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آزادي - احلرية تنشر نص القانون االنتخابي للمجلس التشريعي يف مقاطعة اجلزيرة

الجفاء والتشنج بين أحزاب اإلدارة  إن حالة 
الكوردي  الوطني  المجلس  وأحزاب  الذاتية 
حتمًا,  طبيعية  غير  حالة  هي  آفا  روج  في 
من  األوسط  الشرق  منطقة  تشهده  ما  ألن 
الطائفية والثورات أضفت حالة من  الحروب 
االنقسام الحاد بين طوائف وقوميات المنطقة 
وتؤدي بالتدريج إلى حصول تغييرات جذرية 
الذي  األمر  وهو  السياسية  الجغرافية  على 
يؤثر بشكل مباشر على روج آفا, وهذا بدوره 
تستدعي وحدة في الخطاب والنضال العملي 
بين جميع األطراف السياسية الكوردية, إضافة 
إلى جميع المكونات والقوميات الموجودة في 

مقاطعات الجزيرة وكوباني وعفرين.
الحوارات التي جرت في آواخر 2013 بشأن 
منه  انسحبت  مشتركة  مرحلية  إدارة  تشكيل 

معظم أحزاب المجلس الوطني الكردي بسبب 
الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  ضغوط من 

– العراق ومن االئتالف السوري المعارض.
حركة المجتمع الديمقراطي واألحزاب الكوردية 
األخرى إضافة إلى أحزاب ومنظمات سريانية 
اإلدارة  عن  لتعلن  المشروع  تابعت  وعربية 
الثاني  كانون   20 في  الديمقراطية  الذاتية 
2014. وبدأت أحزاب اإلدارة الذاتية بتشكيل 
تنفيذي)حكومة  ومجلس  تشريعي  مجلس 
روج  مقاطعات  من  مقاطعة  كل  في  محلية( 

آفا.
أحزاب المجلس الوطني الكوردي التي تدرك 
بين  القوة  أوراق  في  كبير  فارق  هناك  أن 
كال الطرفين على األرض, التزال تراهن على 
الوضع اإلقليمي والدولي في إحداث تغييرات 

تأتي نتائجها لصالحها كما هي تفترض بذلك.
الطرفين  بين  جديد  حوار  أي  حصول  وعند 
يشترط أحزاب المجلس الوطني على الطرف 
لى ما قبل  المقابل العودة إلى نقطة الصفر واإ

20 كانون الثاني المنصرم.
الوطني  المجلس  أحزاب  اليزال  لألسف 
مدركين  غير  الوهم,  من  حالة  في  الكوردي 
أن إعادة الزمن إلى الوراء بحسب أوهامهم 
قابل  وغير  طبيعية  حالة غير  وأهوائهم هي 

للتحقيق.
الخطاب  لتوحيد  الوحيد  الحل  إن  ولذلك أرى 
أحزاب  مراجعة  في  آفا هو  في روج  الكردي 
في  والدخول  لذاتها  الوطني  المجلس 
الذاتية  اإلدارة  تحت سقف  السياسية  الحياة 

الديمقراطية.

بقلم : دلشاد مراد 

مفاوضات على أساس العودة إىل ما قبل 20 كانون الثاني 2014

افتتاحية الصحيفة

 14 بتاريخ  انتحاري  تفجير  استهدف 
حزيران الجاري منزل العضو في المجلس 
التشريعي لمقاطعة الجزيرة )علي الكعود( 
عن  أسفر  مما  سبيه  تربه  مدينة  في 
استشهاد العديد من أفراد عائلته وبعض 

كرد وعرب وبعض  العزل من  المواطنين 
النازحين من مقاطعة أخرى.

التشريعي  للمجلس  بيان  في  وجاء 
العمل  هذا  ’’إن  الجزيرة  لمقاطعة 
الجبان واإلرهابي إنما يستهدف التعايش 

،العرب  )الكرد  المكونات  بين  السلمي 
،السريان( والحالة الديمقراطية تحت ظل 
حل  كمشروع  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
السورية وهو  لألزمة  ديمقراطي حضاري 

استهداف لكل القيم اإلنسانية’’.
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تفجري إرهابي  يف تربه سبيه يستهدف عضو يف اجمللس التشريعي ملقاطعة اجلزيرة 
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آزادي – الحرية
الشعب)YPG( في مهمة  استمرت قوات حماية 
الدفاع عن مقاطعة كوباني من هجمات مرتزقة 
االسالمية(  والشام  العراق  دولة  تنظيم   ( داعش 
كافة  في  المرتزقة  هجمات  جميع  بصد  وقامت 
والغربية  الشرقية  التخوم  على  القتال  جبهات 
والجنوبية الغربية من المقاطعة ونجحت بتحرير 

إحدى القرى في الريف الشرقي للمقاطعة.

سري العمليات العسكرية يف مقاطعة 
كوباني خالل شهر أيار 2014م:

المحور الشرقي:
في 30 نيسان تم تدمير عربة عسكرية للمرتزقة 
وتصدت  مرتزقة.   3 فيها  قتل  قرية سوسك  في 
وحدات الحماية لهجوم المرتزقة على تل برخدان 

بقرية أبو صرة .
في 1 أيار قتل 4 مرتزقة بعد هجومهم على قريتي 
جاموس وجلبية .وفي 2 أيار قتل 8 مرتزقة على 
األقل وجرح العشرات شرقي المقاطعة. كما تصدت 
وحدات الحماية في 3 أيار لهجوم المرتزقة على 
أبو صرة, ونتيجة االشتباكات  بقرية  تل برخدان 

التي اندلعت قتل وجرح العشرات من المرتزقة.
وفي 5 أيار تم تدمير سيارتين وقتل مرتزق في 

قرية بير كنو، كما قتل 6 مرتزقة في قرية جلبة
وهاجمت داعش في 7 أيار قرية بير تمح الكردية 
جنوب غربي مدينة تل أبيض 15 كم، باألسلحة 
الثقيلة وبواسطة 40 سيارة تقل أكثر من 300 
مرتزق، وهجّرت سكانها البالغ عددهم 318 فردًا 
ثم اختطفت 8 منهم. وقد تصدت وحدات الحماية 
مرتزق  لمقتل  أدى  ما  داعش،  مرتزقة  لهجوم 

وتدمير عربة لهم.
بريف  األقل  على  مرتزقة   7 قتل  أيار  وفي 10 
مدينة تل أبيض وجرح عدد آخر وتم تدمير عربة 
عسكرية واالستيالء على أسلحة ثقيلة وخفيفة. 
كما حدثت اشتباكات بين وحدات الحماية ومرتزقة 
داعش في قرى »جامس، ملوح القمر، بير كنو 
وحررت  المرتزقة.  من  عدد  فيها  قتل  وسوسك« 
 50( المحمودية  قرية  الشعب  حماية  وحدات 
المرتزقة  المجموعات  من  كوباني(  شرقي  كم 
نفذتها.  نوعية  بعملية  وذلك  لداعش،  التابعة 
من  والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  وفّرت 
تل  ريف  في  القرى  من  عددا  وخسرت  مواقعها 
أبيض بعد أن تلقت ضربات موجعة من وحدات 
الحر, حيث سيطر لواء  الشعب والجيش  حماية 
قرى  كـ«  القرى  من  عدد  على  الرقة  ثوار  أحرار 
وخربة  الجنوبية  والعريضة  الحويس  وأم  »زنوبة 
البقر والصوان وصوامع الخفية وكج العبيد وزنار 

بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام«داعش«.

وفي 13 أيار عاودت داعش هجومها على القرى 
التي فرت منها وسيطرت على منها كانت تسيطر 

عليها لواء أحرار ثوار الرقة.
هجومًا  الحماية  وحدات  صدت  أيار   20 وفي 
لداعش على قرية قزعلي 50 كم شرقي كوباني.

المحور الغربي:
لهجوم  الحماية  وحدات  تصدت  نيسان   30 في 

المرتزقة على قرية ُكنعفتار .
لهجوم  الحماية  وحدات  تصدت  أيار   10 وفي 

المرتزقة على قرية تعلك .
وفي 23 ايار داعش تقوم بذبح الشاب الكوردي 
محمد محمد لدفاعه عن امرأة كانت برفقتهم أثناء 
ذهابهم إلى مدينة جرابلس غربي مدينة كوباني, 
من  محمد  الشهيد  جثمان  بتمثيل  داعش  وقام 
طالق  خالل جره خلف سيارة بعد نحره بالسيف واإ
الرصاص عليه, وسط ادنات واسعة من قبل كافة 
أيار  وفي 25  المدينة.  في  واألحزاب  المنظمات 
خرج اآلالف في  كوباني بمظاهرة حاشدة, نددت 
كوباني  الكورد,  بحق  المستمرة  داعش  بجرائم 
وال  ماء  ال  أشهر,  ستة  منذ  محاصرة  وريفها, 
كهرباء تصلها, فضال عن اعتقال حوالي 400 
مدني كوردي على الهوية وأغلبهم  معتقلون في 

منبج  والرقة.
المحور الجنوبي:

هاجمت  داعش في 1 أيار كل من تل الشهيد 
خابور »تل سيفي« وقرية آشمة جنوبي المقاطعة 
وتصدت لهم وحدات الحماية وقتل على إثرها 24 
مرتزق من بينهم أمير تونسي الجنسية. وفي 2 
أيار تصدت وحدات الحماية لهجوم المرتزقة على 
الُمقاطعة  جنوبي  ماسيرو«  حجي  »الشهيد  تل 

مما أدى إلى مقتل وجرحى عدد من المرتزقة.
مرتزقة  هاجمت  أيار   5  –  4  –  3 أيام  وخالل 
الشهيد  تل  والدبابات  الثقيلة  وباألسلحة  داعش 
خابور جنوبي المقاطعة مما أدى الى فقدان 11 
مقاتل ومقاتلة، نفذت على إثرها وحدات الحماية 
»حملة وفاء وانتقام لشهداء تل الشهيد خابور« 
 36 مقتل  إلى  أدى  مما  المقاطعة  جنوبي  في 
مرتزق واعتقال مرتزق واالستيالء على كمية من 

األسلحة بينها سالحا شيلكا ودوشكا.
أيار   24-  23 يومي  خالل  داعش  جلبت  وقد 
تعزيزات له من الرقة والطبقة وتمركزت في قرية 
كم   40 كوباني  وجنوبي  غربي  العربية  الجعدة 
وبالمقابل  كوباني.  ريف  على  للهجوم  تمهيدا 
وحدات حماية الشعب من جانبها حشدت قواتها 
الكوردية غربي جنوبي كوباني  القرى  في محيط 

تحسبا ألي هجوم يقوم به تنظيم داعش.

قوات محاية الشعب)YPG( تصد هجمات داعش يف كافة جبهات القتال يف 
مقاطعة كوباني وحترر قرية احملمودية يف احملور الشرقي

خالل شهر أيار المنصرم تصاعدت الوضع العسكري 
عن  أسفرت  اشتباكات  وحدثت  الحسكة  مدينة  في 

تحرير عدة مراكز على يد وحدات حماية الشعب.
سير األحداث في مدينة الحسكة:

بين  اشتباك مسلح  2014  حدث   - 4 في30 - 
في  السوري  األمن  وعناصر  الشعب  حماية  وحدات 
األمن  من  عنصرين  مقتل  إلى  أدى  الحسكة  مدينة 
واحتجاز  عنصرين  وجرح  األقل،  على  السوري 
احتجاز  تم  وكذلك  السوري,  النظام  من  عناصر   6
سيارة سياحية كيا ريو وخزان ماء متنقل وسيارتين 
عسكريتين ناقل الجيش من نوع )زيل( روسية الصنع 

وشاحنتين كبيرتين من قبل آسايش الحسكة.
وبحسب بعض المراقبين فإن سبب هذا االشتباك الذي 
النظام  إن  إلى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  في  بدأ 
دوار  على  له  حاجز  إقامة  إلى  يهدف  كان  السوري 
سينالكو وهذا الدوار يمثل مفرق حي الناصرة ومركز 
إبعاد  إلى  يهدف  كان  كما  قامشلو.  وطريق  المدينة 
العمران  مؤسسة  من  الشعب  حماية  وحدات  سيطرة 
الناصر،  حي  في  تقعان  واللتين  السماد  ومؤسسة 
ولوحدات حماية الشعب حاجز بالقرب من المؤسستين 
وحدات  لقوات  استراتيجي  موقع  يمثل  الموقع  وهذا 
حماية الشعب في الحسكة ويمثل الحد الفاصل بين 

سيطرته وسيطرة النظام السوري في الحسكة.
ونتج عن االشتباك تقدم حواجز النظام السوري إلى 
أصبح  والذي  حجر  تل  حي  في  الحسكة  كراج  دوار 
عائقًا أمام المواطنين حيث يتناوب أتباع النظام من 
المسلحين المقنعين وقوات الدفاع الوطني في تفتيش 

المارين والسيارات ومن ثم ابتزازهم.
وفي 11 أيار شهدت مدينة الحسكة نصب عناصر 
مركز  في  وخاصة  إضافية  حواجز  السوري  النظام 
المقنعين،  المسلحين  من  أدواته  باستخدام  المدينة، 
حماية  ووحدات  الوطني  الدفاع  جيش  وكذلك 
المنشآت، حيث نصبوا حواجز على مفارق الشوارع 
السيارات،  ركاب  من  المواطنين  لتفتيش  الرئيسية 
وابتزاز أصحاب السيارات ماليًا، وذلك بطلب إشعارات 
الكهرباء  أن  علمًا  والماء،  الكهرباء  رسوم  تسديد 
فأغلب  مقطوعة،  تكون  تكاد  الحسكة  في  والماء 
وكذلك  الكهرباء  مولدات  على  يعتمدون  المواطنين 

على مياه اآلبار التي حفروها أمام منازلهم.
التابع  الوطني  الدفاع  قوات  أيار وضعت   وفي 19 
شكل  مما  العزيزية،  مدخل  على  لها  حاجزًا  للنظام  
استفزازًا لقوات آسايش الحسكة، وكذلك قامت بقطع 
الطرق الفرعية على الشارع الرئيسي الذي يدور حول 
مؤسسة مياه الحسكة، كما وضعوا حاجزًا على نهاية 

حي العزيزية.
لالنتخابات  مراكز  لتجهيز  استعدادًا  ذلك  وجاء 
رفضت  حيث  العزيزية،  حي  في  السورية  الرئاسية 
في  االنتخابات  إجراء   YPG الشعب  حماية  وحدات 
األحياء الكردية من حي المفتي والصالحية وتل حجر 
والناصرة والذي يشكل ما يقارب نصف مساحة مدينة 

الحسكة.
حيث  والكورد  العرب  يسكنه  العزيزية  حي  أن  يذكر 
كانت وحدات حماية الشعب مسيطرة عليه ولكن قامت 
فبقي  العربية,  العشائر  العتراض  منه،  باالنسحاب 
بناء  باستثناء  الشعب  حماية  وحدات  سيطرة  خارج 

مدرسة الوحدة العربية.
وعلى أثر الموقف الكوردي الرافض إلجراء االنتخابات 
هاجمت عناصر مسلحة من  الكوردية   األحياء  في 
المقنعين المحسوبين على النظام حاجزًا تابع لقوات 
اآلسايش في حي المفتي بالمدينة مما دفع بوحدات 
المقنعين  بالرد على  الشعب وقوات اآلسايش  حماية 
التابعين للنظام السوري واندالع اشتباكات بالقرب من  
دوار الطير في حي المفتي, و أدى إلى سيطرة وحدات 
حماية الشعب على مؤسسة مياه الحسكة وتحريرها 
بعد مقتل أكثر من ستة عناصر قوات الدفاع الوطني 
التابع للنظام السوري المعروفة بالمقنعين وانسحابهم 

من المؤسسة, وقد أدت العملية إلى استشهاد ثالثة 
من مقاتلي وحدات حماية الشعب.

كما حررت وحدات حماية الشعب مركز إطفاء مدينة 
الوطني  الدفاع  جيش  قوات  فهاجمت  الحسكة, 
اإلطفائية  مركز  البعثي  للنظام  التابعين  »المقنعين« 
قوات  وتجبر  الشعب  حماية  وحدات  لهم  لتتصدى 

النظام على التراجع.
واستهدفت وحدات حماية الشعب قناصي قوات النظام 
الوطني »المقنعين« وكتائب  الدفاع  البعثي، عناصر 
مساكن  حي  في  األسطح  على  المتمركزين  البعث 
وحدات  ومقاتلي  المارين  استهداف  بهدف  المحطة 

حماية الشعب.
مركز  الشعب  حماية  وحدات  حررت  أيار   20 وفي 
الكراج، وطردت قوات النظام من دوار اإلطفاء وطريق 
الصناعة. ووصل أعداد قتلى النظام إلى 20 عنصرًا 
في حين وصل أعداد شهداء وحدات حماية الشعب 

إلى خمسة.
واعتقلت قوات النظام البعثي 5 مدنيين كرد في سوق 
مدينة الحسكة ، كما هاجمت المحال التجارية العائدة 

لمواطنين كرد في السوق.
وفي 23 تم االتفاق على هدنة بين وحدات حماية 
الشعب وقوات النظام برعاية وجهاء وأعيان المدينة.

استشهاد مخسة مقاتلني ومقتل 20 من عناصر النظام يف اشتباكات احلسكة
وحدات محاية الشعب حترر مراكز املياه و اإلطفائية و الكراج وطريق الصناعة

2ثورة روج آفا - الوضع العسكري
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الجزيرة   لمقاطعة  المؤقت  التشريعي  المجلس  صادق 
على  الجاري  أيار   10 بتاريخ  عقد   جلسة  في 
التنفيذي  المجلس  قبل  من  المقدم  االنتخابات  قانون 
المقاطعة.  في  لالنتخابات  المستقلة  العليا  والمفوضية 
ثالث  إلى  الجزيرة  مقاطعة  الجديد  القانون  وزع  وقد 
 43 قامشلو   – مقعدًا   20 ديريك   ( انتخابية  دوائر 
مقعدًا - سري كانيه  و الحسكة 38 مقعدًا من أصل 
101 مقعد(. وقد اعتمد القانون على نظام االنتخاب 
الفردية )المستقلون ونسبتهم 20%  في كل  بالقائمة 
والمنظمات  )األحزاب  المغلقة  والقائمة  انتخابية(  دائرة 
 40 تمثيل  نسبة  مراعاة  مع  المدنية(  والمؤسسات 
للجنسين في القوائم المغلقة. كما اعتمد نظام الهوندات 
في حساب األصوات. وجاء  القانون الجديد بعد قرار 
وافق عليه أغلبية أعضاء المجلس ينص على تأجيل 
شهدت  وقد  أشهر.  أربعة  لمدة  االنتخابات   موعد 
االنتخابات  تأجيل  مدة  حول  جدااًل  المجلس  جلسة 
مفتوحة  )مدة  خيارات   ثالث  على  التصويت  ليتم   ,
على  األخيرة  المدة  لتحصل  أشهر(   4 أشهر-   6  -
أصوات األغلبية  )31 صوتًا من أصل 55 من أعضاء 
التشريعي  المجلس  صادق  الحاضرين(.كما  المجلس 
بتاريخ  المنعقد  جلسته  في  الجزيرة  لمقاطعة  المؤقت 
الجمعيات  قانون  على  الجاري  أيار  من  التاسع عشر 
ومنظمات المجتمع المدني المقترح من قبل هيئة العمل 
والشؤون االجتماعية. ويعطي هذا القانون الحق لكافة 
بحرية  المدني  النشاط  ممارسة  في  المقاطعة  مواطني 
مدنية  ومنظمات  الجمعيات  وتسيير  تأسيس  فيها  بما 
الجديد.  القانون  قبل  هيكلية عامة من  ضمن ضوابط 
وبحسب هذا القانون فأن ترخيص الجمعيات ومنظمات 
بذلك  خاصة  دائرة  خالل  من  سيتم  المدني  المجتمع 

ستنشئها هيئة العمل والشؤون االجتماعية.

 للشهداء واملقاومة 
ً
       اعتبار 18 أيار عيدا

... وتغيري اسم هيئة ’’الرتبية والتعليم’’ 
إىل ’’املعارف’’

كما وافق المجلس التشريعي المؤقت لمقاطعة الجزيرة 
أيار  من  عشر  السابع  بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في 
سنة  كل  من  الثامن عشر  يوم  اعتبار  على  الجاري  

عيدًا للشهداء والمقاومة في مقاطعة الجزيرة.
الشهداء  عوائل  هيئة  رئيس  كلو  ريزان  حضر  وقد 
أسباب  لتوضيح  المجلس  أعضاء  من  بطلب  الجلسة 

اختيار التاريخ المذكور.
وذكر كلو بأن السبب يعود إلى أن عوائل شهداء حركة 

التحرر الكردستانية في مناطق روج آفا كانوا يزورون 
وأن  عام,  كل  من  اليوم  هذا  مثل  في  الشهداء  مقابر 
هذا التاريخ يصادف ذكرى استشهاد األممي حقي قرار 
الكردستانية  التحرر  لحركة  األول  الشهيد  يعتبر  الذي 

وأحد مؤسسيها.
وأوضح كلو بأن هذا المقترح تم رفعه إلى الهيئة من 
قبل جميع فروع مؤسسة عوائل الشهداء في مقاطعة 

الجزيرة.
كما صادق المجلس التشريعي للمقاطعة  في الجلسة 
ذاتها على تغيير اسم هيئة التربية والتعليم إلى هيئة 
المعارف بأغلبية 22 صوتًا من أصل 41 ممن حضروا 
الجلسة. مع العلم أن  اقتراح الهيئة كانت بتغيير اسمها 

إلى هيئة التنشئة والتعليم.

اجمللس التشريعي ملقاطعة اجلزيرة يؤجل االنتخابات ملدة أربعة أشهر 
و يصادق على قانوني االنتخابات و اجلمعيات 

آزادي - الحرية
في  السياسية  األحزاب  شؤون  لجنة  رخصت 
مقاطعة الجزيرة خمسة أحزاب سياسية بعد دراسة 
الطلبات التي قدمتها األحزاب وفق قانون األحزاب 
في المقاطعة. وتضم لجنة شؤون األحزاب كل من 
المشتركان  الرئيسان  كورية  ونظيرة  خلو  »حكم 
للمجلس التشريعي، روفند خلف الناطقة الرسمية 
باسم ديوان العدالة لروج آفا، دجوار أحمد رئيس 
هيئة  رئيس  بركات  كنعان  العمل،  شؤون  هيئة 

الداخلية، عبد الحميد بكر رئيس هيئة العدالة«.
واألحزاب المرخصة هي 

ورئيساه   )PYD( الديمقراطي  االتحاد  1-حزب 
المشتركان آسيا عبداهلل وصالح مسلم

سوريا  في  الكوردي  الديمقراطي  السالم  2-حزب 
رئيسه طالل محمد 

3-االتحاد الليبرالي الكوردستاني أمينه العام فرهاد 
تيلو

سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  4-البارتي 
سكرتيره العام د. عبد الكريم سكو

نجم  سكرتيره  الكوردستاني  الشيوعي  الحزب   -5
الديم مال عمر

من  كل  طلبات  دراسة  استكمال  المقرر  ومن 
حزب االتحاد السرياني، حزب اليسار الديمقراطي 
الديمقراطي الكوردي  الكوردي في سوريا، الحزب 
 – الكوردستاني  الديمقراطي  والحزب  السوري 

سوريا.

الديمقراطي  الحزب  نفى  آخر  جانب  من 
الكوردستاني- سوريا جناح / سعود المال التقدم 
لمقاطعة  األحزاب  شؤون  للجنة  الترخيص  بطلب 
له نشر في 23 حزيران  بيان  الجزيرة مؤكدًا في 
الجاري أنه ليس هناك أي حاجة لترخيص نفسه.

يذكر أن المواقع االلكترونية لم تأتي إطالقًا بذكر 
سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  اسم 
جناح / سعود المال في سياق تقديم بعض األحزاب 
ترخيص  شؤون  لجنة  إلى  الترخيص  لطلبات 
الديمقراطي  الحزب  اسم  ذكر  تم  نما  واإ األحزاب  
سليمان  يترأسه  الذي  سوريا  الكوردستاني- 
لمقاطعة  التشريعي  المجلس  في  العضو  سليمان 

الجزيرة.

احلزب الدميقراطي الكوردستاني- سوريا جناح / سعود املال يف حتد واضح: ليس هناك أي حاجة لرتخيص احلزب

مخسة أحزاب  سياسية يف روج آفا أصبحت يف خانة األحزاب املرخصة
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القانون االنتخابي للمجلس التشريعي يف مقاطعة اجلزيرة
الذاتية  لإلدارة  التشريعي  المجلس  أصدر 
الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة المرسوم رقم 
االنتخابات  قانون  بموجبه  صدر  والذي   )6(
المجلس  عليه  صادق  الذي  للمقاطعة 
عقد  الذي  المجلس  اجتماع  خالل  التشريعي 

بتاريخ 10 أيار الجاري في مدينة عامودا.
وفيما يلي نص القانون:

مرسوم رقم /6/
اإلدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة 

المجلس التشريعي في المقاطعة
حاكم المقاطعة

على  وبناء  االجتماعي  العقد  ألحكام  استنادًا 
في  التنفيذي  المجلس  من  المقدم  المقترح 
العليا  والمفوضية  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
الجزيرة  مقاطعة   - لالنتخابات  المستقلة 
ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /9/ 
اصدار  تم   2014/5/10 بتاريخ  المنعقدة  
هذا القانون ليصار وفقها العملية االنتخابية.

