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من  رسالة  أوجالن  اهلل  عبد  السيد  أرسل 
السابع  المؤتمر  إلى  )إيمرالي(  معتقله 
شمال  في  الديمقراطي  المجتمع  لمؤتمر 
األسبوع  خالل  انعقد  والذي  كوردستان 

الحالي, وهذه نص الرسالة:
نظام  فرض  األولى  العالمية  الحرب  بعد 
الدولة القومية نظامًا لالستغالل واالستعمار 
على منطقة الشرق األوسط، مما أدى إلى 
ظهور وضع كارثي. إن شعبنا الذي يعيش 
سياسات  جميع  مواجهة  في  صعبًا  وضعًا 
تاريخية  يقظة  حقق  المفروضة،  الهيمنة 
اإلنسانية  الطريق  عبر  المرور  ويحاول 

التي وضعها.
من  تعتبر  كردستان  أن  فيه  شك  ال  مما 
سياسيات  عليها  فرضت  التي  األماكن 
الرأسمالية  للحداثة  العشوائي  االستغالل 
ن  التي تعتمد على نظام الدولة القومية. واإ
الشعب الكردي وبقية الشعوب القديمة في 
المنطقة هي من أكثر الشعوب التي تعرض 
التي  واإلبادة  والصهر  اإلنكار،  لسياسيات 
فرضتها سياسيات الهيمنة. وباختصار فإن 
القرن  في  عاشت  قد  كردستان  إن  القول 
والمقاومة  التاريخي  الظلم  جدلية  الماضي 

معًا لن تكون خاطئة.
إن مسيرة البحث عن الحرية التي خاضها 
التي  القديمة  والشعوب  الكردي  الشعب 
خالل  فعلي  بشكل  تجسدت  معها  يعيش 
حركة  خالل  من  الماضية  سنة  الثالثين 
الحرية، حيث أن المرحلة التي وصل إليها 
الحياة  صيغة  في  وتبلوره  النضال  هذا 
قد  الديمقراطية  باألمة  المتمثلة  المشتركة 
وعليه  النضال.  هذا  على  الروح  أضفت 
فإن المرحلة التاريخية التي نعيشها تعتبر 
فجر انتصار األمة الديمقراطية في مواجهة 
المجتمع  تنظيم  انتصار  القومية،  الدولة 
المفروضة  الدولتية  مواجهة  في  الحر 

بالعنف. مما ال شك فيه أن الجغرافيا التي 
في  األكبر  والتمرد  االنتفاضة  ستحتضن 
والمتجبرة،  الطاغية  الدولة  نظام  مواجهة 
القومية  الدولة  مؤسسات  مواجهة  وفي 
شعبنا،  على  الثقافية  اإلبادة  تفرض  التي 

هي جغرافية كردستان.
يواجهون  المنطقة  هذه  شعوب  فإن  لذلك 
للهجمات  اعتداءات وحشية وصارت هدفًا 
الحداثة  قوى  تنظمها  التي  الوحشية 

الرأسمالية ومرتزقتها المأجورة.
وأوكد مرة أخرى إن السبيل الوحيد للتحرر 
نقاذ البشرية هو تحقيق  من هذا الوضع واإ
التنظيم  إلى  يستند  الذي  الحر  المجتمع 
األفراد  من  ويتكون  واألخالقي  السياسي 
اإلدارة  ذهنية  إلى  بحاحة  إننا  األحرار. 
الذاتي  التنظيم  إلى  تستند  التي  الذاتية 

والجوهري.
لذلك فإن اجتماعكم العام هذا سيلعب دورًا 
كبيرًا وتاريخيًا في إعادة البناء، وبناء األمة 

الديمقراطية باالعتماد على المجتمع.
ولتحقيق نحاج يوازي هذه األهمية التاريخية 
التنظيمية  المشاكل  تتجاوزا  أن  يجب 
هو  قوله  أود  ما  والكم.  بالكيف  المتعلقة 
حياء الروح الفدائية التي تستطيع  إظهار واإ
تجسيد اإلبداع والخالقية والوتيرة النضالية، 

يجب المشاركة في بناء الحياة الحرة.
المنغلق  النضال  ضد  أنني  بداية  سأقول 
المكررة  النقاشات  ضد  وكذلك  والمنعزل، 
ديمقراطية  قوة  عن  أتحدث  إنا  والضيقة. 
مجتمعه  مشاكل  جميع  حل  تستطيع 
البيئية،  الديمقراطية،  السياسية، 
الثقافية  الحقوقية،  األمنية،  االقتصادية، 
والجنسية، قوة تستطيع على هذا األساس 
ظهار القوة  احتواء كافة شرائح المجتمع واإ

الذاتية العظمية لإلدارة الذاتية للمجتمع.
يجب  المهمة،  المسؤوليات  هذه  ولتحقيق 

أن تسود عقلية اإلدارة الذاتية التي تستند 
من  بداًل  والجوهري  الذاتي  التنظيم  إلى 
ألن  تسعى  التي  أو  الدولتية  السياسات 
تصبح دولة. ألن الدولة هي في األساس 
السلطة،  يد  في  واضطهاد  عنف  أداة 
أن  وعليكم  كردستان،  شعب  تمثلون  أنتم 
تستمدوا المزيد من القوة من هذه الحقيقة. 
الكالسيكية،  الدولتية  العقلية  عن  وبعيدًا 
لشعوب  تظهروا  أن  يجب  ثورية  وبروح 
أن  يمكن  اإلنسان  أن  كم  والعالم  المنطقة 

دارة ذاته. يكون مبدعًا في تنظيم واإ
للحل  آلية  بناء  علينا  يجب  باختصار 
الديمقراطي وحماية المجتمع باالعتماد على 
إنني  الدولتية.  العقلية  من  متحررة  عقلية 
أتحدث عن نموذج يستطيع مسائلة العقلية 
مظاهر  إزالة  يستطيع  وكذلك  الدولتية، 
اضطهاد الدولة للمجتمع في كردستان وفي 
جبار الدولة على خطو خطوات  كل مكان، واإ

