أحمد حسن البكر 
بان حكم الرئيس صدام حسين في نيسان/أبريل  في 1970 واإ

1980، بحجة التبعية إليران )المصدر: ويكيبيديا(.
الشبك: مجموعة سكانية كردية تقطن في أكثر من 35 قرية 
نينوى  محافظة  في  للعراق والسيما  الشمالية  المناطق  منتشرة 
ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف نسمة. وهم يتحدثون لهجة 
كردية قريبة من اللهجة الكورانية. يعتقد بأن الشبك قدموا إلى 
منطقة سهل نينوى من إيران في أواخر القرن السابع عشر. 
طوائف  كإحدى  بهم  االعتراف  تم  العراقي  الملكي  العهد  وفي 
النظام  قام  عندما  أحوالهم  ساءت  ما  سرعان  ولكن  العراق. 
السابق في العراق بتهجير معظم الشبك من قراهم ألنهم قاوموا 
سياسة التعريب التي انتهجها النظام ضد الكرد واالقليات خارج 
ما كان يسمى بمنطقة الحكم الذاتي. بعد الغزو األمريكي للعراق 
أصبحت معظم القرى الشبكية تحت سيطرة البيشمركة الكردية، 
كما تم قتل وتهجير عدد كبير من الشبك في مدينة الموصل من 

قبل بعض المجموعات المتطرفة )المصدر: ويكيبيديا(.
قضاء  في  الموصل  محافظة  في  يتركزون  اإليزيديين:   الكرد 
والقوش.  )سنجار(،زمار  شنكال  بحزاني،  بعشيقة،  الشيخان، 
ويعتبر اللش الموقع المقدس لدى اإليزيديين, ويقع في منطقة 
مدينة  غرب  شمال  60كم  حوالي  سفني,  عين  قرب  جبلية 
الموصل . ويزيد عددهم عن نصف مليون نسمة في أقضية 

محافظة الموصل.
2-  الكلدان واآلشوريين والسريان: يتمركز تواجد الكلدان 
في  والقرى  البلدات  عشرات  تنتشر  حيث  تلكيف  قضاء  في 
الطريق الواصل بين الموصل ودهوك، حيث تعتبر تلكيف من 
أكبر تلك البلدات بينما تمتاز القوش بتاريخها القديم ومركزها 
الكنيسة  ثم  ومن  اآلشورية  المشرق  لكنيسة  بالنسبة  الديني 
في  واألرثوذكس  الكاثوليك  السريان  وينتشر  الحقًا.  الكلدانية 
وبرطلة وعلى سفوح  بخديدا  ببلدات  الحمدانية وخاصة  قضاء 
جبل األلفاف حيث يقع دير مار متي. كما يشكلون نسبة كبيرة 
فيكثر  اآلشورية  المشرق  كنيسة  أبناء  أما  بعشيقة.  بلدة  في 
)المصدر:  والشيخان  تلكيف  قضائي  قرى  بعض  في  وجودهم 

ويكيبيديا(. 
التركمان: يتركزون في التون كوبري وكركوك وتلعفر   -3
وتوابعها في محافظة الموصل وفي أقضية محافظة ديالى وطوز 

خورماتو . 
العرب : يتركز العرب في محافظة كركوك واغلبيتهم   -4

من أبناء الجنوب العراقي الذي استوطنتهم الحكومات العراقية 
في إطار المساعي الحثيثة للتقليل من نسبة الكرد في كركوك.

التاريخ السياسي للمناطق  الكردستانية المستقطعة:
كانت معظم مناطق جنوب كردستان الحالية ضمن حدود والية 
الموصل إبان عهد االحتالل العثماني )التركي(, وخالل الحرب 
من  العثمانيين  طرد  تم   )1916  -1914( األولى  العالمية 
وفرنسا  بريطانيا   ضمنها  ومن  الحلفاء  دول  وقامت  العراق، 

بتقسيم الدولة العثمانية. 
في عام 1916، قدمت بريطانيا وفرنسا خطة لتقسيم المنطقة 
بيكو.  سايكس  اتفاقية  بموجب  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
وبعد الحرب، منحت عصبة األمم واليات سوريا ولبنان لفرنسا 
وواليات بغداد والبصرة والموصل وفلسطين )التي قسمت فيما 
بعد إلى منطقتين: فلسطين وشرق األردن( لبريطانيا، لتصبح 
العراق بما فيها مناطق جنوب كردستان في عام 1920منتدبًا 

من عصبة األمم تحت السيطرة البريطانية.
والية  في  الثورة  بإعالن  الحفيد  محمود  قام  الفترة  هذه  خالل 
القوات  أن  إال  كردستان  استقالل  وأعلن  الكردية  الموصل 
البريطانية قمعت الثورة وأعادت إلحاق المناطق الكردية بالعراق. 
الكرد  دخل   )1945  -1939( الثانية  العالمية  الحرب  وبعد 
السياسي  الكفاح  من  جديدة  مرحلة  في  كردستان  جنوب  في 
توحيد   ( الرسمية  الكردية  المطالب  جل  وأصبح  والعسكري 
المناطق الكردية ضمن الحكم الذاتي لكردستان( بعد ان أيقنوا 
العراقية  الحكومات  قبل  من  مناطقهم  استقالل  تقبل  صعوبة 

واإلقليمية والدولية.
في بداية الستينيات أطلق مصطفى البارزاني ثورة في المناطق 
الكردية, وبعد سلسلة من المفاوضات توصلت الحكومة العراقية 
إقامة  على  تنص   1970 عام  في  اتفاقية  إلى  البارزاني  مع 
الذاتي في المحافظات الثالث ) أربيل, دهوك,  منطقة  للحكم 
البارزاني على ضم كركوك والمناطق  السليمانية( ولكن إصرار 
األخرى في منطقة الحكم الذاتي أدى إلى استئناف القتال بين 

لى انهيار االتفاقية المذكورة.  الكرد والحكومة العراقية واإ
وخالل الثمانينات ) فترة الحرب العراقية – اإليرانية( نفذ نظام 
صدام حسين حمالت إبادة جماعية في المناطق الكردية واطلقت 
أسلحة كيميائية على البلدات الكردية ) من بينها مجزرة حلبجة 
من  اآلالف  عشرات  ورحلت  كرديًا,   4500 بحياة  أودت  التي 
الكرد الفيليين ) الكرد الشيعة( من مناطق خانقين ومندلي إلى 
مناطق جنوب العراق وسميت تلك الحملة بـ )حملة األنفال( كما 

أحرقت وأفرغت عشرات القرى في مناطق الموصل وكركوك.
وفي عام 1991 وعلى أثر انهيار الجيش العراقي بعد توجيه 
أمريكا وحلفائها ضربة عسكرية  لنظام صدام حسين في إطار 
حرب الخليج الثانية انتفض شعب جنوب كردستان وتم تحرير 
بقيت  فيما  السليمانية(  دهوك,  أربيل,   ( الثالث  المحافظات 

الكردية في محافظات كركوك وديالى والموصل تحت  المناطق 
سيطرة نظام صدام حسين. 

أصبحت المحافظات المحررة تحت حماية دولية في إطار الحظر 
قيام  الكرد  العراق وأعلن  المفروض دوليًا على شمال  الجوي  
إقليم   ( بـ  كيان سمي  الثالث ضمن  المحافظات  في  الفيدرالية 

كردستان( وشكل الكرد حكومة وبرلمان لإلقليم.
 وبعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003م على أثر 
ضربة عسكرية نفذتها أمريكا وحلفائها, دخلت قوات البيشمركة 
بالكرد  دفع  واألمريكي  التركي  الضغط  أن  إال  كركوك  مدينة 
خارج  دخلتها  التي  المناطق  من  البيشمركة  قوات  سحب  إلى 

المحافظات الثالث. 
إدارة  قانون  حسين  صدام  نظام  سقوط  بعد  العراق  في  صدر 
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية, وقد نصت المادة )58( منه 
 ( محددة  آلية  خالل  من  كركوك  محافظة  وضع  تسوية  على 
جراء اإلحصاء السكاني في المحافظة ومن ثم  تطبيع األوضاع واإ

إجراء استفتاء لتحديد مصير المحافظة(
اعترفت  الذي صدر في عام 2005  الجديد  العراقي  الدستور 
سمت  بينما  الثالث,  المحافظات  في  كردستان  إقليم  بفيدرالية 
عليها  المتنازع  بالمناطق  المستقطعة  الكردستانية  المناطق 

ضمن المادة )140(  والذي نص على :
اواًل : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزمة الستكمال 
العراقية  الدولة  ادارة  قانون  من   )58( المادة  متطلبات  تنفيذ 

للمرحلة االنتقالية، بكل فقراتها.
ثانيًا : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة 
االنتقالية، والمنصوص عليها في المادة )58( من قانون ادارة 
السلطة  الى  وتستمر  تمتد  االنتقالية،  للمرحلة  العراقية  الدولة 
التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملًة 
والمناطق  كركوك  في  باستفتاء  وتنتهي  االحصاء،  )التطبيع، 
االخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها( في مدٍة أقصاها 

الحادي والثالثون من شهر كانون االول سنة الفين وسبعة.
وبعد انتهاء المهلة المحددة في الدستور أعربت بعض القوى 
العراقية بما فيها الحكومة العراقية  رفضها لتنفيذ المادة 140 
السياسية  القوى  أن  إال  الدستورية.  المهلة  بانتهاء  وتحججت 
الكردية احتجت على موقف الحكومة العراقية واتهمتها بالتماطل  

وطالبتها بتنفيذ بنود المادة 140.
وخالل األحداث الجارية في العراق ) على أثر التمرد العسكري 
المالكي  حكومة  مواجهة  في  وداعش  البعثيين  بقيادة  السني 
إلى  البيشمركة  قوات  بنقل  الكرد  قام   ) العراق  في  والشيعة 
المناطق الكردستانية المستقطعة لحمايتها وتحريرها, وذلك في 
إجراء رفضته الحكومة العراقية. وبدأت وسائل اإلعالم الدولية 
تتحدث عن إمكانية استقالل كردستان عن العراق وهو خيار لم 

يستبعده قيادات جنوب كردستان.

 اجلزء الثالث: نبذة عن املناطق الكوردستانية املستقطعة يف جنوب كوردستان

إعداد : دلشاد مراد
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إثر التحوالت السياسية والثورة التكنولوجية في مجال االتصاالت 
سياسية  قضايا  دوليًا  برزت  األخيرة،  السنوات  في  واإلعالم 
عديدة، وخصوصًا قضايا الشعوب واألقليات القومية والدينية 
التي تتعرض لالضطهاد واالضمحالل، وفي صدارتها قضية 

الشعب الكردي في منطقة الشرق األدنى.

بعد حرب الخليج الثانية طغت المسألة الكردية في العراق على 
مجموع القضايا التي تشغل المثقفين العرب، فهبطت بشكل 
مفاجئ على جدول أعمال المثقف العربي المهتم والمختص. 
له  يؤسس  لم  الكردي  الموضوع  أن  بداية  االفتراض  يمكن 
عربيًا، بل ظّل بعيدًا من التناول العلمي والمعرفة الموضوعية 
بجذورها. لجأ البعض إلى الكتب والموسوعات المتوافرة في 
السوق أو في المكتبات، كان أغلبها لمستشرقين ومترجمين 
الملف  هذا  جوانب  على  السريع  اإلطالع  بهدف  عرب، 
الثقافة  في  أصال  الموجودة  المعرفية  الثغرة  ولسد  الساخن، 
العربية السياسية المعاصرة في خصوص الموضوع الكردي.