الفصل االول
التعاريف واألهداف والَسريان.

المادة/ 1/
القانون  التالية ألغراض هذا  بالعبارات  يقصد 

المعاني المبينة إزائها.
المجلس: المجلس التشريعي مقاطعة الجزيرة.

المستقلة  العليا  المفوضية  المفوضية: 
لالنتخابات.

مقاطعة  مواطني  من  مواطن  كل  الناخب: 
من  حكمهم  في  ومن  األصليين،  الجزيرة 
مكتومي القيد والمجردين من الجنسية بموجب 
إحصاء 1962،  وله سجل قيد في المقاطعة 
والذي تتوفر فيه الشروط القانونية و األهلية 

للتصويت في االنتخابات.
سجل الناخبين االبتدائي: السجل الذي يحوي 
إعداده  يتم  والذي  الناخبين  وبيانات  أسماء 
ونشره من قبل المفوضية العليا لالطالع عليه 

وتقديم الطعون بشأنه.
سجل الناخبين النهائي: سجل ألسماء وبيانات 
يتم  والذي  فيه  للطعن  القابل  غير  الناخبين 

نشره بعد انتهاء فترة االعتراض.
البطاقة االنتخابية : هي البطاقة التي تحوي 
صوته  ويدلي   ، للناخب  الشخصية  البيانات 

بموجبها.
المرشح: هو كل مواطن  ومن في حكمه يتبع 
قيد نفوسه إلى إحدى مناطق مقاطعة الجزيرة 
وتم قبول ترشيحه رسميا من قبل المفوضية 

لعضوية المجلس التشريعي.
القائمة الفردية : وهي القائمة التي يحق لفرد 

واحد أن يرشح بها لالنتخابات.
منظمة   او  لحزب  يحق  المغلقة:  القائمة 
لالنتخابات  التقدم  مدني   مجتمع  ومؤسسة  
ضمن قائمة واحدة ويتم التصويت للقائمة كما 

هي.
الدائرة االنتخابية: كل منطقة محددة خصص 
لها عدد من المقاعد وفقا ألحكام هذا القانون.

مركز االنتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية 
ضمن الدائرة االنتخابية إلجراء عملية االقتراع 

السري المباشر فيه.
المادة / 2/

يهدف هذا القانون الى ما يلي:
1- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في 
المجلس التشريعي باالقتراع السري المباشر.

2 – المساواة في المشاركة االنتخابية لكافة 
شرائح المجتمع، ومكوناته.

في  والمرشح  الناخب  حقوق  ضمان   –  3
المشاركة االنتخابية.

وحريتها  االنتخابات  عدالة  ضمان   –  4
ونزاهتها.

جراءات  5 – توفير الحماية القانونية لمراحل واإ
العملية االنتخابية.

الفصل الثاني
حق االنتخاب
المادة/ 3 / 

أواًل: االنتخاب حق لكل مواطن ومن في حكمه 
في مقاطعة الجزيرة ممن توافرت فيه الشروط 
لممارسة  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص 
هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس او العرق 
او القومية أو األصل  أو الدين أو المعتقد أو 

الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.
التصويت  في  حقه  ناخب  كل  يمارس  ثانيا: 
لالنتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية 

وال يجوز التصويت بالوكالة.
المادة / 4/ 

يشترط في الناخب:
1- سوري ومن مواطني مقاطعة الجزيرة ومن 

في حكمهم .
2 – كامل األهلية القانونية.

3 – أتم الثامنة عشره من عمره .
4 – مسجال في سجل الناخبين وفقا ألحكام 
هذا القانون واألنظمة واإلجراءات التي تصدرها 

المفوضية .
المادة  /5/

يحدد موعد االنتخابات عن طريق المفوضية 
العليا بعد أن يصادق عليه المجلس التشريعي 
الموعد  قبل  األعالم  وسائل  في  عنه  ويعلن 

المحدد إلجرائها بمدة ال تقل عن شهر.
المادة /6/

تجرى االنتخابات في يوم واحد, يبدأ االنتخاب 
الساعة  حتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  في 
الثامنة مساًء حيث يغلق باب التصويت ويتم 
عد وفرز األصوات  من قبل رئيس وأعضاء 
اللجنة في المركز االنتخابي بحضور من شاء 

من المرشحين أو ممثليهم
الفصل الثالث.

شروط واجراءات الترشيح 
المادة/ 7 /

المجلس  لعضوية  المرشح  في  يشترط 
الواجب توفرها في  التشريعي إضافة للشروط 

الناخب ما يلي:
اثنان   /22/ عن  عمره  يقل  ال  أن   –  1

وعشرون عام عند الترشح.
محكوم  وغير  السيرة  حسن  يكون  أن   –  2

بجرم شائن.

3 – أن يجيد القراءة والكتابة.
4 – أن ال يكون من إفراد القوات المسلحة أو 

المؤسسات األمنية عند ترشحه.
المادة/ 8/

نفسه  ترشيح  في  يرغب  من  على   : أواًل   
بنفسه  يقدم  أن  التشريعي  المجلس  لعضوية 
طلبًا خطيًا إلى المفوضية في دائرته االنتخابية 
تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  أيام  عشرة  خالل 
ذلك  و  االنتخاب,  موعد  تحديد  مرسوم  نشر 

لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.
المرشحين  طلبات  المفوضية  تدرس   : ثانيًا 
وتبت في قبولها خالل خمسة أيام من تاريخ 

استالمها.
لمصادقة  الترشيح   طلبات  تخضع   : ثالثًا 
المفوضية ويعطى المرشح وصاًل نهائيًا بقبول 

ترشحه .
المادة/9/

قرار  على  االعتراض  الترشيح  لطالب   
المفوضية أمام محكمة االستئناف في المدينة 
خالل ثالثة أيام من  تاريخ إبالغه قرار رفض 
المدة  انتهاء  تاريخ  من  أو  بالترشح,  طلبه 
على  و  الترشيح,  طلبات  في  للبت  المحددة 
المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة 
بقرار  االعتراض  تقديم  من  أيام  ثالثة  خالل 

مبرم.
المادة/ 10 /

يتضمن  محضرا  االنتخابات  مفوضية  تنظم 
أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم , و يعلن 
جدوال بأسمائهم مرتبا حسب الحروف األبجدية 

.المادة/ 11/.
الغير  لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح 
, خالل ثالثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ 
إعالن  أسماء المرشحين , و ذلك أمام الجهة 
 )9( المادة  في  عليها  المنصوص  القضائية 
من هذا القانون, و على هذه الجهة أن تبت 

في الطعن خالل ثالثة أيام بقرار مبرم
الفصل الرابع

مهام المفوضية 
المادة /12/

لالنتخابات  العليا  المفوضية  من  بقرار  تؤلف 
انتخابية  دائرة  كل  في  انتخابية  مفوضية 

مهمتها.
والحدود  االنتخاب  مراكز  تحديد   -1

االدارية للدوائر االنتخابية.
تعيين لجان االنتخاب.  -2

و  االعتراضات  و  الشكاوى  في  النظر   -3
الطعون في قرارات لجان االنتخاب التي تقدم 
إليها خالل العمليات االنتخابية , والنظر في 
االعتراض على السجل االبتدائي و البت فيها 

بصورة مبرمة ،
4- إحصاء نتائج االنتخاب الواردة من مراكز 

االنتخاب في الدائرة االنتخابية.
5- القيام بالمهام األخرى المنصوص عليها 

في هذا القانون.
موعد  المفوضية  تحدد   -6

االنتخابات.

تقوم مفوضية  كل دائرة انتخابية   -7
الشروط  فيهم  تتوفر  ممن  الناخبين  بتسجيل 

المنصوصة عليها في هذا القانون.
وتحديث  اعداد  المفوضية  تتولى   -8
والتنسيق  بالتعاون  االبتدائي  الناخبين  سجل 
االنتخابية  الدوائر  في  المفوضية  مكاتب  مع 

األخرى.
االنتخابية  البطاقات  اعداد   -9

للناخبين وفق السجالت.
البت في طلبات المرشحين.  -10

بتعيين  المتعلقة  الوثائق  منح   -11
وكالء المرشحين

نمط  على  االقتراع  مغلفات  تهيأ   -12
تكون مصنوعة من  , و  بلون واحد  واحد و 

ورق ال تظهر من خالله ورقة االقتراع.
الفصل الخامس 

الدعاية االنتخابية 
المادة/ 13/

الوصل  استالم  بعد  للمرشح   -1
و  ترشيحه  بإعالن  نشرات  يذيع  أن  النهائي 
بيان خطته و أهدافه و كل ما يتعلق ببرنامج 
أعماله , على أن يكون موقعا من قبله, و أن 
يقدم نسخة من هذه النشرات و البيانات الى 

مفوضية االنتخابات في دائرته .
قبل  االنتخابية  الدعاية  توقف   -2
المحدد  التاريخ  من  ساعة  وعشرين  أربع 

لالنتخاب.
تحدد المفوضية  في المدينة  مع   -3
البلدية أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات 
على  لصقها  يمنع  و  االنتخابية  النشرات  و 
كما   , لها  الخاصة  و  العامة  االبنية  جدران 
دعاية  أية  أو  المرشحين  أسماء  كتابة  تمنع 
العقوبات  طائلة  تحت  الجدران  على  انتخابية 

المنصوص عليها في هذا القانون.
في  المشاركة  القوائم  تحصل   -4
االنتخابات على دعم مادي من ميزانية االدارة 

الذاتية الديمقراطية ويحدد ذلك بمرسوم
5-تعفى الدعاية االنتخابية من الرسوم.

المادة/ 14/
الرسمية والسلطات  الدوائر  ال يجوز لموظفي 
موارد  أو  الوظيفي  نفوذهم  استعمال  المحلية 
لصالح  أجهزتها  أو  وسائلها  أو  المقاطعة 
أجهزتها  ذلك  في  بما  مرشح  أي  أو  أنفسهم 
أو  االنتخابية  بالدعاية  والعسكرية  األمنية 

التأثير على الناخبين.
المادة/ 15/

الضغط  أشكال  من  شكل  أي  ممارسة  يحظر 
أو معنوية   مادية  أو منح مكاسب  اإلكراه  أو 

بقصد التأثير على الناخب.
الفصل السادس

عمليات االنتخاب
المادة /16/

يتم تحديد مراكز االنتخابات, و تعيين رؤساء 
وأعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم 

االنتخابات بثالثة أيام على األقل.
المادة/ 17/
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مركز  كل  على  اإلشراف  تتولى   -1
عضوين  و  رئيس  من  مؤلفة  لجنة  انتخابي 

تختارهم المفوضية من موظفي اإلدارة.
لجان  أعضاء  و  رؤساء  يؤدي   -2
االنتخاب قبل مباشرتهم العمل , اليمين أمام 
يقوموا  بأن  االستئناف  محكمة  من  مستشار 

بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق.
اللجنة  عضوي  احد  غاب  إذا   -3
 , االحتياطيين  األعضاء  من  الرئيس  أكملها 
فان لم يوجد من أحد الناخبين الحاضرين بعد 
أو  رئيسها  غاب  إذا  و   . اليمين  يحلفه  أن 
المفوضية   رئيس  يعين  بكاملها  اللجنة  غابت 
اليمين  أعضاؤها  يؤدي  جديدة  لجنة  فورا 

المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ال يجوز أن يكون في عداد اللجنة   -4
أحد من ممثلي المرشحين, أو أن يكون بين 
رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي 

الدائرة قرابة  دون الدرجة الرابعة.
المادة/ 18/

النظام في  يتولى رئيس لجنة االنتخاب حفظ 
لضمان  التدابير  جميع  اتخاذ  له  و  المركز, 
الناخبين, و يتمتع ضمن مركزه بصفة  حرية 
أن يستعين  له  أن  , كما  القضائية  الضابطة 

بقوى األسايش عند الضرورة.
المادة/ 19/

لكل مرشح , أو من يمثله بكتاب خطي مصدق 
من رئيس المفوضية في الدائرة االنتخابية  أن 
فرز  و  االنتخاب  عمليات  يراقب  و  يحضر 
, و ال يحق ألحد غيرهما ممارسة  األصوات 

هذا الحق.
المادة/ 20/

1- يمارس الناخب حقه في االنتخاب بموجب 
بطاقته االنتخابية و في أي مركز انتخابي في 

دائرته االنتخابية.
الناخب مغلفا موقعا  اللجنة  2- يسلم رئيس 
عليه من قبله و مختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل 

إلى الغرفة السرية لممارسة حق االنتخاب.
المغلف  في  االقتراع  ورقة  الناخب  يضع   -3

المختوم بعد دخوله الغرفة السرية .
انتخاب  جدول  في  المقترع  اسم  يدون   -4
المركز بعد وضعه مغلف االقتراع في صندوق 

االنتخاب
الفصل السابع

 طريقة االنتخاب والدوائر االنتخابية وحساب 
األصوات .

المادة/ 21/
بالقائمة  االنتخاب  نظام  اعتماد  يتم   -1

الفردية والقائمة المغلقة .
2- مراعاة تمثيل نسبة 40% لكال الجنسين 

في كل قائمة مغلقة.
المادة /22/

التشريعي  المجلس  أعضاء  انتخاب  يجري   
الدائرة االنتخابية, و تنتخب كل  على أساس 
دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد 

المخصص لها .
المادة /23/

لكانتون  التشريعي  المجلس  مقاعد  عدد   
بين  المتوزعة  المقاعد  من   /101/ الجزيرة 

ثالث دوائر انتخابية  كما يلي:
ويخصص  ديريك   : األولى  االنتخابية  الدائرة 

لها /20/ مقعد.
الدائرة االنتخابية الثانية : قامشلو ، ويخصص 

لها /43/ مقعد.
الدائرة االنتخابية الثالثة : سري كانيه  )رأس 
العين(– الحسكة ، ويخصص لها /38/ مقعد.

المادة /24/
يضمن هذا القانون نسبة  تمثيل كل مكونات 
كانتون الجزيرة في المجلس التشريعي  ويتخذ 

الحد األدنى لكل مكون على الشكل التالي:
األشوريين,  السرياني)  للمكون   %10

الكلدانيين, اآلراميين(.
10% للمكون العربي .
10% للمكون الكردي .

5%  للمكونات األخرى والتكنوقراط.
المادة /25/

على  المخصصة  المقاعد  توزيع  يتم   -1
القوائم المتنافسة بعد حيازتها على نسبة %2 
أو أكثر من األصوات الصحيحة للمنتخبين في 
المغلقة  القوائم  نظام  أساس  االنتخابات على 

وعلى مستوى المقاطعة .
دائرة  كل  في  المستقلين  مقاعد  يحدد   -2
 5 نسبة   متضمنة   %20 بنسبة  انتخابية 
االيجابي  والتمايز  التكنوقراط   حصة    %
العقد  المادة 47 من  السرياني وفق  للمكون 

االجتماعي.
المادة /26/          

يعتمد هذا القانون نظام الهوندات في حساب 
األصوات وتوزيع المقاعد كما يلي :

المتنافسة  للقوائم  الصحيحة  األصوات  تقسم 
-4-3-2-1( التسلسلية  األعداد  على 

5........ ع  ( و /ع/  يمثل عدد المقاعد 
نصنف  ثم  االنتخابية  للدائرة  المخصصة 
المعدالت الوسطية بترتيب تنازلي حتى نصل 
المقاعد  عدد  يمثل  الذي   ) )ع  العدد  إلى 
)والرقم الحاصل نسميه بالمؤشر المشترك (.

المادة /27/
لنيل  المرشحين  أصوات  تساوي  حال  في 
المقعد األخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور 

المرشحين أو ممثلي القوائم المعنية .
المادة /28/

بعد تحديد أسماء أعضاء المجلس التشريعي 
وبالئحة  القوائم  كافة  بين  من  الفائزين 
عدم  حال  وفي  عضوا،   /101/ متضمنة 
المحددة  النسبة  على  المكونات  أحد  حصول 
من  ذلك  يستكمل  ؛  أعاله  المذكورة  بالكوتا 
ذاته  المكون  من  األصوات  على  الحاصلين 
األخرى  المكونات  حساب  ومن  الفائز  غير 
اإلخالل  عدم  مع  الالئحة  أسفل  من  الفائزة 
بالتمثيل النسبي للجنسين ولكافة المكونات .

الفصل الثامن
فرز األصوات و إعالن النتائج

المادة/29/
عملية  انتهاء  بمجرد  االنتخاب  لجنة  تشرع 
االقتراع بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات 
أو  يزيد  عددها  أن  تبين  فإذا  يحتويها,  التي 
ينقص عن الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد 

االنتخاب الغيًا و يعاد في اليوم التالي.
أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من 
دون  الزيادة  هذه  بنسبة  االنتخاب  مغلفات 
االطالع على مضمونها , و إذا كان النقص 

أقل من 5% من مجموع المقترعين فال يؤخذ 
هذا النقص بعين االعتبار.

المادة/ 30/
 تفض المغلفات و تستخرج منها أوراق االقتراع 
من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها و من 

شاء من المرشحين أو ممثليهم.
المادة/ 31/ 

الحاالت  في  باطلة  االنتخاب  ورقة  تعتبر 
التالية:

1- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة 
االنتخاب.

2- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة 
ما لم تكن متماثلة.

 المادة/ 32 /
يجري فرز األصوات بصورة متواصلة في مركز 
االنتخاب و تعلن النتائج فيها علنا, ثم تنظم 
كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء 
المرشحين و ما ناله كل منهم من األصوات و 
ما اتخذته من القرارات و اإلجراءات أثناء سير 
فورًا  المحضر  هذا  ترفع  و  االنتخاب  عملية 
إلى مفوضية االنتخابات في الدائرة االنتخابية.

المادة/ 33/
الدائرة  في  االنتخابات  مفوضية  تتولى 
االنتخابية فور استالم محاضر اللجان إحصاء 
الدائرة  مراكز  جميع  في  االنتخابات  نتائج 
المرشحين  االنتخابية بحضور من يشاء من 
أو ممثليهم و تنظم محضرا إجماليا بها و ترفع 
صورة عن هذا المحضر إلى المفوضية العليا 
لالنتخابات بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين و 

األصوات التي نالها كل منهم.
المادة/ 34 /

جميع  في  االنتخابية  الدائرة  مفوضية  تبت 
االعتراضات المقدمة اليها حول سير عمليات 
هذا  في  قراراتها  تكون  و   , األصوات  فرز  و 
الشأن قابلة لالعتراض أمام المفوضية العليا 
لالنتخابات  خالل ثالثة ايام من  تاريخ اعالن 
النتائج  وتبت المفوضية العليا باالعتراض في 

مدة ال تتجاوز ثالثة ايام  وبصورة مبرمة.
المادة/ 35/

االنتخاب  العليا  بطالن  المفوضية  إذا قررت 
في أحد المراكز لمخالفته لألصول و القانون 
في  االنتخاب  يعاد   , األمن  لمقتضيات  أو 
اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر رئيس 
المفوضية تحديد موعد آخر, و يقتصر إعادة 
اقترعوا  أن  لهم  سبق  الذين  على  االنتخاب 
فيه و دونت أسماؤهم في جدوله و يوقف في 
هذه الحالة اعالن نتائج االنتخاب في الدائرة 
االنتخابية الى أن تتم عملية االنتخاب مجددا 

في ذلك المركز.
المادة/ 36/

يعلن رئيس المفوضية العليا نتيجة االنتخاب 
حاكم  يصدر  و  االنتخابية  الدوائر  جميع  في 
بعضوية  الفائزين  بتسمية  مرسوما  المقاطعة 
الجريدة  في  وينشر  التشريعي,  المجلس 

الرسمية.
الفصل التاسع

حاالت شغور العضوية
المادة/ 37/

في  شاغرا  المجلس  عضو  مقعد  يعتبر  أ- 
إحدى الحاالت التالية :

1- الوفاة من تاريخ وقوعها
2- االستقالة من تاريخ قبولها من المجلس.

تاريخ  الترشيح , من  3- فقدان أحد شروط 
صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية.

األخير  الفائز  يلي  الذي  العضو  يحل  ب- 
مكانه.

المادة/ 38 /
بعضوية  الفائزين  األعضاء  أحد  استنكف  إذا 
المجلس التشريعي عن أداء اليمين الدستورية 
أحد  عضوية  ابطال  المجلس  قرر  اذا  أو 
انتخابه,  صحة  في  الطعن  بسبب  األعضاء 
الفائز  يلي  الذي  المرشح  بمرسوم  يسمى 

األخير عضوا في المجلس.
الفصل العاشر

 العقوبات
المادة/ 39/

الف  قدرها خمسين  مالية  بغرامة  يعاقب   -1
ليرة سورية  كل من يلصق البيانات و الصور 
النشرات االنتخابية الخاصة خارج األماكن  و 
تم  اذا  العقوبة  لها . و تضاعف  المخصصة 
النصب  العامة و  االبنية  اللصق على جدران 
التذكارية و اآلثار و المقابر و األبنية المعدة 

للعبادة .
إذا  سورية  ليرة  الف  مائة  العقوبة  تكون  و 
كان االعالن عن طريق الكتابة على الجدران. 
2 - يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة الف ليرة 
سورية كل من يخالف احكام المادة /15/ من 

هذا القانون .
3 - يعاقب بغرامة مالية وقدرها خمسين الف 
ليرة سورية  كل من يخالف البند الثاني من 

المادة /13/ من القانون. 
الفصل الحادي عشر - أحكام عامة

المادة/ 40/
سجل  على  االعتراض  يتم   -
االنتخابات  مفوضية  امام  االبتدائي  الناخبين 
في مدة ثالثة ايام من تاريخ اعالن االسماء 

ويكون قرار المفوضية في هذا الشأن مبرمًا.
عضوية  بين  الجمع  يجوز  ال   -
المجلس التشريعي و منصب رئيس المجلس 
أو  محلي  مجلس  أي  عضوية  أو  التنفيذي  
أية وظيفة أو عمل في المجلس التنفيذي و 
مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و 
الجامعات و  في  التدريس  باستثناء  المشترك 
الباحثين في مراكز البحوث و عضوية المكاتب 

التنفيذية للمنظمات الشعبية.
والنظم  المراسيم  جميع  تلغى   -
االنتخابية السابقة على صدور هذا القانون. 
بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة   -
الناخب  ارادة  تمثيل  ولغرض  عالية  وبشفافية 
للمنافسة  المجال  وفسح  حقيقيا  تمثيال 
الخارجية  التأثيرات  عن  وبعيدا  المشروعة 
شرع  الديمقراطية  بالعملية  االرتقاء  ولغرض 

هذا  القانون.
-ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    2014/5/11
حاكم مقاطعة الجزيرة
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الكردية  األحزاب  ممثلو  أعلن 
المنضوية تحت سقف اإلدارة الذاتية 
المبادرة  مسودة  عن  الديمقراطية 
الكردية نحو التغير الديمقراطي على 
أساس الوحدة والتنوع خالل مؤتمر 
جالدت  أكاديمية  في  عقد  صحفي 
بدرخان للغة واألدب والتاريخ الكردي 
قامشلو  بمدينة  هليلية  حي  في 

بتاريخ 8 أيار الجاري.
وفيما يلي نص مسودة المبادرة:

عمقا وسط  تزداد  السورية  »األزمة 
تجاوز العنف األعمى كل حدود بشكل 
وسط  المجهول  نحو  البالد  يدفع 
موضوعية  جادة  حلول  أية  غياب 
وهي باألساس تتجاوز كونها مجرد 
سلطة،  أو  حكم  أو  نظام  أزمة 
شاملة  بنيوية  أزمة  كونها  نحو 
القوموي  النهج  حقيقة  من  تنبع 
األمةـ  مفهوم  إلى  المستند  األحادي 
الدولة الذي يحوي في داخله بذور 
الذي  والشوفينية،  والتسلط  اإلنكار 
تقريبًا  قرن  منذ نصف  حكم سوريا 
عصرنا  سمات  مع  يتناقض  بشكل 
الشعوب  بعصر  المعروفة  األساسية 

الديمقراطية.
المكونات  وتعدد  التنوع  رغم 
العرب،  من  األصيلة  المجتمعية 
الكرد، السريان وغيرهم وتعدد األديان 
والمذاهب واألديان واألطياف واللغات 
ومنذ  الحديثة  السورية  الدولة  فإن 
استقاللها حملت معها بذور التسلط 
كنتاج لتوجهاتها القوموية الشوفينية 
الديمقراطي  تحولها  منعت  التي 
الهويات واالنتماءات  فاختصرت كل 
وظهرت  حاكمة  متسلطة  هوية  في 
الحقيقة،  المواطنة  هوية  مشكلة 
من  ظالمية  فترات  أعقبتها  التي 
التنكر لآلخر تحت شعارات شوفينية 
إنكارية  تعصبية  قوموية  ويافطات 
الدافعة  القوى  في  شلاًل  أحدثت 
وخنقت  السوري  للمجتمع  المطورة 
خنق  تسلطًا  ذلك  فانعكس  تطورها، 
أمنية همشت  أتون دولة  البالد في 
تمثيل  حرية  منه  وانتزعت  المواطن 
مما  الحرة،  بإرادته  الحقيقية  هويته 
حول سوريا إلى سجن كبير لصهر 
انتباه  أي  ما  دون  قصرًا  المكونات 
التعددية  سوريا  لحقيقة  احترام  أو 

األصيلة.
الرهيب  الشكل  بهذا  الدولة  تحول 

البلد  مقدرات  لكل  النظام  واستخدام 
الفكر  وسيطرة  سلطاته،  لتطوير 
البعث  حزب  خالل  من  الشوفيني 
بداًل  التعريب  على  اإلصرار  وكذلك 
الثقافية  بالحقيقة  االعتراف  من 
والدينية   واإلثنية  واالجتماعية 
للمكونات المجتمعية السورية تشكل 
تفجرت  ما  كثيرًا  التي  األزمة  بذور 
وتمت السيطرة عليها بأدوات قمعية 
االنفجار  هذا  كان  حتى  هائلة، 
الذي  الشعبي  الحراك  في  األخير 
ثالث  منذ  أكثر  منذ  واستمر  تطور 

سنوات.
لم يعد هناك مجال للشك أن سوريا 
ديمقراطي  ثوري  تغيير  إلى  تحتاج 
أو  الحاكم  تغيير  مجرد  يتجاوز 
بآخر،  استبداله  مجرد  أو  السلطة 
من  يبدأ  شامل  كامل  تغيير  نحو 
الذهنية ويستمر ليشمل كل العناصر 
التي ساهمت في خلق األزمة عبر 
جديد  نظام  وخلق  إبداع  عملية 
مع  تتوافق  ومفاهيم  جديدة  بآليات 
وهذا  الديمقراطية،  الشعوب  عصر 
الشوفينية  من  التخلص  أواًل  يعني 
وسياسة اإلنكار واالعتراف بالتعددية 
لكل  اإليجابي  األصيل  والتنوع 
كاملة  حقوقها  وضمان  المكونات 
مؤسسات  عبر  دستورية  بضمانات 
وطنية حقيقة تحترم اختالفات أبناء 
في  جهودهم  لتوحد  الواحد  البلد 
إطار الوطن السوري بإرادتهم الحرة 

الواعية«.
البد من التأكيد على سورية القضية 
وسورية الحل، ومن هنا يمكننا أن 
نرى بكل وضوح، إذا أخذنا المعطيات 
الحل  أن  االعتبار،  بعين  المتوفرة 
لبناء  الديمقراطية  تجسيد  في  يكمن 
ينظم  مركزية،  ال  تعددية  سورية 
العالقة بين مكوناتها، دستور وطني 
الهوية  بين  يجمع  عليه،  متفق 
السورية الجامعة للكل دون إقصاء 
من  والمزيد  إنكار،  أو  تسلط  أو 
المجتمعية  المكونات  لكل  الحريات 
لتكون أكثر فعالية. في إطار الفهم 
عن  كليًا  مبتعدين  للبناء،  الصحيح 
سبيل  في  بالجزء  التضحية  منطق) 
الكل( الخطأ، ومعتمدين على العمل 
البد  وهنا  معًا.  والكل  الجزء  إلنقاذ 
من التأكيد على عالقة صحيحة بين 
الكل السوري والجزء الذي يمثله كل 

مكون، فالكل ال يمكن أن يكون حرًا 
مادام يمنع الحرية عن أجزائه.