سريعة نحو الديمقراطية.
من أجل حل األمة الديمقراطية من الضرورة 
التمعن والتعمق في المسائل العملية التي 
يجب عليكم  األخيرة.  مرافعتي  في  أوردتها 
النقاشات  أثناء  التاريخي  دوركم  إدراك 
هذا  في  ستخوضونها  التي  والنشاطات 

المجال.
هو  األساسي  نضالكم  يكون  أن  يجب 
واضطهاد  ظلم  براثن  من  شعوبنا  انقاذ 
الحداثة الرأسمالية، وأن تدركوا أن مهمتهم 
شعوب  حرية  شعلة  نشر  هو  التاريخية 

الشرق األوسط والعالم.
إنني على ثقة إنكم ستحققون النجاح في 
مؤتمركم، أحيي مؤتمركم، وأتمنى لكم جميعًا 

النجاح في مسيرتكم اإلنسانية المشرفة.

عبداهلل إوجالن _ سجن إيمرالي.

أوجالن : املرحلة التارخيية التي نعيشها 
تعترب فجر انتصار األمة الدميقراطية يف 

مواجهة الدولة القومية
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دلشاد مراد
يشكل دخول تنظيم داعش اإلرهابي إلى منطقة شنكال الكردستانية 
انعطافًا خطيرًا تستهدف األرض واإلنسان في جزء من جغرافية الكرد, 
وتهدد باستفحال الخطر الداعشي التي تحاول فتح جبهات متعددة 
الكردستانية  التحرر  حركة  تصر  وبالمقابل  وغربًا.  شمااًل  والتوسع 
على عدم التفريط بأي شبر من أرض كردستان, بل ولم تتأخر يومًا 

بواجب الدفاع عن الشعب الكردي.
ظالمي  لهجوم  شنكال  منطقة  في  اليوم  اإليزيديين  الكرد  يتعرض 
كما هي الحال اليوم في روج آفا, فلم تتأخر وحدات حماية الشعب 
)YPG( وقوات البيشمركة )جناح االتحاد الوطني الكردستاني( في 
الكردستاني(  العمال  حزب  )قوات  الكريال  وقوات  كردستان  جنوب 
بعمليات  الفور  على  وبدأت  الدفاع عن شنكال,  واجب  تلبية  على 
تحرير المنطقة من مرتزقة داعش بغية حماية الشعب الكردي وطرد 

المرتزقة خارج األراضي الكردستانية.

نبذة عن الكرد اإليزيديني يف جنوب كردستان
تعتبر اإليزيدية من الديانات التوحيدية القديمة, وسمي بهذا االسم 
تعرض  اهلل(.وقد  أو  الخالق  )بمعنى  يزدان  أو  اإليزي  إلى  نسبة 
اإليزيديون خالل تاريخهم الطويل لضغوط وحمالت عسكرية عديدة 
تغيير  إجبارهم على  ذلك  الهدف من  تكفيرية, وكان  تحت عناوين 

ديانتهم والتخلي عن هويتهم وثقافتهم.
وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة تعرضوا لحمالت تهجير وأنفال 
ونفي وتم إسكان مئات من العوائل اإليزيدية في معسكرات إجبارية 
مغلقة, وفي عام 2007م ارتكب مجاميع إسالمية متطرفة مجزرة 
مدينة  في  إرهابي  تفجير  خالل  من  اإليزيديين  الكرد  بحق  مروعة 
كان  المدنيين  من  المئات  وجرح  استشهاد  عن  أسفر  مما  شنكال 

معظمهم من األطفال والنساء.  
يقدر عدد الكرد اإليزيديين في شنكال والشيخان وجوارها أكثر من 
 – بين 500  ما  ككل  كردستان  وفي جنوب  نسمة,  مليون  نصف 
في  )الموصل(  نينوى  محافظة  في  ويسكنون  نسمة.  ألف   700
مناطق شنكال)سنجار( والشيخان وبعشيقة وبحزاني وزمار والقوش, 

وفي محافظة دهوك في شاريا )سميل( ومناطق أخرى.
اإليزيديين,  للكرد  الرئيسي  الديني  المزار  أو  المركز  اللش  وتعتبر 
مدينة  غرب  شمال  في  سفني  عين  قرب  جبلية  منطقة  في  وتقع 

الموصل. ويعتبر مناطق تواجد الكرد اإليزيديين في محافظة الموصل 
امتدادًا طبيعيًا لجغرافية وتاريخ كردستان, وهي تعتبر من المناطق 
الكردستانية المستقطعة ومندرجة تحت بند المادة )140( الخاص 

بتلك المناطق.

أسباب استهداف داعش ملنطقة شنكال
هناك عدة أسباب دفعت بتنظيم داعش اإلرهابي الستهداف منطقة 

شنكال وجوارها, ولعل من أهمها هذين السببين:
لمنطقة شنكال أهمية جغرافية وعسكرية استراتيجية هامة,   -1
الموصل  بين  وكذلك  آفا,  وروج  الموصل  بين  الوصل  صلة  فهي 
ومناطق دهوك و زاخو, وبين روج آفا وجنوب كردستان بشكل عام. 
ولذلك فأن داعش التي أعلنت دولة الخالفة اإلسالمية في مناطق 
تواجد السنة العرب في العراق وقسم من سوريا, وضعت شنكال على 
رأس قائمة أهدافها, باعتبار أن إلحاق كردستان بكافة أجزائها إلى 
دولة الخالفة اإلسالمية يندرج ضمن مشروع أو حلم تنظيم داعش 