سأتطرق إلى جانب من آليات تشكل المعرفة العربية الراهنة 
المرتسمة  األكراد  صورة  رصد  ومحاولة  الكردية،  بالمسألة 
في الذهنية العربية المعاصرة. بالقدر نفسه أود التنبيه إلى 
ضرورة أن تكون هنالك قراءة عربية متعمقة للمسألة الكردية، 
بما يقتضيه ذلك من تملك مفاتيح عربية خاصة لمعرفة هذه 
يجاد حلول لها. ال يتحقق ذلك إال بعد أن  القضية وتفهمها واإ
يتم تصحيح الصورة والمشهد من الناحية المعرفية العامة، 

ومن ثم معالجة نتائجها سياسيا.
في  ورد  الماضي  القرن  من  التسعينات  عقد  منتصف  في 
الخبر  الحكومي  دمشق  تلفزيون  ألخبار  الرئيسية  النشرة 
من  العراقية  المعارضة  نواب  من  أربعة  »انسحب  اآلتي: 
البرلمان التركي...«. كل من سمع الخبر يومئذ اعتقد أن ثمة 
ال كيف ينسحب  خطأ مطبعيًا في إعداد الخبر أو قراءته، واإ
أعضاء من المعارضة العراقية من برلمان تركيا؟! بعد سنوات 
تعميم  أنه كان هناك  الخبر عرفُت مصادفة  إذاعة هذا  من 
رسمي: »إذ عممت وزارة اإلعالم في دمشق ضرورة االلتزام 
باستبدال اسم »الكردي« بـ«المعارضة العراقية« أينما ورد في 
السوري،  الرسمي  اإلعالم  في  اإلخبارية  والنشرات  الصحف 
بالمعارضة  كردستاني  أو  كردي  كلمة  استبدال  بضرورة  أي 
كان:  الخبر  أصل  أن  نكتشف  بذلك  وردت.  أينما  العراقية 

»انسحب أربعة من النواب األكراد من البرلمان التركي«.
العربي  لالعالم  الفضائحي  النهج  ذروة  الحادثة  هذه  مّثلت 
قبل  وتشويهه.  الواقع  تزييف  على  عمل  الذي  »البعثي« 
مستهل  في  نجد  قرن،  نصف  من  بأكثر  الخبر  هذا  إذاعة 
كتاب »دروس تاريخ الشرق والغرب«، لمحمد نجيب الجزار، 
الذي   ،1946 عام  حلب،  إخوان  طباخ  مكتبة  ونشر  طبع 
مدارس  في  )اإلعدادية(  الكفاءة  لطالب شهادة  يدّرس  كان 
سورية، فقرة مطولة تشرح طبيعة حكم المماليك في سوريا: 
»المماليك هم فئة من الرقيق، أتى بهم النخاسون من نواحي 
تركستان وقفقاسيا، فكان هؤالء يشترون أجمل وأذكى أبناء 
وأتراك،  وأرمن  وكرج  جركس  من  والقزوينيين  القفقاسيين 
فيبيعونهم لملوك وأمراء مصر وسوريا األكراد، الذين ورثوا 
ملك صالح الدين األيوبي. وهؤالء كانوا يربون المماليك في 
والفروسية،  الحرب  على  ويدربونهم  حسنة،  تربية  قصورهم 
ويعلمونهم اللغة العربية والفقه والحساب وسائر العلوم التي 
تؤهلهم لالستخدام في مناصب الدولة. وكان األمراء األكراد 
النابغين من مماليكهم ويعتمدون عليهم في تأمين  يقربون 
الملك، وكثيرا  المدن، وتدبير  دارة  واإ الجيوش،  األمن وقيادة 
ما طمع هؤالء المماليك باإلمارة بل بالملك ذاته، حتى ارتقى 
على  نشأت  وهكذا  والسلطنة.  الملك  منصة  إلى  بعضهم 
النوع  هذا  من  حديثة  طوائف  دول  األيوبية  الدولة  أنقاض 

عرفت في ما بعد بدول المماليك«.
تاريخ  تعليم  سياق  وفي  العشرين  القرن  أواسط  في  إذًا، 
التأكيد أن األمراء والفرسان األكراد كانوا حكامًا  تم  سوريا، 
منذ  المشرق  من  عديدة  مناطق  على  ووالة  الشام،  لبالد 
مطلع األلف األول الميالدي. تاليًا، لم تكن سياسة التشويه 
عند  المرحلة  تلك  حتى  بدأت  قد  الوعي  وتزييف  التاريخي 
سرد تاريخ المنطقة. لكنه وخالل نصف قرن بين التاريخين 
المذكورين أعاله، شنت حملة من التشويه المعرفي والعلمي 
على أوسع نطاق، تهدف إلى إلغاء كل ما هو متعلق باألكراد 
وتاريخهم وحاضرهم، ومن ثم توظيف نتائج عملية التزييف 
ومؤدلجة،  منظمة  كانت  الحملة  والحكم.  السياسة  في  تلك 
سوريا  حدود  تجاوزت  واسع،  جغرافي  نطاق  على  انتشرت 
وبالد الشام والعراق. كان التوجه فرديًا عند البعض وحزبيًا 
عند البعض اآلخر، لكنه في المحصلة وصل إلى المؤسسات 
وبات  والعراق،  من سوريا  كل  في  البعث  حكم حزب  ضمن 
سياسة ومنهجا لها. جاء ذلك في إطار سلسلة من اإلجراءات 
والسياسات الثقافية والخطط التعليمية للتعتيم على الموضوع 
المقام  في  عالميًا  واإ سياسيًا  ثم  ومن  أواًل،  معرفيًا  الكردي 
الثاني. هذه السياسات المنهجية بدأت بالمدارس والجامعات، 
وصواًل إلى إعادة كتابة التاريخ، بهدف التعتيم على حقيقة 

الوجود الكردي وفاعليته، ومن ثم تشويهه، فنسيانه.
كانت النكتة اإلعالمية السابقة الذكر، الذروة والمنعطف في 
الكذب  إلى  كليًا، وصوال  الحقائق  وتغيير  التشويه  سياسات 
يعد  لم  تاليًا  العربي.  والقارئ  المتلقي  وخداع  الواقع  على 

من الممكن على فرد أو جهة ذات إمكانات متواضعة، الرد 
على هذا السيل من المعلومات المعكوسة، إبان فترة تاريخية 
الثقافة العربية المعاصرة بهذه  طويلة نسبيًا، فتأثرت عموم 
إلى ما يمكن أن نسّميه  إلى أن وصلنا  التضليلية،  الحملة 

سياسة التجهيل والجهل بالموضوع الكردي جملًة وتفصيال.
ليس مستغربًا أن ال يعرف المواطن بل المثقف العربي شيئًا 
وتاريخهم.  األكراد  واقع  عن  وموضوعية  جوهرية  قيمة  ذا 
حقبة  خالل  جديد  من  خراجه  واإ صوغه  تم  الموضوع  ألن 
تاريخية معاصرة طويلة، تأسس فيها الوعي المعرفي العربي 
المعاصر. تشكل هذا الوعي في خّطه العام تحت تأثير عامَلي 

التعليم المدرسي واإلعالم المعاصر.
لألكراد  المدرسي  األولى »التوصيف  المحطتين،  بين هاتين 
على  األخير  والتشطيب  للمشرق«،  وحكام  نبالء  كفرسان 
مفردَتي »األكراد وكردستان«، في إعالم نظاَمي البعث، مر 
نصف قرن من التشويه المقصود لتاريخ المنطقة، وحجبت 
المعلومات والمعارف عن طلبة المدارس والجامعات وجمهور 
الصحيحة  واإلشارات  المعلومات  كل  تغيير  تم  بل  العامة. 
الدالة على أصل األكراد وتاريخهم ودورهم المميز في دول 
العربي  معرفة  تراجع  إلى  أفضى  بما  وحضاراتها،  المنطقة 
من  وغيرهم  األكراد  تاريخ  معرفة  بداللة  وواقعه  لتاريخه 

الشعوب المجاورة.
التراث  تناول  كثافة  هو  الموضوع  هذا  في  يستوقفني  ما 

المعرفي العربي لألكراد كمجموعة إثنية وأمة، فقد أخذ حقه 
الكامل في أمهات كتب التاريخ واألنساب والجغرافيا والفقه، 
مقابل فقر معرفي معاصر. فقلما خال مرجع أو مصدر من 
تضمن  بل  الكرد،  توصيف  من  العربية  التاريخية  المصادر 
الموضوع  نال  حيث  بهم،  المتعلقة  المعلومات  في  كثافة 
الكردي اهتمامًا كبيرا من األعالم المسلمين، فتمت معالجته 
يأخذ  لم  حين  في  التاريخي.  وسياقه  شرطه  علميًا، ضمن 
العرب  المثقفين  اهتمام  من  األدنى  الحد  الكردي  الموضوع 
الكردية  المسألة  ُأهملت  المعاصرين.  المؤرخين  وكذلك 
معرفيًا، على الرغم من أن األكراد هم أقرب الشعوب جغرافيًا 
تحرض  لم  البسيطة  الحقيقة  هذه  العرب.  إلى  واجتماعيًا 
ذهن الدارسين والباحثين العرب المعاصرين، بقدر ما أثارت 
يعّد  المثال،  سبيل  فعلى  األوائل.  العرب  البلدانيين  اهتمام 
مفتي دمشق المؤرخ ابن فضل اهلل العمري )توفي في نحو 
الجوار  موضوعة  ألهمية  أسس  من  أول  1300م(،  العام 
الجغرافي العربي - الكردي، فحدد جغرافيا وجود األكراد قبل 
القرن الثالث عشر الميالدي في كتابه الموسوعي »مسالك 
مال  الذي  الوقت  في  بدقة،  األمصار«  ممالك  في  األبصار 
البالد  مع  لألكراد  السكانية  الجغرافيا  ربط  إلى  توصيفه  في 
الرافدين  بالد  شمال  في  بالجبال  ربطها  من  أكثر  العربية، 
الذي  األكراد.  في  األول  »الفصل  عصرئذ:  فبّين  وسوريا، 
ن دخل في نوعهم كل جنس  نقول وباهلل التوفيق إن األكراد واإ
نوع  من  خاص  جنس  فإنهم  الفصول،  هذه  في  ذكره  يأتي 
عام وهم من قارب العراق وديار العرب دون توغل في بالد 
متفرقة  فرق  ومنهم  واليمن.  بالشام  طوائف  ومنهم  العجم. 
وغلب  جمهرتهم.  العرب  وديار  العراق  وحول  األقطار،  في 
أذكر من عشائرها إال  يقارب ماردين... ولم  بما  في زماننا 
من كنت به خبيرًا أو لم اسم فيها إال بيت ملك أو إمارة تبدأ 
بجبال همذان وشهرزور وأربل وتنتهي إلى دجلة الجزيرة من 
كوار إلى الموصل وتترك ما وراء دجلة إلى نهر الفرات لقلة 
االحتفال به. على إن ما ذكرته هو خالصة المقصود. إذا لم 
يبق إال أكراد الجزيرة وقرى ماردين وهم بكل من جوارهم من 
منيعة ومساكنهم  ليست  أماكنهم  إن  الماردين، مع  األعداء 

للعصيان غير مستطيعة«.
فإذا كان الباحث العربي لم يتنبه إلى حقيقة مقاربة المصادر 
إطار  في  بالعرب  الوطيدة  وعالقتهم  األكراد  لتاريخ  العربية 
الدولة العربية اإلسالمية، فإن كل من كان على علم بهذه 
هذا  عن  الكشف  عدم  مسؤولية  من  جزءًا  يتحمل  المعارف 
التراجم  وكتب  العربي  التاريخ  مصادر  في  المعرفي  الغنى 
واإلعالم العربية، التي شكلت أهم مصدر لمعرفة األكراد منذ 
أكثر من ألف وثالثمئة عام، حتى العقود والسنوات القليلة 
وطريقة  المعلومات  هذه  حجب  مسؤولية  نتحمل  الماضية. 
و«قومية«  وحزبية  سياسية  ألغراض  بها  الجهل  توظيف 
يول  لم  الكردية،  المسألة  سخونة  من  الرغم  وعلى  ضيقة. 
اإلعالم الرسمي العربي ومناهج التعليم أي أهمية لمعرفة هذا 
الشعب »الجار« الذي يشكل حلقة وصل مع الجوار األبعد، 
يتعلق  ما  كل  إهمال  على  عربي  »ثقافي«  توافق  ثمة  بل 
من  كونها  وبالدهم،  تاريخهم  وتناسي  ما،  بطريقة  باألكراد 

األلغام التي ال يحبذ االقتراب منها.
ان عدم التنبه إلى أهمية الجوار العربي - الكردي، موجباته 
وضرورة تناوله، أوال من الناحية المعرفية – التاريخية، ومن 
ثم الجيوسياسية، يشكالن نقطة ضعف كبيرة للثقافة والمعارف 
العربية المعاصرة. كما أن هذه المعرفة المفترضة لم تعط أي 
أهمية الحتماالت تحوالت مستقبلية ذات صلة متفاعلة مع 
نما اتخذت سياسة التجاهل والتهرب  هذا القرب الجغرافي، واإ
من الموضوع ذاته أساسا للتناول. حدث ذلك على األرجح 
كاستعارة من سياسة القوميين العرب في بالد الشام والعراق، 
وعممت عربيا، حيث كانت إحدى أهم أسس عملها ومعالجتها 
للموضوع الكردي، إخفاء الحقائق، وشطب كل ما هو متعلق 