الحل  لمشروع  األساسية  المبادئ 
الديمقراطي

ضخامة  رغم  السورية  القضية  حل 
التدخالت الخارجية وتعدد مستوياتها 
السوري  والحل  الحل،  مفتاح  تشكل 
يجب أن يكون ديمقراطيًا وهذا يتطلب 
اعتماد الحل السياسي ورفض العنف 
مهما  التقسيمية  الطائفية  والمواقف 
لتمهيد  ودرجاتها  مصادرها  كانت 
الطريق نحو سوريا المستقبل موحدة 
حرة ديمقراطية من هنا فإنه على كل 
على  التأكيد  والثورة  التغيير  قوى 
السوري  للكل  الديمقراطية  الحقوق 
مكوناته  من  مكون  ولكل  جهة  من 

أفرادًا وجماعات.
واعتبار هذه التعددية نوعًا من الغنى 
ال حجة للتقسيم وهذا ما يتطلب من 
الجميع تأكيد االلتزام بحق المواطنة 
المواطن  بناء  سبل  وتأمين  الحرة 
وانتمائه  بهويته  الحر  الديمقراطي 
األصيلين والذي سيندفع بقوة لحماية 

هويته ووجوده وانتمائه.
بهويتها  المكونات  تمسك  يعني  هذا 
كل  احتفاظ  مع  السورية  الوطنية 
المكونات بحقها الطبيعي في حماية 
خصوصيتها داخل إطار اتحاد طوعي 
ديمقراطي  وسط  في  حر  طبيعي 
من  ممكن  وهذا  بالتعددية  يسمح 

خالل
ال  تعددية  ديمقراطية  سورية   -  1

مركزية
2 - إيجاد حل ديمقراطي بضمانات 
وحل  الكردية  للقضية  دستورية 
العهود  وفق  القوميات  قضايا 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  والمواثيق 

وبروتوكوالتها اإلضافية.
خطة العمل:

المشروع  هذا  طرح  على  سنعمل 
بمختلف  المعارضة  القوى  كل  على 
مشاربها وتوجهاتها للنقاش كمسودة 
مشترك  تصور  إلى  تفضي  عمل 
لقراءة المشهد السوري، ومن ثم طرح 
الحل العقالني المنطقي والموضوعي 
الديمقراطي لألزمة، مع اإلشارة إلى 
للتطوير  قابلة  المسودة  هذه  أن 
الجادة  المشاركات  عبر  والتحديث 
السوري،  الواقع  في  الفاعلة  للقوى 
ما سيمهد األرضية الالزمة لمناقشة 

حر  سوري  بفكر  السوري  الوضع 
نير ديمقراطي لصنع مستقبل البالد 

بأيدي أبنائها.
بكل  السورية  الوطنية  والمعارضة 
صفوفها  برص  مطالبة  أطيافها 
لتكون قوة التغيير الطليعية والفاعلة 
أمام  التاريخية  مسؤولياتها  متحملة 

الشعب والوطن وعليه نرى:
كل  المبادرة على  1 - عرض هذه 
المعارضة  وأطراف  وأطياف  قوى 

الوطنية.
جميع  تمثل  لجنة  تكليف   -  2
أطياف المعارضة السورية، لصياغة 
السوري وفي  الوطني  الحل  مشروع 

مدة يتفق عليها.
أخذ  بعد  المشروع  كتابة  تعاد   - 3
كافة المالحظات ومناقشتها من قبل 

اللجنة المعنية.
4 - عقد مؤتمر وطني سوري توجه 
دعوات الحضور إليه لجميع أطراف 

المعارضة.
من  منبثقة  لجنة  تشكيل   -  5
المؤتمر تمثل المعارضة في المحافل 

الدولية.
على  المشروع  هذا  يعرض   -  6
جامعة الدول العربية واألمم المتحدة 

والجهات المعنية.
لصرخات  نستجيب  ألن  األوان  آن 
تمزقت  الذين  واليتامى  األطفال 
أجسادهم أشالًء أمام عيون أمهاتهم 
في  الدموع  نضبت  اللواتي  الثكالى 
من  الدماء  نضبت  كما  مآقيهم 
عروق أبنائهن، آن األوان لوضع حد 
آلالم اآلباء الذين ال يزالون يبحثون 
أجساد  من  أجزاء  عن  الركام  تحت 
الموت  ببراميل  تمزقت  التي  أبنائهم 
والعار. وعليه فإننا ندعو كل القوى 
السورية  والشخصيات  والمؤسسات 
التي إلى تناول هذا المشروع بروح 
حل  باتجاه  يدفع  والذي  المسؤولية 
مدخاًل  باعتباره  السورية  القضية 
للحل الشامل في المنطقة وسيتحول 
تعيد  حاسمة  انعطاف  نقطة  إلى 

التاريخ إلى مساره الصحيح.
إننا نرى أن هذه المبادرة تقدم رؤية 
لحل ديمقراطي للقضية السورية ككل 
المجتمعية  المكونات  لكل  وستؤمن 
كل  وسنقدم  العالقة،  قضاياها  حل 

جهودنا في هذا اإلطار.

األحزاب الكوردية يف اإلدارة الذاتية تطرح مبادرة 
 حنو التغري الدميقراطي يف سوريا

6 شؤون سياسية



 صحيفة  آزادي – الحرية         إخبارية مستقلة          السنة الرابعة         العدد34       24  حزيران  2014

الخضر  حزب  مؤخرًا  -تأسس 
الكوردستاني, هل لكم أن تعطونا 
فكرة عن أهمية وجود حزب للبيئة 

في روج آفا) غربي كوردستان(؟
كان  الكوردستاني  الخضر  حزب 
ضرورة لتأطير النشاطات الشبابية 
ضمن ثورة روج آفا وكذلك لتأطير 
والعدالة  الديمقراطية  النشاطات 
الوطني  والتحرر  االجتماعية 
البيئة  لحماية  وكذلك  الكوردي, 
أمام  الطريق  وسد  آفا,  روج  في 
عن  سواء  إلينا  القادم  التلوث 
طريق اآلليات التي عمت المنطقة 
المناطق  إدارة  بسوء  سواء  أو 
والصيد  األشجار  وقطع  الخضراء 
الجائر, وللبدء بتنفيذ برامج توعية 
والديمقراطية  البيئة  بخصوص 
وحقوق الكرد على أرضه التاريخية 

في روج آفا.
وبرنامج  أهداف  أبرز  -ماهي 

حزب الخضر؟
أبرز أهداف الحزب هي نشر الفكر 
البيئي وفكر  الديمقراطي  والوعي 
االنسان  لدى  البيئية   الحماية 
بالمساواة  والمطالبة  الكوردستاني 
والمرأة   الرجل  بين  الحقيقية 
حياة  على  العجائز  هيمنة  وكسر 
الشباب  دور  وتفعيل  المجتمع 

الضميري,  الوعي  ونشر 
حزبنا  أهداف  من  وكذلك 
إحياء الوحدات االقتصادية 
على  واالعتماد  الصغيرة 
حياء  واإ الذاتي  االقتصاد 
األشجار  زراعة  فكرة 
لكل  مقولة  ضمن  الخضراء 

فرد شجرة.
شروط  أبرز  ماهي   -
انضمام األعضاء الجدد إلى 

حزبكم؟
أبرز الشروط هي إتقان اللغة 
والمرور  وقراءة,  كتابة  األم 
اإليكولوجيا  خاصة عن  بدورة 
بين  والمساواة  والديمقراطية 
الحقوق  حيث  من  الجنسين 
بضرورة  واإليمان  والواجبات, 

الحماية الذاتية.
-هل تنوون فتح مكاتب رسمية 

لحزبكم في مناطق روج آفا؟
نعم هناك مشروع لفتح مكاتب في 

روج آفا.
حزب  عن  كممثل  شاركتم   -
الخضر في مشروع اإلدارة الذاتية 
دفعكم  الذي  ما  الديمقراطية, 
لالنضمام إلى المشروع المذكور؟ 
وما أهمية هذا المشروع بنظركم؟

أن  االنضمام  إلى  دفعنا  الذي 
مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
أهداف  أغلب  تحقيق  إلى  يهدف 
البيان  في  الوارد  الحزب  ومبادئ 

التأسيسي.
أهمية المشروع تكمن في اإليمان 
هي  التي  المباشرة  بالديمقراطية 
الديمقراطية  عن  حقيقي  تعبير 
وحماية البيئة عن طريق المقولة 
الواردة في مقدمة العقد االجتماعي 
ومبادئ  البيئي  التوازن  وهي  أال 
الحماية الذاتية واالقتصاد الذاتي.

- هل لديكم أي نوايا للتقرب من 
نشاء  المنظمات المماثلة لحزبكم واإ
شبكات أو تحالفات لحماية البيئة 

في روج آفا؟
مع  بالتواصل  بادرنا  وقد  نعم, 
في  لحزبنا  المماثلة  األحزاب 
التعاون  وآفاق  وأوروبا  المنطقة 

مبشرة للغاية.
رئيسًا  أصبحتم  أن  بعد   -

واآلثار  والسياحة  البيئة  لهيئة 
التنفيذي  المجلس  تشكيلة  في 
لمقاطعة الجزيرة الذي يرأسه أكرم 
المجلس  في  ناقشتم  هل  حسو, 
التنفيذي موضوع الحراقات النفطية 
على  سلبية  آثار  من  تسببه  وما 
اإلجراءات  وماهي  المنطقة,  بيئة 
التي قمتم باتخاذها أو ستقومون 

باتخاذها للحد من هذه الظاهرة؟
الحراقات  موضوع  مناقشة  تم 
التنفيذي  المجلس  في  البدائية 
الذي  الضرر  ومدى  للمقاطعة 
واألمراض  فيه  للعاملين  يسببه 
الذي  الضرر  ومدى  عنه  الناتجة 
تلوث  من  المحيطة  للبيئة  يسببه 

للهواء والماء والزرع.
وبادرنا نحن كهيئة البيئة والسياحة 
واآلثار بطرح مشروع قانون بمنع 
أو فرض ضريبة على تلك الحراقات 
لكي تبتعد الناس عن العمل فيها, 
وكذلك توعيتهم بمدى الخطر على 
التي  األمراض  جهة  من  حياتهم 
يلحقونها  التي  واألضرار  تسببها 
منعها  إلى  نصل  لم  ذا  واإ بالبيئة, 
عن طريق الوعي فالبد عندئذ من 
فرض ضريبة بحيث يمتنع الناس 

عن العمل فيها. 
-هل لديكم أي كلمة تقدمونها إلى 
الرأي العام عبر صحيفة آزادي – 

الحرية؟
البيئة هي المكان الذي يحيا فيه 
اإلنسان مع الكائنات األخرى, وأن 
هذا التوازن البيئي استقر بالوضع 
السنين  آالف  مدى  على  الراهن 

السابقة.
في  اإلنسان  بأن  نرى  ونحن 

األخيرة  السنة  الثالثمائة  غضون 
ألحق بالبيئة أضرارًا كبيرًا في سبيل 
اليومية, ونسي أو  تسهيل حياته 
هو  بالبيئة  إضراره  بأن  تناسى 
يحيياها على  التي  بحياته  إضرار 
األشجار  فقطع  األرض,  هذه 
الحشرية  المبيدات  واستعمال 
الخرسانية  المستوطنات  وبناء 
بشكل يضر بالبيئة ودخان المعامل 
تخرج  التي  والملوثات  والمصانع 
منها هي باإلجمال مضرة بالبيئة.

الكوردي  المجتمع  ندعوا  لذا 
واإلنسانية  األوسطي  والشرق 
لنفسها  عونًا  تكون  بأن  جمعاء 
لكي تحيا حياة بعيدة عن األمراض 
أغلبها  والتي  الطبيعية  والكوارث 
هي نتيجة إضرار اإلنسان بالبيئة 
باإلنسان  هكذا  استمرت  إن  التي 
بنفسه سيجلب على رأسه القيامة. 
لذا البد من مشاريع اإلزالة الضرر 
تكون  وأن  البيئة  على  المحدث 
جميع المشاريع على توائم وتوازن 

مع البيئة.

نص احلوار مع لقمان أمحي رئيس حزب اخلضر الكوردستاني
سرية ذاتية 

قرية  مواليد1969,  أحمي:   لقمان 

جولي فوقاني – ناحية عامودا, درس 

في معهد النفط بالرميالن وتوظف في 

السياسية  العلوم  درس  كما  المديرية, 
في دمشق.

الوطنية  النشاطات  من  العديد  مارس 

بعد  وكذلك  الدراسية  مرحلته  في 

تخرجه. كان خالل الحراك الثوري في 

روج آفا قريبًا جدًا من النشاط الشبابي 

اللغة  مؤسسة  في  إداريًا  عمل  كما 

الكوردية في روج آفا.

أسس في أواخر 2013 حزب الخضر 

اجتماعات  في  وشارك  الكوردستاني 

تشكيل اإلدارة الذاتية ليصبح عضوًا في 

لمقاطعة  المؤقت  التشريعي  المجلس 

الجزيرة ممثاًل عن حزبه ومن ثم اختير 

أول  في  واآلثار  البيئة  لهيئة  كرئيس 

حكومة تشهدها المقاطعة برئاسة أكرم 
حسو.
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عن  نبذة  تقديم  يمكنكم  1-هل 
الكوردستاني  الديمقراطي  البارتي 
وبرنامجها  تأسيسها   ( سوريا   –

واستراتيجيتها السياسية(؟
أتت فكرة تأسيس البارتي من جانب 
التي  المهاجرة  الثورية  المجموعة 
تنظيم خويبون  تعمل ضمن  كانت 
خيرة  ضم  والذي  )االستقالل( 
المناضلين والمثقفين الكرد, وكان 
)بارتي  البداية  في  الحزب  اسم 
سوريا(.  كردستاني  ديمقراطي 
وبعدها رغب بعض رفاقنا في حلب 
تأجيل  ليتم  للبارتي  االنضمام  في 
للبارتي  األول  المؤتمر  انعقاد 
وحسب  هؤالء,  رغبة  بحسب 
معلوماتي فأن هؤالء كانوا أعضاء 

في الحزب الشيوعي السوري.
في المؤتمر االول تم تسمية الحزب 
الكردي  الديمقراطي  الحزب  باسم 
في سوريا وكان اسم جريدة الحزب 

)دنكى كورد( أو)صوت األكراد(.
وانشقاق  خالفات  حدثت  ذلك  بعد 
إلى  البارتي  وانقسم  الحزب  في 
اليمين واليسار, وحتى يتم التمايز 
بين الحزبين تم تسمية حزبنا باسم 
في  الكردي  الديمقراطي  الحزب 

سوريا)البارتي(.
في اآلونة األخيرة حصلت خالفات 
في  ذروتها  ووصلت  الحزب  في 
عام 2004م, وكان الخالف بين 
المرحوم عبد الرحمن آلوجي الذي 
خدمة  في  النضال  بأن  يرى  كان 
في  تكون  ان  ينبغي  الكردياتيية 
تفضيل  وعدم  األولويات  مقدمات 
والحزبية  الشخصية  المصالح 
عليها وبين القيادات األخرى الذين 

ويهرولون  يبحثون  كانوا 
نحو المناصب الشخصية.

وعلى أثر ذلك حصل الطالق 
بين الطرفين, وبعد ذلك توجهنا 
نحو الوحدة مع الجناح اآلخر 
لم  األخير  أن  إال  البارتي  من 
وخصوصيتنا  فكرنا  يحترم 
لنا  وحتى الطلب الذي أرسلوه 
لم تكن رسمية, فانفض الوحدة 
وعاد حزبنا إلى العمل النضالي 

والسياسي. 
عرضت  الوقت  هذا  وفي 
المجتمع  حركة  علينا 
الديمقراطي)dev-dem( مشروع 
ووافق  المرحلية,  اإلدارة  تشكيل 
عليها حزبنا بعد مناقشته, وبذلك 
المشروع  حوارات  إلى  انضممنا 

ولجانه.
الحوارات  تلك  عن  انبثق  وقد 
بعد  سمي  الذي  المرحلية  اإلدارة 
الديمقراطية  الذاتية  باإلدارة  ذلك 
التشريعي  المجلس  تشكيل  وتم 

والمجلس التنفيذي.
في  المشاركة  األحزاب  جميع 
شركاء  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
ومتساوون في الواجبات والحقوق, 
وال يوجد اي إقصاء فكثيرًا ما يقوم 
أي  او  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
حزب آخر بطرح رأي قد ال يحظى 
بموافقة األحزاب األخرى ألن اآللية 
هي  المرحلة  هذه  في  المتبعة 
التوافق, وحاليًا يضم اإلدارة الذاتية 
58 حزبًا ومنظمة مدنية من جميع 

المكونات في غربي كردستان.
البارزانية  تعني  ماذا   -2

بالنسبة لكم؟
ثورة  وصاحب  كشخص  البارزاني 
ونضال  تاريخ  اعتبره  لي  بالنسبة 

كبيرين وهو ما أكن له االحترام.
مشاركتكم  تصفون  كيف   -3
لإلدارة الذاتية الديمقراطية ؟ وكيف 
هذا  أهمية  ما  أو  إليها  تنظرون 

المشروع بالنسبة لكم؟
أرى اإلدارة الذاتية مشروعًا صائبًا 
أفضل,  بديل  له  وليس   %100
حسب  فعالة  فيه  ومشاركتنا 

امكانياتنا وظروفنا .
إنجاز  لنا  بالنسبة  الذاتية  اإلدارة 
ذلك  عكس  يقول  ومن  تاريخي, 

فليجد لنا البديل األفضل وليناضل 
قامشلو  إلى  وليأتي  منا  أكثر 

ويشاركنا همومنا وآالمنا.
آلية التوافق المعمول به   -4
المكونات  بين  الذاتية  اإلدارة  في 
واألحزاب السياسية, هل هي نقطة 
ان  لكم  هل  سلبية,  أم  إيجابية 

توضحوا رأيكم في ذلك؟
الرأي الذي يؤخذ بأصوات 51 هو 
لنا قرار جماعي, وهو ال  بالنسبة 
يعتبر بذلك قرار حزبي أو شخصي, 
األكثر  هي  التوافقية  الحالة  وهذه 
لحل  العالم  دول  في  بها  معمواًل 

المشاكل واتخاذ القرارات.
االتحاد  حزب  بأن  نرى  واليوم 
بتاريخه وشهدائه هو  الديمقراطي 
قرار  باي  التزامًا  األطراف  أكثر 
جماعي, وهذا أمر إيجابي للغاية. 
ديوان  في  عضو  كونكم   -5
المؤقت  التشريعي  المجلس 
تقييمك  هو  ما  الجزيرة,  لمقاطعة 
بداية  منذ  المؤسسة  هذه  لعمل 

تشكلها وحتى اآلن؟
إنجازات  التشريعي  المجلس  قدم 
كبيرة, فالدول التي تتأسس حديثًا 
تبذر ماليين الدوالرات وتأخذ أشهرًا 
يتم  حتى  ودكاترة  بخبراء  وتأتي 

وضع قانون لهم.
بإمكانياتنا  فاستطعنا  نحن  أما 
العقد  ميثاق  وضع  من  البسيطة 
وقوانين  الدستور(   ( االجتماعي 

هامة يتوافق مع حالتنا ووضعنا.
مناقشة  أسبوعيًا  بل  شهريًا  يتم 
وأعضاء  القوانين,  مشاريع 
متفهمون  التشريعي  المجلس 
بها  تمر  التي  العامة  للحالة  جدًا 
مناطقنا ويقفون على تلك القوانين 

بجدية ومسؤولية ملحوظين.
المجلس  عمل  تمديد  تم  وقد 
أربعة  مدة  المؤقت  التشريعي 
المفوضية  اكتمال  لعدم  أشهر 
هيئاتها  تشكيل  لالنتخابات  العليا 
إلجراء  الالزمة  والتجهيزات 

االنتخابات العامة.
ان  صحيح  هل   -6
التشريعات والقوانين التي تصدرها 
وحدة  تهدد  التشريعي  المجلس 
الكرد سياسيًا واجتماعيًا  كما تقول 

أحزاب المجلس الوطني الكردي؟

اإلدارة  وجود  ألن  بالعكس,  ال 
بالضرورة  تستلزم  مناطقنا  في 
وجود قوانين ناظمة للحياة العامة 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفي 
يعني  ذلك  وعكس  المجاالت,  كل 

الفوضى.
ان موقف المجلس الوطني الكردي 
للقوانين  معارضة  يبدي  الذي 
الصادرة غير مفهومة, هم باألصل 
أشك  الذاتية,  باإلدارة  يعترفون  ال 
أي  الوطني  المجلس  لدى  أنه 

معرفة بما يطرحه أو بما يريده.
ال  الكردي  الوطني  المجلس 
بسبب  قرار  أي  إصدار  يستطيع 
والتكتالت  الخالفات  عمق 
سيناقشون  فكيف  فيه,  الموجودة 
هذا  مناطقنا,  ويديرون  مصيرنا 

أمر مضحك.
هل هناك أي تنسيق بين   -7
المجالس التشريعية في المقاطعات 

الثالث لروج آفا؟
بالتأكيد,  موجود  التنسيق  نعم, 
دول  أو  جزر  ليست  فالكانتونات 
ليس  بعضها,  عن  منفصلة 
بالتفاصيل  ندخل  أن  بالضرورة 
مرتبطة  الثالث  الكانتونات  ولكن 

ببعضها.
لم يبق إال أسابيع النتهاء   -8
المهلة المحددة لترخيص األحزاب 
الذي  اإلجراء  هو  ما  السياسية, 
انتهاء  بعد  برأيكم   اتباعه  سيتم 
المهلة, أقصد هل سنشهد إغالق 
المرخصة؟  غير  االحزاب  لمكاتب 
أوراق  كافة  حزبكم  استكمل  وهل 

ترخيصه لحتى اآلن؟
نعم, كنا الحزب الثالث الذي قدمنا 
طلب الترخيص, باعتقادي سيكون 
هناك مهلة حتى نصل إلى الحالة 
سيتم  وبعدها  المنتخبة  الشرعية 

تنفيذ القانون .
القانون  ان  يعني  ال  ذلك  ولكن 
المحددة  فالمهلة  حاليًا,  يطبق  ال 
)45 يومًا ( ان انقضت لن يقبل 

أي طلب للترخيص.
وما يجري من إزالة آلرمات مكاتب 
 – الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
هذا  بتنفيذ  له  عالقة  ال  سوريا 
القانون, فهذا الحزب له إشكاليات 

تتعلق بقضايا أخرى. 