اإلرهابي.
الضغط على روج آفا واستهداف اإلدارة الذاتية الديمقراطية:   -2
آفا,  روج  مناطق  اقتحام  في  وداعميهه  داعش  محاوالت  كل  أن 
والسيما أن عناصرها تهاجم منذ أكثر من عام مقاطعتي الجزيرة و 
كوباني ولم تفلح حتى اآلن في إحراز أي تقدم يذكر, كما أن فشلها 
األخير في اقتحام الحسكة ونجاح وحدات حماية الشعب )YPG( في 
تحريرها بالكامل دفعتها إلى فتح جبهة أخرى في محاولة للرفع من 
يهام الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي بأنها  معنويات عناصره واإ

التزال تمتلك قوة ضاربة.
كما أن الهدف الرئيسي من مخطط داعش في السيطرة على شنكال 
وجوارها هو في إيجاد ممر جديد للهجوم على روج آفا, من خالل 
السيطرة على طول الحدود بين روج آفا وجنوب كردستان, وبالتالي 
التهديد  تحت  سبيه  وتربه  رميالن  و  ديريك  جنوب  مناطق  وضع 

الداعشي بشكل مباشر.
أن فشل داعش في التمدد داخل مناطق روج آفا يعود إلى وجود قوة 
عسكرية وأمنية منظمة هي وحدات حماية الشعب)YPG( ووحدات 
حماية المرأة)YPJ( وقوات األساييش والتي تعمل ضمن نظام اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية المعلنة في المقاطعات الثالث لروج آفا )الجزيرة 

, كوباني, عفرين(, ولذلك فأن داعش تضع في مقدمة أهدافها 

شنكال .... حمرقة املرتزقة على أرض اإليزيدية

 )YPG( حركة التحرر الكردستاني ووحدات محاية الشعب
تدافع عن األرض واإلنسان واحلضارة الكردستانية
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استهداف االدارة الذاتية الديمقراطية بشكل عام, والوحدات العسكرية 

واألمنية الموجودة في روج آفا بشكل خاص.
)السعودية  الخليج  دول  وبخاصة  لداعش  الداعمة  الدول  أن  كما 
وقطر( وتركيا  والنظام السوري تحاول من خالل توجيه هذا التنظيم 
فشال التجربة الوليدة لإلدارة الذاتية الديمقراطية  الضغط على الكرد واإ

في روج آفا.

كيف دخلت داعش إىل منطقة شنكال؟
قضاء  فهاجمت  نفوذها,  لتوسيع  الفطر  عيد  أيام  داعش  استغلت 
بعاج المجاور لقضاء شنكال وسيطرت عليه, وتزامن ذلك مع قيامها 
بتحشيد عناصرها في قضاء تلعفر ومناطقه وكذلك في مناطق بعاج.
وفي يوم 2 أب الجاري هاجم عناصر داعش منطقة شنكال وسيطرت 
على منطقة زمار بعد انسحاب قوات البيشمركة العائدة إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني, كما هاجمت بلدة ربيعة المقابلة لتل كوجر, 
وفي اليوم التالي سيطرت داعش على مدينة شنكال, مما أدى إلى 
لى  لى جنوب كردستان واإ نزوح معظم الكرد اإليزيديين إلى روج آفا واإ

جبال شنكال.

ملاذا انسحبت بيشمركة احلزب الدميقراطي الكردستاني 
من شنكال؟

عندما دخلت عناصر داعش منطقة شنكال انسحب جميع مسؤولي 
الكردستاني,  الديمقراطي  للحزب  التابعة  البيشمركة  قوات  وعناصر 
مركز  في  المذكور  للحزب   17 الفرع  مقر  على  داعش  واستولت 

مدينة شنكال على أثر فرار مسؤول الفرع. 
وقد كشف المكتب اإلعالمي لالتحاد الوطني الكردستاني في بيان له 
في 2 آب الجاري أن أمر االنسحاب وصل لكافة القطعات العسكرية 
في منطقة شنكال لكن قوات البيشمركة العائدة لالتحاد الوطني لم 

يلتزموا بتلك األوامر, وأوضح بأنه لم يبقى في المنطقة سوى لواء 
عسكري تابع لالتحاد الوطني الكردستاني من جهة الشمال.

كما  فر العميد هاشم سيتي آمر اللواء الثامن لقوات البيشمركة مع 
يذكر أن  بلدة ربيعة.  التي كانت تحمي  النقاط  عناصره من جميع 
العميد سيتي كان المشرف على حفر الخنادق على الحدود الفاصلة 

بين غرب وجنوب كردستان.
يعلم الجميع بأنه بعد سيطرة داعش على الموصل والمثلث السني 
يتزعمها  التي  النقشبندية  الطريقة  رجال  تنظيم   مع  بالتعاون 
الصداميون وعلى رأسهم عزت الدوري وبدعم خليجي وتركي واضح, 
تم تحريك وحدات من قوات البيشمركة لحماية المناطق الكردستانية 
الوحدات  تلك  معظم  وكانت  كردستان,  جنوب  من  المستقطعة 
الديمقراطي  للحزب  بالنسبة  أما  الكردستاني,  الوطني  االتحاد  من 
الكردستاني فأن تقارير إعالمية كثيرة كشفت بأنه كان يعلم بتحركات 
السياسية  الشخصيات  وبعض  التركي  الوسيط  عبر  وذلك  داعش 

العربية السنية أمثال طارق الهاشمي وغيره...  
وعندما نجحت داعش في السيطرة على الموصل ذكر قادة داعش 
الكردية, وذلك في  المناطق  بأنهم لن يهاجموا  لهم  في تصريحات 
المنطقة.  في  داعش  نفوذ  تمدد  أمام   الحزب  هذا  لتحييد  محاولة 
قاسية  فعل  رد  أي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  يبدي  لم  ولذلك 
تجاه ما قامت به داعش, واعتقد أنه سيكون بمنأى عن هجمات 

مرتزقة داعش.
ولذلك يمكن تفسير االنسحاب المفاجئ لبيشمركة الحزب الديمقراطي 
ودراية,  بدقة  السياسية  األحداث  يقرأ  لم  األخير  بأن  الكردستاني 
ولذلك وقع في فخ داعشي وتركي واضح, ولم يجهز نفسه عسكريًا 

ولوجستيًا لمواجهة أي طارئ, ولذلك سقط في أول امتحان له.
الشرق  منطقة  جغرافية  كل  في  بالتوسع  طموح  لها  داعش  أن   
األوسط, بينما تركيا تقوم باستخدام داعش في مواجهة الطموحات 

المشروعة للشعب الكردي, ألنها بالتأكيد لن ترضى بقيام كيانات 
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أو دول كردية مستقلة في الشرق األوسط, ولذلك كان على الحزب 
الديمقراطي الكردستاني أن يحسب بحكمة الطموح التوسعي لداعش 

والرفض التركي القديم الجديد ألي طموح كردي باالستقالل.