 ، د كرا أل با
الجغرافيا مرورا  إلى  بالتاريخ وصوال  بدءا 

بالسكان.
لقد توجت سياسة التجهيل والتزييف المعرفي هذه بممارسات 
الذين  العسكرية  المناصب  الكرد عن  بإقصاء  بدأت  عملية، 
كانوا يشغلونها منذ أواخر العهد األموي، وكذلك إبعادهم عن 
اإلدارات، وبعض مفاصل الحكم التي اكتسبوها عبر التاريخ 

في بالد الشام والعراق ومصر.
فإذا كان هذا هو الخط العام لعمل قنوات اإلعالم وسياسات 
بعض المؤسسات اإلعالمية والثقافية العربية، فليس مستغربًا 
أن ال يعرف العامة، بل المثقف العربي شيئًا ذا قيمة عن واقع 

األكراد الراهن وتاريخهم.
العرب  المثقفين  أغلب  أن  وتعقيدًا،  تشويشًا  الموضوع  يزيد 
من إعالميين وكّتاب بل وباحثين، لم يتعرفوا إلى األكراد من 
نما اعتمدوا عند الحاجة على  طريق المصادر العربية األّم، واإ
في  موضوعية  وغير  متواضعة  وغربية  استشراقية  مصادر 
ذا استثنينا بعض اإلشارات القديمة ألصل األكراد،  الغالب. واإ
األساس  العربية هي  المصادر  تظل  اليونان،  عند  ورد  وما 
واألصل في معرفة األكراد في القرون الوسطى. فالعرب هم أول 
من ذكر األكراد كشعب وأمة ودرسوا حياتهم وحددوا جغرافيا 
باألكراد  الموضوعية  التاريخية  للمعرفة  بد  ال  لذلك  بالدهم. 
بإيديولوجيا  تتأثر  لم  التي  األم،  العربية  بالمصادر  تبدأ  أن 
محددة ولم تخضع لضغوط سياسية أو تعاميم لوزارات اإلعالم 
المصادر  في  الواردة  المعلومات  معظم  أن  كما  المعاصرة. 
متأتية من مشاهدات  أو  أقدم،  منقولة من مصادر  العربية 
اإلسهاب  غاية  في  وهي  أنفسهم.  األوائل  العرب  المؤلفين 
والتفصيل. سأذكر البعض منها على سبيل التذكير فحسب: 
المسعودي  البلدان«،  »فتوح  في  البالذري  اليعقوبي.  تاريخ 
في  الدينوري  الذهب«،  و«مروج  واإلشراف«،  »التنبه  في 
»األخبار الطوال«، الطبري في »تاريخ الرسل«، ابن األثير 
العمري  اهلل  فضل  ابن  التاريخ«،  في  »الكامل  في  الجزري 
القرشي في »مسالك األبصار في ممالك األمطار«، ابن حوقل 
في »صورة األرض«، ياقوت الحموي في »معجم البلدان«، 
في  خلدون  وابن  األعشى«،  »صبح  في  القلقشندي  أحمد 

»كتاب العبر«.
تاريخية  تفاصيل  عن  يبحث  ولمن  للدارسين،  المفيد  من 
دقيقة، ومعرفة واسعة بالسالالت الحاكمة في كردستان، أن 
يقرأ كتاب »شرفنامه« للمؤلف الكردي شرفخان بدليسي من 
تاريخ  »خالصة  كتاب  وكذلك  عشر،  السادس  القرن  أوائل 
الكورد وكردستان« لمحمد أمين زكي، الذي كتبه مطلع القرن 

العشرين.
كان أخطر جانب في خطة عدم المعرفة باألكراد، هو تجاهل 
منذ  اإلسالمية  العربية  السياسية  الحياة  في  المميز  دورهم 
دخول  بعد  العثماني  العهد  نهاية  حتى  الخالفة  عهد  مطلع 
الملك فيصل دمشق. لم نصادف دراسة أو بحثًا ذا قيمة حول 
الفاعلية السياسية الكردية وعالقتها التفاعلية بالحكم العربي 
المذكورة  العربية  التاريخية  المصادر  كل  ألن  اإلسالمي، 
أعاله، تكشف بل تؤكد دور األكراد المميز اجتماعيًا وسياسيًا 
وعسكريًا في مقاومة االستبداد، وعدم الرضوخ لظلم الحكام 

والوالة.
هذه الفاعلية السياسية تستحق التوقف عندها، والتذكير بها. 
شكلوا  العربي،  السياسي  المشهد  األكراد  دخول  بداية  ففي 
لذلك  الفتوحات اإلسالمية، وتوجيهها.  لدعم  مخزونًا بشريًا 
إيران،  في غرب  حاليًا  تقع  التي  بغداد  مناطق شرق  كانت 
وبخاصة مدينتي حالوان )حلوان( وهمذان الكرديتين، مفتاحًا 
لدخول عموم إيران وآسيا الوسطى. كما تبين الحقًا أن األكراد 
شكلوا بيئة اجتماعية ألغلب الصراعات السياسية التي جرت 
في الدولة العربية اإلسالمية، والمتمثلة ظاهريا في الصراع 
على الحكم، لكنها في العمق كانت مستندة إلى خلفيات فكرية 
ثنية ومحلية. لقد تأثر األكراد وأثروا في هذه الصراعات، منذ  واإ

لجوء 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية 

دمشق  من  العاصمة  ونقل  الشمال،  إلى   )750  –  744(
إلى بلدة حران جنوب ديار بكر، في محاولة لالستقواء بأهل 
أمه األكراد )أم مروان كانت كردية األصل بحسب »أنساب 

األشراف« للبالذري(.
لكن، وكما يستنتج الحقًا، مالت غالبية األكراد، وخصوصًا 
أكراد الشرق في حلوان وقرميز )كرمان شاه( إلى أبي مسلم 
الخراساني )الكردي األصل حسب ابن قتيبة( في نحو عام 
العباسي  الحكم  لصعود  رافعة  بذلك  األكراد  وشكل   ،754

الجديد، من طريق دعمهم ألبي مسلم.
الحركة  نشاط  تعاظم   )775  -754( المنصور  عهد  وفي 
الخرمية، وهي عقيدة قريبة من المانوية والمزدكية. وعرف 
الحركة  مع  حركتهم  والتقت  »الحمر«،  باسم  الخرميون 
بابك  الخرميين  قاد  الخراساني.  مسلم  أبي  بقيادة  الشيعية 
احدى  الجبال  إقليم  وكان  أيضا.  كردي  انه  ويعتقد  الخرمي 
سكانها  اغلب  كان  التي  الخرمية  للحركة  الرئيسية  البؤر 
أكرادًا. إذ يورد الطبري وابن األثير معلومات مفصلة عن بابك 
االنتفاضة  في  البداية  منذ  ساهما  اللذين  الكردي  وعصمت 

الخرمية.
الزنج،  فاعل في حركة  دور  للكرد الحقًا  كان  نفسه  بالقدر 
إقطاعيًا  كان  خوزستان  والي  أن  إلى  الطبري  يشير  حيث 
إلى  وباالستناد  مرد.  آزاد  بن  اهلل  عبيد  محمد  يدعى  كرديًا 
أخبار غيره من المؤرخين، كانت لهذا الكردي حاكم خوزستان 
عالقة سرية بثورة الزنج )868 – 883( منذ بداياتها وكان 
حليفًا لقائد ثورة الزنج علي بن محمد. وتنازل له عن والية 
الحقًا  للكرد  وكان  الحالية(.  االيرانية  )عربستان  خوزستان 

مساهمة واسعة في حركة القرامطة.
يمكن االستنتاج ان األكراد كانوا يشكلون أغلبية السكان إلقليم 
خوزستان شمال الخليج، وكذلك لمعظم مناطق شرق العراق 
الحالي- غرب إيران، ويبدو ان حلوان وهمذان وتوشتا كانت 
مدنا ذات غالبية كردية تشيعت مبكرا إبان العهد العباسي، 
 891/890 عامي  خالل  القرامطة  تحركات  أولى  وساندت 
في الكوفة وفي عام 900 بدأت حركة ضخمة للقرامطة في 
سوريا، وخصوصًا بعد موت يحيى بن زكروية، فتزعم الحركة 
أخوه الحسين الذي كان يلقب بـ«صاحب الشامة«. وقد تركت 
الوسطى رسالة مهمة  العصور  التاريخية من  المصادر  لنا 
تلقي الضوء على تعاون جعفر بن حميد الكردي حاكم إحدى 
مقاطعات سوريا الغربية مع ابن زكروية، وهذه الرسالة عبارة 
لحليفه  الشامة  صاحب   901 عام  في  أرسلها  دعوة  عن 
ماهية  الرسالة  تمامًا من مضمون  يتضح  لم  لكن  الكردي، 
المنطقة التي يحكمها جعفر بن حميد الكردي. لكن االفتراض 
المكان  أن  االعتقاد  على  يشجع  الرسالة  مضمون  بموجب 

كان في منطقة حمص الواقعة غرب سوريا.
الترابط  لبيان  التاريخي  السرد  في  االستمرار  يمكن  هكذا 
العضوي المجتمعي والسياسي الكردي - العربي خالل قرون 
ويتشعب  سيطول  البحث  لكن  المنطقة،  تاريخ  من  عديدة 
التذكير  في  والمتمثل  المحدد،  المعرفي  هدفه  عن  ويخرج 
والكرد،  العرب  بين  والروحي  التاريخي  المشترك  بأهمية 
وقابلية توظيف هذه المساحة من أجل عالقات حسن الجوار، 
إضافة إلى تصحيح كل التشوهات اإليديولوجية والحزبية التي 

لحقت بصورة الكرد، تاليًا بحقيقة اسس تاريخنا المشترك.
مما  أكثر  سبق،  ما  به  ألختم  مناسبا  قوال  أجد  ال  أخيرًا 
السياسية  بمعانيها  المعرفة  »إن  ادوارد سعيد:  الراحل  ذكره 
وخير  المشترك  العيش  لمصلحة  كسبها  ينبغي  واإلنسانية 
أو  قوميات  أو  أعراقا  وليس  كان،  مجتمع  أي  المجتمع، 

طبقات أو أديانًا بعينها«.

ً
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الدراماتيكية  التطورات  وتيرة  تسارع  بعد 
 , المنطقة  في  الكارثية  والميدانية  السياسية 
بالكامل  الموصل  مدينة  بسقوط  توجت  والتي 
على يد قوى اإلرهاب إضافة إلى سقوط مدن 
وبلدات في محافظة صالح الدين تدل وبشكل 
إال  ليست  انها  فيها,  للشك  مجال  وال  واضح 
وبشار,  صدام  تؤام  ممثلوها  هزلية  مسرحية 
لم  لدرجة  جدًا  سيئًا  اإلخراج  كان  وبالمناسبة 
بعض  وشبهها  األمي  اإلنسان  حتى  يصدقها 
المحللين باألفالم الهندية التي يتجاوز الخيال 
بين  واستالم  تسليم  عملية  مجرد  كانت  وأنها 
المالكي وجماعة داعش اإلرهابية صنيعة إيران 

وتركيا وبشار!.
كل  في  أننا  علمًا  متوقعًا  هذا  كان  طبعًا 
المناسبات وكذلك قيادةypg  والقادة الميدانيين 
كنا نحذر قيادة الحركة الكردية من خطر داعش 
مكتسبات  لضرب  اإلقليمية  بالدول  وارتباطهم 
أو  الكردي سواء في جنوب كردستان  الشعب 
آذانًا  نجد  لم  الشديد  لألسف  ولكن  آفا,  روج 
صاغية من الحركة الكردية المنشغلة بخالفاتها 
أحيانًا  والحزبية  الشخصية  أحيانًا وبمصالحها 

أخرى.
وواضحة  مفتعلة  العملية  أن  أشرنا  كما  طبعًا 
وال تحتاج  إلى تفكير عميق فإذا لم يكن األمر 
مفتعاًل هل من المعقول اختفاء أو خروج عشرات 
وعناصر  والشرطة  الجيش  قوات  من  اآلالف 
األمن لينسحبوا مع قادتهم الميدانيين؟!! أمام 
التي  داعش  عناصر  من  مئات  بضع  تقدم 
من  عنيف  أو  جدي  قتال  بدون  حتى  تمكنت 
وعلى  كالموصل  كبيرة  مدينة  على  السيطرة 
أموال  خزائن  على  وكذلك  العسكري  مطارها 
الهائلة لترتكب في الوقت نفسه مجازر رهيبة 
ضد الجنود المستسلمين أو المواطنين العزل .