حوار شامل مع د. عبد الكريم سكو السكرتري العام للبارتي 
الدميقراطي الكوردستاني – سوريا

العام  السكرتير  الكريم سكو  عبد  د. 

الكوردستاني  الديمقراطي  للبارتي 

السياسي  العمل  مارس  سوريا,   –

خدمة للقضية الكردية منذ ستينيات 

القرن الماضي, وهو حاليًا عضو في 

ديوان المجلس التشريعي المؤقت في 

حوارًا  أجرينا  وقد  الجزيرة.  مقاطعة 

واإلدارة  تهم حزبه  قضايا  معه حول 

وعن  التشريعي  والمجلس  الذاتية 

سوريا,  في  للحل  الكردية  المبادرة 
وهذا نص الحوار:

8شؤون سياسية
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تم تأجيل االنتخابات في   -9
مقاطعة الجزيرة لمدة أربعة أشهر, 
برأيكم,  كافية  المهلة  هذه  هل 
أن  يمكن  التي  الصعوبات  وماهي 
تعيق إجراء االنتخابات في موعده 

الجديد؟
بعض  وكان  معقولة,  المهلة  هذه 
قد  التشريعي  المجلس  أعضاء 
والبعض  لشهرين  تأجيلها  اقترحوا 
ستة  لمدة  تأجيلها  اقترحوا  اآلخر 

أشهر.
اجتماع  حضرتم  هل   -10
انعقد  الذي  الكرديين  المجلسين 
تقيم  كيف  قامشلو,  في  ايام  قبل 
جديدة  حوارات  ثمة  وهل  نتائجه, 
األيام  المجلسين في غضون  بين 

المقبلة؟
إال  االجتماع,  ذلك  أحضر  لم  ال 
فالمجلس  معروفة,  نتائجها  أن 
إلى  العودة  يطرح  الكردي  الوطني 
حياء إتفاقية هولير  نقطة الصفر واإ

قد  الوقائع  ألن  تجاوزه  تم  الذي 
الذاتية  اإلدارة  تشكيل  وتم  تغيرت 
على  فيها  المشاركة  رفضهم  بعد 
لحوارات  مشاركتهم  من  الرغم 
مجال  هناك  يعد  فلم  تشكيله, 
الجميع  على  الوراء,  إلى  للعودة 

إدراك ذلك.
الحزب  موقف  عن  ماذا   -11
العراق   – الكردستاني  الديمقراطي 
)الحزب  حديثًا  المعلن  وجناحه 
 – الكردستاني  الديمقراطي 
الذاتية  لإلدارة  المناهض  سوريا( 

الديمقراطية؟
ولهم  عقود,  منذ  حلفاء  الحزبين 
التحالفات,  انشاء  في  الحق 
الحزب  يضغط  ال  أن  نأمل  ولكن 
العراق   – الكردستاني  الديمقراطي 
اعترافه  عدم  يكون  ال  وأن  علينا 
لحليفه  إرضاء  الذاتية  باإلدارة 
الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

الكردستاني  الديمقراطي  من  نأمل 

– العراق االعتراف باإلدارة الذاتية 
قبل أن يمر الوقت ويأتي يوم يتم 
الضغط عليه من مختلف الجهات 
والكردستانية  واالقليمية  الدولية 
مراجعتهم  وعدم  والمحلية, 
يعرضه  قد  جدي  بشكل  لمواقفهم 

للمسائلة التاريخية.
ما أهمية إعالن المبادرة   -12
هذا  في  سوريا  في  للحل  الكردية 
الوقت بالذات, وعلى ماذا تراهنون 

في نجاحه؟
المبادرة التي أطلقتها الكتلة الكردية 
في اإلدارة الذاتية تنص على إجراء 
حوار مع قوى المعارضة السورية 

وعقد مؤتمر عام داخل سوريا.
ومن أجل ذلك نقوم بالتواصل مع 
جميع أطراف المعارضة من أحزاب 

ومنظمات كردية وغير كردية.
وراء  من  الغاية  نحقق  أن  نأمل 
إطالق مبادرتنا ونستطيع لم شمل 
إليجاد  السورية  المعارضة  قوى 

حل لألزمة الجارية.
هل يصلح اإلدارة الذاتية   -13
نموذجًا  تكون  ألن  الديمقراطية 
المناطق  كل  في  للتطبيق  قاباًل 

السورية؟
نعم هي نموذج قابل للتطبيق في 
المجاورة  الدول  في  وحتى  سوريا 

والمناطق األخرى.
كلمة  أي  لديكم  هل   -14
تودون قولها في نهاية هذا الحوار 

عبر صحيفتنا؟
ونرجو  الشهداء  أمام  ننحني 
الشفاء لجرحانا, ونحن في حزبنا 
دائم  بشكل  االستعداد  أهبة  على 

لخدمة قضية شعبنا.
وباألخص  الكرد  أخوتنا  من  نأمل 
عدم  البرزاني  مسعود  األخ  من 
غربي  على  الضغوطات  وضع 
وموقف  موقفه  ومراجعة  كردستان 
أن  قبل  الذاتية  اإلدارة  من  حزبه 

يمر الوقت. 

مقاطعة  في  التشريعي  المجلس  صادق 
حزيران    10 بتاريخ  له  جلسة  في  الجزيرة 
إلى  األجانب  دخول  قانون  على  باإلجماع 

المقاطعة.
المادة األولى:

يحمل  ال  شخص  كل  هو  األجنبي:  تعريف 
الجنسية السورية، وال يعد في حكم األجنبي 
من  جردوا  الذين  الجزيرة  مقاطعة  أبناء 
إحصاء 1962  بموجب  السورية  الجنسية 

ومن في حكمهم من مكتومي القيد.
المادة الثانية:

وفق  المقاطعة  إلى  األجانب  دخول  يجوز 
القوانين الدولية ومقتضيات التعامل إذا كان 
هذا الدخول ال يتعارض مع قوانين المقاطعة 
الجهات  وعلى  وسالمتها،  أمنها  يهدد  وال 
إجراء  الحدودية  المعابر  في  المختصة 

المقتضى الالزم.
المادة الثالثة:

يخضع دخول األجانب إلى مناطق المقاطعة 
عبر البوابات الحدودية النظامية بناء على:

1- جواز سفر أو أية وثيقة صادرة من دولة 
أن  على  لها  يتبع  الذي  األجنبي  الشخص 

تكون سارية المفعول.
إذن  عن  عبارة  وهي  دخول:  تأشيرة   -2
التي  المختصة  اإلدارية  الجهة  من  صادر 

يريد األجنبي الدخول إلى أراضيها.
المادة الرابعة:

تأشيرات الدخول:
تأشيرة سياحية: وهي محددة بمدة أقصاها 

ثالثة أشهر.

إقامة  وثيقة  تمنح  الدراسة:  بقصد  تأشيرة 
مؤقتة طوال فترة دراسته تجدد سنويا.

أقصاها  لمدة  محددة  وهي  تجارية:  تأشيرة 
ستة أشهر قابلة للتجديد.

المادة الخامسة:
إقامة األجنبي في المقاطعة.

بمجرد دخول األجنبي إلى أراضي المقاطعة 
أصواًل، يجب عليه بيان مكان إقامته بشكل 
مفصل إلى مركز االسايش التابعة لها هذا 

المكان.
المادة السادسة

حقوق األجنبي في المقاطعة والتزاماته:
أواًل: يحق لألجنبي أن يمارس كافة األنشطة 
وسالمة  بأمن  المساس  دون  الفكرية 
المقاطعة على أال تتعارض مع النظام العام.

المشاركة  في  الحق  لألجنبي  ثانيا: 
دولته  في  تجرى  التي  باالنتخابات 
صناديق  وجود  خالل  من  »التصويت« 

االقتراع داخل أراضي المقاطعة أصواًل.
داخل  أمواله  استثمار  لألجنبي  يحق  ثالثا: 
المنقولة  األموال  وتملك  المقاطعة  أراضي 

وغير المنقولة وينظم ذلك بقانون.
الضرائب  لكافة  األجنبي  يخضع  رابعا: 
المترتبة  المباشرة  وغير  المباشرة  والرسوم 
أراضي  داخل  باالستثمارات  قيامه  لقاء 

المقاطعة وينظم ذلك بقانون.
المادة السابعة

خروج األجنبي من المقاطعة:
1-    خروج اختياري: يحق لألجنبي مغادرة 
قبل  بذلك  يرغب  الذي  الوقت  في  المنطقة 

انتهاء مدة إقامته، مالم يكن محكوما بغير 
ذلك نتيجة التزام مترتب عليه قضاؤه.

2-    خروج قسري: يحق للجهات المختصة 
إبعاد األجنبي قسرًا من أراضي المقاطعة في 
حال إخالله بقوانين المقاطعة أو الحكم عليه 

في حال ارتكاب جريمة تستوجب العقوبة.
المادة الثامنة

من  األجنبي  إبعاد  أو  إخراج  على  يترتب 
أراضي المقاطعة حرمانه من دخول أراضيها 
بحكم  إبعاده  حال  في  سنوات  خمس  لمدة 
قضائي أو إخراجه الرتكابه أعمال تمس أمن 

وسالمة المقاطعة.
المادة التاسعة

إلى  األجنبي  لدخول  العامة  األحكام 
المقاطعة:

الحدودية  البوابات  األجنبي عبر  1-لدخول 
تأشيرة  من  بد  ال  المقاطعات  إلى  النظامية 
قبل  من  سفره  جواز  على  مختومة  دخول 

مركز الهجرة والجوازات في المعابر.
2-بمجرد الدخول يجب أن يعلم أقرب مركز 
األسايش بمكان تواجده وعليه كتابة تصريح 
باإلقامة بوجود كفيل من مواطني المقاطعة.

سند  في  يبين  أن  األجنبي  على  3-يجب 
من  والغرض  والغاية  وجوده  أسباب  إقامته 

زيارته.
4-كل تغيير في اإلقامة يجب إعالم مركز 

األسايش بذلك.
5-عند دخول األجنبي إلى أراضي المقاطعة 
بصورة غير مشروعة أي ليس عبر المعابر 
للمسائلة  يتعرض  النظامية  الحدودية 

والمالحقة القانونية والقضائية ولغرامة مالية 
قدرها خمسين ألف ليرة سورية لمدة تتراوح 

من عشرة أيام حتى شهر.
المادة العاشرة

هيئات  من  الدولية  المنظمات  يخص  فيما 
والدبلوماسيين  والصحفيين  اإلنسان  حقوق 
دخولهم  عند  وقناصلة  وسفراء  وبرلمانيين 
الجهات  من  تأشيرة  بموجب  للمقاطعة 
إعالم  يتوجب  المعابر  في  المختصة 
لهم  الحماية  لتأمين  بدخولهم  االسايش 
ومساعدتهم في تسيير أمورهم، كما يتوجب 
عليهم تسجيل أسمائهم لدى مكتب التنسيق 
»مكتب  الهيئات  بهذه  الخاص  الداخلي 

مديرية متابعة المنظمات الدولية«.
المادة الحادية عشرة:

البوابات  عبر  األجانب  دخول  يخضع 
مالي  لرسم  للمقاطعة  النظامية  الحدودية 

تقدره الجهات المعنية بذلك.
المادة الثانية عشرة:

للجهات اإلدارية المعنية المشرفة على سير 
أو  دخول  قانونيًا  تمنع  أن  المعابر  عمل 
لى أراضي المقاطعة إذا  خروج األجنبي من واإ
بأمن وسالمة  المساس  ذلك  كان من شأن 

المقاطعة.
المادة الثالثة عشرة:

عمل  وسير  تنظيم  إجراءات  جميع  يتبع 
الداخلية إداريًا مع  المعابر الحدودية لهيئة 
المعبر  في  عاملة  هيئة  كل  حق  احتفاظ 
والقواعد  األصول  حسب  عملها  بممارسة 

القانونية النافذة والخاصة بها.

نص قانون دخول األجانب إىل مناطق اإلدارة الذاتية يف مقاطعة اجلزيرة
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إعداد ومتابعة : دلشاد مراد
مقدمة: 

الجاري  العام  بداية  العراقية في  الفلوجة  مدينة  بعد سقوط 
عسكري  تكتيك  باختبار  األخيرة  قامت  داعش,  تنظيم  بيد 
جديد في المناطق السنية بالعراق ) المثلث السني ( الذي 
يضم محافظتي األنبار وصالح الدين ومناطق من الموصل 
وديالى وبغداد, وتمثل التكتيك الجديد بدخول مسلحوها في 
ديالى ورفع  في محافظة  بهرز  بلدة  نيسان 2014  بداية 
رايات داعش فيها ثم االنسحاب من البلدة قبل قدوم وحدات 
بلدات أخرى خالل  تكرر في  بغداد, وهذا ما  عسكرية من 

شهر أيار 2014.
كان الهدف من تحركات داعش خالل شهري نيسان وأيار 
المنصرمين التحضير لعمليات أوسع وتحميل رسائل مختلفة 
لكل من سكان المثلث السني والحكومة العراقية والرأي العام 
لى الجهاديين المتطرفين في جميع أنحاء العالم.  الدولي واإ

ولعل من أبرز تلك الرسائل بأن حجم التنظيم كبير وقوته 
مكانياته اللوجستية وافرة فضاًل عن قدرته على  التسليحية واإ
التحرك في مساحات واسعة وكل ذلك بهدف إضعاف الثقة 

نهاكه وتشتيته. بالقوى األمنية العراقية واإ
هجمات  بشن  داعش  بدأت  الجاري  حزيران  بداية  وفي 
متزامنة على المدن الرئيسية في المثلث السني العراقي أدت 
إلى سيطرتها على الموصل في 10 حزيران بعد فرار عناصر 
الحكومة العراقية واإلبقاء على األسلحة والذخيرة في متناول 
والدوليون  المحليون  المراقبون  اعتبره  والذي  داعش.  يد 
بمثابة نقطة فاصلة سيكون له تداعيات على مجمل خريطة 

الشرق األوسط. 
من هي داعش:

بـ  اختصارًا  المعروف  والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
داعش تنظيم إرهابي مسلح يتبنى الفكر السلفي الجهادي 
وتطبيق  اإلسالمية  »الخالفة  إعادة  إلى  أعضاؤه  يهدف 
الشريعة«، يمتد في العراق وسوريا. زعيم هذا التنظيم هو 

»أبو بكر البغدادي«
تشرين   15 في  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  بتكوين  بدأ 
الفصائل  من  مجموعة  اجتماع  إثر   2006 األول/أكتوبر 
اختيار »أبوعمر« زعيما  المتطرفة وتم  الجهادية  المسلحة 
له وبعدها تبنت العديد من العمليات النوعية داخل العراق 
االثنين  يوم  في  البغدادي  عمر  أبو  مقتل  وبعد  آنذاك, 
2010/4/19 أصبح أبو بكر البغدادي زعيمًا لهذا التنظيم، 
االنتحارية  العمليات  في  توسعًا  بكر  أبي  عهد  وشهد 
والتفجيرية ضد المؤسسات الحكومية العراقية وبعد األحداث 
والجيش  المسلحة  الجماعات  واقتتال  سوريا  في  الجارية 
الحر مع نظام بشار األسد تم تشكيل جبهة النصرة أواخر 

سنة 2011 بزعامة أبو محمد الجوالني.
خالل  من  النصرة  جبهة  اختراق  من  البغدادي  استطاع 
عشائر  مع  عالقات  إنشاء  وعبر  المهاجرين  الجهاديين 
محافظتي الرقة ودير الزور الذين انضم أبنائهم إلى جبهة 
النصرة.  وعندما أدرك البغدادي بأن أنصاره قد أصبحوا كثر 
في سوريا أعلن في 9 نيسان 2013 شق جبهة النصرة 
ودمج القسم الموالي له في التنظيم الذي يتزعمه في العراق 

تحت مسمى )الدولة اإلسالمية في العراق والشام(.
الحالي  الزعيم  الظواهري  محمد  بمبايعة  الجوالني  رد  وقد 
الفرع  النصرة  جبهة  أعتبر  والذي  العالمي  القاعدة  لتنظيم 

الشرعي للقاعدة في سوريا وطلب من البغدادي إلغاء قرار 
الدمج واالكتفاء بالعمل داخل العراق فقط.

وقرر  الظواهري  ألوامر  االنصياع  رفض  البغدادي  أن  إال 
وبات  بل  العراق وسوريا,  في  تنظيمه  توسيع  في  المضي 
على  الظواهري  ومنافسة  الدولي  الجهاد  بزعامة  يطمح 
أرض سوريا  على  والنصرة  داعش  يتقاتل  وحاليًا  األرض. 
وهو ما يعتبر انعكاس للصراع بين الظواهري والبغدادي على 

الزعامة المفترضة للجهاد والتطرف الدولي.
سير األحداث والعمليات مابين 6 -12 حزيران :

يوم الجمعة 6 حزيران :
وفرضت  بغداد(  شمال  سامراء)  مدينة  داعش  هاجمت 
عشر  لمدة  المدينة  مساحة  نصف  قرابة  على  سيطرتها 
التي  الجالم  صحراء  إلى  مسلحيه  انسحاب  قبل  ساعات 
مناطق  بين  تربط  إذ  لنشاطه,  انطالق  قاعدة  إلى  تحولت 

كركوك والموصل وبغداد.
كما هاجمت األحياء الشمالية والغربية من مدينة الموصل 

)400كم شمال بغداد وثاني أكبر مدينة في العراق(.
يوم السبت 7 حزيران:

مدينة  وسط  األنبار  جامعة  حرم  داعش  مسلحو  اقتحم 
الرمادي )مركز محافظة األنبار( واحتجزوا الطلبة واألساتذة 
تم  الفور  وعلى  كرهائن.  2500شخص  بـ  يقدرون  الذين 
العملية  سجلت  أن  يعد  العراقية  القوات  قبل  من  طردهم 
صدى إعالميًا. تبعتها سيطرة داعش على ثالثة أحياء في 
القتلى  العشرات من  أوقعت  اشتباكات عنيفة  بعد  الموصل 
بهجوم  داعش  استهدفت  ذلك  مع  وبالتزامن  والجرحى. 
بزعامة جالل   ( الكردستاني  الوطني  لالتحاد  مقر  انتحاري 
عن  أسفرت  ديالى  بمحافظة  جلوالء  بلدة  في  الطالباني( 

استشهاد 24 شخصًا.
يوم األثنين 9 حزيران:

بدأ الرئيس اإليراني حسن روحاني بزيارة )هي األولى من 
برئيس وزرائها  للقاء  تركيا  إلى  العام 1996(  نوعها منذ 

رجب طيب أردوغان. 
يوم الثالثاء 10 حزيران:

للتعاون  اتفاقيات  على  يوقعان  أردوغان  و  -روحاني 
نهاية  لوضع  والتنسيق  بالتعاون  ويتعهدان  االقتصادي 

لألزمة السورية. 
-أكملت داعش سيطرتها على كافة أحياء مدينة الموصل 
العراقي في  الكندي آخر معقل للجيش  بعد سقوط معسكر 
وسجن  والمطار  الشرطة  مراكز  على  وسيطرتها  المدينة 
بادوش ) الذي يضم 2500 من السجناء المتهمين بقضايا 
وسيطرت  الفرار  من  السجناء  جميع  تمكن  وقد  إرهابية( 
داعش على كميات كبيرة من األسلحة والذخيرة من المواقع 

العراقية المنسحبة.
الموالية  العشائر  من  عدد  أعلنت  األنبار  محافظة  -وفي 
تعاونها مع داعش والنفير  المخلوع صدام حسين  للرئيس 
العام ضد الجيش العراقي في كل من الفلوجة والصقالوية 

والرمادي.
قضاء  على  داعش  سيطرت  الدين  محافظة صالح  -وفي 
وأربيل  )الموصل(  نينوى  محافظات  بين  الواقع  الشرقاط 
وحدثت  منه,  العراقي  الجيش  انسحاب  بعد  وكركوك 
بيجي  قضاء  في  العراقي  والجيش  داعش  بين  اشتباكات 

جنوبي الشرقاط.

نقطة  مفخخ  بتفجير  داعش  استهدفت  طوزخورماتو  وفي 
بالقرب من االتحاد الوطني الكردستاني أسفر عن استشهاد 

ما اليقل من 24 شخصًا.
-وفي محافظة كركوك سيطرت داعش على ناحية الزاب بعد 
انسحاب الجيش العراقي منه. وبسبب اقتراب مسلحوا داعش 
انسحب مسؤولين في المجلس المحلي في قضاء الحويجة 
العراقي.  الجيش  من  وضباط  المجلس  رئيس  بينهم  ومن 
إلى  عسكرية  تعزيزات  الكردستاني  الوطني  االتحاد  وأرسل 

مدينة كركوك وفرضت عليها طوقًا أمنيًا محكمًا لحمايتها.
- أصدرت داعش بيانًا أعلنت فبه النفير العام في الواليات 
بحسب  الموصل  في  المجاهدين  لنصرة  لها  الخاضعة 
)دولة  بأن  لها  موقع  على  لداعش  تغريدة  وفي  وصفها. 
وقال  الخارطة(.  رسم  وتعيد  التاريخ  كتابة  تعيد  االسالم 
الناطق باسم داعش أبو عمر أنهم لن يقدموا على مهاجمة 
المناطق الكردية بمحيط بلدة الربيعة ومدينة الموصل مشيرًا 
للمالكي,  التابعة  القوات  استهداف  هو  اهتمامهم  جل  إلى 
فيما أعلن عزة الدوري )النائب األول للمخلوع صدام حسين( 
اقتراب نصرهم في العراق وان بغداد بات بين قوسين بين 
إلى  الدوري وصل  بأن  تقارير إعالمية  أيديهم, وقد ذكرت 

الموصل بعد سيطرة داعش عليها.
من  العراقي  الوطني  الحدود  الحرس  قوات  انسحبت   -
قوات  عليه  لتسيطر  فيها  تتمركز  كانت  التي  النقاط  كافة 
البيشمركة, فيما أعلن نيجيرفان البرزاني رئيس حكومة إقليم 
جنوب كردستان أن جميع المحاوالت إليجاد وسيلة للتعاون 
والتنسيق مع الجيش العراقي في الدفاع عن مدينة الموصل 
لكن موقف بغداد لم يساعد على ذلك, ولم يذكر البرزاني 
أي تفاصيل عن تلك المحاوالت مؤكدًا استعداد إقليم جنوب 

كردستان على الدفاع عن االقليم.
طارئة  جلسة  بانعقاد  الكردستاني  الوطني  االتحاد  وطالب 
مكانية  واإ الجارية  األحداث  لبحث  كردستان  جنوب  لبرلمان 
ارسال قوات البيشمركة إلى المناطق الكردستانية المقتطعة.

-  منظومة المجتمع الكردستاني )حزب العمال الكردستاني 
وأعلن  العراق  في  الوضع  خطورة  أدركت  بدوره  سابقًا( 
المنظومة  في  الخارجية  العالقات  مسؤول  عكيد  دمهات 
عن استعدادهم لحماية مناطق جنوب كردستان, كما أعلنت 
قوات وحدات حماية الشعب )ypg( استعدادها الكامل في 

خصائيين عسكريين لمؤازرة  إرسال وحدات متمرسة واإ

سيطرة داعش على املوصل ... األسباب والتداعيات  - اجلزء األول
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الشعب الكردي في إقليم جنوب كردستان وحمايته والوقوف 
صفًا واحدًا لدحر الغزاة الجدد.

-في سوريا استغلت المعارضة مجريات األحداث في العراق 
لداعش في  في محاربتها  بدعمها  العالم  لتطالب حكومات 
سوريا, وجرى اجتماع للمجلس العسكري األعلى وبحضور 
الجربا رئيس االئتالف المعارض- على األغلب جرى انعقاد 
الكتائب واأللوية  االجتماع في تركيا -  طالبوا فيه جميع 
العاملة في محافظة دير الزور بضرورة التوحد في مواجهة 

داعش.
يوم األربعاء 11 حزيران:

أنباء  معارضة  عراقية  مواقع  نشرت  نينوى  محافظة  -في 
تتحدث عن سيطرة داعش على ناحية القيارة والتي تبعد 60 
القير في  بالنفط ومادة  المناطق  الموصل، وأغنى  كم عن 
العراق. وعلى الحدود وقعت اشتباكات بين قوات البيشمركة 
في قرية سلمية المواجهة لبلدة جزعة في روج آفا, وذلك 
بعد سيطرة داعش على أحد المخافر الحدودية , وقد ارسلت 
قوات حماية الشعب تعزيزات عسكرية لدعم قوات البيشمركة 
في صد هجمات مرتزقة داعش.كما اندلعت اشتباكات عنيفة 

بين البيشمركة و داعش في إحدى نواحي قضاء سنجار.
التركية  القنصلية  داعش  عناصر  هاجمت  الموصل  وفي 
بعملية  داعش  وقامت  كرهائن.  فيها  العاملين  واحتجزت 
انتحارية استهدفت تجمع للجيش العراقي في محيط فندق 
العراقيين وقتل  الموصل وأودت بحياة العشرات من الجنود 
في العمليات قائد فرقة صولة الفرسان غربي المدينة بعد 

معارك طاحنة في ناحية المحلبية.
-في محافظة كركوك سيطرت داعش على قضاء الحويجة 
بعد ساعات من تطويقه، واستولت على كميات كبيرة من 
إلى جانب سيطرته على طريق كركوك  الذخيرة واألسلحة، 
للجيش  العائدة  التفتيش  نقاط  من  عدد  وتفجير  بغداد،   -
العراقي، وتفخيخ وتفجير مركز شرطة ناحية ينكجة/الطوز 
بكركوك، وهروب الجيش العراقي وترك ثكناته ومقر الفوج 
في ناحية مال عبد اهلل في كركوك، في الوقت الذي تركت 
فيه الفرقة 12 في كركوك جميع مقراتها وتسليمها إلى قوات 
مكافحة اإلرهاب الكردية، وكذلك انسحاب اللواء 15 والفوج 
الثالث في منطقة غيدة بالداقوق، بينما سقطت سرية اللواء 
وكذلك  داعش،  بيد  الرشاد  بناحية  الضباع  مطار  في   15
عمد المرتزقة إلى إحراق سريتين للجيش العراقي في قرى 
النويشين والذيبات قرب ناحية الرشاد، وكذلك سقوط العوجة 
وكافة القرى واألقضية والنواحي على طريق كركوك - دو.