اإليزيديون يدينون انسحاب الدميقراطي الكردستاني 
YPGويستنجدون بقوات الكريال و

 أثار االنسحاب المفاجئ لبيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
من  واسعة  انتقادات  داعش  مرتزقة  هجوم  بعد  شنكال  منطقة  من 
جانب أبناء الكرد اإليزيديين, وقال سعيد حسن سعيد رئيس حركة 
اإليزيديين الديمقراطية في تصريح له في 2 آب الجاري : »أن قوات 
األساسية  مهامها  من  كان  التي  الكردستاني  الديمقراطي  بيشمركة 
حماية األهالي من هجمات مرتزقة داعش انسحبت من شنكال وتركوا 
األهالي في مواجهة المرتزقة، األمر الذي يجعل أهالي المنطقة من 
وطالب  داعش«.  قبل  من  للمجازر  التعرض  خطر  في  اإليزيديين 
سعيد قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب بالتدخل لحماية 

منطقة شنكال من هجمات داعش.

وحدات محاية الشعب والكريال تتدخل حلماية شنكال 
وطرد املرتزقة منها

قيادة  كانت  شنكال,  منطقة  على  داعش  مرتزقة  هجوم  بدأ  قبل 
منظومة المجتمع الكردستاني والقائمين على اإلدارة الذاتية في روج 
آفا تراقب الوضع في العراق وجنوب كردستان وتحركات داعش بدقة, 
وعندما بدأ الهجوم الداعشي تم وضع قوات الكريال ووحدات حماية 

الشعب )YPG( في حال استنفار تام تحسبًا ألي طارئ.
كان هناك اعتقاد أن قوات البيشمركة ستصد هجوم مرتزقة داعش 
وتمنعهم من دخول شنكال, لكن الذي فاجئ الجميع أن بيشمركة 
الهجوم  أمام  مواقعها  من  فرت  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
أمام  بأنفسهم  يدافعون  اإليزيديين  الكرد  أبناء  ليترك  الداعشي, 

وحشية القوى الظالمية واإلرهابية.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  لبيشمركة  المفاجئ  االنسحاب  أدى 
إلى نزوح عشرات اآلالف من أبناء الكرد اإليزيديين إلى مدن جنوب 
لى جبال شنكال و قرى المنطقة الجنوبية لمقاطعة الجزيرة  كردستان واإ

في روج آفا.
المجتمع  منظومة  قيادة  أمام  يكن  لم  المأساوي  الوضع  هذا  أمام 
خيار  إال  آفا  روج  في  الذاتية  اإلدارة  على  والقائمين  الكردستاني 
داعش  تمدد  وأبنائه ووقف  منطقة شنكال  لحماية  السريع  التدخل 
وطرده من األراضي الكردستانية. فأصدر عضو اللجنة القيادية في 
منظومة المجتمع الكردستاني والقائد العام لمركز حماية الشعب مراد 
قره يالن بيانًا بصدد توجه قوات الدفاع الشعبي) الكريال( ووحدات 
المرأة الحرة ستار إلى جبال شنكال وقال زكي شنكالي عضو اللجنة 
الدفاع عن شنكال   ( الكردستاني:  المجتمع  منظومة  في  التنفيذية 

مسألة قومية ... أن حماية شنكال هي حماية كردستان(.
الحدود   )YPG( الشعب  حماية  وحدات  أزالت  األساس  هذا  وعلى 

بين روج آفا وجنوب كردستان وتم إرسال قوة عسكرية كبيرة إلى 
جنوب كردستان. كما تم إرسال وحدات من قوات الكريال المتمركزة 
الدفاع  في  والمشاركة  منطقة شنكال  نحو  للتوجه  قنديل  جبال  في 

عنها وحمايتها. 
كان تدخل وحدات حماية الشعب )YPG( على محورين, األول على 
محور معبر تل كوجر – ربيعة ) بهدف تحرير المعبر من الجهة 
المقابلة و التقدم شمااًل نحو شنكال(, والثاني على محور منطقة 
الواقعة بين منطقة ربيعة ومنطقة شنكال لمنع داعش من  سنون 
قطع الطريق أمام وصول االمدادات العسكرية الكردية لمنطقة شنكال 
ومحاصرة النازحين من الكرد اإليزيديين وفصل منطقة شنكال إلى 

جزأين لتسهيل السيطرة عليه.
 )YPG( الشعب  تمركزت وحدات حماية  ربيعة:  منطقة  في محور 
على معظم المخافر الحدودية التي انسحبت منها قوات البيشمركة, 
وتصدت بالتنسيق مع البيشمركة لهجوم من داعش على بلدة ربيعة, 
ومع تكرار هجوم داعش على ربيعة انسحبت قوات البيشمركة منها, 
البلدة  عن  لوحدها  تدافع   )YPG( الشعب  حماية  وحدات  لتترك 
لتنجح األخيرة في تحرير معظم أجزائها. وقد استطاعت )YPG( من 
تحرير العديد من القرى بعد ربيعة ومنها: قليع, تاويس, ومحمودية 