شيء غير معقول إطالقًا ويفوق الخيال حقيقة 
هناك  يكن  مالم  بسهولة  تصديقه  يمكن  وال 
تواطؤ واضح وصريح بهذا الخصوص بهدف 
لجماعة  المدينة  مفاتيح  تسليم  أمر  تسهيل 

داعش تنفيذًا ألوامر فوقية بكل تأكيد.
المرج(  وبان  الثلج  )ذاب  المثل  يقال  وكما 
فالعملية واضحة وكذلك الهدف واضح وهذا هو 
أن  الجميع  يدرك  أن  أي  لنا,  بالنسبة  المهم 
مكتسباته  وضرب  الكردي  الشعب  هو  الهدف 
التي تحققت بدماء آالف الشهداء وهي ليست 
يعجبهم شيء  لم  أحد متى  أو هبة من  منية 
السبب  هذا  إلى  وباإلضافة  أخذها.  يحاولون 
وهو السبب الرئيسي هناك أسباب أخرى وهو 
محاولة المالكي للبقاء في السلطة لوالية ثالثة 
ليحصل  وكذلك  االنتخابات  في  فشل  أن  بعد 
في  الموجودة  المتطورة  األسلحة  داعش على 
الموصل والتي تركها الجيش العراقي له بأمر 
من المالكي, من اجل استخدامها في مناطق 

هزم وفشل فيها فشاًل ذريعًا
المقاومة  بفضل  كانيه(  سري   – كوباني   (
الباسلة لقوات حماية الشعب, فنحن في الحزب 
الوقت  الكوردستاني – سوريا في  الديمقراطي 
الذي ندين فيه وبشدة الهجمات التي تقوم بها 

وصنيعة  مرتزقة  كداعش  اإلرهابية  الجماعات 
هذه  أن  نرى  يران  واإ وأردوغان  والمالكي  بشار 
الجماعات اإلرهابية ال تستهدف حزبًا أو طرفًا 
دون  الكردي  الوجود  يستهدفون  نما  واإ محددًا 
تمييز ألنهم أعداء الكرد أواًل وأعداء اإلنسانية 
الموجه  المخطط  هذا  على  وردًا  ولذلك  ثانيًا, 
أبنائه  بدماء  الكردي  الشعب  ماحققه  ضد 
ندعو جميع فصائل الحركة الكردية ومنظمات 
المستقلة  والشخصيات  المدني  المجتمع 
هذه  على  المسؤولية  وبروح  بجدية  الوقوف 
المسألة الخطيرة ويدًا بيد نحاول ترتيب البيت 
اليد  جانبًا ووضع  الخالفات  كل  وترك  الكردي 
التسامح  ثقافة  على  واالعتماد  الجرح  على 
واحد  خندق  في  معًا  والوقوف  الجاد  والحوار 
الذي  العدو  البنادق في وجه هذا  وتوجيه كل 
االبتعاد  وعلينا  واإلجرام  القتل  له سوى  الدين 
إنهاء  تستهدف  التي  الحزبية  الصراعات  عن 
ثبات الذات حتى ولو كانت على حساب  اآلخر واإ
القضية الكردية فهذه العقدة هي البوصلة التي 
توجههم, ولو كانت األحزاب الكردية قامت على 
المنافس  اآلخر  إلغاء  لقاعدة  مغايرة  قاعدة 
وهي قاعدة الحقوق المشروعة للشعب الكردي 
لكن نصيبها من النجاح أكبر مما يحدث اليوم 
ولكانت حصتها في قلوب الشعب الكردي أكثر 
الخطاب  وحدة  قاعدة  ولكانت  ومحبة  دفئًا 
الكردية  األحزاب  لكل  مجمعًا  عاماًل  الكردي 
المدني  المجتمع  ومنظمات  والكردستانية 
والشخصيات المستقلة دون إقصاء أي طرف 
والمشاكل  الخالفات  لكل  جذري  حل  لوضع 
تنعكس  والتي  الكردية  الحركة  فصائل  بين 
سلبًا على أداء الحركة للقيام بما هو مطلوب 
منها أواًل وعلى الشعب العظيم الذي لم يبخل 
ما  بأغلى  بالتضحية  التاريخ  مر  على  يومًا 
في  الكردي  الشعب  يعيش  أن  أجل  من  يملك 
ال  الختام  وفي  ومستقاًل.  كريمًا  حرًا  كردستان 
يسعنا إال أن نثمن عاليًا التنسيق الذي حصل 
والذي  والبيشمركة  الشعب  حماية  قوات  بين 
وبداية  مفتاحًا  التنسيق  هذا  يكون  أن  نتمنى 
لتفاهم وتنسيق سياسي على مستويات أعلى 
وليدرك الجميع بانه ليس لنا أصدقاء حقيقيين 
سوى بعضنا وأن قوتنا تكمن في وحدتنا وحبنا 
الجميع ان االعتماد  واحترامنا لبعضنا وليدرك 
على األنظمة الغاصبة لكردستان ال نفع فيها 
التاريخ  إلى  فليعود  ذلك  اليصدق  ومن  أبدًا 
بنا  غدرت  كم  ويتأكد  ويرى  منه  العبر  ليأخذ 

تلك األنظمة.

مسرحية سقوط املوصل  على ما يسمى )) البيان ((
ً
ردا

الكتاب و السياسيون الكرد هل مهنتهم جتهلهم, أم 
انهم متسلقون عليها و جيهلونها..!؟

قرأت بيانا على صفحة موقع كميا كردا الموقرة معنونا 
اصدره  لمن  توقيع  اي  اليحمل  لكنه   )) البيان   (( بـ 
المشاركة  الى  يدعو  تقف خلفه وهو  التي  الجهة  او 
بالتوقيع عليه و انا ابارك مثل هذه الخطوة و اساندها 
باصابعي  عليها  وابصم  توقيعي  عليها  واضع  بقوة 
العشرة. لكن بينما كنت اقرأ نص البيان و احلله جملة 
يؤلب  بامتياز  سياسي  هو  النص  ان  شاهدت  جملة 
طرف كردي منشطر انشطاريا لم يقدم ولو اثرًا ملموسا 
واحدا للكرد و قضيتهم خالل تاريخه » النضالي » منذ 
عام 1957 و حتى يومنا هذا, على طرف آخر حديث 
الوالدة لو قورن عمره بعمر اآلخر لكنه نشيط حذر و 
للحدث باستمرار قبل حدوثه و  يتهيأ  يتأهب و  حدق 
هو الذي يقود الحرب الكردية المقدسة ضد قوى الظالم 
التي تدعي االسالم و تحمل افكارا نشأت و ترعرعت 
في تربة الجاهلية العربية التي من اولويات ثقافتها و 
حضارتها, الغزو و السبي و الثأر و العبودية و الحقد 
و الكراهية و تحطيم كل ما هو حضاري حي و جميل. 
ما  اخرى  جهة  او  سياسي  تنظيم  كأن  و  اشعر  لذا 
منافسة لحزب االتحاد الديمقراطي ب ي د كتبت النص 
وانا هنا لست بصدد الدفاع عن - ب ي د - كونه 
كردي  انا كشخص  اما  اعضائه  مهمة  ذاك  و  تنظيم 
مستقل عايش االحزاب الكردية منذ سنوات طوال يعرف 
لكل منها ما لها و ما عليها حبذت ان ارضي ضميري. 
حقيقة االمر ان الطبقة » السياسية » الكردية و مثلها 
عضال  بمرض  مصابة  الكردية   « الكاتبة   « الطبقة 
اسمه الجهل و االنانية, فمثال االحزاب السياسية من 
اهم اهتماماتها هو كيفية ازدياد عدد اعضائها كونها 
جماعات صغيرة ينقصها العدد و العضو فيها شكلي 
السياسي  ينال شرف  و بمجرد دخوله اي حزب فورا 
و  السياسة  باء  بألف  جاهل  كان  لو  حتى  المخضرم 
اخوث و مصاب بمرض البالهة المنغولية او كسالن 
ومخنث ال يصلح الي عمل ما في الحياة و هذا هو 
انفجار  و  انشطار  الى  ادى  الذي  الرئيسي  السبب 
الحزب الكردي الوحيد في السبعينيات حزب الديمقراطي 
الكردستاني في سوريا و من ثم انشطر اشطاره فيما 
بعد عن بعضها البعض و ال ننسى ايضا عامل عدم 
مطابقة  او  اشبه  تجعلها  التي  و  لديها  االنضباط 
السياسية.  التنظيمات  من  بدال  عشائرية  لتركيبات 
بنفس الوقت نرى االنضباط الصارم و الوحدة الفكرية 
العمال  حزب  لدى  اساسيتين  كركيزتين  السياسية  و 
الكردستاني و مشتقاته و هذا ساعدتها بقوة بأن تكون 
يبدوا  احزابا سياسية و قوى عسكرية ذات اعتبار و 
اليوم  يملك  بات   - د  ي  ب   - فصائله  احدى   ان 
رصيدا هائال من دم المئات من الشهداء و الشهيدات 
تطالبه  انشطاريا  المنشطرة  االخرى  المجموعات  بينما 
اقليم  دفاعا عن  قدمه  و  بناه  كل شيء  في  الشراكة 
غرب كردستان و كل رصيدها كٌم من الثرثرة الكالمية 
و استقواء بقوى خارجية و اموالها و ال اعلم اي كاتب 
اوسياسي او شخص عادي لديه ذرة من االخالق و 
الضمير سيقبل بالمساواة بين الطرفين في الشراكة بكل 
شيء وفق شروط الطرف المثرثر و المستقوي بالقوى 
الخارجية و اموالها ؟ و اني الستغرب ما يتضمنه ذاك 

البيان من فقرات مفبركة ملونة بلون الحرباء :   
)) 2 - إن مقاومة ودماء الشهداء والشهيدات الكرد 
الديمقراطي مطلقًا من  األبرار، ال تعفي حزب االتحاد 
المسوؤلّية الكاملة حيال البؤس الذي تعيشه المناطق 
وطني  جيش  تشكيل  عدم  بخاّصة  السورّية،  الكردّية 
وال  معّينة،  آيديولوجيا  أو  لحزب  يأتمر  ال  كردي، 

ونوّد  معّينة.  إلرادة سياسّية  الكرد  ُيخِضع  أو  يخضع 
التأكيد هنا على أن الموقف الكردي الموّحد، ضّد قوى 
أعلى  في  يكون  أن  يجب  اإلرهابي،  والتكفير  الظالم 
يقوم  أن  ال  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  أولوّيات  سّلم 
الحزب بطرح النداءات ويعلن النفير العام، حين يشتّد 
عليه خناق التكفيريين!. ونرى أنه على الحزب، وكي 
يؤّكد نّيته الصادقة والجدّية والعملّية في التوّجه نحو 
قبل  عليه-  فإن  معه،  المختلفين  واحتضان  احتواء 
السياسيين  المعتقلين  كل  سراح  إطالق  شيء-  كل 
ومعتقلي الرأي من سجونه. والكشف عن مصير الكثير 
الحزب  حول  الشبهات  تحوم  ممن  المفقودين،  من 