بالتزامن مع ذلك، عززت قوات البيشمركة من نقاط تمركزها 
في كركوك، واستقدمت قوات خاصة بمكافحة اإلرهاب إلى 
المدينة، فيما شوهدت أرتال كبيرة من قوات األسايش وهي 
تتجه من السليمانية باتجاه كركوك، في الوقت الذي توجه 
محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم بخطاب إلى الشعب 
يطمئنهم على الوضع األمني، بعد ساعات من قرار بفرض 

حظر التجول لياًل في المدينة.
-وفي محافظة صالح الدين وسط البالد توجهت قوة كبيرة 
من البيشمركة إلى قضاء طوزخورماتو، لتفرض سيطرتها 
عليه، ونشر لواءين كاملين فيها، بعد سيطرة داعش على 
الجيش  انسحاب  إثر  المحافظة  في  بك  سليمان  ناحية 
العراقي من آخر معاقله في الفوج األول في منطقة نجانه 
غرب الناحية، في الوقت الذي أكدت المصادر سيطرة مرتزقة 
في  النفط  تصفية  مناطق  أهم  بيجي  قضاء  على  داعش 
بعد سماع  بالكامل،  بيجة   - تكريت  طريق  وعلى  العراق، 
مديرية  لمبنى  حراق  واإ القضاء،  في  عنيفة  انفجارات  دوي 

حراق مقر الفوج الثالث، ودارت اشتباكات عنيفة  الشرطة، واإ
بين داعش وعناصر من اللواء 14 في بيجي أسفرت عن 
في  الثقيل  للعتاد  مخزن  أكبر  على  داعش  مرتزقة  سيطرة 
جانب  إلى  قتالية،  همر  عربة   100 من  وأكثر  العراق، 
طالق سراح جميع المتهمين  السيطرة على سجن القضاء واإ

بأعمال إرهابية.
قرب  البوعجيل  على  السيطرة  من  داعش  مرتزقة  وتمكنت 
شرطة  مركز  وكذلك  العوجة  شرطة  مركز  وعلى  تكريت 
القادسية، بينما دارت اشتباكات في محيط القصور الرئاسية 
لم  حيث  تكريت،  في  المحلي  والمجلس  المحافظة  ومقر 
تتمكن داعش من السيطرة على تلك المنطقة. وفي تكريت 
مراكز  وأحرقت  الدين  محافظة صالح  مبنى  داعش  احتلت 

الشرطة.
-أما في الرمادي بمحافظة األنبار 108 كم غرب بغداد، 
داعش  بين  البودلمة  منطقة  في  اشتباكات  شهدت  فقد 
والعشائر العربية، وتدمير لعدد من آليات الجيش العراقي في 
حّي القادسية، كما شهد فوج طوارئ عشائر »البو هايس« 
داعش  قبل  من  اقتحام  عملية  العراقي  للجيش  الموالية 
أسفرت عن استيالء داعش على كميات كبيرة من األسلحة 
واآلليات العسكرية، مع قصف بالهاون استهدف مقر اللواء 
الثامن، وثكنات الجيش العراقي بالقرب من الجسر الياباني، 
للتجول  األمنية حظرًا  األجهزة  فيه  أعلنت  الذي  الوقت  في 

في سائر المحافظة.
حصول  عن  جلوالء  ناحية  أعلنت  ديالى  محافظة  -وفي 
اتفاق بين القيادات األمنية بديالى والبيشمركة على تسيير 
 200-  100 مابين  ومشاركة  مشتركة  امنية  دوريات 
عنصر من البيشمركة في حماية مقار االحزاب والتنظيمات 

الكردية
-ووجه نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة 
العراقية »بإحالة المتخاذلين والجنود الذين يتركون مواقعهم 
وحدات  تنظيم  عادة  واإ الميدانية«،  العسكرية  المحاكم  إلى 

الجيش وتجهيزاتها.
التي  المناطق  من  األهالي  نزوح  موجة  البالد  - وشهدت 
دخلتها داعش، حيث وصل عدد النازحين بحسب مصادر 

غير رسمية إلى أكثر من مليون نازح عراقي.
- داعش تقوم بإزالة األسالك الشائكة و السواتر الترابية 
على الحدود بين العراق وسوريا ونشرت صورًا للعملية تحت 

عنوان تحطيم حدود سايكس بيكو.
- موقع إعالمي عراقي  ينقل عن مصدر مقرب من المالكي 
وبرعاية  البرزاني  ونيجيرفان  المالكي  بين  جرى  اتفاقًا  أن 
وتنسيق امريكي للقضاء على مسلحي داعش في الموصل 
البيشمركة في  المالكي على مشاركة  وأنه يتضمن موافقة 

قتال داعش مقابل تصدير آمن للنفط.
وبالتزامن مع ذلك رفضت تركيا إرسال قوات البيشمركة إلى 

الموصل وكركوك وديالى. 
العامة ويؤكد على  التعبئة  يعلن  اإليراني  الثوري  -الحرس 
للحكومة  اللوجستي  الدعم  أنواع  كافة  لتقديم  جاهزيته 
قوة  تقدمت  لو  فيما  السقوط   من  بغداد  لمنع  العراقية 
المسلحين ولم تفلح القوات العراقية في استعادة الموصل أو 
صد هجوم محتمل على مدن أخرى حيوية في العراق ونشرت 
للدفاع  المقدسة  كربالء  لواء  بتشكيل  خبرًا  التواصل  مواقع 
عن أرض العراق من العصابات اإلرهابية ونشرت عناوين 
مراكز التطوع للمواطنين للدفاع خاصة عن المراقد الدينية.

تؤكد  الكردستاني  المجتمع  لمنظومة  المشتركة  -الرئاسة 
جانب  إلى  فعالة  حرب  لخوض  الكريال  قوات  استعداد 

البيشمركة لحماية مناطق جنوب كردستان.
واستنكرت حركة المجتمع الديمقراطي هجمات داعش ودعت 
إلى عقد المؤتمر الوطني الكردستاني من أجل توحيد الصف 

والموقف الكردي.
مقاطعة  في  الذاتية  والحماية  الدفاع  هيئة  رئيس  وأعلن 
الجزيرة عبد الكريم صاروخان استعداد قوات حماية الشعب 
مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  كردستان  جنوب  للدفاع عن 
هذه  في  الوطنية  الوحدة  أن  إلى  مشيرًا  البيشمركة,  قوات 
المرحلة هي الحل األمثل لتصدي الهجمات التي تشن على 

الشعب الكردي.
-جبار ياور األمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم جنوب 
كردستان يعلن زيادة عدد قوات البيشمركة على حدود اإلقليم 
الجنوبية من منطقة نفط خانوه شرقًا إلى فيش خابور غربًا.

األمريكية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  ساكي  -جين 
استنكرت استيالء داعش على الموصل وقالت ان واشنطن 
المالكي  حكومة  مع  بالتنسيق  كثب  عن  األحداث  تتابع  

ومسؤولين في حكومة إقليم كوردستان.
يوم الخميس 12 حزيران:

-القوات الكردية تسيطر بشكل كامل على مدينة كركوك بعد 
تخلي الجيش االتحادي عن مواقعه. حيث جرى تسليم مقر 
الفرقة 12 شمال غرب كركوك إلى قوات البيشمركة الكردية 
المنتشرة وبشكل مكثف عند أطراف كركوك لحماية المدينة 
من الهجمات المسلحة. واشتبكت البيشمركة والشرطة مع 
جنوب  الملتقى  لناحية  التابعة  الناصرة  قرية  في  داعش 
غرب كركوك أدى إلى تحرير القرية. وفرضت قوات مكافحة 
اإلرهاب الكردية سيطرتها على ناحية ريان التابعة لقضاء 
ناحية  وكذلك على  كركوك،  كم جنوب غرب  الحويجة 50 
الرياض، بعد اشتباكات عنيفة دارت مع داعش أسفرت عن 

مقتل العشرات من األخيرة، واعتقال عدد آخر.
وفقد الصحفي الكردي كاميران نجم حياته برصاصة مرتزقة 
فيما  الكردية،  القوات  برفقة  المعارك  تغطيته  أثناء  داعش 
أرض  من  جثته  تخليص  من  البيشمركة  قوات  تتمكن  لم 

المعركة.
-وفي محافظة ديالى فرضت القوات الكردية سيطرتها على 
والجيش  بينها  دارت  عنيفة  اشتباكات  بعد  جلوالء  ناحية 
العراقي الذي انسحب منها بعد وصول قوات خاصة كردية 
القوات  سيطرت  كما  المنطقة،  إلى  السليمانية  من  قادمة 
داعش  اقتراب  بعد  السعدية  ناحية  على  أيضًا  الكردية 
تفرض  التي  المناطق  قائمة  إلى  أيضًا  هي  لتنضم  منها 
القوات الكردية سيطرتها عليها بعد قضاء خانقين وناحية 

توزخورماتو.
هجمات  العراقية  الحربية  الطائرات  شنت  الموصل  -وفي 
عسكرية  قواعد  مستهدفة  المدينة  من  أجزاء  على  عنيفة 
لداعش، في الوقت الذي تمركزت قوات خاصة عراقية في 
قضاء تلعفر 70 كم شمال غربي الموصل، استعدادًا القتحام 
أمنية عراقية، وأفادت مصادر في  المدينة بحسب مصادر 
الجيش العراقي بتوجه قوات كبيرة مدعومة باألسلحة الثقيلة 
والطائرات إلى مدينة الموصل بغية استرجاعها، فيما أكدت 
مصادر محلية أخرى أنباء دخول القوات العراقية إلى حّي 
قصف جوي  بعد  المدينة،  من  األيسر  الجانب  في  الوحدة 
عنيف طال المدينة. وذكرت المصادرأن قوة عسكرية كبيرة 
الى  توجهت  الوليد«  بـ«ابو  المعروف  الركن  اللواء  بقيادة 
مدينة الموصل لتحريرها من تنظيم »داعش«، بتكليف من 
إلى أن  المصادر  المسلحة، ، وأشارت  للقوات  العام  القائد 
ابو الوليد اعطي له جميع الصالحيات فضاًل عن منحه قوة 

11شؤون سياسية
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عسكرية كبيرة مصحوبة بدروع وطائرات القتحام الموصل«. 
واللواء الركن ابو الوليد، هو قائد لواء »الذيب« العسكري 
وعرف بقيادته لعمليات عسكرية كبيرة في مناطق الموصل 
استعرضت  الموصل  أحياء  داخل  وفي   .2005 العام  في 
السالح برفقة اآلالف من  العسكرية من  لترسانتها  داعش 
عناصرها في شوارع المدينة. وقد أعلنت المنظمة الدولية 
للهجرة أن أكثر من 500 الف مدني فروا من المعارك في 

الموصل ومنطقتها.
مدينة  على  داعش  سيطرت  الدين  محافظة صالح  -وفي 
وواصل  المحافظة  مركز  بغداد(  شمال  كلم   160( تكريت 
المقاتلون زحفهم جنوبًا حيث سيطروا على ناحيتي الدور 
والعوجة جنوب تكريت، وبلغوا مشارف سامراء حيث خاضوا 
لم  ساعتين  لنحو  حكومية  قوات  مع  عنيفة  اشتباكات 
ينجحوا خاللها في دخول المدينة التي تحوي مرقد االمامين 
العسكريين، االمام العاشر واالمام الحادي عشر لدى الشيعة 
االثني عشرية.. ووردت أنباء عن استعادة الجيش العراقي 
السيطرة على أجزاء من مدينة تكريت، وقصف بعض مقرات 
بعد  عراقي  عسكري  مصدر  أعلن  ثم  المدينة.  في  داعش 
ساعات  استعادة السيطرة على مدينة تكريت بالكامل بعد 
المدينة.  في  داعش  تنظيم  عناصر  مع  جرت  اشتباكات 
وتمكنت القوات العراقية أيضًا من تطهير قضاء بيجي من 
القضاء،  في  العشائر  بمساندة  بالكامل  داعش  مسلحي 

عادة السيطرة على مديرية شرطة القضاء. واإ
 وأحبطت األجهزة االمنية وبمساندة أبناء العشائر هجومًا 
لداعش على قضاء بلد بمدينة تكريت، بعد معارك عنيفة 
اشتدت بين الجانبين ادت الى تكبيد عناصر داعش خسائر 
جسيمة. ونشرت مواقع الكترونية مقربة من داعش مشاهد 
مصورة العتقال المرتزقة ألكثر من 1500 من أفراد الجيش 
بمحافظة صالح  تكريت  شمال  سبايكر  قاعدة  في  العراقي 
الدين، ليعلن بذلك سيطرته على جزء كبير من أكبر قاعدة 
مصير  يلف  الغموض  يزال  ما  بينما  العراق،  في  عسكرية 
الجنود األمريكيين المتواجدين بشكل دائم في القاعدة منذ 
األخيرة  الفترة  في  مهمتهم  واقتصرت   ،2003 عام  حرب 
بتدريب الجيش العراقي هناك، فيما ما تزال داعش تسيطر 
على نواحي العلم والدور ويثرب، وكذلك مسافات طويلة من 

خطوط النفط.
العراقي من غربي  الجيش  انسحب  األنبار  -وفي محافظة 
على  العربية  العشائر  من  بمسلحين  ليصطدم  المحافظة 
حيث  والصقالوية،  الفالحات  مناطق  في  السريع  الطريق 
العشرات،  مقتل  عن  الطرفين  بين  االشتباكات  أسفرت 
مدينة  عنيف  بشكل  العراقي  الحربي  الطيران  قصف  بينما 
الفلوجة، بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش العراقي ومرتزقة 
داعش حول مركز السرية الثانية على طريق بغداد القديم، 
واشتباكات أخرى على طريق المحمودية، ونشوب اشتباكات 
عنيفة في منطقة الحوز بالرمادي، في الوقت الذي فرضت 
القوات العراقية حظر التجول في أبو غريب غرب العاصمة 

أحد أهم معاقل المعارضين للحكومة العراقية.
للبقاء  يسعى  الذي  المالكي  نوري  الوزراء  رئيس  -دعا 
التمسك  الى  العراقيين  ثالثة  لوالية  الحكومة  راس  على 
بوحدتهم، متوعدا المقاتلين الجهاديين بطردهم من المواقع 
مقتدى  العراقي  الشيعي  الزعيم  واقترح  احتلوها.  التي 
تشكيل  المهدي«  »جيش  لميليشيا  السابق  القائد  الصدر 
وحدات امنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية تحت مسمى 
االسالمية  المقدسات  حماية  على  تعمل  السالم«،  »سرايا 
والمسيحية من »القوى الظالمية«. واجتمع محافظي كل من 

بابل وكربالء المقدسة والنجف االشرف والديوانية والسماوة 
الحكومة  لدعوة  تلبية  المقدسة  كربالء  في  وواسط  وديالى 
االتحادية بالتعبئة العامة القصوى لمقاتلة االرهاب ورد كيده 
البالد،  في عموم  والقانون  الدولة  سيادة  وبسط  نحره  الى 
باإلمام  متمثلة  الرشيدة  الدينية  المرجعية  لدعوة  وتنفيذًا 
بالتأكيد  الدين  وعلماء  العظام  المراجع  وباقي  السيستاني 
الهجمة  مواجهة  في  الصف  ووحدة  الوطنية  الوحدة  على 
الشرسة للعصابات االرهابية وتوحيد الموقف وترك الخالفات 
جانبًا واالهتمام باألمن الوطني كضرورة قصوى، مؤكدين ان 
داعش خطر كبير وال بد من الوقوف صفا واحد لمحاربته, 
المواجهة  في  للمشاركة  استعدادهم  المجتمعين  وأعلن 
المباشرة للقضاء على الزمر االرهابية، كما وتم االعالن عن 
فسح باب التطوع لمقاتلة اإلرهابيين دعمًا للقوات المسلحة 

وعدم السماح ألي تشكيل مسلح خارج اطار الدولة .
-كما واكد المجتمعون على  ضرورة محاسبة المتخاذلين 
المؤسسة هي محل فخر وعزة  الجيش الن هذه  افراد  من 
وكرامة للوطن والمواطن، كذلك عدم السماح لتشويه سمعة 

هذا الجيش الوطني«.
-وفي بيان نشرته وكالة االنباء السورية الرسمية )سانا( 
اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم ان »االرهاب« الذي 
استعدادها  مبدية  واحد،  وسوريا  العراق  من  كل  يواجهه 
للتعاون مع العراق »من اجل مواجهة هذا العدو المشترك«.

-أجرى وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف اتصاال 
العراقي هوشيار زيباري عارضًا دعم طهران  هاتفيا بنظيره 

»للحكومة والشعب العراقيين في مواجهة االرهاب«.
-وحض االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون »المجتمع 
الدولي على توحيد صفوفه للتعبير عن تضامنه مع العراق 

الذي يواجه تحديا خطيرا على الصعيد االمني«.
كل  تدرس  إدارته  إن  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  -قال 
المتشددين  العسكري، لمواجهة  التدخل  الخيارات، بما فيها 
أال  المتحدة  الواليات  أنه من مصلحة  العراق. وأضاف  في 
يكون للجهاديين موطئ قدم في العراق. وذكر البيت األبيض 
في وقت الحق أن واشنطن ستدعم بغداد ولكن ليس لديها 
أي نية إلرسال جنود أمريكيين إلى هناك. فيما قالت وزارة 
مرتبطين  أمريكيين  متعاقدين   « إن  االمريكية  الخارجية 
مقارهم  من  نقلهم  تم  للعراق  أمريكية  عسكرية  بمبيعات 
إلى أماكن أخرى بسبب مخاوف أمنية«. ووعدت الواليات 
المتحدة بتقديم مساعدتها لنصف مليون عراقي يتوقع ان 
يفروا من هجوم المسلحين االسالميين الذين سيطروا على 
باتجاه  ويتقدمون  الدين  وصالح  نينوى  محافظتي  مركزي 

بغداد.
القوى  العربية  والجامعة  االوروبي  االتحاد  دول  -ودعت 
المتشددين  وجه  في  االتحاد  إلى  العراق  في  الديموقراطية 

اإلسالميين.
الهاشمي  طارق  باإلعدام  المحكوم  الرئيس  نائب  -وبارك 
أشد  من  والهاشمي  ثورة.  واعتبرها  الموصل  سقوط 

المعارضين لسياسات المالكي وهو يقيم حاليًا في تركيا.
أنها  حسين  صدام  المقبور  الدكتاتور  ابنة  رغد  -وقالت 
منظمة  الى  لتنضم  األنبار  صحراء  إلى  قريبًا  ستذهب 
داعش وأعلنت أنها ستكون أول »مجاهدة« ضمن تشكيلة 
داعش وتقاتل معه ضد الجيش العراقي . وتوجهت رغد في 
واالمارات  والسعودية  قطر  الى  والتقدير  بالشكر  تصريحها 
على دعمهم لتنظيم داعش وعلى جهودهم لما سمته تحرير 

محافظتي نينوى وتكريت.
البيشمركة  وزارة  في  اإلعالم  مدير  حكمت  هلكورد  -ونفى 

حديث  في 
لـ»الشرق األوسط« وجود أي تنسيق أو تعاون مع الحكومة 
االتحادية في بغداد لمشاركة البيشمركة في إعادة السيطرة 
على الموصل. وأضاف حكمت »هناك فقط اتفاق محلي بين 
القيادات المحلية للجيش العراقي والبيشمركة أخلى الجيش 
أطراف  في  المناطق  من  عدد  في  مواقعه  بموجبه  العراقي 
الموصل ومناطق من كركوك وديالى لقوات البيشمركة التي 
دخلتها، للقيام بحماية هذه المناطق«، مشيرًا إلى أن الجيش 
العراقي أخلى نقطة ربيعة الدولية مع سوريا وتسلمت قوات 
البيشمركة حمايتها ألنها نقطة مهمة جدا. وأشار إلى أن 
كركوك  مناطق  بعض  في  المحلية  العراقي  الجيش  قيادات 
اقترحت على قوات البيشمركة أن تحل محل الجيش فيها، 
لقوات  مقراته  بإخالء  مستمر  العراقي  الجيش  أن  موضحا 

البيشمركة.
كما أعلن سفين دزيي الناطق باسم حكومة اإلقليم نقاًل عن 
المالكي  مع  يتفقوا  لم  أنهم  اإلقليم  وزراء  رئيس  البارزاني 
بشأن المشاركة في تحرير الموصل مقابل موافقة المالكي 
على تصدير نفط اإلقليم. وأضاف دزيي أن حكومة اإلقليم 
ستقوم بحماية إقليم كردستان و المناطق الكردستانية خارج 

اإلقليم.
االجتماع  الناتو  حلف  من  رسمي  بشكل  و  تركيا  -طلبت 
لبحث الوضع في العراق، كما قطع وزير الخارجية التركي 
رئيس  وعقد  العراق.  في  الوضع  يتابع  كي  ألمريكا  زيارته 
عددًا  ضم  اجتماعًا  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الوزراء 
التطورات  لتقييم  المستوى،  رفيعي  الوزراء ومسؤولين  من 
المتالحقة في مدينة الموصل، بحضور نائب رئيس الوزراء 
بشير أتاالي، ونائب وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز 
بقيادة  العمليات  التركية خاقان فيدان، ومدير  االستخبارات 
األركان، أردال أوزتورك. واإلعالم التركي و بشكل عام طالب 
الحكومة التركية بإرسال قوات تركية الى الموصل و كركوك 
مع  العمل  اآلن  تخطط  تركيا  فأن  المصادر  بعض  وحسب 
القوى العربية السنية من أمثال النجيفي و الهاشمي و باقي 
الكتل السنية من أجل وضع المنطقة العربية السنية تحت 
الحماية التركية. والصحف التركية تحدثت أيضًا عن الحق 
التاريخي لتركيا في والية الموصل و ضرورة ارجاعها الى 

االحضان التركية.
الى  موجه  رسالة  تويتر  موقع  على  داعش  تنظيم  -نشر 
نوري المالكي و عن طريقه الى الشيعة في العراق وصفته 
فيها بالمجنون و هددت بحساب عسير. و جاء في جزء 
من الرسالة أن حساب داعش مع المالكي سوف لن يتوقف 

في سامراء و بغداد بل في النجف و كربالء.
األوضاع  لبحث  اجتماع  عقد  في  العراقي  البرلمان  -فشل 
النصاب  اكتمال  لعدم  مقررًا  كان  كما  العراق  في  الجارية 
جلسة  حضور  عن  الكتل  من  عدد  امتناع  بعد  القانوني 

البرلمان.
-ودعا المندوب الروسي في مجلس األمن فيتالي تشوركين 
إلى بذل  جهود مكثفة لبدء حوار شامل في العراق مشيرًا 
إلى فشل مجلس النواب في اتخاذ قرار إلعالن حالة الطوارئ 
والمجتمع  العراقية  الحكومة  تشوركين  وطالب  البالد.  في 
المتحدة على  الدعم لمساعي األمم  الدولي بضرورة تقديم 

الصعيد اإلنساني لمواجهة أي كارثة.

لألحداث  متابعة  القادم(...  العدد  )في  الثاني  الجزء  في 
الجارية في العراق ومواقف جميع األطراف وتداعياتها على 

الشرق األوسط.