وغيرها...
و شنت داعش هجمات متزامنة على قرى المنطقة الجنوبية لمقاطعة 
لتخفيف الضغط على عناصرها  الجزيرة  في روج آفا في محاولة 
ومن  ربيعة,  منطقة  في  الشعب  حماية  وحدات  أمام  تتقهقر  التي 
بينها قرى همدان، عرجة، تل نصر وتل معروف جنوبي تربه سبي، 
العراق  الحدود مع  الى  تل معروف  بين  الواقع  الخط  حيث قصفت 
 )YPG( في الجزعة وحاولت التقدم, إال أن وحدات حماية الشعب

أجبرتها على التراجع.
التقدم في هذه  داعش  : حاولت مرتزقة  في محور منطقة سنون 
معهم  اشتبكت   )YPG( الشعب  حماية  وحدات  أن  إال  المنطقة 

ومنعتهم من التقدم.
وبعد وصول قوات الدفاع الشعبي ) الكريال( ووحدات المرأة الحرة 
ستار إلى جبال شنكال، احتمى أكثر من 6 آالف من أبناء الكرد 
اإليزيديين بقوات الدفاع الشعبي مطالبين إياها بالدفاع عنهم وعدم 

التخلي عنهم كما فعلت قوات الديمقراطي الكردستاني.
كما تم تشكيل  وبشكل رسمي وحدات حماية شنكال التي انضم إليها 

مئات من أبناء الكرد اإليزيديين للمشاركة في حماية مناطقهم.

تستمر وحدات حماية الشعب )YPG( ووحدات حماية شنكال وقوات 
الكريال  وبيشمركة االتحاد الوطني الكردستاني  وأبناء الكرد اإليزيديين 
في مهمة الدفاع عن مناطق ربيعة وشنكال وطرد المرتزقة... وهي 
مهمة ستلقى النجاح بالتأكيد, ألن القوى الظالمية  ال يمكنها أن 

تنتصر على القوى التي تدافع عن أرض شعبها و عرض أهلها.
أن نور الشمس ستشرق من جديد على منطقة شنكال, وستلعن 
إلى األبد مرتزقة داعش الهمجيين, وستبقى شنكال أرضًا كردستانية 
وأرضًا إيزيدية, على الرغم من أنوف الغزاة والمرتزقة الهمجيين وكل 

من يدعمهم ويقف إلى جانبهم.
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 غزوة داعش وخيوط اللعبة األمريكية 
د.آزاد أحمد علي

الخارجية  وزارة  الى  بريطانية  رسالة  وسرية  بهدوء  وصلت 
بريطانيا  احتفاظ  صعوبة  تتضمن  كانت  الرسالة  األمريكية، 
العالم، ومواجهة  بهيمنتها ووصايتها على مناطق عديدة من 
تلك  كانت  واليونان.  تركيا  في  وخاصة  فيها،  الشيوعي  المد 
الذي  الفراغ  لملئ  ألمريكا  صريحة  بريطانية  دعوة  الرسالة 
يشغلها  ان  المعلن، وخوفا من  انسحابها غير  سيتشكل جراء 
المفصلي  الحدث  الرسالة -  السابق. كانت  السوفيتي  االتحاد 
في شباط عام 1947، وعلى ما يبدو بدأت مع تلك الرسالة 
) الدعوة( مرحلة جديدة من استجماع القوة والنفوذ األمريكي 
في الشرق األوسط، لدرجة ان وزير خارجيتها يومئذ )جورج 
مارشال( وجه خطابا خاصا الى األمركيين حفزهم لتحمل أعباء 
مايلز  أكده  ما  هذا  العالم.  أمن وسالمة  حماية  في  المسؤلية 
كوبالند في كتابه: The Game of Nations )لعبة األمم. 
بيروت 1970 تعريب: مروان خير(، كما أسهب: بان السياسة 
الى مشروع  اضافة  ترومان،  مبدأ  اعتمدت  الجديدة  األمريكية 
مارشال. جوهر تلك السياسة كانت تهدف الهيمنة والتغلغل في 
مناطق واسعة من الشرق األوسط، بمنهجية سلمية، سميت في 
الوثائق الدبلوماسية السرية: »التخطيط السياسي للصراع على 

مناطق النفوذ، في العالم عن طريق الحرب الباردة.« 
على  سنة  ستين  من  أكثر  مرور  بعد  لالنتباه  مثير  هو  ما   
قد  الخطة  تلك  أن  السرية،  األمريكية  الدبلوماسية  االنطالقة 
اول  العراق  يكون  ان  المفروض  كان  سورية:«  من  بدأت 

المكلف  الفريق  ان  اال  مكروهة،  بوليسية  فحكومته  اهدافنا، 
بالتنفيذ في العراق لم يستطع مباشرة ذلك دون علم البريطانيين 
وموافقتهم... كما اسقطنا من حسابنا التدخل في شوؤن لبنان 
يبقى  فلم  البواقي  وبحساب  شتى،  العتبارات  ومصر  واالردن 

امامنا اال سورية.« ص66
 استهدفت سورية كمفتاح لتغيير الشرق األوسط. وبناء عليه  
قررت امريكا تغيير الحكم المدني فيها برئاسة شكري القوتلي، 
ليقوم  الزعيم  حسني  هو  ومغامر  طموح  كردي  ضابط  واعدت 
باول انقالب في سورية، وربما في العالم بعد الحرب العالمية 
لرقعة  األولى  المساحة  سورية  إلتخاذ  امريكا  سعت  الثانية. 
مارس   30 في  الزعيم  حسني  انقالب  »كان  األممية:  اللعب 