بخصوص اختفائهم ((.
 واضح ان كاتبي ذاك البيان يتجاهلون ان - ب ي د 
- كان كغيره من االحزاب الكردية عندما بدأت المشاكل 
في سوريا و بدأت الثورة الكردية في روزآفا, شاهدنا 
جميعنا كيف شكل قطعاته العسكرية و دربها لتحافظ 
على روزآفا بينما احزاب الطرف المثرثر لو كان لديها 
حقا  أناس  لديها  و  الشعب  تجاه  بالمسؤولية  شعور 
لماذا لم تبادرهي ايضا بتشكيل قواها العسكرية حينها 
غالبية شعب  ان  شاهدت  و  شاهدنا  بعدما  انه  أم  ؟ 
روزآفا هي مع - ب ي د - اصابتها الغيرة و الحسد 
و علمت ان كل احالمها النرجسية و تبجحاتها الخلبية 
ذهبت ادراج الرياح لذا اآلن تحاول و بكل الوسائل ان 
في روزآفا,  الكردية  الثورة  في  قدم  لها موطيء  تجد 
لكن الثورة ال تعرف و ال تعترف اال بالثوار و ال تقبل 
قطعًا بالسفسطائيين الفاشلين و الطوباويين الخياليين 
و األنانيين المتسلقين و المتسولين المتطفلين اولئك 
الذين ليسوا اال نمورا من ورق. ان الملفت للنظر هو 
القفز المتعمد لكاتبي ذاك البيان عن عدم ذكرهم بأن 
احزاب الطرف المنافس لـ - ب ي د - اعلنوا من خالل 
البيانات و وسائل االعالم انهم جاهزون بدون قيد او 
شرط لالنخراط في صفوف البيشمركة للدفاع عن اقليم 
جنوب كردستان بينما عندما اتاهم التفكير بالدفاع عن 
اقليمهم, االقليم الجنوبي الغربي من كردستان وضعوا 
شروطا و اولها هدم كل ما بني و خاصة المؤسسة 
العسكرية - ي ب ك - ومن ثم اعادة تشكيلها من 
كل  الحائط  عرض  ضاربين  شروطهم  حسب  جديد 
ليجعلوا  والتضحيات  الشهداء  من  النضالي  رصيدها 
انفسهم شركاء لها في الربح و ليس الخسارة. وهذا 

يذكرني بالمثل الكردي القائل :
 Hewldan a rahiştin a lat ên mezin  

.nîşan a revê ye, ne şerkirinê ye
اجل  من  الضخمة  الصخور  حمل  محاولة  ان  اي 
و  القتال  من  للتهرب  مفتعلة  حجة  هي  بها,  القتال 
عدم المشاركة فيها. و المثل له قصته عند الكرد,« 
يقال حينما هاجم الغزاة الكرد في احد المواقع انتفض 
عامة الكرد و هاجموهم بالسيوف و النبال و الرماح 
و العصي و المذراة و الرفش و الحجارة, اال أّن قسما 
من الكرد االنتهازيين و الجبناء اتجهوا نحو الصخور 
يقذفوا  يحاربوا و  الضخمة القتالعها من االرض كي 
انتهاء  بعد  اقالعها.  يستطيعوا  لم  لكنهم  العدو  بها 
الحرب و انتصار الكرد تقرب الجبناء االنتهازيون من 
المنتصرين و قالوا لهم نحن ايضا شركاءكم في النصر 
اال أّن المنتصرون وّبخوهم و بصقوا عليهم و وصفوهم 
حاولنا  نحن  االنتهازيون,  عليهم  فرد  النعوت  بأسوء 
مشاركتكم في القتال لكننا لم نملك سالحا لذلك اخترنا 
قتل  على  قادرة  كانت  احدها  كون  الكبيرة  الصخور 
عشرة اشخاص معًا, رد عليهم المنتصرون, ان حمل 

اية صخرة كانت بحاجة 
و  اشخاص  لعشرة 
العدو  نحو  بقوة  دفعها 
قوة  الى  تحتاج  كانت 
مائة شخص اذًا فكيف 
العدو  بقذفها على  لكم 
و  المنافقون  ايها  يا 
الدجالون الجبناء ؟؟؟      
ارى  المنطلق  هذا  من 
من  جدا  قليلة  قلة  ان 
يجيدون  الكرد  كتاب 

الكتابة اما غالبيتهم العظمى انهم عالة على الكتابة 
عضوا  نفسه  يسجل  فورا  ما  نصا  كتب  ان  فبعضهم 
في اتحاد الكتاب و الصحفيين الكرد المتمسكة بنهج 
المثرثر و تقدمه فورا كاتبا او صحفيا كونها  الطرف 
آخر  لسبب  او  الشرعية  لنيل  العدد  تهمها  كاالحزاب 
الغالبية  بالرغم من ان  ربما متستر و مفضوح....؟. 
من تلك الغالبية العظمى لها اسلوب واحد في الكتابة 
باللغة الكردية و العربية فان كتبت نصا تستطيع ان 
تقدمه مقاال او قصة او رواية او تقوم بتقطيعه الى 
اشطار على شكل ابيات وتعرضه كقصيدة نثرية تفتقد 
للصورة االدبية و الموسيقى الوزنية ويصبح صاحبها 
 « وهؤالء  هلمجرا...!؟  جوائز..  صاحب  و  شاعرا 
السياسيون و الكتاب » يبحثون اليوم لهم عن مكان 
ما ليكونوا رأسا قياديا لقيادة المجتمع الكردي و ثورته 
!؟ بينما الوضع على االرض يتطلب و بشكل عاجل 
المجتمع  تجييش  و  السالح  حمل  على  قادرة  قيادة 
الكردي لخوض معركة الوجود و هذا ما تفعله بشكل 
عملي شرف االمة الكردية و نخوتها قوات - ي ب 
لها  يحق  وحدها  التي   - آسايش   - ز  - ي ب  ك 
قيادة الكرد في المرحلة الراهنة كونها قادرة و اثبتت 
الكتاب  و  السياسيين   « اولئك  ليس  و  بجدارة,  ذلك 
» العائشين على اموال الدول الخليجية و التركية و 
االروبية و بعضهم فّر حديثا من روزآفا و ترك ناسه 
بال حماية و مع هذا, كلهم في الخارج بات نضالهم 
البروز  خالله  من  يستطيعون  حدث  اي  عن  البحث 
داخلهم,  في  ما  بنقص  الدائم  لشعورهم  االعالمي 
كحضورهم مثال احد المؤتمرات حول القضية الكردية ال 
معنى له, ال يؤخر و ال يقدم شيئا و يدعون اليه اناس 
بقوى  واالرتباطات  المحسوبيات  و  المعارف  حسب 
حضور  يرفضون  و  الكردية  للقضية  معادية  خارجية 
فعليا على  تعمل  الشأن  ذات  كردية  اطراف  و  النخب 
انها  بحجة  أجلها  الشهداء من  تقدم  و  ارض روزآفا 
بينما يحضر مؤتمراتهم  السوري  النظام  تعمل لصالح 
منهم  و  السوري  للنظام  العمالة  في  باع  لهم  اناس 
اعرفهم شخصيا يحملون بطاقات » عدم التعرض » 
الصادرة عن اجهزة المخابرات السورية..!؟ علما بعد 
المؤتمر ان سئل احدهم ماذا حققتم للكرد اكثر من ما 
حققه اولئك ذووا االصول الكردية في المجلس الوطني 
السوري و االئتالف السوري, الذين منذ ثالثة سنوات 
الجمهورية  اسم  العربية من  كلمة  ازالة  يستطيعوا  لم 
العربية السورية ؟ يجيب : المهم اننا حضرنا و ذكرنا 
يجهلونها  كانوا  كونهم  اآلخرين  امام  الكردية  القضية 
؟؟؟ ثم تعّرفنا على بعضنا و تفسحنا في فنادق رائعة 
بالتأكيد  و  االشياء  اطيب  و  اطهى  و شربنا  اكلنا  و 
كل من ينتقدنا فهو بال اي شك حاقد, يحسدنا بسبب 
الدكتاتوري  باسلوبه  يعزلنا  انجازات و  ما حققناه من 

ليستفرد بتقديم القرابين على طريق التحرير.

سليمان سليمان – سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

د. شهريار شاهين

. شه مال عادل سليم

اعلن مجلس ثوار العشائر في العراق، يوم امس 
االثنين 7 يوليو 2014 عن تشكيل هيئة تنسيقية 
الشيخ  بزعامة  العراق  في  )الثورة(  الدارة  مؤقتة 
المتحدث  وقال   ، السليمان(  الستار  عبد  )رعد 
عقده  مؤتمر صحافي  المذكورفي  المجلس  باسم 
في )فندق جهينة اللبناني ( وسط اربيل : اجتمعنا 
الدين  )الموصل وصالح  ثوار عشائر  اليوم نحن 
وديالى واالنبار وبغداد( إلختيار الهيئة التنسيقية 
المؤقتة الدارة الثورة في العراق وتم اختيار )رعد 
رئيسا  الدليم  امراء  احد  السليمان(  الستار  عبد 
للهيئة و)فائز الشتووش( متحدثا، وباقي رؤساء 
عشائر الثوار اعضاء في الهيئة التنسيقية المؤقتة 
بتنظيم  للمجلس  عالقة  ال   : قائال  اضاف  كما   ,
داعش ، لكن )الهدف( يجمعنا في ساحة المعركة 
للتخلص من النظام الحالي ودخول بغداد ( ....؟!
لقد تعجبت واستغربت كثيرا عندما شاهدت   أولئك 
خيطية  وأخرى  الكثة  الشوارب  ذوي  من  رجال 
خفيفة وغيرها مبرومة وملفوفة ومصبوغة بالحناء 
االصلي الحضرمي الطازج , يرتدون الزي العربي 

العشائري االنيق )الثوب والشماغ والعقال ( واقفين 
في صالة فندق جهينة اللبناني ذو الـ) 5 (نجوم 
مؤقتة  تنسيقية  هيئة  تشكيل  يعلنون عن  وهم   ,
من  واألغرب  ؟!  العراق....  في  )الثورة(  الدارة 
ذلك يقول المتحدث باسم المجلس المذكور بان ) 
الهدف ( يجمعهم مع داعش للتخلص من النظام 

العراقي الحالي ودخول بغداد .... ؟!
العربي  العقال  الثوب والشماغ و  بان  كلنا نعرف 
المتمسكة  والوطنية  العشائرية  الشخصية  يعكس 
بالتاريخ العراق الحافل, وال احد يستطيع ان يخفي 
 , وكفاحها  صمودها  في  العراقية  العشائر  دور 
االستعمارالبريطاني  من  العراق  تحرير  اجل  من 
وتنظيم  البائد  البعثي  النظام  جالدي  ومحاربة 

القاعدة االرهابي ....
مشرفأ  و  كبيرأ  دورأ  العراقية  للعشائر  فكان  نعم 
مانراه  ...عكس  والشعب  الوطن  عن  الدفاع  في 
الفنادق والمنتجعات من  اليوم من منابر  ونسمع 
غير  عدوانية  تصريحات  من  نجوم  الخمسة  فئة 
مسؤولة من قبل بعض الجماعات العشائرية التي 
يجمعهم هدف واحد مع عصابات وجالدي داعش 
تهدم  التي  داعش  نعم  .......؟!  العراق  لتدمير 

االعراض  وتنتهك  والكنائس  والمزارات  المساجد 
,وترتكب  العراقيات  الفتيات  و  النساء  وتغتصب 
يندى  االنسانية  ابادة جماعية وجرائم ضد  جرائم 

لها جبين االنسانية .....!!
اخيرأ اقول : ان العشيرة مجتمع مصّغر للمجتمع 
شيعية،  وأخرى  سنية  أفخاذ  بين  تنقسم  العراقي، 
إال أن الكلمة الفصل فيها لشيخها المؤتمن على 
قيمها وضوابطها الوطنية واالخالقية ، لهذا لعبت 
العراق صراعات طائفية  العشيرة دوًرا في تجنيب 

مريرة على مّر تاريخ العراق...
نسيتم  : هل  نفسه هنا هو  الذي يطرح  والسؤال 
الهيئة  في  اعضاء  و  الثوار  عشائر  رؤساء  يا 
التنسيقية المؤقتة ألدارة )الثورة( في العراق ,هل 
نسيتم دور ابناء العشائر العراقية في ثورة العشرين 
ضد االحتالل البريطاني والتي شملت معظم المدن 
العراقية لمقاومة النفوذ البريطاني وسياسة تهنيد 
العراق تمهيدا لضمه للتاج البريطاني او ما يسمى 
دول الكمنويلث ؟ هل نسيتم ابطال ثورة العشرين 
بعدالة  االيمان  لديهم سوى سالح  يكن  لم  الذين 
قضية شعبهم فتمكنوا من اسكات اصوات مدافع 
الطوب   ( المشهورة  الشعبية  بهوساتهم  االنكليز 

احسن لو مكواري( .......؟!
عندما  الخيزران  حبيب  الشيخ  موقف  نسيتم  هل 
رفض اغراء الحاكم البريطاني ووقف بوجهه ايام 
ثورة العشرين وقال له: ان العراق شرفي ال ابيع 
شرفي بحفنة نقود ؟! هل نسيتم ما قام به مخيبر 
الكرخية  عشيرة  ابناء  من  عدد  ومعه  الكرخي 
خانقين  الى  الذاهبة  القطار  سكة  على  بالهجوم 
عسكرية  امدادات  وصول  لمنع  وذلك  وقطعها 
ايران؟ هل نسيتم ما قام به جاسم  بريطانية من 
معيلومع عدد من ابناء عشيرة المهدية وعشائر 
بني تميم في شهربان عندما هاجموا على سراي 
الحكومة وقتلوا الحاكم ركلي وحراسه واسر زوجته 
)الدلو  ودورعشائر  خانقين  احداث  نسيتم  هل  ؟ 
سكة  قلع  في  البطلة  واالركوازي(  مري  والسورة 
القطار لمنع دخول الجيش البريطاني القادم من 
ايران ؟ هل نسيتم ما قام به )ابراهيم خان الدلوي( 
في كفري مع العشائر الكردية االخرى بتايد الثورة 
على  وهجومهم  فعالة  بصورة  فيها  والمساهمة 
سراي الحكومة ......ومواقف كثيرة مشرفة اخرى 
والتي تجسدت فيها وحدة ابناء العراق عربا وكردا 
العراق  عن  للدفاع  وذلك  اخرى  واقليات  وتركمانا 

البريطاني  وحريته وكرامته وتحريره من االحتالل 
...... ؟!