12شؤون سياسية
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من يتوقع حاًل قريبًا في سورية؟
مقدمتها  وفي  الفاعلة،  الدول  معظم  عند  السائد  االعتقاد   
أوباما،  تبقى من والية  فيما  قريبًا، خاصة  أمريكا، أن ال حل 
الفوضى  من  ساحة  فهي  بسورية،  تتعلق  تعد  لم  فالمسألة 
يصعب إغالقها، كما أن الصراع فيها بات يتعدى مسألة ثورة 
شعب يطالب بالتغيير والكرامة والديمقراطية. كذلك األمر، يعتقد 
نقاشات  في  السابقين  العامين  شاركوا خالل  ممن  كثر  خبراء 
أن  أوروبي،  بلد  غير  في  أقيمت  عمل  ورش  في  إستراتيجية 
في سورية  الصراع  أن  و  األسد،  بشار  تغيير  تعدت  المسألة 
من  فقط،  حله  يمكن  وال  ودولي،  إقليمي  من صراع  جزء  هو 
بعض  إستراتيجية  في  مطلوب  وربما  باألسد،  اإلطاحة  خالل 
تأهيل  إعادة  قادر على  ليس ألنه  األسد،  بقاء  الكبرى  الدول 
حتى  تستمر  األزمة  يجعل  استمراره  ألن  بل  السوري،  النظام 
تنضج شروط تسمح بترتيبات أكبر للمنطقة. المشهد في عموم 
الشرق األوسط مضطرب، والصراعات عميقة بين األطراف، من 
إيران إلى الخليج، ومن العراق إلى لبنان، والدول تواجه تحديات 
داخلية وخارجية، والقدرة على حسم الصراع تبدو مستحيلة، لذا 
فإن انخراط األطراف الدولية واإلقليمية في الصراع هو انخراط 
خارج الرغبة، أي أن ما من طرف رئيسي يمكنه أن يكون خارج 
الصراع، فركائز القوة لدى كل طرف تبدو نفسها نقاط ضعف، 
أو يمكن أن تتحول إلى نقاط ضعف مع طول األزمة، لكن، ال 
تبدو الميول السياسية ماضية نحو تحقيق توافقات كبرى لحل 
مشكالت الشرق األوسط، وفي مقدمتها األزمة السورية. وفي 
مثال عما نطرحه، فإن قوة حزب اهلل بالنسبة إليران هي ركيزة 

في  اهلل  حزب  قرار  لكن  سورية،  داخل  نفوذها  تمدد  في  قوة 
يران معًا، وثمة  القتال إلى جانب األسد يستنزف فعليًا الحزب واإ
تقديرات تقول أن تكلفة دعم حزب اهلل في سوريا تبلغ حوالي 
100 مليون دوالر شهريًا بالنسبة إليران، وهو رقم كبير قياسًا 

لألوضاع االقتصادية لطهران.
عدم  في  اللبنانيون  ينجح  وبالكاد  مأزوم،  اللبناني  الوضع 
لبنان  لكن  السياسيين،  األفرقاء  بين  مواجهات  إلى  االنزالق 
عمومًا مّر خالل العامين السابقين بأزمة تمديد البرلمان لنفسه، 
و أزمة تشكيل الحكومة، ويواجه اليوم مشكلة الفراغ الرئاسي، 
كما أن الجيش اللبناني بما يمتلكه من إمكانات عسكرية غير 
منذ  اللبناني  االقتصاد  لبنان، ووضع  في  األمن  لضبط  مؤهل 
األزمة السورية في تراجع، ليس فقط بسبب وجود مليون الجئ 
البري لحركته  المنفذ  لكون سوريا  نما  واإ أراضيه،  سوري على 
االقتصادية، ولهذه األسباب وغيرها فإن لبنان ليس بعيدًا عن 

أزمة تعصف باستقراره الهش.
لديها تحديات كبيرة، وفي مقدمتها  العربية السعودية  المملكة 
مواجهة االنعكاسات والمخاطر اإلستراتيجية التي يمكن أن تنشأ 
فيما لو تّم التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة + 5 
1، كما تواجه التحديات الناجمة عن فشل اليمن في بناء حالة 
الداخلي،  وضعها  على  اليمن  في  اإلرهاب  ومخاطر  استقرار، 
اتفقت مؤخرًا على شراء طائرات من دون طيار من  قد  وهي 

الصين تحسبًا لو ضع مخل بأمنها من الحدود اليمنية.
األزمات  عن  الكثير  غيرها  وهناك  أمثلة،  مجرد  نطرحه  ما 
على  تفرضها  التي  والتحديات  المنطقة،  في  المترابطة 
األزمات،  هذه  لحل  آفاق  وجود  وعدم  الدول،  استراتيجيات 
ومن هنا فإن الوضع السوري يصبح جزءًا من عموم المشهد 
المضطرب في الشرق األوسط، وهو مشهد مرشح لمزيد من 

االضطراب، وذلك ألن عوامل االضطراب تفوق بوزنها النوعي 
عوامل االستقرار، كما أن كم األزمات يصبح أيضًا عائقًا أمام 
نما أمام مجموعة كبيرة  حلها، فنحن لسنا أمام أزمة منفردة، واإ

من األزمات.
من جهة أخرى، تبدو العالقات الدولية في مرحلة سيئة للغاية، 

فقد فشل الغرب في التوصل إلى تفاهمات مع
خيارات  من  إليه  ذهبت  ما  إلى  أوكرانيا  ذهاب  تمنع  روسيا 
تهدد وحدتها، كما أن االتحاد  األوروبي بما يعانيه من أزمات 
توافقات  لتحقيق  بفعالية  العمل  على  قادرًا  يبدو  ال  اقتصادية 

دولية على أكثر من مشكلة.
 نحن أمام مستقبل يعدنا بمزيد من األزمات في الشرق األوسط 
، ويعدنا كسوريين باستمرار كارثتنا الوطنية، وهو ما ينبغي أن 
يدفع القوى السياسية السورية إلى إعادة قراءة دورها، وتحديد 

أولوياتها، وربما تغيير تحالفاتها.

    الشرق األوسط مشهد مضطرب ومستقبل من األزمات
حسام ميرو – رئيس تحرير جريدة البديل االلكترونية 

العدد 141 / 25 – 5 -2014 

آزادي - الحرية
صدرت في مقاطعة الجزيرة صحف ومجالت جديدة ومن بينها 

صحيفة بوير ومجالت شار وآسويا جن وسالفا.
مجلة  من  األول  العدد  الجاري  حزيران   10 بتاريخ  صدر  فقد 
»آسويا جن/Asoya jinê« وتعني )أفق المرأة( الناطقة باسم 
في  المجلة  آفا وسوريا. وتحتوي  في روج  اتحاد ستار  تنظيم 
صفحاتها الـ 80 على موضوعات وقضايا خاصة بشؤون المرأة 
»الكلمات  مثل  مواضيع  المجلة  وتضم صفحات  آفا،  روج  في 
األم،  اللغة  الحية،  الصفحات  حوارات،  وأفكار،  آراء  الحرة، 
أبحاث، بيتنا، النساء المناضالت، فن وأدب، صحة واألحاسيس 

الحرة«.
وتعتبر آسويا  النساء،  المجلة طاقم من  إصدار  ويشرف على 
جن المجلة األولى باللغة الكردية التي تصدر عن تنظيم خاص 
بالمرأة في روج آفا، كما تصدر عن تنظيم اتحاد ستار مجلة 

أخرى باللغة العربية باسم صوت الحياة.
كما أصدرت حركة المرأة الشابة في روج آفا بتاريخ 16 حزيران 
الجاري العدد األول من مجلة »سالفا/silava« التي ستصدر 
يديولوجية تعنى  كل شهرين مرة، وهي مجلة سياسية، ثقافية واإ

بشؤون المرأة الشابة في روج آفا وسوريا.
في  وضمت  والكردية  العربية  باللغتين  المجلة  صدرت  وقد 
الشابة، حيث صدر  بالمرأة  مواضيع خاصة  الـ 60  صفحاتها 

القسم العربي في 21 صفحة والقسم الكردي في 39 صفحة.
المنسحبين  شهاب  أبو  وأحمد  عكيد  قادر  من  كل  أصدر  كما 
من جريدة نودم بعد توقف طباعتها صحيفة جديدة باسم بوير 
برس )الحدث(.  وجاء في بيان صدور العدد )0( : ’’ تخوض 
من  تخلو  ال  إعالمية،  معمعة  سورية  في  الكردية  المنطقة 
الضعف تارًة، ومن الجنوح إلى مصالح معينة تدخل في خدمة 

ومصالحه  الكردي  الشعب  دون  خاصة  أهداف  تبتغي  أجندات 
تارًة أخرى. لذا ارتأت هيئة جريدة – Bûyerpress – إصدار 
جريدة نصف شهرّية تكون في خدمة المجتمع الكردي والسوري 
وقضيته العادلة، وذلك بتوعيته وكشف مجريات األحداث على 
لهذه  واالجتماعّية  السياسّية  األبعاد  لجميع  والتنويه  الساحة، 

األحداث’’.
)شار(  باسم  الكردي  الشارع  في  جديدة  مجلة  توزيع  تم  كما 
هوية  اآلن  لحتى  واليعرف  التركية,  األراضي  من  طباعتها  تم 

صاحب المجلة. 

صدور صحف وجمالت جديدة يف روج آفا 

13من اإلعالم



 صحيفة  آزادي – الحرية         إخبارية مستقلة          السنة الرابعة         العدد34       24  حزيران  2014

خالد الحلبي - جريدة حرية االلكترةنية
العدد 87 / 5-5- 2014

ً
إيران - السعودية: احلرب التي تأجلت 35 عاما

قد  تكون  أن  بد  لك زيارة طهران فال  قد تسنى  كان  إذا 
ارتداء  الخمور،  تعاطي  المحرمات:  من  بعدد  اصطدمت 
ربطة عنق، طرح األسئلة عن الولي الفقيه.. ولكن التابو 
األشد خطورة، واألكثر جلبًا للمتاعب، هو تلفظك عمدًا أو 
سهوًا بعبارة »الخليج العربي «، ذلك أن تسمية »الخليج 
المقدسات،  مستوى  إلى  إيران  في  ترقى   » الفارسي 
واإليمان بفارسية الخليج ال يقل شأنًا عن اإليمان بعودة 

المهدي المنتظر.
عشقًا  يموتون  بأنهم  يقنعونا  أن  اإليرانيون  يحاول 
بالعرب، إخوتهم في اإلسالم، وهم إذ يغضبون منا فألننا 
ال ندرك مصالحنا وال نرقى إلى مستوى دورنا التاريخي، 
ويرعون  الدور  هذا  من  بعضًا  عنا  يأخذون  فهم  ولذلك 
بأنفسهم مصالحنا التي ال نجيد رعايتها. يريدون إعادة 
القدس لنا وتخليصنا من إسرائيل وتنصيب حكام أتقياء 
صالحين علينا.. ورغم كل هذا الحب وكل هذا السخاء 
فهم يبخلون علينا باسم، مجرد اسم، يطلق على الخليج 

الذي يربطنا بهم!
يخطئ من يظن أن األمر يتعلق بمجرد شكليات، فلالسم 
تتصل  عميقة،  دالالت  اإليرانيون  عليه  يصر  الذي 
ونظرتها  وطموحاتها  اإلسالمية  الجمهورية  بمشروع 

لنفسها وتاريخها وجوارها ودورها اإلقليمي المرغوب..
الخميني  رفاق  وكأن  بدا  اإلسالمية  الثورة  بداية  مع 
على  السابق  اإليراني  التاريخ  محو  يريدون  وأتباعه 
والقصور،  والمتاحف  الشوارع  أسماء  غيروا  اإلسالم. 
وأبدوا ازدراء لآلثار القديمة، واستبدلوا باألسماء األخمينية 
والساسانية أسماء إسالمية شيعية، فحل آيات اهلل وحجج 
اإلسالم مكان الملوك واألكاسرة، كما طردت روح المهدي 
المنتظر، المرفرفة فوق إيران اإلسالمية، أرواح األسالف 
المخلوع يجاهد  الشاه  الزردشتيين والمجوس والتي كان 
في استحضارها.. ولكن يومًا بعد يوم، ومع تمكن الثورة 
الماضي  على  الحملة  بدأت  إيران،  بزمام  اإلمساك  من 
تخفت إلى أن تالشت تمامًا، لتحل مكانها جهود حثيثة، 

ن كانت مواربة، لوصل ما كاد أن ينقطع. واإ
أو  إسالمها،  لحظة  من  يبدأ  إيران  تاريخ  يعد  لم  هكذا 
سنة  إلى2500  ليمتد  عاد  أنه  بل  تشيعها،  باألحرى 
سابقة، وهو التاريخ نفسه الذي كان الشاه قد اعتمده، 
وسرعان ما امتزج مشروع »تصدير الثورة « بحلم البعث 
الفارسي، وكذلك انطوت المظلومية الشيعية على تحسر 
على الماضي االمبراطوري المجيد، فالحرب المعلنة على 
»قوى االستكبار العالمي « ال تنطلق فقط من الدفاع عن 
اإلسالم المستهدف، بل أيضًا من حقيقة أن هذه القوى 
وال  أراضيها،  من  وبعضًا  ونفوذها  مجدها  فارس  سلبت 
يخفي قادة إيرانيون إحساسهم بالغبن لخسارتهم البحرين 
يأتي  هنا  من  برمته..  الخليج  وربما  العربية،  واإلمارات 
التفكير  وعدم  بالفارسي  الخليج  وصف  على  اإلصرار 

لى  واإ بل  وحسب،   » »العربي  إلى  ليس  االسم،  بتغيير 
»اإليراني « أو »اإلسالمي « كذلك..

كانت   المنطقة.  إيران دور شرطي  لعبت  الشاه  في عهد 
للسعودية  األكبر  األخ  فريدمان   توماس  تعبير  حسب 
الشيوعي وحلفائه  للمعسكر  العداء  وكان  الخليج.  ودول 
الحلف  هذا  أزر  يشد   » العربية  »التقدمية  األنظمة  من 
ويغطي على تناقضاته، كما أن العنجهية الفارسية في ظل 
تهدد مصالحه،  العربي ولم  الخليج  أمن  لم تمس  الشاه 
الحماية  شكل  اتخذت  فقد  عليه  الشكلية  الوصاية  أما 
األخوية وكانت مستمدة من رغبة أمريكية ورضا خليجي. 
علمانية الشاه أبعدته عن التفكير باستخدام ورقة الشيعة 
العرب، بل على العكس فإن أوساطًا شيعية عربية شكلت 
الحاضنة األكثر جذرية لمعارضة الشاه، وكذلك فإن والءه 

للغرب ردعه عن تهديد الخليج.
إثر الثورة اإلسالمية، في العام 1979 ، خرج األخ األكبر 
وصفق الباب خلفه (مرة أخرى الوصف لفريدمان)، وبعد 
أن اعتاد األخوة على غيابه وتدبروا شؤونهم بطرق شتى، 
طويلة،  ولحية  سوداء  وعمامة  عباءة  زيه:  مغيرًا  عاد 
ومطالبًا بإعادة توزيع التركة، واألهم: بتغيير عقيدة أخوته 

وسلوكهم وطريقة عيشهم.
صدام  ولكن  الخطر،  تحسس  من  أول  السعودية  كانت 
حسين كان األقدر على المبادرة، فشن حربًا طويلة على 
دولة الثورة الفتية وأجبر قائدها على »تجرع كأس السم 
فقد  المتشدد  البعثي  من  السعودية  الحساسية  ورغم   ،»
»حامي  نفسه:  على  أسبغه  الذي  اللقب  مباركة  ساندته 
إلى  سارعت  فقد  أخرى  جهة  ومن   .» الشرقية  الثغور 
إلى  خطوطًا  ففتحت  سوريا  إلى  اإليراني  التسلل  موازنة 
السعودية  الثالثي،  المحور  تشكيل  إلى  وصواًل  دمشق، 
لتطويق  لبنان  في  كثفت حضورها  كما  ومصر،  وسوريا 
كانت  ذلك  كل  وفي  اهلل).  (حزب  الناشئ  اإليراني  الذراع 
فبدا  وراسخ..  أمريكي صلب  بموقف  مسنودة  السعودية 
التطويق خيارًا مناسبًا، وبدت المواجهة المباشرة احتمااًل 

بعيدًا.
غير أن الظروف تغيرت مع مطلع العقد الماضي. شنت 
نتائجها  من  كان  اإلرهاب  على   » »مقدسة  حربًا  أمريكا 
الشرق  في  طالبان  اللدودين:  عدويها  من  إيران  إراحة 

وصدام في الغرب، ثم سرعان ما فر األمريكيون من فخ 
طبق  على  اإليراني  للنفوذ  الرافدين  بالد  مسلمين  العراق 
من ذهب. وفي تلك األثناء لم تعد سوريا هي نفسها، فقد 
ما  بالنفس،  للثقة  وفاقدة  لبنان هشة  محنة  من  خرجت 
قربها أكثر إلى الحضن اإليراني، مع تحول العالقة الندية 
لبنان غدا حزب اهلل  التبعية. وفي  نوع من  إلى  بطهران 
قوة مهيمنة تهدد بابتالع البلد واإلطاحة بنفوذ الرياض..

هكذا ألفى السعوديون أنفسهم مطوقين بالحضور اإليراني 
المتوعد، وما إن اشتعلت الثورة السورية حتى كان موعد 

المواجهة المؤجلة قد حان..
تتعدد التفسيرات للموقف السعودي من األزمة السورية. 
هناك من يرى أن السعودية هي أول من بادر إلى عسكرة 
الثورة السورية بهدف وأدها وقطع طريقها إلى الرياض. 
وهناك من يقول إن السعودية تنطلق من دوافع طائفية 
من  هناك  وبالطبع  السوريين،  السنة  إلى  انحيازها  ومن 
تحركه  بيدق  السعودية »مجرد  إذ  المؤامرة  نظرية  يعتمد 

الرغبة األمريكية بتحطيم سوريا الممانعة ..«
ولكن سببًا مختلفًا هو الذي يصلح للتفسير، إنه الخطر 
اإليراني المحدق، فمنطقة تسيطر عليها إيران ال دور فيها 
للسعودية، بل وال وجود لها أصاًل. من هنا نستطيع القول 
إن السعودية قد دخلت، وعلى المكشوف، في صراع وجود 

مع إيران، وسوريا هي ساحة هذا الصراع.
هي  اإليرانية    - السعودية  المواجهة  أن  هذا  يعني  ال 
فال  سوريا،  في  يحدث  لما  والوحيد  األصلي  المحرك 
السعودية هي من أشعل الثورة، وال إيران هي من أجبر 
النظام على االستماتة في الدفاع عن وجوده. ولكن هذه 
من  ونقلته  وعقدته  الصراع  عمقت  التي  هي  المواجهة 
المستوى المحلي إلى المستوى اإلقليمي.. تمامًا كما جاء 

الكباش األمريكي الروسي لينقله إلى المستوى العالمي.
أال تبدو المواجهة السعودية يائسة؟

مبالين،  غير  واألوربيون  موات،  غير  األمريكي  الموقف 
والمعارضة  معاندين،  والروس  واد،  في  كل  والعرب 
إيران  مثل  منهك..  السوري  والشعب  مشرذمة،  السورية 
الظروف،  وتغيير  الوقت  على  السعودية  تراهن  والنظام، 
مخاطر  فإن  المجابهة  في  االستمرار  مخاطر  كانت  وأيًا 

االنسحاب أكثر فداحة.

14من اإلعالم
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التاريخ مواقف:
َبْرُمودا( ها نحن على مشارف )مثّلث 

تخوم  على  أقصد  الُكردستاني؛   )  (
الماضي  تاريخنا  في  الهزيمة  جغرافيا 
والمعاصر، إنها جغرافيا يهيمن عليها 
كثيٌر من الُظلمة والغموض، وقليٌل من 
الضياء،إنها تذّكر بقول شاعرنا الكبير 

َمال أحمد َجزيري:
Şevê zulmat û deryayê“

Ji mewcan qet xeber nayê
Şikestî geştiya bayê

.) (”Acacê wê şefeq dayê
»ليلُة مظلمة، وبحٌر هائج.

هديُر األمواج ال َيَدع خبرًا ُيسَمع.
السفينُة الشراعيةتحّطمت.

وَحّلت الظلمةمحلَّ الشعاع الُمغيث«.
في  الهزيمة  جغرافيا  إلى  الدخول 
جغرافيا  إنها  سهاًل،  ليس  ُكردستان 
مخيفة؛ تمامًا كما هو مخيف أن يبقى 
وطن كبير بأكمله محتاًل طوال 25 قرنًا، 
مستعَمرة،  بأكملها  عريقة  أّمة  وتبقى 
كم  مسدودًا.أال  الخالص  أفق  ويبقى 
ترّددُت في الدخول!وكم حّدثتني نفسي 
من  لكن  بعيدًا!  والذهاب  بااللتفاف 
عام  آالف  خمسة  كاهله  على  يحمل 
من تاريخ أّمته، ويتطّلع إلى مستقبلها 
كيف  عام،  آالف  خمسة  امتداد  على 

يمكنه أن يتراجع؟!
مواقفنا. هو  تاريخنا  مواقف،  التاريخ 

وال بّد من اقتحام جغرافيا الهزيمة، ال 
نفع في التوّقف، بل ال وقت للتوّقف، 
والتراجع عار، أّمٌة تتوّقف عن االقتحام 
خارج  ُترمى  تموت،  تنهار،  أّمة 
التاريخ. وأّمٌة تتراجع وتهرب مذعورًة، 
أّمٌة تحشر نفسها في خانة االنحطاط، 
تنسلخ من إنسانيتها، تصبح أضحوكة 

بين األمم. 
عن  دفاٌع  االقتحام  ضرورة،  االقتحام 
فالمسألة  آخر،  خيار  ال  أّمة،  وجود 
في جوهرها ليست فقط »أن نكون أو 
»كيف  أيضًامسألة  نما  واإ نكون«،  ال 
عبيدًا  أحرارًا،أم  نكون  هل  نكون«؟! 
أسواق  في  األبد  إلى  وُنشترى  ُنباع 
والعالمية؟  أوسطية  الشرق  النخاسة 
لكن  موجودين،  كنا  قرنًا   25 طوال 
قرويين  مجّرد  موجودين؟  كنا  كيف 
الجبال،  في  مشرَّدين  رعاًة  ساَذجين، 
نأكل، نشرب، نتناسل، نغّني، نرقص، 
نتقاتل، نتصالح، كان هّمنا األكبر هو 
االحتفاظ بالبقاء مع قليل من الكرامة. 
بعضنا كان يرتقي في مؤّسسات الدول 
التي تحتّل ُكردستان إلى رتبة )خادم(، 

قّلما يوجد خدٌم مخلصون مثلهم، ميزتُنا 
أننا أنتجنا خدمًا من كل األصناف؛خادٌم 
في شكل سلطان )كان السلطان صالح 
في  ]الخادم[  نفسه  يسّمي  الدين 
رسائله إلى الخليفة العّباسي() (،خادٌم 
أمير،  في شكل  خادٌم  َمِلك،  في شكل 
خادٌم في شكل وزير، خادٌم في شكل 
ضابط، خادٌمفي شكل فقيه، خادٌم في 
شكل شاعر. سادُة اإلمبراطوريات كانوا 
سعداء، مديحهم كان يدفعنا إلى مزيد 
كان  بعُضنا  سبيلهم،  في  التفاني  من 
يرتقي في مقامات )الخادمية(، فيصل 
إلى مقام )ُنكران الذات(، وبعضنا كان 
يرتقي أكثر فيصل إلى مقام )االنسالخ 

من الذات(.
ُحكم التاريخ:

لكنا  لين  المبجَّ عظمائنا  من  قّلة  لوال 
بالكامل،  وممسوخة  منسلخة  أّمة 
على  ُنبلهم  انتصر  القّلة  أولئك 
على  إنسانيتهم  وانتصرت  االنحطاط، 
المقدَّسة  َيْزدان  نار  االنمساخ، وظّلت 
كقممنا  في ضمائرهم، شمخوا  متوّقدة 
جبالنا،  كصخور  وصمدوا  العالية، 
وَمنحوا  كأنهار وطننا،  أصالًة  وتدّفقوا 
أّمتنا أرواَحهم بسخاء، كما تمنح أزهاُر 
وطننا عطَرها بسخاء. عظمُتهم أيقظْتنا 
المسألة  أن  عّلمتنا  وآخر،  حين  بين 
ليست فقط » أن نكون«، بل المسألة 

»كيف نكون؟!
أقف على  عامًا  ثالثين  أكثر من  منذ 
بّوابات أولئك العظماء، أتتلمذ عليهم، 
منهم تعّلمت أنني مهزوم أنتمي إلى أّمة 
مهزومة، ومنهم تعّلمت ألفباء اقتحام 
ُتحَجب  ال  الهزيمة.الشمس  جغرافيا 
ال  المحدودة  واالنتصارات  بالغرابيل، 
تحجَب الهزيمة الكبرى، انتصاُرنا على 
يعني  ال  المعارك  بعض  في  المحتلين 
أننا تجاوزنا الهزيمة، وتفّضُل المحتلين 
علينا بالحقوق الثقافية أو بالفيدرالية، 
وأن  الهزيمة،  تجاوزنا  أننا  يعني  ال 
دول  في  عليا  مناصب  بعُضنا  يتوّلى 
االحتالل ال يعني أننا تجاوزنا الهزيمة، 
وجود نّوابنا في برلمانات دول االحتالل 
هذه  الهزيمة،  تجاوزنا  أننا  يعني  ال 
تُبعدنا  رشاوى  هي  )مكاسب(،  ليست 
عن إنسانيتنا، وهي شهادات بأننا ما 

زلنا )أّمة خدمات(.
مهزومة,  أّمة  أننا  هو  التاريخ  ُحكم 
ألننا عجزنا عن تحرير وطننا، وعجزنا 
وعجزنا  المستقلة،  دولتنا  إقامة  عن 
واحدة  راية  على  حتى  االتفاق  عن 
ألمتنا. بعضنا ال يجرؤ إلى اآلن على 

القول إن إيران وتركيا والعراق وسوريا 
دول تحتل وطننا وتستعمرنا.إن تهمة 
)انفصاليون( ُترعبنا، ُنسرع إلى التبّرؤ 
لدول  مخلصون  بأننا  ُنقسم  منها، 
االحتالل، ال نريد تفكيكها، قّلما يوجد 
شعب مثلنا يعشق جاّلديه، وياله! نكاد 
تاريخ  في  الفريدة  الحاالت  نكونمن 

العالم.
للمحتلين،  بأكمله  وطنًا  تركنا  إننا 
في  به  يتاجرون  ينهبونه،  يسرقونه، 
السياسة اإلقليمية والدولية،  بورصات 
ثم نرجوهم أن يعترفوا بوجودنا، ويمّنوا 
ليكم  علينا بقليل مما سرقوه ونهبوه. واإ

هذا الحدث التاريخي: 
الخليفة  اغتيل  م(   661( سنة  في 
العراق، وحّل  في  طاِلب  أبي  بن  علّي 
ابنه الَحَسن في الخالفة، وكان عاجزًا 
أبي  بن  ُمعاِوَية  خصمه  مواجهة  عن 
ُسْفيان الذي أعلن الخالفة في سوريا، 
ُمعاوية  إليه  وأرسل  معه،  فتفاوض 
َختمه،  أسفلها  في  بيضاء  صحيفة 
وكتب إليه:« اشترْط في هذه الصحيفة 
فهو  شئَت،  ما  أسفَلها  ختمُت  التي 

لك«)(.
امتيازات  الصحيفة  في  الَحَسن  وكتب 
عليها  ووافق  مقّربيه،  ولبعض  له 
ُمعاوية، ولماذا ال يوافق؟ فمن يتنازل 
له عن دولة بأكملها أال يستحق بعض 
مطالعاتي  بعض  في  ومّر  المزايا؟! 
األول  سليم  العثماني  السلطان  أن 
فعل ذلك مع زعماء الُكرد، كان يرسل 
أسفلها  في  بيضاء  صحفًا  إليهم 
يشاؤون  ما  فيها  ليشترطوا  َخْتُمه، 
التبعية  إعالنهم  مقابل  امتيازات،  من 

الرسمية للدولة العثمانية. 
عن  للمحتل  نتنازل  حالنا،  وكذلك 
وطن بأكمله، فلماذا ال ُيرضينا ببعض 
في  ابَق  ُكردو!  لنا:  يقول  الُفتات؟إنه 
َغّن  زّيك،  البْس  أقوده،  الذي  القطار 
وارقص كما تشاء، المهّم أن تصل في 
النهاية إلى المحّطة التي أريدها. ُكردو! 
ُكردي،  أنت  موجود،  أنت  تغضْب!  ال 
تطالْب  وال  تذكر)ُكردستان(!  ال  لكن 
األبدية هي  دولُتك  )ُكردستان(!  بدولة 
ُكردو!  سوريا.  العراق،  تركيا،  إيران، 
خْذ، هذه صحيفة بيضاء، في أسفلها 
ختمي، اكتب فيها طلباتك: لغَتك، زيَّك، 
مناصب،أموال،  رقصاتك،  أغنياتك، 
يمكنك أن تكون رئيس جمهورية عندنا 
بدولة  المطالبة  من  حذار  لكن  أيضًا، 

اسمها )ُكردستان(!
أحمد  مال  باب  على  أقف  أخرى  مرة 

جزيري:
Newaya mitrib û cengê “

Vixan avête xercengê
Were saqî! Heya kengê

Neşoyin dil ji vê zengê ”؟!) (
آلة  موسيقى  وأنغام  المغّني  »ألحان 

الَجْنگ 
أوصلت الضجيَج إلى برج السرطان.