1949 من اعدادنا وتخطيطنا.« ص 73
 

 شكل انقالب الجنرال الزعيم عمليا الخطوة السياسية االمريكية 
األولى في المنطقة، وتم تقديمه ليكون العب أمريكا المعتمد. 
الزعيم فشل في حكم سورية وتمرد على طاقم  اال ان حسني 
األمريكية  السياسة  بتطبيق  يلتزم  ولم  السرية،  الدبلوماسية 
بحذافيرها. تم البحث عن رجل جديد لمتابعة المهمة. نفذ مركز 
اللعبة األممية في وزارة الخارجية األمريكية، مخططها المستند 
على قاعدة: »اذا لم تربح اللعبة يجب تغيير الالعبين«. فدعمت 
انقالبا عسكريا في مصر، اطاحت الملك فارورق، واستلم تنظيم 
الضباط األحرار الحكم، تحت عنوان ثورة يوليو 1952. كان 
الالعب األمريكي الجديد ضابطا طموحا من بيئة فقيرة هو جمال 
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عبدالناصر. دعمت أمريكا ناصر في الخفاء، حتى أصبح قائدا 
عدم  دول  ومؤسسي  العالم،  زعماء  ابرز  وأحد  العربي،  للعالم 

االنحياز.
األوسط  الشرق  في  األمريكية  السياسية  الفعالية  تصاعدت    
الكولونيالية  السياسة  في  التراجع  لتعويض  عام 1947،  بعد 
التقليدية البريطانية، ولوقف المد الشيوعي، ولتأمين المصالح 
لوالدة  مناسبة  بيئة  توفير  الى  اضافة  األمريكية،  النفطية 
واستمرارية دولة اسرائيل، عن طريق انشاء نظم حكم جديدة، 
تخدم هذه األهداف والمخططات عمليا، وتعادي أمريكا شعاراتيا. 
وكانت قاعدة اللعبة األمريكية تختزل في عبارة: »امريكا تجيد 

صنع أعدائها«.
تلك  له  اسست  ما  على  الحقا  األمريكية  االدارات  اعتمدت 
 1947( أعوام  في  -االستخباراتية  الدبلوماسية  المجموعة 
– 1958(، ولم تتحرر من أسر مخططاتها الحقا. ان قراءة 
ومعرفة  األوسط،  الشرق  في  األمريكي  الدور  بداية  واستذكار 
مؤسسة  وكذلك  العالمي،  اللعب  بمركز  يسمى  ما  انشاء  بيئة 
)CIA( الحقا يبدو ضروريا، ألن السياسات التي اعتمدت تثير 
تساؤالت حول جذور تاريخ الشرق األوسط السياسي الحديث، 
وثقل )CIA( في االنقالبات والثورات، وحتى تشكل بعض الدول 
المحلل  ان  العشرين.  القرن  من  الثاني  النصف  في  العربية 
تلك  حول  والحقائق  المعلومات  من  مزيد  الى  يحتاج  والمتابع 
األمريكية:  الخارجية  في وزارة  التي عرفت  والنشاطات  الخطط 

»بدبلوماسية ماوراء الكواليس.«
بصيغ  بتكرارها  توحي  السياسية  لألحداث  الراهنة  القراءة  ان 
متحاكية في كل من سورية ومصر. فبعد مرور أكثر من ثالث 
األمريكي،  الموقف  وتتبع  العربية،  االنتفاضات  على  سنوات 
يتبين حرص أمريكا منذ األيام األولى على عدم التدخل الظاهري 
والتروي، خاصة من قبل وزيرة الخارجية هيالري كلنتون. إال  
أن نشاطات السفير األمريكي في دمشق روبرت فورد _ والتي 
المجال لحصرها هنا _ كانت تدل على ان امريكيا ترغب في 
متابعة لعبتها السياسية في سورية، بل ان تجدد اسس اللعبة 
برمتها. جدير ذكره ان كوبالند  كان قد اشار عام 1969 الى 
ان النجاح األمريكي في سورية يحتاج الى رجل قوي ومتعطش 
البلد.  أوضاع  تستقر  لكي  حاكمة،  نخبة  تساعده  للسلطة، 
في  فشل  فورد  روبرت  السفير   .1970 عام  تحقق  ما  وهذا 

دبلوماسيته، التي لم تكن تماما تجري وراء الكواليس، فاستقال. 
بخيوط  تحتفظ  االمريكية  االدارة  مازالت  ذلك  من  الرغم  وعلى 
اللعبة، وان لم تقرر بعد بقيادة اوباما - حتى اجتماعه األخير 
استعادة  كيفية   - السورية  المعارضة  قوى  ائتالف  وفد  مع 
فرصتها الضائعة، أو اي لعبة ستشارك فيها. لكن ماهو مؤكد 
ان أمريكا عند انطالقتها األولى الى فضاء السياسة العالمية قد 
بدأت من سورية، واختارت طريق االنقالبات العسكرية  لتنفيذ 

مخطاطاتها، وان لم توفق فيها.
  ثمة تساؤل يفرض نفسه اليوم في سياق استذكار هذه األحداث 
التاريخية، فيما اذا ارسلت وزارة الخارجية األمريكية ايضا رسالة 
االنسحاب من  أمريكا في  الى روسيا تفصح عن رغبة  سرية 
المنطقة، او الشرق األدنى على أقل تقدير، تدعو فيها روسيا 
_ كدعوة بريطانيا لها قبل أكثر من ستين سنة _ لملئ الفراغ 
االستراتيجي الذي سيتشكل جراء انسحابها؟! والذي سيملئ حكما 
من قبل قوى محلية او منظمات متطرفة. ربما تم فعال توجيه 
مايشبه الرسالة، أو الدعوة، واال لماذا كل هذا التخبط األمريكي 
في  والمتكررة  الواضحة  الخسارة  وهذه  المنطقة،  سياسات  في 
ساحة لعبتها المفضلة »سورية«. اال اذا تنبهنا الى حقيقة ان 
السياسية  اللعبة  الساسة األمريكان يفضلون دائما ان تستمر 
وتطول، وان خسروا في جوالتها المتكررة، ألنهم مولعون بمتعة 
الممارسة ذاتها، كما انهم عن طريق اطالة اللعبة فقط يعيدون 
بالضبط في أشواط   يفعلوه  ينبغي ان  اكتشاف مصالحهم، وما 