العراقية  للعشائر  البطولية  المواقف  نسيتم  هل 
في دحر عناصر االرهاب من تنظيم القاعدة في 
روح  ورفع  البلد  وحدة  ودعم   , واالنبار  الفلوجة 
الصنم  سقوط  بعد  والشرطة  للجيش  المعنوية 

....؟!
خنادق  بأن  مرارأ  ونكررها  نقولها  وسوف  قلناها 
المقاومين هي التي تحسم الصراع وليس الفنادق 
من  بدعم  و  نجوم  الخمسة  فئة  والمنتجعات من 

دول التريد للعراق خيرا ......!!
يجب علينا جميعأ ان نقف وقفة رجل واحد بوجه 
والتعصب  التطرف  و  القتل  و  اإلرهاب  و  العنف 
واالغتصاب الداعشي ـ البعثي البائد , فاإلرهاب ال 
دين له وال مذهب وال قومية وهو جريمة وفق كل 
المعايير ..... ومن يقف مع اإلرهاب واالرهابيين 

القتلة مصيره في مزبلة التاريخ .
نعم التاريخ سوف يلعن ولن يرحم لكل من يفكر 
بمساندة داعش وصداميين  نفسه  ولو في داخل 
القتلة ومن يقف ورائهم في تدمير البشر والحجر 

......؟!

حيررون بغداد من فندق )جهينة (*....؟!..

آراء حرة6



 صحيفة  آزادي – الحرية        إخبارية  سياسية مستقلة        السنة الرابعة       العدد 35      25  تموز  2014

 اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان الحرة سيتم إنشاؤها وفق 
األسس االقتصادية التالية:

1-      مناهضة االحتكار في اإلنتاج االقتصادي واعتبار 
إحدى  من  الدولة(  واحتكار  )الخاص  االحتكار  ضد  النضال 

المبادئ األساسية للمجتمع السياسي واألخالقي.
2-      إن إحدى المبادئ األساسية القتصاد نظام اإلدارة 
الديمقراطية الذاتية هو أن يعمل كل فرد ويتحول إلى كادح في 
معمله ومحله الخاص به وليس عند اآلخرين. إن سد الطريق 
أمام اغتراب اإلنسان عن كدحه وعمله وتأمين حياة اجتماعية 
واقتصادية على األسس الصحيحة هو تطبيق هذا المبدأ في 

الممارسة العملية.
3-      اعتبار كدح المرأة األم هو الكدح األساسي والقيمة 
االقتصادية التي تؤمن استمرارية العيش في الحياة، لذا يجب 

إعطاء القيمة لها من الناحية االجتماعية وتأمين حقها.
4-      إن اقتصاد نظام اإلدارة الذاتية الديمقراطية يستند 
إلى التوزيع العادل والتعاون في مجال استعمال القيم اإلنتاجية 

وهو نموذج لالقتصاد االجتماعي.
5-      عدم خلق التناقض فيما بين المجتمع والطبيعة أثناء 
فيما  والتكامل  التوازن  االقتصادية، ومراعاة  الفعاليات  تسيير 
بين المجتمع والطبيعة أثناء مرحلة اإلنتاج، لهذا السبب يتوجب 

عدم قبول كل الفعاليات االقتصادية التي تضر بالطبيعة.
6-      توفير فرص العمل لذوي االحتياجات الخاصة في كل 

الوحدات اإلنتاجية.
إطار  خارج  االقتصادي  للنظام  األساسي  التنظيم        -7
من  شابه  وما  والجمعيات  الكومونة،  هو  الرأسمالي  النظام 
التعاونيات االجتماعية في مجال اإلنتاج والمواصالت والزراعة 
بشكل  التنظيمات  هذه  مثل  نشر  من  البد  لذا  واالستهالك، 
مكثف وتنظيم المجتمع على أساس هذا االقتصاد االجتماعي 

ومبادئه.
8-       عندما يتم اتخاذ النموذج االقتصادي خارج النظام 
الرأسمالي، فإن أصحاب المصالح الخاصة المتوسطة والصغيرة 
الذين ال يهدفون إلى الربح األعظمي سوف يتم إعطاء المجال 
لهم كي يمارسوا مصالحهم في وضع تكاملي وانسجامي مع 

االقتصاد االجتماعي لهذا النموذج.
9-       تشجيع ودعم األوساط المهنية والتجارية والصناعية 

والزراعية التي تريد تأمين الحاجات الضرورية للمجتمع.
10-   إن هذا النظام ال يناهض وال يتدخل في السوق الذي 
احتياجات  حسب  القيمة  وتبادل  الضرورية  الحاجات  يؤمن 
المجتمع ولكن بشرط أن ال تهدف إلى إنشاء اقتصاد احتكاري 
النظام  لهذا  الحر  المناخ  فإن  ذلك  من  العكس  على  قمعي، 

سيخلق الفرص للرقابة الحرة حسب حاجات المجتمع.
النقد بالنقد ومناهضة  11-   محاربة الربا وعمليات كسب 
هذا األسلوب باعتباره أسلوبًا مناهضًا لالقتصاد وعدم إعطاء 
الشرعية للربح الذي ال ينبع من اإلنتاج والخدمة االجتماعية.
12-   خلق جماعات اقتصادية في الزراعة وهذا هو من أحد 
المبادئ االقتصادية للحضارة الديمقراطية ودعم بناء الوحدات 
الزراعية حسب موازين حماية البيئة واالنسجام فيما بين هذه 
الجماعات الزراعية والبيئة كإحدى متطلبات الحداثة القروية.

13-   تنظيم الوحدات االقتصادية المنسجمة مع وضع المدن 
بهدف مواجهة الفقر والبطالة بشرط أن ال تؤثر على البيئة 

وطبيعة المدينة.
14-   تنظيم قانون جديد للضرائب بحيث يكون قانونًا عاداًل 
الديمقراطي االجتماعي أساسًا له،  النظام  ويتخذ من حاجات 

رادته. كما يجب تصديق هذا القانون عبر موافقة الشعب واإ
التي  الطبيعي  والغاز  البترول  خطوط  إلى  بالنسبة     -15
تمر في أراضي كردستان، يستوجب تنظيم هذا الوضع حسب 
العالمية  االقتصادية  الوحدات  بين  فيما  المجتمع  مصالح 

واإلدارة الذاتية في المناطق التي تمر فيها.
مراعاة  قاعدة  على  االقتصادية  الفعاليات  بكافة  16-القيام 

البيئة وحماية الطبيعة.
المناطق  في  االقتصادية  االستثمارات  وتطوير  تشجيع   -17

الكردية

6-       البعد الدبلوماسي:
الدبلوماسية تعني بشكل عام النشاطات التي تهدف إلى تطوير 
والمجتمعات  المختلفة  المجموعات  مصالح  حسب  العالقات 
نظام  يمارسها  التي  الدبلوماسية  ولكن  والدول،  والشعوب 
تطوير  إلى  تهدف  القومية  الدولة  ونظام  الرأسمالية  الحداثة 
الدبلوماسية تهدف إلى حماية  القوة والسيطرة والتحكم. هذه 
في  واستمرارها  والسلطوية  المسيطرة  القومية  الدولة  نظام 
القمع. بينما نظام اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان الحرة 
الشعوب  مصالح  يخدم  دبلوماسي  نشاط  تطوير  إلى  تهدف 
والمساواة  األخوة  قاعدة  على  مشترك  بشكل  والمجتمعات 
إلى  النظام  هذا  يهدف  المنطلق  هذا  من  والسالم.  والحرية 
تطوير الحل الديمقراطي للقضية الكردية عبر هذه الدبلوماسية 
المستندة إلى المبادئ الديمقراطية والقيم اإلنسانية المشتركة، 
مختلف  بين  وديمقراطي  طوعي  اتحاد  لخلق  تهدف  وهي 
الثقافات والشعوب والمجتمعات بعيدًا عن الشوفينية والقوموية 

والسلطوية.

اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان الحرة سيتم إنشاؤها وفق 
األسس الدبلوماسية التالية:

1-      دبلوماسية اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان الحرة 
تهدف إلى:

أ -        خلق الوحدة الديمقراطية الكردية في الداخل التي 
تهدف إلى حماية مصالح الشعب الكردي .

ب -    تطوير دبلوماسية تهدف إلى خلق الوحدة الطوعية 
فيما بين الشعب الكردي والشعوب المجاورة على قاعدة مبادئ 
والسالم  والحرية  والمساواة  واألخوة  الديمقراطية  الكونفدرالية 

والوحدة الطوعية االختيارية بينهم.
الديمقراطية  تهدف  الذاتية  اإلدارة  2-      إن دبلوماسية 
إلى تطوير العالقات فيما بين المجموعات الثقافية والشعوب 
والمجموعات العرقية التي ال تملك الدول والشعوب المضطهدة 
والمناضلة ألجل الحرية، أما بالنسبة إلى العالقات الدبلوماسية 
مع الدولة المركزية فإنها تهدف إلى خلق آلية تسد الطريق 
األخوية  بالعالقات  الضرر  تلحق  التي  الدبلوماسية  أمام 

والديمقراطية فيما بين الشعوب.
3-      إن دبلوماسية اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان 
الحرة ال تدخل في أية عالقة تضر بمصالح الشعب الكردي في 

أي جزء من أجزاء كردستان.
4-      إن دبلوماسية اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان 
الحرة تهدف إلى الدفاع عن مصالح الشعب الكردي في كافة 
المحافل العالمية واإلقليمية وتدافع عن هذا الشعب عبر هذه 
للشرق  والتاريخية  الثقافية  الهوية  تمثيل  تحاول  كما  اآللية، 

األوسط في مواجهة سياسة التحكم والسيطرة الغربية.
5-      إن دبلوماسية اإلدارة الذاتية الديمقراطية وكردستان 
الحرة تهدف إلى الدفاع عن مصالح شعبنا في المدن الكبيرة 

والمهجر.
6-      إن دبلوماسيتنا تهدف إلى خلق منتدى على قاعدة 
المؤتمر الوطني الكردستاني بهدف خلق جمعية تأسيسية لها 
بالنشاطات  القيام  المؤتمر تستطيع  صالحية منبثقة من هذا 
الدبلوماسية على الصعيد الوطني الكردستاني وعلى الصعيد 

اإلقليمي والعالمي.
 