فتعاَل أّيها الساقي! إلى متى
هذا  من  القلب  غسل  عن  نتقاعس 

دأ«؟!  الصَّ
أّمة  نبقى  إلى متى  العريق!  يا شعبنا 

مستعَمرة؟! 
كرامتنا  المحتلون  يستبيح  متى  إلى 

ووطننا؟! 
إلى متى نتنازل عن إنسانيتنا؟! 

إلى متى تضيع منا بوصلة األولويات؟!
والمحتل  بصراعاتنا،  ننشغل  متى  إلى 

ينهشوطننا؟! 
إلى متى نبقى في حالة الهزيمة؟!

ومهما يكن فال بّد من تحرير ُكردستان!

المراجع:
 Bermuda برمودا  -مثلث   
مخيفة  جغرافية  منطقة   ،Triangle
حوالي  مساحته  مثلث،  شكل  على 
مليون كم²، يقع في المحيط األطلسي 
بين برموداوپورتوريكو، يقال إن كثيرًا 
والطائرات  فيه،  المبحرة  السفن  من 
لالختفاء،  تعّرضت  فوقه،  العابرة 

ألسباب مجهولة.
  - أحمد َمال َزڤَْنكي: الِعقد الجوهري 
في شرح ديوان الشيخ الَجَزري، 8/1.

الَبرق  اأَلْصَفهاني:  الدين  عماد   -   
الشامي، 42/5، 100، 127.

التاريخ،  في  الكامل  األثير:  -ابن    
.6/3

  - أحمد َمال َزڤَْنكي: الِعقد الجوهري 
في شرح ديوان الشيخ الَجَزري، 2/1.

د. احمد خليلإىل مىت نبقى يف حالة اهلزمية؟!
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العجوزة  البنت....االحتاد السياسي  منوذجا.!!!

لن نقول بأنهم فشلوا بالمجلس الوطني الكوردي ولن 
أبعدوا  بأنهم  نقول  ,ولن  وحكيمًا  صائبًا  قرارًا  يتخذوا 
مجالسهم  عن  والمستقلين  والوطنيين  الشرفاء  كل 
ومن مراكز القرار,ولن نقول بأنهم أفشلوا التنسيقيات 
تنسيقيات  إلى  ليحولها  الثورة  بداية  في  الشبابية 
قوة  بتشكيل  فشلوا  بأنهم  نقول  ولن  بامتياز,  حزبية 
عسكرية ليدافعوا عن أنفسهم ولن نقول بأنهم جمدوا 
من  طرف  أي  مع  االنخراط  دون  الكوردي  مجلسهم 
الثورة, ولن نقول بأنهم أخذوا نصيبهم من الدوالرات 
قيادات  بأن  نقول  ولن  وداخلية,  خارجية  جهات  من 
أحزاب المجلس الكوردي هربوا إلى هولير والسليمانية 
القيادات  تلك  بان  نقول  ولن  األخرى  الدول  وباقي 
مازالت متمسكة ومتعربشة بالكراسي  مهما كلف األمر 
حتى وان كان على حساب وحقوق الشعب الكوردي, 
الشخصية  مصالحهم  خلف  ركضوا  بأنهم  نقول  ولن 
بحقوق شعبهم ومصير  آبهين  غير  البحتة  والحزبية 
البحار  في  نازحًا والجئًا وشهيدًا  الذي أصبح  شعبهم 
والمحيطات وفي دول االغتراب, ولن نقول بأنهم منذ 
المنوال دون أي تقدم  خمسون سنة وهم على نفس 
أمنوا  األحزاب  قيادات  أغلب  بأن  نقول  ولن  يذكر, 
أوالدهم وأهلهم وبعضا من عشيرتهم خارج البالد من 
لهم,  الممتاز  السكن  وتأمين  مجانية  ودراسة  إقامات 

..لم  لهم  يصفق  ومن  القيادات  هذه  بان  نقول  ولن 
يسألوا عن حالة وأوضاع الالجئين الكورد في الدول 
ومن  األربعة  األحزاب  هذه  بان  نقول  ولن  المجاورة, 
على شاكلتهم لم يستطيعوا االتحاد واالندماج والوحدة, 
المناصب  على  وخالفات  شخصية  خالفات  بسبب 
والكراسي , ولن نقول بان هذه األحزاب أصبحوا فص 

ملح وذاب لم يبقى لهم أثرا بعد عين.
ولكننا سنقول بان هذا االتحاد الذي تم تشكيله مؤخرا 
إال  هي  ما  الكوردستاني..  الديمقراطي  البارتي  باسم 
إبرة بنج أخرى بين ضلوع الشعب الكوردي وبين ضلوع 
تم  الذي  االتحاد  وهذا  حصرًا..  وأنصارهم  مؤيديهم  
تغير  دون  آخر  لمربع  مربع  من  شخصياته  تحريك 
مكان  وحسن  عبيد  مكان  زيدا  فأصبح  األسماء  في 
حسين.. رغم أن زيدًا ربما كان أفضل من عبيد ولكنهم 
يظنون بهذه التغيرات وتبديل تلك األسماء  قد أحرزوا 
الكوردي..   الشارع  في  القوة  موازين  قلبوا  أو  نصرا 
التي هي ضحك على  الضامنة  الكتلة  ثم قصة  ومن 
إلبعاد  ام  ضامنة  لكتلة  بحاجة  نحن  ..فهل  الذقون 
هذه الشخصيات الهرمة واالنتهازية والمصلحجية من 
دفة القيادة ووضع مكانهم دماء شابة ومثقفة وواعية 
ووطنية متمسكة بكورديتها ورافضا الحزبية الضيقة.. 
تغير  بأنه حصل  نقول  أن  الستطعنا  هذا  ولو حصل 

االتحاد  بنية  في  جذري 
يمكن  الجديد..وأنه 
الحزب  على  االعتماد 

الوليد .
أن  يستطيع  ال  ومن 
وحزبه  نفسه  يحمي 
أبسط  من  وأنصاره 
يستطيع  فال  األمور, 
القضية  عن   الدفاع 
الشعب  وقضية  الكبرى 

الكوردي الذي هي من أصعب القضايا الشائكة حاليًا 
على األرض ..ومن ال يستطيع أن يدخل وطنه وأرضه 
الشعب  تمثيل  له  يحق  فال  التهديد  تحت  ..ويرجع 

الكوردي ومطالبه.
قامت  مهما  عمرها  آخر  في  أصبحت  التي  فالعجوز 
تستطيع  فلن  الوجه  وشد  التجميل  عمليات  بإجراء 
وجمال  رونق  من  والشابة  البكر  كالفتاة  تكون  أن 
وجاذبية... واالتحاد السياسي نفس األمر, فمن شاخ 
وهرم ولم يستطيع أن يقدم شيء لشعبه ولقضيته فلن 
يستطيع أن يقدم عكس ذلك بتبديل بعض األسماء من 
والفشل  النهاية  في  الفشل  هي  والنتيجة  ألخر  مكان 

الذريع.

بافي رودي

بناء اإلنسان وماهيته
والدالئل  المفاهيم  من  يحوي  ربما  كمصطلح  اإلنسانّية 
ما يجعلها تستحق أبحاثُا ودراساٍت مطّولة, لكن كمفهوم 
مبّسط يمكننا القول بأنها مجموعة من وجهات النظر التي 
ترّكز على قيمة وكفاءة اإلنسان وقدرته على التأثير,جمّيع 
الدراسات تثبت بأن بناء اإلنسان هو من أهم عوامل نجاح 
أو فشل أي مشروع إصالحي أو تنموي أو سياسي, فتعد 
القدرة على بناء اإلنسان عاماًل رئيسيًا في بناء األوطان 

وتقّدمها.
جّيدًا,  األمر  هذا  مالحظة  يمكننا  التارّيخ  مّر  على 
فالمجتمعات التي استطاعت فك هذا اللغز أصبحت ذات 
التي  بالمجتمعات  مقارنة  جدًا  عالّية  سوّية  ذو  مجتمع 
وفق  المشاريع  تطبيق  على  واعتمدت  اإلنسان  أهملت 
العملّية  جوهر  يعد  فاإلنسان  مستوردة,  جاهزة  قوالب 
ندرك هذا  لم  دمنا  نجاحها, وما  التنموّية ورونقها وسّر 
األمر بعد فحتمًا نحُن ماضون في متاهة الزمن الملعون 
ندفعه في  بعد أضعاف ما  فيما  األمر  وسندفع ثمن هذا 

لحظاتنا هذه.
السياسّية واالجتماعية والثقافّية  التنظيمات  العشرات من 
تم بناءها في مجتمعنا, لكن إن قمنا بدراسة جدّية عن 
مدى اهتمام هذه التنظيمات بكيفّية بناء اإلنسان سوف 
يتم  كان  بل  الخصوص,  بهذا  جدي  عمل  أي  نرى  لن 

أصبحنا  فأننا  ولهذا  مستوردة,  وقوالب  مناهج  اعتماد 
نشكو من قّلة الكوادر الحقيقّية التي بإمكانها قلب موازين 
الذي  الجديد  الجيل  كون  من  فبالرغم  والوقائع,  األمور 
يشكل شتالت المستقبل ألي تنظيم, إال أنه لم يتم اعتماد 
أي آلّية لمستقبلهم على العكس يتم برمجتهم وفق آلّيات 
ثابتة جامدة ال تعرف التغيّير ولهذا فأن كل تنظّيم أصبح 
يملك مجموعًة من األعضاء يلتزمون بالواقع بكل أحداثه 

دون المساهمة في صناعة واقع مستقبلهم.
ظاهرة  نمو  األحيان  معظم  في  نرى  فأننا  السبب  ولهذا 
الدفاع األعمى أو االنتقاد األعمى من قبل البعض دون 
السماح للموضوعّية أن نكون جزءًا من دفاعهم أو نقدهم, 
فترى أحدهم يهاجم بطريقة عمياء واآلخر يدافع بعمياٍء 

أكثَر جهاًل دون إدراك لحيثّيات الموضوع كاملة.
في  تساهم  التي  العوامل  أكثر  فإّن  معروف,  هو  وكما 
عامل  هو  كان  مجتمٍع  أي  أواصر  في  األزمات  تفاقم 
الموقف  بداء  واإ العواطف  إلى  واالنجرار  بالوقائع  الجهل 
كانت  فلو  تلك,  أو  الجماعة  لهذه  االنتماء  وفق  واآلراء 
الموضوعّية موجودة في مثل هذه المواقف لما كنا في هذا 
العدالة  مبادئ  وقتها  التشتت, حيُث سيكفينا  الطور من 
والقانون الطبيعي لنحكم به على أّي شخص أو أي واقعة 

كانت.

لكن قبل أن نصل لهذه 
بناء  علينا  المرحلة, 
لألمور,  ُمدرٍك  إنسان 
االعتماد  يمكن  إنساٍن 
مستقبل  لبناء  عليه 
مازاال  وشعٍب  وطٍن 
منقذيهما,  ينتظران 
ذلك  لهما  يكون  ولن 
سياسية  اعتماد  دون 
على  تعتمد  مرّكزة  جدّية 

ركائز علمّية يكون أولى أولوياتها بناء اإلنسان المنتج 
لمرحلة  يصل  لم  مجتمع  في  أمل  فال  السوي,  المثمر 
والعمل  إنسانيته  ظهار  واإ لبناء  والسعي  اإلنسان  احترام 

على ترقيتها.
عندما نصل لهذا المستوى من اإلنسانّية, سنكون قادرين 
على التعامل مع أي حدث أو أي وضع كان, وسيكون 
بمقدورنا بناء وطٍن حٍر ومجتمع متقّدم يحمل على كاهله 
منتهية  عقوٍل  سجينّي  نكون  ولن  العالمّية  مواكبة  حلم 
المثّقلة  ذواتنا  برمجة  لنعّيد  الوقت  حان  فقد  الصالحية, 
ولنضع  معًا من جديد  لنبدأ   , والمآسي  الزمن  بترّسبات 

ُنصب عينينا بأن المستقبل ينتظر منا الكثير . . .

راشدار سعيد
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املرأة واجملتمع                                                                    

املرأة واحلرية
الحرية هي نوع من أنواع المفاهيم, وتقدم بعدة أشكال وعبارات وأطروحات, فالحرية لدى الفيلسوف )جون لوك( هي القدرة والطاقة اللتان يوظفهما اإلنسان 
ألجل القيام بعمل معين أو تركه, ولدى )جون ستيورات ميل( هي عبارة عن قدرة االنسان على السعي وراء مصلحة التي يراها بحسب منظوره شريطة أن ال 
تؤدي إلى إضرار اآلخرين , فيما يرى )كانت( أن الحرية عبارة عن استقالل اإلنسان عن أي شيء إال عن القانون األخالقي. وأما من المنظور اإلسالمي 
طاعة غير اهلل تعالى, وأما من الناحية القانونية فهي استطاعة االشخاص ممارسة أنشطتهم دون إكراه ولكن بشرط  فهي عبارة عن التحرر من العبودية واإ
الخضوع للقوانين وأنظمة المجتمع. من هنا نستطيع القول أيضًا إن الحرية هي تلك الخاصية التي تميز الكائن الناطق من حيث هو كائن عاقل وتصدر 
أفعاله عن إرادته هو ال عن أية إرادة أخرى غريبة عنه, والحرية بمعناها االشتقاقي هي عبارة عن انعدام القسر الخارجي واإلنسان الحر هو من لم يكن 

عبدًا أو أسيرًا, وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور المرأة في الحرية وهل نالت على حريتها بالكامل وخاصة في المجتمع الشرقي أو الغربي؟!
بالرغم من أن بعض النساء تربعن على مناصب عليا كالملكية كما في العصر البابلي عندما وصلت )سميراميس( للحكم لمدة خمس سنوات وفي عصر 
الفراعنة )كيلو باترا( التي حكمت عشرين سنة, ومع هذا فأن المرأة تعاني ومنذ القدم من االضطهاد والعبودية والحرمان محاولة تطوير نفسها ووضعها 
عبر األزمنة لتدرك ما يدور حولها. ومع الوقت تطورن شيئًا فشيئًا وتحررن من بعض القيود, ولكن بقين مقيدات في بعض األمور, إلى تكون طابعين 
للمرأة )الطابع الغربي والطابع الشرقي(, فالمرأة الغربية في المجتمعات البرجوازية والرأسمالية لم تسلم من ظلم االستبداد واعتبارها سلعة, فكانت إما للعمل 

طوال اليوم أو للعرض إلشباع رغبات الرجل فتجردت من أنوثتها وأصبحت كالدمية رغم إن عيوننا دائمًا على الغرب.
سالمية وتحكمنا إلى اآلن عادات   والمرأة الكردية والسريانية واآلشورية هي أيضًا نتاج الطابع الشرقي واإلسالمي بحكم وجودنا ضمن مجتمعات شرقية واإ
وتقاليد دينية وعرقية أصبحت كالسالسل والقيود التي تربطنا بعالم آخر وتحكم وتحدد مصيرنا وتتخذ قراراتنا المصيرية وحرمتنا من أبسط حقوقنا وأحالمنا, 
وما نعمله ليس لنا بل لغيرنا خشية من هذه العادات فهي اللسان الناطق بداًل منا ومنذ صغرنا يذكروننا بعاداتنا وما هو حرام وما هو حالل حسب العادات 
وليس حسب القناعات فنحن يهمنا مشاعر غيرنا دون أن نأبى بمشاعرنا وبحياتنا ودائمًا نحن ندفع ضريبة العادات ونكون ضحاياها فأين العادات مما 

يحصل لنا ؟
 لذا البد من أن تتحرر المرأة وخاصة في زمننا هذا, زمن التطور والتكنولوجيا وأن تفهم معنى التحرر وكيفية التعامل معه ألن التحرر هو نهضة المرأة 
من غفلتها لتواكب حضارة وطنها ومجتمعها ولتفسح المجال لنفسها لتمارس جميع حقوقها ولتعرف مدى أهميتها وقيمتها فالتحرر يبدأ بالعقل والتفتح 

العقلي والوعي اإلنساني ويجب أن تحصل على حريتها لتمضي قدمًا في المجتمع واألهم هو التحرر من الرجل والمجتمع والدين ...
 لألسف إلى اآلن نظرة الرجل للمرأة نظرة أنثوية يرى جسدها قبل عقلها والمجتمع ينظر لها نظرة المرأة العاملة للبيت واالنجاب ونظرة الدين لها نظرة عوراء 
وجعلتها ملكية خاصة ووضع مسميات غير سليمة تخص المرأة من قبل ثقافات وديانات النتقاص دور المرأة والنظر إليها كرمز للشر والعورة والفتنة كما 
يقال )النساء نواقص العقول وااليمان()النساء هن زينة حياة الدنيا()النساء هن عورة فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت(وأمثال كثيرة شاعت 
بين الناس, مما جعل جوًا عامًا ضد المرأة وحريتها, وعندما نأتي بالحديث عن حرية المرأة فال يتبادر في الذهن في مجتمعنا سوى )العري( أو لنقل 
مفهوم منحرف عن كلمة )الحرية( التي أدت إلى نتيجة التسويغ الطبيعي لكل ما يتعلق بالمرأة كونها جسدًا ال غير,  والحرية مرهونة بمساندة شبه تامة 
عندما يتعلق بالرجل لكن عندما يتحول األمر الى )المرأة( يصبح موضع شد وجذب بين الحاضر والماضي, بين الذكورية والمساواة ليسبب لنا مشكلة. 

يجب وقبل مرورنا على الحرية أواًل أن نمر على مفهوم األخالق بفلسفتيها كون األخالق ثابتة أو متغيرة.
 تقوم األخالق في ضوء مفهومها كمتغيرات على أسس أعمق تتجذر حول مفهوم الخير والشر نفسه إذ أنه من هذا المبدأ ال وجود حقيقي للشر والخير 
ألنهما من صنع اإلنسان فما يضره شر وما ينفعه خير ومن هنا يتفرع مبدأ الحرية الشخصية عند اإلنسان عندما ما يراه نافع دون ضرر كحرية الرأي 
والمعتقد واللبس وغيرها من األمور الشخصية, ومن هنا نقول ال يوجد حالل أو حرام ثابت فحرام البوذي ليس هو حرام مسلم وليس حرام الهندوسي وغيره 
فالحرام هو حرام ليس بمفهوم عام فإذًا نحن نحلل ونحرم, والقاعدة هنا الرجل مثل المرأة في مبدأ المساواة في مفهوم الحرية الشخصية أي أن األخالقي 

والغير األخالقي هو خاضع لمبدأ المصلحة )نافع( أم )ضار( وما تحدده المرأة والرجل.
 وتقول األخالق بفلسفتها الثانية )تمثلها األديان( أن الخير والشر هما خاضعان لمفهوم اإلنسان لكن ال حرية شخصية ألمور االنسان نفسه و بمبدأها 
في )التشريعات الدينية( أي أن ما هو جائز للرجل ليس جائزًا للمرأة, وأن المرأة بمفهومها كأنثى تتعرض لتهديد المجتمع الذكوري ألنه ال يوجد أساس 
تربوي فكري المرأة تمارس حريتها الشخصية في انعدام القيود وانجراف المرأة الضعيفة شعوريًا في عدة )محرمات( تؤدي باألخالقيات الدينية الى الهاوية 
وتفسد النظام المعمول به منذ االزل في الرجل العامل والمرأة في بيته وتخلق هشاشة في القاعدة البشرية في مؤسسة )األسرة(, أي أن الطبقية االجتماعية 
وعدة مفاهيم هي القاعدة التي تحدد األخالق من غيره الحرام أم الحالل ال النظرة الشخصية ألنها محض )إهواء( الوجود لها بمجتمع سليم ويجب التمييز 
بين )الحرية واإلباحية (أو)الحرية والفوضى( والمرأة ان لم تصل لذروتها الحقيقة في تطبيق الحرية فأننا بهذا نبني مجتمعًا هزياًل وأسرة مفككة فالمرأة ال 

تمثل نصف المجتمع فقط بل مكملة للنصف االخر أيضًا.

تشكيطاف كالو 

17آراء حرة
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 اوال: المحكمة الدستورية العليا)هي احد اعضاء 
مجلس القضاء العام و راعية العقد االجتماعي، 
بتفسير  تقوم   ، مستقل  دستوري  كيان  وهي 
الدستور و النظر في دستورية القوانين وتنطق 
والتشريعية  التنفيذية  للمؤسسات  ملزمة  أحكاما 
التنفيذية  الهيئات  أعمال جميع  و تشرف على 
الهيئات  المقاطعة وتقوم بفحص عمل تلك  في 

ومطابقتها بأحكام العقد االجتماعي(
الباب  وفي  االجتماعي  للعقد  ثانيا: ووفقا      
و حتى  والسبعون  التاسعة  المادة  الثامن ومن 
المادة الثانية والثمانون فان المحكمة الدستورية 

تكون :اوال – المادة: التاسعة والسبعون :
    1- تتألف من سبعة أعضاء يكون أحدهم 
رئيسا ، ويتم اقتراحهم من قبل رئاسة المجلس 
والخبرة  الكفاءة  ذوي  من  وهم   ، التشريعي 
والنزاهة من القضاة وأساتذة القانون والمحامين 
، وأن ال تقل خبراتهم العملية عن خمسة عشر 

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

عضوية المحكمة .
المحكمة  في  العضوية  مدة  تكون   -3     
قابلة  ميالدية  سنوات  أربع  العليا  الدستورية 

للتمديد لمرة واحدة .
    مهام المحكمة الدستورية العليا : المادة: 

الثمانون
    1- تفسير أحكام الدستور .

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

المجلس التنفيذي .
    3- محاكمة حاكم المقاطعة وأي عضو في 
المجلسين التشريعي والتنفيذي في حال إخاللهم 

بأي بند من مواد هذا الميثاق .
    4- تتخذ قراراتها بأغلبية األصوات .

    المادة: الحادية والثمانون
    -ال يجوز عزل عضو المحكمة الدستورية 
وللمحكمة   ، بالنزاهة  يتعلق  لسبب  إال  العليا 

قانون ينظم سير عملها .
    المادة: الثانية والثمانون

    تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على 
دستورية القوانين على النحو اآلتي :

    1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها 
وفقا لما يأتي :

    أ - إذا اعترض 20% من أعضاء المجلس 
 ، إصداره  قبل  قانون  دستورية  التشريعي على 
يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خالل 
تسجيل  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  مدة 
صفة  للقانون  كان  ذا  واإ  ، لديها  االعتراض 
فيه  تبت  أن  المحكمة  على  وجب  االستعجال 

خالل مدة سبعة أيام .