اللعبة المتناوبة بين سورية ومصر.
حزيران   10 في  الموصول  لمدينة  داعش  غزوة  ان  أخيرا   
2014، وحربها على اقليم كوردستان في 3 آب، وتزايد الدعم 
حدة   واشتداد  مواطنيها،  عن  الدفاع  في  لكوردستان  الدولي 
اخذنا  واذا  سورية.  من  لالنسحاب  داعش  تجبر  قد  المعارك، 
الجوية  الهجمات  مدة  ان  بافتراضه  اوباما  الرئيس  تصريحات 
على مسلحي داعش قد تطول. فالمشهد برمته بات يثير الكثير 
من التساؤالت، فهل شارفت اللعبة األمريكية في سورية على 
االنتهاء؟ أم ان خيوط اللعبة قد تشابكت أكثر من المتوقع بعد 
صعود داعش؟ المؤكد ان االدارة األمريكية ابدت مؤخرا فعالية 
وحزما، لدرجة اوحت بأنها الوحيدة التي مازلت تمسك بخيوط 
اللعبة السياسية التي شملت العراق بقوة أكثر من أي وقت آخر.
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)الداعش( هنا، و)الداعش( هناك، أيهما افضل وأيهما أسوأ؟!
تأسيس  كيفية  تفاصيل  عن  أتحدث  لن  كثيرًا،  القاريء  على  أطيل  ال  لكي 
وتشكيل تنظيم دولة االسالم في العراق والشام )داعش( رسميًا في 15 من 
أكتوبر عام 2006 بعد إجتماع مجموعة من الفصائل ضمن معاهدة حلف 
المطيبين التي أبرمت بين عدد من القوى االسالمية المتطرفة كمجلس شورى 
المجاهدين في العراق وجيش الفاتحين وجند الصحابة وكتائب أنصار التوحيد 
كيفية  ذلك  له، وبعد  البغدادي( زعيمًا  )أبو عمر  اختيار  تم  والسنة، وكيف 
مبايعة )أبو حمزة المهاجر( زعيم منظمة القاعدة في بالد الرافدين لـ)أبو عمر 
البغدادي( في عام 2007، وكيف اندمج األول مع الثاني لتأسيس ما يسمى 
بـ)الدولة اإلسالمية في العراق(، ولماذا أغتيل )أبو عمر البغدادي( في 19 
البغدادي( خلفًا له ثم توجهه الى سوريا  نيسان 2010 واختيار )أبو بكر 
وكيفية ضم جبهة النصرة للتنظيم، واإلعالن عن تأسيس )الدولة االسالمية 
في العراق والشام- داعش(، وبعد ذلك تطور الخالف بين )داعش( وجبهة 
النصرة الى الخالف بين )داعش( والقاعدة، إضافة الى كل ذلك لن اتحدث 
عن األسباب التي بسببها ال ترى منظمة القاعدة »الشيعة العدو األول لها« 
ولماذا ال تكفر جماعة الظواهري عموم الشيعة«، ولكن تنظيم )داعش( يعتبر 
الشيعة بأكملهم عدوًا لدودًا له ويقوم بتكفيرهم على وجه الخصوص؟ ولماذا 
يقاتل )داعش( عناصر الجيش الحر ويقوم بتكفيرهم أيضًا؟ وأخيرًا كيف توجه 
الى العراق وأصبح أكبر قوة إسالمية متطرفة في البلد وأحتل مساحات شاسعة 
الموصل  محافظة  هاجم  وبعدها  الفلوجة  ومن ضمنها  األنبار  محافظة  من 
وتكريت وأحتلهما بسرعة ال مثيل لها كما أحتل ما يقارب 35% من أراضي 
االعالن  وثم  الحاضر،  وقتنا  حتى  عليها  مسيطرًا  زال  وال  كركوك  محافظة 
وتغيير  البغدادي(  بكر  )أبو  بقيادة  االسالمية(  الدولة  )خالفة  تأسيس  عن 
)الدولة  تنظيم  الى  والشام(  العراق  في  االسالمية  )الدولة  من  التنظيم  اسم 
اإلسالمية(، إذ إن غايتنا من كتابة هذه المقالة هي توضيح الهدف الرئيسي 
لذلك التنظيم اإلرهابي إلجهاض الثورة الجماهيرية والمكتسبات التي تحققت 
بدماء شبابنا وشاباتنا في غرب كوردستان، واستمرار هجماته الشرسة وبكل 
يقاف هجماته المسلحة في المناطق التي سيطر  الوسائل المتاحة له هناك، واإ
عليها في الموصل وكركوك، وهل فعاًل ليس في أجندته الهجوم على إقليم 

توسيع  واليريد  صالحه  في  ليس  الراهن  الوضع  ان  أو  كوردستان،  جنوب 
الجبهات على نفسه في الوقت الحاضر منتظرًا حتى تتسنى له الظروف، ومن 
جهة أخرى إن الهدف من مقالتي هذه هو عدم وجود اتحاد قومي وستراتيجية 
كوردية واضحة بين القوى الكوردستانية في األجزاء األربعة من كوردستان 
الكبرى، وكذلك عدم وجود مثل هذا اإلتحاد حتى بين القوى الكوردستانية في 

جنوب كوردستان كما يوجد غموض سياسي حول هذه القضية المصيرية.