النتيجة: 
تم طرح هذا المشروع كحل للقضية الكردية في غربي كردستان 
التي  فاألزمة  مناسبة،  وأرضية  غنية  تجربة  على  باالعتماد 
القضية  لحل  تاريخية  ظروفًا  خلقت  اليوم  سوريا  تعيشها 
أفضل  المشروع هو  وهذا  دمقرطة سوريا،  إطار  في  الكردية 
وقضايا  عمومًا  سوريا  لقضايا  دائمة  حلول  إليجاد  نموذج 
المجتمع الكردي بشكل خاص وتحريرها من أزمتها، لذا لدى 
تطبيقها ستوفر االستقرار والرخاء للمجتمع وفي هذه الظروف 
أصبح شعبنا يمتلك مرة أخرى فرصة تاريخية الكتساب حقوقه 
السورية  الدولة  بناء  في  أساسيًا  شريكًا  وليكون  المشروعة 
التي  التاريخية  الفرص  عن  التعويض  خاللها  من  ليتمكن 

افتقدها في المراحل السابقة. 
السورية  الدولة  تأسيس  مرحلة  في  منظمًا  شعبنا  يكن  لم 
قيادات  يملك  يكن  ولم   ) الماضي  القرن  ) منتصف  الحديثة 
حقيقية تمثله، لذلك لم يحصل على أي مكان له، ولم يعترفوا 
بوجوده كشعب يعيش ضمن حدود الدولة المتشكلة، بل حتى 
أن قسمًا منه تم إعتبارهم أجانبًا على هذه األرض ولم يعتبروه 
أصبحت  الذي  الراهن  يومنا  في   أما  المواطنة،  بحق  جديرًا 
يعيش  فشعبنا  حتميًا،  أمرًا  السورية  الدولة  بناء  إعادة  فيه 
مرحلة تاريخية أخرى لكن الوضع يختلف كثيرًا هذه المرة ألنه 
ويمتلك  سوريا  في  وتنظيمًا  وعيًا  أكثر  شعب  حقيقة  يمتلك 
قياداته وطالئعه المستعدة للتضحية في سبيل حريته ويمتلك 
طاقاته  على حشد  القادرة  االجتماعية  الديمقراطية  مؤسساته 

بشكل منظم.
لهذا يمكننا القول بأن شعبنا يمتلك كل مقومات النجاح التخاذ 
دارة نفسه بنفسه خالل اإلدارة  مكانته الالئقة به في البالد واإ
الذاتية الديمقراطية، لذا فإن بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية هو 
القائد آبو ألجل جماهير  التي بذلها  الجواب الالئق بالجهود 
شعبنا الكردي في هذا الجزء، وهي تعبير عن الوفاء بالعهد 
واإلرتباط بقيادته الحكيمة والتطبيق السليم لتوجيهاته، إنجاح 
بالجهود  الئقًا  ليكون  فعله  يمكن  ما  أقل  هو  المشروع  هذا 
المحلية،  والكوادر  المتفرغة  الكوادر  تبذلها  التي  الالمحدودة 
للذات من دون  بنكران  الذين يعملون  السياسيين  والناشطين 
كما  الزمن،  العقدين من  يقارب  ما  كلل وبشكل متواصل منذ 
بتضحيات  الئق  جواب  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بناء  أن 
التي مازالت مستمرة في  )المادية والمعنوية(  جماهير شعبنا 
تقديمه منذ ما يقارب ربع قرن ويعتبر تتويجًا لنضاله العظيم 
والدؤوب، وهو في نفس الوقت بمثابة إيفاء لديننا إزاء ذكرى 
لحظة  يترددوا  لم  الذين  كردستان  غرب  شهداء  من  اآلالف 
كونهم  كردستان  أجزاء  شتى  في  بأرواحهم  للتضحية  واحدة 
كانوا واثقين ومؤمنين بنصرة القضية الكردية على يد رفاقهم 

ومؤيديهم من الشعب ورفاق دربهم.
 

حزيران 2011
قامشلو

اإلدارة الذاتية الدميقراطية لغربي 
كردستان -  املبادئ النظرية

اجلزء التاسع 
واألخري

المادة -1
سمى هذا القانون )النقل العام للركاب( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة 
لها

الهيئة: هيئة النقل والمواصالت
رئيس الهيئة: رئيس هيئة النقل والمواصالت

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: المدير العام للنقل
النقل العام: نقل الركاب بجميع وسائط النقل العام على الطرق مقابل أجر بما 
في ذلك خدمات النقل المنتظم على خطوط محددة، )التاكسي( والنقل السياحي 

المتخصص.
النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحالت منتظمة 
أو عارضة برًا بالمركبة السياحية إلى األماكن السياحية بما في ذلك األماكن 

األثرية والدينية لألغراض السياحية داخل المقاطعة وخارجها.
مرافق النقل العام: محطات انطالق وسائط النقل العام ووصولها والمواقف على 

المسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بالنقل العام.
في  تستخدم  التي  والمتحركة  المحركة  واآلليات  المركبات  العام:  النقل  وسائط 

النقل العام.
 الحافلة: المركبة المضمنة لنقل ما يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم سائق 
السياحي  النقل  أعمال  في  الستخدامها  المرخصة  المركبة  السياحية:  المركبة 
المتخصصة لجهة المختصة: يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم النقل العام 

للركاب وفقًا ألحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري
الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة للمرخص له لمزاولة 

أعمال النقل العام وفقًا ألحكام هذا القانون.
التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة لوسائط النقل العام 

والحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية وفقًا ألحكام هذا القانون.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الترخيص وفقًا ألحكام 

هذا القانون.
خدمات التأجير: تأجير وسائط النقل العام مقابل أجر.

المادة -3
يحظر على أي شخص مزاولة أعمال النقل العام إال بعد الحصول على الترخيص 

أو التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
المادة-4

أ-1-تنظيم التراخيص الصادرة عن الهيئة أو الجهة المختصة بمقتضى عقود 
أو اتفاقيات تعقد بينها وبين المرخص له ووفقًا لألسس التي يعتمدها المجلس 

لهذه الغاية
وبين  بينه  المبرمة  االتفاقية  أو  العقد  وشروط  بأحكام  له  المرخص  2-يلتزم 

الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال
ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقًا ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة شخصيًا وال 

يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إال بموافقة المجلس.
ج-تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة أو الجهة المختصة سنوية تجدد عند 
انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له االلتزام بالشروط الواردة في التصريح.

المادة -5
تحليل آلية تسعيرة الركوب بما في ذلك تسعيرة األكثر من خط وطريقة استيفائها 
سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة اخرى يعهد اليها بذلك 
بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن هذه التعليمات 

ومراقبة أدائهم.
المادة-6

أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ال يتم تسجيل أي حافلة بالصفة 
الحصول  بعد  والمركبات،  السائقين  ترخيص  إدارة  لدى  مرة  الخصوصية ألول 
شروط  تحدد  أن  على  بذلك  مكاتبها  أحد  أو  الهيئة  من  مبدئية  موافقة  على 
بالصفة  الحافلة  باستخدام  التصريح  الموافقة  هذه  على  الحصول  جراءات  واإ

الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
بعد  إال  الخصوصية  بالصفة  الحافلة  تشغيل  شخص  أي  على  يحظر   – ب 

الحصول على تصريح من الهيئة سواء كان النقل بأجر أو بدون أجر.
ج-لغايات تنفيذ أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يمنح مالك الحافلة المسجلة 
بالصفة الخصوصية مدة ال تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون 

لتسوية أوضاعه والحصول على التصاريح الالزمة من الهيئة وفقًا ألحكامه.
المسجلة  الحافلة  في  توافرها  الواجب  الفنية  والشروط  المواصفات  تحدد   – د 

بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
المادة -7

لها  المرخص  على  أدناه  المبينة  العقوبات  من  أي  إيقاع  العام  للمدير   – أ 
أو  الممنوحة  والتصاريح  التراخيص  لشروط  أو  القانون  هذا  ألحكام  المخالف 
العقود المبرمة معه بعد انذاره خطيًا لتصويب أوضاعه خالل ثالثين يومًا من 

تاريخ تبلغه االنذار:
العام سواء كان  المدير  التصريح لمدة يحددها  بالترخيص أو  العمل  1-وقف 

لجميع الخطوط أو لبعضها.
العقد  بموجب  له  المرخص  من  المقدمة  المالية  الضمانات  قيمة  2-مصادرة 

المبرم معه أو أي جزء منها.
ب-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع 

الخطوط أو لبعضها.
ج-1-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام فرض غرامة على المرخص له 
ال يتجاوزها ومقدارها )150/000( ليرة سورية إذا استمر بمزاولة اعمال النقل 
العام على الرغم من انتهاء مدة التصريح أو صدور قرار بوقفه أو إلغائه وفقًا 

ألحكام هذه المادة.
2-تسري أحكام البند )1( من هذه الفقرة على كل شخص يزاول أعمال النقل 

العام دون ترخيص بعد إنذاره خطيًا.

د – للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على 
الترخيص لمدة ال تزيد على ثالث سنوات.

ه – ال يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة 
إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.

المادة -8
أ-يقوم موظف الهيئة المفوض خطيًا من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ 

أحكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:
1 – الدخول الى المكاتب المرخص لهم واالطالع على السجالت والقيام بنفسه 
وتحرير  العام  النقل  وسائط  على  والفحص  بالتفتيش  بالفنيين  باالستعانة  أو 
ضبط بأي مخالفة ألحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك 

مؤشرات االداء ومعايير جودة الخدمة.
2 – حجز اي واسطة نقل عام عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط 
الترخيص أو التصريح لوسائط النقل العام العائدة له أو خالف قرارات المجلس 
المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخيصه أو تصريح أي من وسائط النقل العام العائدة 

له، على أن ينظم الموظف ضبطًا بالمخالفة والوسائط المحجوزة.
3 – اتخاذ االجراءات النصوص عليها في البند )2( من هذه الفقرة بحق أي 
شخص يزاول أعمال النقل العام دون ترخيص أو يقدم تلك األعمال باستخدام 

وسائط نقل عام غير مصرح باستخدامها.
4 – مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته اعمال النقل العام باألحكام والشروط 
العام  وللمدير  بالمخالفة،  ضبط  وتحرير  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص 
إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العالقة إذا تضمن أمرًا يدخل ضمن 

اختصاصها.
ب – مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة )6( من هذا القانون، لموظف 
بصفة  مسجلة  حافلة  أي  حجز  العام  المدير  من  خطيًا  المفوض  الهيئة 

الخصوصية يضبطها تسير بدون تصريح.
ج – لغايات تنفيذ أحكام البندين )2( و )3( من الفقرة )أ( والفقرة )ب( من 
هذه المادة، تتولى مديرية األمن العام بالتنسيق مع الهيئة حجز وحفظ وسائط 
النقل العام والحافالت لحين تصويب أوضاعها وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة 

الصادرة بمقتضاه.
المادة -9

 أ – مع مراعاة أحكام قانون تنظيم النقل البري، تتولى الهيئة المهام والصالحيات 
المتعلقة بخدمات النقل العام الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالنقل 

العام في المقاطعة بما في ذلك مايلي:
عداد الدراسات حول جودة  1-تخطيط شبكة النقل العام ومرافقها ومساراتها واإ
خدمات النقل العام ومستواها وأجورها والعمل على تلبية الطلب عليها وتوفيرها 

بالمستوى الالئق.
2-إدارة مرافق النقل العام واإلشراف عليها.

3-منح التراخيص والتصاريح لغايات تقديم خدمات النقل العام الداخلية واستيفاء 
الرسوم المتعلقة بذلك ومراقبة المرخص لهم واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.

4-تحديد أسعار خدمات النقل العام.
5- تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها.

المادة -10
الجهة  أو  للهيئة  يحق  العام  النقل  تقديم خدمات  له عن  المرخص  امتنع  إذا 
دارة الوسائط والمرافق العائدة  المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل واإ
للمرخص له األول للمدة والطريقة التي تحددهما وذلك لضمان استمرارية تقديم 
الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة 
المختصة والمرخص له األول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به.

المادة-11
في حال تصفية أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية 
يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكمًا وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط 
النقل العائدة لها، ويحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد لمرخص له آخر 
دارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له االول للمدة والطريقة اللتين  بتشغيل واإ
يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن 
تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له األول 

مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.
المادة -13

يعتبر االشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب أو أي 
تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة -14
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:

أ – تنظيم خدمات النقل العام.
ب – شروط تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات المقررة.

داخل  توافرها  الواجب  والبيانات  للركاب  العام  النقل  وسائط  ألوان  تحديد   – د 
وسائط النقل العام وخارجها.

 ه – شروط الدعاية واإلعالن على وسائط النقل العام للركاب.
المادة -15

يصدر رئيس الهيئة األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
 أ-        رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة ورسوم تجديدها.

 ب-    ترخيص خدمات التأجير وتنظيمها.
 ج-      ترخيص النقل السياحي المتخصص.