    ب - إذا اعترض 20% من أعضاء المجلس 
التشريعي على دستورية مرسوم تشريعي خالل 
مدة خمسة عشر يوما تلي تاريخ عرضه على 
فيه  تبت  أن  المحكمة  على  وجب   ، المجلس 
تسجيل  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل 

االعتراض عليها .
    ت - إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو 
المرسوم التشريعي واللوائح للدستور ،ُعد الغيًا 
ما كان مخالفا منه لنصوص الدستور بمفعول 

رجعي ، وال يرتب أي أثر .
الدفع بعدم دستورية قانون      2-النظر في 

والبت فيه وفقاً  لما يأتي :
    أ - إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن 
تطبقه  قانوني  نص  دستورية  بعدم  باألحكام 
المحكمة  ورأت   ، بقرارها  المطعون  المحكمة 
الناظرة في الطعن أن الدفع جدي والزم للبت في 
الطعن ، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت إلى 

المحكمة الدستورية العليا .
    ب - على المحكمة الدستورية العليا البت في 
الدفع في مدة ثالثين يوما من تاريخ قيده لديها

    ثالثا: إلزامية القرارات الصادرة عن المحكمة 
الدستورية العليا

إلزامية  الدستورية تكون      »أحكام المحكمة 
المقاطعة  في  الدستورية  المؤسسات  لجميع 
تصدر  و  الحكومية  واإلدارات  المحاكم  ولجميع 
المحكمة الدستورية قراراتها بشأن مطابقة أحد 
القوانين ألحكام الدستور. ومن وظائف المحكمة 
الدستورية وحدها الفصل في انطباق قانون تم 
الدستور. وفي  الحكومة مع أحكام  إصداره من 
انطباق  عدم  المحاكم  إحدى  تكتشف  أن  حالة 
الدستور فتكون ملزمة  القوانين مع أحكام  أحد 
برفع موضوعه إلى المحكمة الدستورية التخاذ 

قرار بشأنه.
    رابعا: نظامها وهيئة القضاء

    تعتبر الهيئة القضائية كافية إلصدار قرار 
إذا حضر خمسة منهم على األقل في حال وجود 
ذا انتهت والية المحكمة  مبرر قانوني للغياب. واإ
واليتها  تستمر  القضايا  إحدى  في  النظر  أثناء 
المعروض  النزاع  في  نهائي  قرار  إصدار  لحين 

عليها
    ونظرا لكون عدد القضاة في المحكمة سبعة 
يكون القرار في صالح مقدم الشكوى أو المتظلم 
إذا رأى اربعة قضاة على األقل أحقيته. وأما في 
القضايا األخرى عالية الشأن فتلزم أغلبية ثلثي 

هيئة القضاء، أي خمسة قضاة
    خامسا: قضاة المحكمة الدستورية العليا

    شروط انتخاب قاضي المحكمة الدستورية ان 
يكون مؤهال قضائيا او يحمل شهادة المحاماة 
او أستاذا جامعيا في القانون في أحد الجامعات 
في  وال  البرلمان  في  ال  يكون عضوا  ال  وان   ،
إلى  ينتمي  وال  للمقاطعة  التنفيذي  المجلس 
وربما  المقاطعات.  إحدى  حكومة  وال  الحكومة 

عند  المؤسسات  تلك  أحد  في  عضوا  يكون 
انتخابه قاضيا بالمحكمة الدستورية ولكن ال بد 
من تنازله عن ذلك المنصب ليكون من ضمن 

قضاة المحكمة الدستورية.
    يعين رئيس المحكمة الدستورية نائبه ، يعمل 
لموظفي  كرئيس  الدستورية  المحكمة  رئيس 
المحكمة. وال توجد هيئة اشراف على المحكمة 

الدستورية.
    سادسا: إجراءات سير العمل في المحكمة 

الدستورية العليا
الذاتية  المنازعات بين هيئات االدارة      اوال: 

ومؤسساتها
    المادةـ 1ـ يقدم موضوع المنازعة بدعوى وفق 

اإلجراءات اآلتية :
تقديم استدعاء  المدعي عند  ـ على      أوال« 
دعواه أن يرفق بها نسخا« بقدر عدد المدعى 
وكيله  أو  هو  يوقع  أن  عليه  ويجب  عليهم 
إقراره  مع  المقدمة  األوراق  من  ورقـة  كل  على 

بمطابقتها لألصل .
لم  إذا  الدعوى  استدعاء  تقبل  ال  ثانيا«ـ      
تراعي ما نص عليـه فـي الفقرة )أوال«( من هذه 

المادة .
    ثالثا«ـ تؤشر استدعاء الدعوى من رئيس 
السجل  في  وتسجل  يخوله  من  أو  المحكمة 
الخاص وفقا« ألسبقية تقديمها ويوضع عليهـا 
ختـم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطي المدعي 
المختص  الموظف  من  عليـه  موقعا«  وصال« 
بتسلمها يبين فيه رقم الدعـوى وتاريخ تسجيلها 

.
ـ تبلغ استدعاء الدعوى      المادة ـ 2ـ أوال« 
عليها  باإلجابــة  ويلزم  الخصم  إلى  ومستنداتها 
يوما  تتجاوز خمسة عشر  كتابيا خالل مدة ال 

من تاريخ التبليـغ .
    ثانيا«ـ يعين موعد للمرافعة في الدعوى بعد 
جابـة الخصم عليها أو مضي  أكمال التبليغات واإ
)أوال«( من  الفقرة  في  المنصوص عليها  المدة 
هذه المادة وفي هذه الحالة ال يقبل من الخصم 

طلب تأجيل الدعوى لغرض اإلجابــة .

    ثانيا: النظر في شرعية التشريعات
من  المحاكم  إحدى  رأت  إذا  ـ1ـ  المادة      
تلقاء نفسها ، أثناء نظرها دعـــوى ، البت في 
أو  تشريعي  قرار  أو  قانون  في  نص  دستورية 
فترسل  الدعوى  بتلك  يتعلق  تعليمــات  أو  نظــام 
الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه 

، وال يخضع هذا الطلب إلى الرسم .
    المادة ـ1ـ إذا طلبت إحدى المحاكم الفصل 
في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعـي أو 
نظام أو تعليمات أو أمر بناء على دفع من أحد 
بتقديم  الخصم  فيكلـف  الشرعيـة  بعدم  الخصوم 
قبـــول  في  تبت  ذلك  . وبعد  بدعوى  الدفع  هذا 
الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى 

المحكمة الدستورية العليا للبت فـي الدفع بعدم 
الدعوى  باستئخار  قرارا«  وتتخذ   ، الدستورية 
فيكون  الدفع  رفضت  إذا  أمــا  للنتيجة  األصلية 
المحكمة  أمام  للطعن  قابال«  بالرفض  قراراها 

الدستورية العليـا .
    المادة ـ3ـ إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية 
، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبيـن جهــة أخرى 
قرار  أو  قانون  في  نص  شرعية  في  الفصل   ،
تشريعي أو نظـام أو تعليمات أو أمر ، فترسل 
الطلب بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا ، 
معلال« مع أسانيده ، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير 
المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بـوزارة .
    ثالثا:  إجراءات الفصل في الطلبات والطعون

    المادة ـ1ـ يدعو رئيس المحكمة أعضاءها 
تقــل عن  ال  بمدة  المحدد  الموعد  قبل  لالنعقاد 
خمسة ايام إال في الحاالت المستعجلة وحسب 

تقديـر رئيسها.
في  المنازعات  المحكمة  تنظر  ـ2ـ  المادة      
الجلسة  تكــون  أن  قررت  إذا  إال  علنية  جلسة 
سرية إذا كان ذلك ضروريا« مراعـاة للمصلحة 
 ، العامـــة  اآلداب  أو  العـام  النظــام  أو  العامة 

وبقرار من رئيسه
    المادة ـ3ـ تنظر المحكمة في المنازعة ولو لم 
يحضر الخصوم بعد أن تتحقق من صحـة تبلغهم 

بموعد المرافعـــة .
تراه من  للمحكمة أن تجري ما  ـ4ـ  المادة      
أو  عليهـا  المعروضة  المنازعات  في  تحقيقات 
تندب لذلك أحد أعضائها ولها طلب أي أوراق أو 
بيانات من الحكومـة أو أي جهة أخرى لالطالع 
عليها . ولها عند الضرورة أن تأمر بموافاتها 
بهـــذه األوراق أو صورها الرسمية حتى لو كانت 
القوانين واألنظمة ال تسمح باالطالع عليها أو 

تسليمها .
العام  االدعاء  تكلف  أن  للمحكمة  ـ5ـ  المادة 
بإبداء الرأي في موضوع معروض أمامهــا وعلى 
المدة  تحريرا« خالل  رأيهم  أبداء  العام  االدعاء 

التي تحددها المحكمة .
 المادة ـ6ـ عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن 
تودع مسودته في إضبارة الدعوى بعـد التوقيع 
عليها ، ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتمال« 
على أسبابه ، فـأن لم يكن باإلجماع أرفق معه 
الرأي المخالف مع أسبابه . المادة ـ7ـ األحكام 
والقرارات التي تصدرها المحكمة باتــة ال تقبل أي 

طريق من طرق الطعن
قانون االصول و  أحكام  ـ8ـ تطبق  المادة      
المرافعات المدنية وقانون اإلثبات فيما لم يرد به 

نص خاص في هذا النظام .
الى  والطلبات  الدعاوى  تقدم  ـ9ـ  المادة      
محــاٍم  بوساطة   ، العليا  الدستورية  المحكمة 
ذي صالحية مطلقة وبكتب مطبوعة مرفقا بسند 

توكيل خاص بذلك،
    قامشلو في 2014 /4 / 12

النظام الداخلي وأصول املرافعة امام احملكمة الدستورية العليا ) مقاطعة اجلزيرة (
18وثائق ودراسات
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اإلدارة الذاتية الديمقراطية في غرب كردستان يتم بناءها وفق األسس 
السياسية التالية:

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  نظام  في  السياسية  اإلدارة         -1
يدير شؤونه من خالل كومونات القرى والمجالس في المدن والبلدات 
والحارات التي يتم تنظيمها على أساس الكونفدرالية الديمقراطية ليتم 

تمثيلها في المؤتمر الشعبي الديمقراطي كأعلى سلطة.
2-       مرجع القرار األساسي في اإلدارة الذاتية الديمقراطية تعود 
بتنفيذ  يقوم  تجمع  وكل  والمدن،  واألحياء  القرى  مجالس  ألعضاء 
قراراته من خالل هذه المجالس، حيث يتخذ من الديمقراطية الشعبية 

المباشرة والمشاركة التعددية أساسًا له.
3-       تعتمد المجالس في حلها للمشاكل وتلبية احتياجاتها على 
مبدأ القوة الذاتية والكفاية الذاتية، بحيث تتعامل المجالس فيما بينها 
بشكل  المتبادل  والتضامن  واالرتباط  المسؤولية  مبادئ  أساس  على 

يليق بروح الكونفدرالية.
4-       المجالس المحلية تكون مسؤولة أمام مناطقها مثلما هي 

مسؤولة أمام المؤتمر الشعبي العام باعتباره الهيئة العليا.
5-      تستند السياسة الديمقراطية على مفهوم األمة الديمقراطية، 
بحيث تكون لكافة الفئات الثقافية والعرقية والدينية حقوقها في نظام 
الشعبي  المؤتمر  في  تمثيلها  يتم  التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

الديمقراطي كأحد متطلبات المجتمع السياسي واألخالقي.
6-       يجري انتخاب اإلدارة التنفيذية من صفوف المؤتمر الشعبي 
ألجل القيام بمهام اإلدارة الذاتية الديمقراطية للشعب، كما يتم انتخاب 
من  لتجريدهم  بالنسبة  األمر  وكذا  الشعب  قبل  من  اإلدرايين  جميع 

مهامهم.
الذاتية  لإلدارة  التابعة  اإلدارية  الهيئات  جميع  تخضع         -7

الديمقراطية من األعلى إلى األسفل لرقابة الشعب.
8-       تشارك مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية في االنتخابات 

العامة لسوريا وترسل ممثليها إلى البرلمان المشترك العام.
9-        بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية ليس محصورًا في مناطق 
غرب كردستان، بل يجري بناءه في جميع المناطق التي يتواجد فيها 

الشعب الكردي في جميع أنحاء سوريا.
3-      البعد الحقوقي:

من المعروف أن شعبنا الكردي ظل محرومًا حتى اآلن من أي اعتراف 
حقوقي بوجوده في سوريا، وليس له مكان في دستور الدولة، كما 
ظل محرومًا من االعتراف من قبل القوى اإلقليمية والدولية ، لكنه 
وصل بنضاله الدؤوب من أجل تحقيق حريته إلى مستوى يمكنه من 
مع  ينسجم  بما  الديمقراطية  الذاتية  إدارته  بناء  عبر  هويته  فرض 
الحقوق العالمية، لذا البد من إجراء تغييرات حقوقية ودستورية وافية 
سلمي  أساس  على  الحرة  الوحدة  وتحقيق  بوجوده  االعتراف  ألجل 
ن بناء اإلدارة الذاتية  ضمن حدود الجمهورية السورية الديمقراطية، واإ
الديمقراطية في غرب كردستان يعبر عن حرية الشعب الكردي ضمن 

الحدود القائمة للدولة.
يجري بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية في غرب كردستان على األسس 

الحقوقية التالية:
1-      تأمين حرية الحقوق االساسية للشعب الكردي ضمن حدود 
الجمهورية السورية سيكون ممكنًا من خالل القبول بإدارته الذاتية 

الديمقراطية في القوانين والدستور العام.
2-      نموذج اإلدارة الذاتية الديمقراطية ليس مقتصرًا على المناطق 
الكردية بل يمكن تطبيقه في جميع مناطق سوريا باعتباره النموذج 

األكثر فعالية من أجل ممارسة الديمقراطية المباشرة.
الديمقراطية  الذاتية  باإلدارة  والقبول  االعتراف  حال  في        -3
في المناطق الكردية ستتقوى أواصر المواطنة الدستورية لألكراد في 

الجمهورية السورية.

بين  الحقوقية  والصالحيات  والمهام  المسؤوليات  تقاسم        -4
اإلدارة الذاتية الديمقراطية والسلطة المركزية ستتحقق عبر االتفاقات 

المبرمة بين الطرفين.
5-      يكون لإلدارة الذاتية الديمقراطية نظامها للعدالة االجتماعية 
الجنسوي  والتحرر  وااليكولوجي  الديمقراطي  المجتمع  نهج  باتخاذ 

أساسًا له.
العملية  وحماية  إدارة  في  فعااًل  دورًا  األخالق  ستلعب        -6

االجتماعية باعتباره مؤسسة اجتماعية أساسية.
7-      من حق الشعب الكردي أن يكافح ويقاوم باستمرار حتى 
وتأمين  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  بحقه  الرسمي  االعتراف  نيل 

الضمانة القانونية له.
2-       بعد الحماية الذاتية:

ال يوجد أي كائن حي ال يدافع عن نفسه في الطبيعة، هو بالتأكيد 
يمتلك تدابيره الخاصة لحماية ذاته إزاء األخطار التي تحدق بوجوده 
ويعتبر اإلنسان من أكثر األحياء التي تقوم بحماية ذاتها بوعي ودراية 
لحماية  األساسية  الركائز  أحد  من  الذاتية  الحماية  اعتبار  ويمكن 

الجنس البشري واستمراريته.
والسياسي  األخالقي  للمجتمع  األمنية  السياسة  هي  الذاتية  الحماية 
وال تنحصر في ظاهرة الدفاع العسكري فحسب بل تشمل أيضًا ظاهرة 
حماية الهوية وتأمين حرية العمل السياسي وتحقيق عملية التحول 
المجتمعات  المنظم.  المجتمع  حقيقة  إلى  تستند  وهي  الديمقراطي 
المنظمة هي أكثر المجتمعات التي تقوم بحماية نفسها حيث تعتبر 
إن  لوجوده،  المجتمع  كل  حماية  في  أساسي  شرط  الذاتية  الحماية 
هو  كردستان  غرب  في  الذاتية  الحماية  بعد  تنظيم  في  نقصده  ما 
بناء حقيقة مجتمع منظم قادر فيه على حماية ذاته أمام الهجمات 

المحتملة التي يتعرض لها عند الضرورة.
 يتم تنظيم اإلدارة الذاتية الديمقراطية  في غربي كردستان وفق أسس 

الحماية الذاتية التالية:
واألحياء  المدن  جميع  في  شعبنا  أبناء  توعية  يجري          -3
أمام  نفسه  عن  الدفاع  من  ليتمكن  الذاتية  الحماية  بثقافة  والقرى 
المقاومة  التي قد يتعرض لها متخذًا من  المحتملة  الهجمات  جميع 

االجتماعية أساسًا لها.
4-       يتم مواجهة جميع المراكز والقوى التي تمارس سياسة 
والقمار  الدعارة  ظاهرة  نشر  خالل  من  جوهره  من  المجتمع  إفراغ 
كل  ومواجهة  المنظمة  المجتمع  قوة  بواسطة  إلخ  والمخدرات... 
الظواهر التي تؤدي إلى تفسخ المجتمع مثل القمار والبغاء والمخدرات 
وما شابهها من الظواهر التي تفسد الشبيبة واعتبار كل هذه الظواهر 

هجومًا على المجتمع.
4- البعد الثقافي:

لم يتم االعتراف  بالحقوق الثقافية للشعب الكردي في سوريا حتى 
الصهر  سياسة  ممارسة  ويجري  جرى  ذلك  من  العكس  وعلى  اآلن 
الحديثة  سوريا  دولة  بناء  بداية  منذ  شعبنا  بحق  المنظمة  الثقافي 
وحتى يومنا هذا بصورة تخالف جميع المواثيق واألعراف الدولية. إن 
الواجب األساسي أمام اإلدارة الذاتية الديمقراطية هو إزالة هذا الوضع 
بشكل جذري وبناء مؤسسات ثقافية تتيح لشعبنا تطوير ثقافته الغنية 
ثقافة  أساس  على  األجيال  وتربية  بيده  تاريخه  وكتابة  وأدبه  ولغته 

كردية ديمقراطية حقيقية.
يتم بناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية وفق األسس الثقافية التالية:

1-      تعتبر اللغتان الكردية والعربية لغتان رسميتان في مناطق 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية ويجري تحويل كل منزل إلى مدرسة لتدريب 

اللغة الكردية.
2-تفتتح األكاديميات اللغوية من أجل تطوير اللغة الكردية.وتأمين 
حق الكرد القاطنين في مختلف المناطق السورية  للتعلم بلغتهم األم. 

3-  تستخدم اللغة الكردية في جميع المراكز التدريبية من مدارس 
الحضانة وحتى الجامعات في مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية.

4-       اتخاذ تدابير كافية من أجل جعل القيم المعنوية والثقافية 
التي خلقها نضالنا التحرري والديمقراطي ملكًا لجميع فئات المجتمع 

واحياءه باستمرار.
5-       توفير اإلمكانيات الكافية من أجل تمكين شعبنا المتواجد 
في المدن السورية الكبرى من تلقي التدريب بلغته الكردية وحمايته 

من خطر الصهر الثقافي.
6-       فتح مراكز ثقافية في كل تجمع سكاني بشكل مناسب.

7-       تملك جميع األقليات العرقية والدينية الحق في استخدام 
لغتهم وتطويره ويجب تقديم المساندة لمشاريعهم في هذا الصدد.

8-       النضال بقوة في مواجهة جميع محاوالت الصهر الثقافي 
واالنصهار الثقافي التلقائي.

9-     جميع الموظفين الذين يقومون بالخدمات العامة في مناطق 
العربية والكردية،  اللغتين  بمعرفة  الديمقراطية مكلفين  الذاتية  اإلدارة 
تمارس وتسير الخدمات العامة في مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

باللغة الكردية مع حرية ممارسة اللغة العربية و اللغات األخرى.
السكانية  المراكز  لجميع  الطبيعية  الحقيقية  األسماء  تعاد      -10

والمناطق الجغرافية في مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
اإلدارة  مناطق  في  والتاريخية  الثقافية  القيم  جميع  تحمى     -11

الذاتية الديمقراطية.
12-    فتح المراكز الثقافية والفنية من أجل تطوير الفن والثقافة 

الكردية بشكل حر وجعله ملكًا للمجتمع.
الفاعلة  اللغات  إلى مستوى  الكردية  اللغة  تطوير  أجل  13-   من 
من الناحية الثقافية والفنية وحتى تصبح ملكا للجميع يجب ممارسة 
جميع الفعاليات الثقافية والفنية في مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

باللغة األم.
14-    من أجل تكوين الوعي التاريخي لشعبنا الكردي يجري إطالق 

مؤسسة خاصة بالتاريخ ومساندة أعماله.
15-  يجب بناء المتاحف ودور الكتب في المناطق الكردية وحمايتها.

السينمائية  وثقافته وأعماله  الكردية  باللغة  تعريف  تأمين      -16
والفلكلورية في خارج البالد.

17-    تشجيع السياحة الثقافية إلى مناطق اإلدارة الذاتية بهدف 
التعريف بالقيم الثقافية والتاريخية الغنية للشعب الكردي.

تم  التي  التاريخية  واآلثار  القيم  إعادة جميع  العمل على      -18
والعمل  أخرى،  مرة  إليها  الكردية  المناطق  من  وتهريبها  استخراجها 

على ترميم ما تخرب منها.
19-   االهتمام بالفلكلور والتراث الكردي من خالل القيام بالنشاطات 

المختلفة التي من شأنها إحيائه وتطويره.
5-       البعد االقتصادي:

الشعب الكردستاني الذي قاد الثورة الزراعية األولى في التاريخ قبل 
المدقع حيث  والفقر  المجاعة  اآلن  يواجه  اآلن ب)12000( سنة، 
العالم نتيجة  هاجرت شرائح واسعة من مجتمعنا وانتشرت في بقاع 

لهذا الوضع.
فالدول والحكومات المهيمنة على كردستان اتبعت سياسات التجويع 
والحرمان االقتصادي ضد شعبنا. هذه السياسات التي استمرت بشكل 
ممنهج حتى وصلت إلى حالة جعلت من المجتمع الكردستاني مجتمعًا 
محتاجًا لهذه الدول، وفي يومنا الراهن نعيش حالة اقتصادية على 
شابه  وما  التغذية  وسوء  البطالة  انتشار  إلى  باإلضافة  الفقر  حافة 
ديمقراطي  اقتصادي  نظام  خلق  فإن  السبب  ولهذا  أمور،  من  ذلك 
لإلدارة  األساسية  المهام  إحدى  ومن  ملحة  ضرورة  هو  اجتماعي 

الذاتية الديمقراطية.

اجلزء الثامناإلدارة الذاتية الدميقراطية لغربي كردستان -  املبادئ النظرية
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روني علي 

حدثيني عن الحب مع آذان الفجر
حينها 

تسكن السكينة قبور موتانا
علني

ألتهم من السماء
لمعة عينيك

وأحضن في شهيق األلم
بعضا من طيب خديك

حدثيني عن الحب همسًا 
مع رحيل الشمس إلى الصباح

حينها
تبث الزواحف سمومها

وتلتهم الصراصير أرغفة المتسولين
وأنا

أخشى على نفحاتك من الضياع
في مستنقع الكلمات
حدثيني عن أوجاعي

فانا أبحث عن المالذ في لواعجك
لكن ..

إياك ومعانقتي على سكة القطار
فمسافروا ثورة العشق 

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

بعيدًا عن لقاءات القادة
فأعقاب السجاير 

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

والبحث لم يزل جار في أروقة الكاميرات  
عن الدخان في المجرات

حدثيني دون أن تهتز طاولة الحروف
وتفقد الكراسي رتابة ألقها

حينها
سنغازل عصبة األمم مستغيثين
ونفتح في مسالك الجهنم ثغورًا

لنفر إلى حتفنا
بصفعات جنود الحرية

على مؤخرة خيمة أحالمنا المنقرضة

احلب يف ثغور اهلمس  ولـــكنها 
ً
ًأشـــياء صـــغيرة جـــدا

جـــميلة جــــدا

 Dura Kolijan 

أشـــياء صـــغيرة جـــدًا ولـــكنها
جـــميلة جــــدًا

كـــ اتـــصال صـــديق ال يـــريد شـــيئًا
فـــقط لـــيخبرك أنـــه يحــتاج إلـــيك

كـــثيرًا
كـــا وعــــود أصـــدقاء الـــطفولة

أنـــهم لـــن يـــنسوك أبـــدًا
كـــا الـــضحك مـــع إخـــوتي عـــلى

أشـــياء ال مــعنى لـــها
كـــا دعـــوات أمـــي كــلما رآتـــني

كــــ ابـــتسامة امـــتنان
مـــن وجـــه أدخـــلت عـــليه شـــيئًا

مـــن الـــفرح
أعـــطوا بــــ ســــخاء

فـــاألشياء الــــصغيرة ال تـــكّلف شـــيئًا
ولـــكنها تُـــسعد كـــثيرًا ...

هي ونصفها اآلخر... همسات من 

وحي الواقع  

ن
ْ
ي
َ
أحالم العاشق

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

والحرمان مشربهم.
ال  آخرين  سّكانًا  الخارطة  هذه  تتطّلب  أال  قالْت: 

يشبهون سّكان األمس وأّول األمس؟!
أال  واليوم.  األمس  سّكان  بين  ما  شّتان  أجاب: 
يكفي أّن سّكان اليوم مولودون من رحم الّتكنولوجيا 

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

األسرِة عليهما: 
الفراق في العشق, واليتم في الحرمان.

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

نارين عمر

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 
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