 د-       التسعيرة النظامية.
المادة -16

هذا  أحكام  بتنفيذ  العالقة  ذات  الهيئات  ورؤساء  التنفيذي  المجلس  رئاسة 
القانون.

-          المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة
-         ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

عامودا 2014/6/29       
              حاكم المقاطعة بالتفويض

نص قانون النقل العام للركاب 
يف مقاطعة اجلزيرة

دراسات ووثائق7
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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

ن
ْ
ي
َ
أحالم العاشق

قال لها:
روَحْينا  للقاِء  األولى  الّثواني  منذ 
نهندَس  أن  على  تواعدنا  وفكرينا  
من  نلغي  للعّشاِق  جديدة  خارطة 
قاموسها كلماٍت ومعاٍن صدرت  ضّد 
العشِق بعدما تحّولْت إلى أحكام غير 
األمِس  عّشاِق  بحّق  للّنقض  قابلٍة 
وأّول أمس, ما جعل الفراق مأكلهم 

والحرمان مشربهم.
قالْت:

سّكانًا  الخارطة  هذه  تتطّلب  أال 
األمس  سّكان  يشبهون  ال  آخرين 

وأّول األمس؟!
أجاب:

شّتان ما بين سّكان األمس واليوم. 
أال يكفي أّن سّكان اليوم مولودون 
التي  الحديثة  الّتكنولوجيا  رحم  من 

خلقت كونًا جديدًا, ببشر آخرين؟
حده,  على  كّل  الّدار,  إلى  عادا 
األسرِة  بحكم  منهما  كّل  لُيفاجأ 

عليهما: 
في  واليتم  العشق,  في  الفراق 

الحرمان.
الّسبب؟ ألّن عائلة كّل منهما تتنّفس 
بمنخري حزٍب مخالٍف للحزب اآلخر.   

هي ونصفها اآلخر...

 همسات من وحي 

الواقع   

نارين عمر

املرأة واجملتمع                                                                    

الطالق يف اجملتمع الكردي

كلمة الطالق إلى اآلن في مجتمعنا الكردي تعتبر ثقيلة وقليل ما 
تلفظ مثل بعض األمراض عندما يقال فالن مريض والعياذ باهلل 
ولكن هل سألنا أنفسنا يوم لماذا نبعد دائما بعض األمور التي 

نعتبرها من محرمات الحديث ؟
هنا يرجع الزمن بنا إلى الوراء ؟

ولماذا يعتبر طالق المرأة عيب لها؟ أو لم تكن باألمس زوجة 
ذاك الرجل ؟

جديدة  بداية  وليس  نهايتها  هو  طالقها  إن  يقولون  ولماذا 
وسعيدة؟

ولماذا تتهم بعدم األخالقية إذا تكلمت أو خرجت أو حتى اهتمت 
زوجة  كانت  منها  يتغير شيء  ولم  الكائن  نفس  فهي  بنفسها 

ذاك الرجل ؟
ونحن النساء الكرديات نرفض كل هذه القوانين السيئة التي تضع 
المرأة في هذا المستوى, تاركين تاريخها النضالي والبطولي كله 
لمجرد أنها مطلقة, فأن كان الطالق نهاية حدث ولكنه في نفس 
الوقت يعتبر بداية حدث لتعيش حياتها حسب ما ترغب هي, ال 
من يرسم لها حياتها ويخطط حسب مزاج الرجل والمصيبة األكبر 

دائما المرأة مالمة وكأن الطالق بيدها وليس بيد الرجل.
فأي عدالة تطبق بحق المرأة ؟

عندما  والدها  من  الرجل  واشتراها  للشراء  سلعة  اعتبروها  هنا 
يتفقون  ال  وأحيانًا  يتفقون  المهر  وعلى  للزواج  يدها  يطلب 
ومتى  وتراعاه  لتخدمه  وجدت  وأنها  لنفسه  بها  الرجل  ويحتفظ 
للمرأة  شيء  كل  يصبح  وهنا  ومشى,  ظهره  دار  يعجبه  لم  ما 
األوالد والبيت ليبرر الرجل خطئه وأبسط كلمة يقولها أنت طالق 
........وكل ما بني في سنين يهدم بلحظة وبكلمة من الرجل, 
ألهذه الدرجة أيها الرجل تقلل من شأنها وأنت الذي قلت بأنك 

رفيقة دربي ونور حبي وشمعة حياتي وووووووووووووو
بنته وتعب عليه  المرأة من جديد وتخرج من عالم  تظلم  وهنا 
لتدخل إلى عالم أبشع وتنصدم بالحياة الجديدة وتتمنى األولى 
تعيشه وتعمله غير مرئي ولكن  كانت  فما  األخرى  عوضًا عن 
بطالقها تخرج إلى عالم مرئي مليئا بالمفاجآت وهنا يبدأ دور 
المشبوهة  ونظراتهم  عليها  الناس  وعيون  الشرقي  المجتمع 
و  أكبر  قفص  إلى  لتدخل  صغير  قفص  من  فتخرج  تالحقها 
منها  يطلب  وهنا  عليها  الكل  فعيون  تخطيها  لكل خطوة  تنتبه 
أن تتكلم حسب ما يرغبه الناس وتلبس ما تراه مناسبا للناس 
وتعمل ما هو يرضي الناس والمجتمع وتخرج متى يرغب الناس 

ووووووووووووو
وأين هي من كل هذا وأين كيانها وذاتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لألسف ما زال إلى اآلن ينظر للمرأة المطلقة في مجتمعنا نظرة 
سلبية لها, ومن أجل هذا تعاني معظم نسائنا في روج آفا حياة 
زوجية صعبة سواء من الزوج أو من أهل الزوج أحيانا وحتى 
وتخطي خطوة  قيودها  من  تتحرر  أن  أرادت  فأن  المجتمع  من 
يحصل  قد  لما  تحسبًا  بالرجوع عشرة خطوات  تفكر  األمام  إلى 
لها فترضى بحياتها مهما كانت وتخبئ أوجاعها وآالمها وتصنع 
لنفسها عالم من األوهام لتقتنع بحياتها وتفعل المستحيل ألجل 
أوالدها وتتحمل كل شيء في سبيلهم ومن دون التكلم لذا نالحظ 
نسبة الطالق بين الشعب الكردي مقارنة بالشعوب األخرى قليلة 
جدًا وان دل على شيء فهو على عظمة المرأة الكردية و مدى 
قدرتها على العطاء والتضحية. ولكن هنا أال نظلم المرأة فهي 
خلقت لتعيش كسائر البشر, ولكن هيهات ألنهم يظنون المرأة 
خلقت للرجل ولبيتها وأن طلقت فهو نهايتها وهاهي تعاني من 
جديد وهذا ينعكس بشكل سلبي على حياتها وعلى حياة أوالدها 
وخاصة الفتاة وبهذا نحن نبني مجتمع هشًا ألن المرأة نصف 

المجتمع ومكملة للنصف األخر.
فيا أيها الرجل أن لم تستطع أن تؤمن لها حياة سعيدة فاتركها 
حتى  بالطالق  تهددها  وال  وحياتها  قلبها  يسعد  ما  هي  تختار 
الندم على شيء كان غالي  ال يأتي يوم تندم وعندها ال ينفع 
وفقدته وال تظن بأن الرجولة تكمن في القرارات المصيرية, فكما 
عاهدت حواء فأبقي على عهدك وهذه من شيم أدم الكردي فأن 
كان القرار بيدك فانتبه لهذه اليد لكي ال تصبح فارغة وأنت حواء 
األبدي  بحكمتك وشجاعتك وحبك  األزل  منذ  المعروفة  الكردية 
وتستحقين  اهلل  مخلوقات  أعظم  أنك  تنسي  ال  والعائلة  للوطن 

حياة رغيدة وجميلة.

تشكيطاف كالو 

آزادي – الحرية/ خاص
أوضح رئيس هيئة الشؤون االجتماعية 
والعمل في مقاطعة الجزيرة دجوار أحمد 
مخيم  في  عقد  صحفي  مؤتمر  خالل 
للعائالت  اإلجمالي  العدد  بأن  الحكمية 
بلغ  افتتاحها  منذ  للمخيم  أتت  التي 
مختلف  من  عائلة   48 اآلن  لحتى 
المناطق السورية, وأنه بقي من هؤالء 
 97 يضمون  وهم  عائلة   21 حاليًا 

وفتاة,  امرأة   48 طفاًل,   58 شخصًا, 
أما البقية فقرروا مغادرة المخيم باتجاه 

جنوب كردستان.
المنصرم  أيار   22 في  أحمد:))  وقال 
الدولية  المنظمات  من  وفد  المخيم  زار 
وبرنامج  اليونيسيف  بينها  من  كانت 
بال  أطباء  ومنظمة  العالمية  األغذية 
الخدمات  بعض  بتقديم  ووعدوا  حدود 
اآلن  لحتى  يقدموا  لم  لكنهم  للمخيم 

المقيمين  والنازحين  للمخيم  خدمة  أي 
المتحدة  األمم  نطالب  ولذلك  فيها, 
والمنظمات الدولية مجددًا بدعم نازحي 
الذاتية,  اإلدارة  مناطق  في  المخيمات 
كما نطالب بفتح المعابر من أجل إدخال 

المساعدات((.
في  تقع  التي  الحكمية  مخيم  أن  يذكر 
 13 في  افتتاحها  تم  ديريك  منطقة 
اللجان  مع  بالتعاون  المنصرم  أيار 

مع  واآلن  الكردية  بالهيئة  المرتبطة 
الذاتية,  لإلدارة  التابعة  اإلغاثة  منظمة 
المناطق  من  النازحين  الستقبال  وذلك 
الحرب  جراء  والسورية  الكوردية 

والصراع المستمر في البالد.
باسم  آخر  إنشاء مخيم  حاليًا  يتم  كما 
مخيم نوروز خارج مدينة ديريك ووصل 
من  أكثر  إلى  الجاهزة  المخيمات  عدد 

120 مخيمًا.

 48 عائلة من خمتلف املناطق السورية
ً
خميم احلكمية تضم حاليا

دجوار أمحد يطالب األمم املتحدة واملنظمات الدولية بدعم نازحي املخيمات يف مناطق اإلدارة الذاتية

وكاالت
قام عناصر من تنظيم »داعش« برجم امرأتين 
حتى الموت في محافظة الرقة بتهمة »الزنا«، 
في  الجهادي«   »التنظيم  من  عناصر  ونفذ 
ليلة السابع عشر من الشهر الجاري ، برجم 
امرأة في مدينة الطبقة في ريف الرقة بتهمة 
التنظيم  األولى منذ ظهور  للمرة  الزنا، وذلك 
»المرصد  وقال   .2013 في  سوريا  في 

التي  السيدة،  إن  االنسان«  لحقوق  السوري 
نشطاء  وأكد  عاما،   26 أرملة،  هي  رجمت 
السيدة أعدمت في سوق  الرقة أن هذه  من 
المدينة كانوا  الطبقة، وأن سكان  شعبية في 

»مرعوبين«.
وبعد تنفيذ هذه الحكم ب 24 ساعة تم تنفيذ 
حكم الرجم بحق امرأة ثانية في مدينة الرقة 
بنفس التهمة, وذلك في ساحة قرب الملعب 

البلدي في مدينة الرقة، حيث رجمها مقاتلون 
أن  إلى  وأشار  الموت«.  حتى  )داعش(  من 
في عملية  المشاركة  المدينة رفضوا  »أهالي 
)داعش(  من  عناصر  حصًرا  فنفذها  الرجم، 

بعد إحضار سيارة مليئة بالحجارة«.
 وأدان »المرصد« عمليات الرجم، مؤكدا أن 
»ال عالقة لها بالشريعة اإلسالمية«، وأشار 
التنظيم  يسوقها  التي  »االتهامات  أن  إلى 

على  مبنية  غير  تكون  ما  غالبا  الجهادي 
وقائع«، وأوضح  المرصد أن »مراهقًا صلبه 
)داعش( قبل نحو شهرين في منبج، في ريف 
قبل  باالغتصاب من  اتهامه زوًرا  بعد  حلب، 
بالمال«. وأضاف: »في  لها  يدين  امرأة كان 
الرقة أيًضا، ُصلب رجل، منذ 4 أشهر، بتهمة 
القتل إال أن القاتل الفعلي اعترف بما ارتكبه 

بعد وقت من ذلك«.

داعش ترجم امرأتني خالل 24 ساعة يف حمافظة الرقة بتهمة الزنا
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