أين يكمن الغموض والتعقيد يف الوضع الكوردستاني 
الراهن؟

منها  الدولية  اإلقليمية وحتى  العدوانية  الخطط  بالرغم من وجود عدد من   
ضد القضية الكوردية ودور تلك الخطط والمؤامرات الدنيئة وتأثيراتها اآلنية 
األسباب  من  أخرى  مجموعة  ووجود  الكوردية  القضية  على  والمستقبلية 
المنطقة  في  واألحداث  التطورات  من  جعلت  منها  الداخلية  وحتى  الخارجية 
بحيث  فأكثر،  أكثر  وعقدتها  السفن«  تشتهي  بما  الرياح  تجري  »ال  بشكل 
في  ال  الكوردي  الشعب  لدى  االطمئنان  وعدم  والقلق  اإلضطرابات  أحدثت 
جنوب كوردستان فحسب، بل حتى في شماله وشرقه وغربه، كما إن كثرة 
التصريحات والتحليالت السياسية المختلفة، جعلت من المنظر الكوردستاني 
متشابكًا ومتشائكًا وحتى متشائمًا عند الفئات والشرائح االجتماعية المختلفة، 
ألن القوى اإلرهابية لتنظيم داعش يحاول بث الخوف والرعب في نفوس أفراد 
المجتمع في جنوب كوردستان، وتطبيق حالة ال حرب وال سالم من جهة، 
ومن جهة أخرى تهاجم قواته قوات البيشمركة وتنتظر الفرصة السانحة لكي 
تحرق األخضر واليابس معًا، ومن جهة أخرى نراه في غرب كوردستان وبعد 
استيالءه على اآلليات العسكرية واألسلحة المتطورة والفتاكة وحتى المحرمة 
دوليًا من بقايا الجيش العراقي في المناطق التي وقعت تحت سيطرته، يهاجم 
القرى واألرياف ويحاول احتالل مدينة كوباني، ومن جهة أخرى نرى ومنذ 

عشرات السنين الحروب المستمرة بين جنوب كوردستان وحكومة بغداد 

رابر رشيد – كركوك
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وبشتى الوسائل، حيث فشلت كل المحاوالت والسبل لحل تلك المشاكل العالقة 
والمزمنة مع بغداد إال مفتاح واحد، أال وهو إعالن استقالل جنوب كوردستان 
من العراق، هذا في الوقت الذي تأن الوضع الراهن في إقليم كوردستان تحت 
عبء الشرذمة الحزبية الضيقة والتنافر المخزي بين بعض أحزاب الجنوب 
وعدم وجود اتفاق و وحدة الصف الكوردستاني وشحذ التصريحات المضادة 
بعضها لبعض، وخاصة حول اإلستفتاء على المناطق المحتلة، أو ما يسمى 
)بالمناطق المتنازع عليها( وتحرير مساحات شاسعة من تلك المناطق التي 
البيشمركة  قوات  قبل  من  كوردستان  إقليم  حكومة  إدارة  حدود  خارج  تقع 

البطلة. 
 وعدم وضوح سياسة قوى عظمى كالواليات المتحدة تجاه مستقبل جنوب 
والجبروت  القوة  من  أمريكا  بها  تتمتع  لما  برمتها،  والمنطقة  كوردستان 
لدى الفرد الشرقي وخاصة أفراد المجتمع الكوردستاني، بأنها قوة ال يمكن 
حكومة  تخطوها  خطوة  أية  حول  موافقتها  ضمان  ويجب  عنها،  االستغناء 
اإلقليم، وهذا يدل على عدم استعداد الفرد الكوردستاني في جنوب كوردستان 
له  ألن  للمحتلين،  مضادة  ثورية  خطوة  ألية  الذاتية  القوة  على  لالستناد 
مخاوف مسبقة وصفحات التأريخ الكوردي الحديث دليل على تلك المخاوف. 
وخطوطها  غرباء  لفنانين  غامضة  بفرشاة  رسم  األحداث  منظر  إن  إذن   
العريضة تشابكت مع بعضها البعض، بحيث ليس باستطاعة الفرد الكوردي 
التعرف عليها على وجه الدقة ويحتاج الى الوضوح في الرؤى والجرئة، لذا 

نرى أفق المستقبل غامضًا مثلما إن صورة الوضع السياسي غير واضح. 

)داعش( هنا، و)داعش( هناك..!!

 في الوقت الذي نرى فيه القوات االرهابية لـ)داعش( والمنظمات اإلسالمية 
والشرسة  العدوانية  هجماتها  بشن  تقوم  معها  المتحالفة  األخرى  واالرهابية 
على غرب كوردستان أمام الرأي العام العالمي، وخاصة على مقاطعة كوباني، 
تلك  من  دوليًا،  المحرمة  وحتى  والفتاكة  الثقيلة  األسلحة  جميع  واستخدام 
األسلحة األمريكية التي استولت عليها قواتهم أثناء انهيار الجيش العراقي 
في الموصل وصالح الدين وبعض المناطق األخرى من العراق، ومع هذا نرى 
العدوانية بدم  الى تلك الهجمات  إقليم كوردستان وبرلمانه ينظرون  حكومة 
بارد وصمت كئيب، كأن الذي يحدث في غرب كوردستان ال يمسهم بشيء 
ومع  واإلنساني،  والسياسي  القومي  نضالهم  بتأريخ  عالقة  أية  له  وليس 
هذا الصمت وهذا الموقف غير الوطني، يقوم االقليم بغلق المداخل والمنافذ 
الحدودية بينه وبين غرب كوردستان ويمنع كافة المساعدات ويحفر خندقًا 
طوياًل لمنع وصول أية إمدادات ومساعدات، حتى االنسانية منها الى غرب 
كثيرة،  مخاطر  الى  الضيقة  الحزبية  السياسة  هذه  أدت  حيث  كوردستان، 
يٌد في ذلك، وبقاء مدخل وحيد لكي  لهم  الذين  تاريخيا كل  يتحمل عقباها 
تستفاد منه الثورة في غرب كوردستان كان مدخل )الربيعة(، وبعد أن استولت 
إقليم  حكومة  الى  وتسليمها  معًا  البيشمركة  وقوات   )YPG(الـ قوات  عليها 

كوردستان، أغلق هذا المنفذ الوحيد أيضًا.
وأصحاب  السياسيين  المحللين  بعض  من  نسمع  ذلك،  كل  من  واألغرب    
كوردستان  غرب  في  الموجود  )داعش(  بأن  كوردستان،  جنوب  في  القرار 
شيء و)داعش( الموجود هنا شيء آخر، ال يمكن للقوات الكوردية المسلحة 
من )البيشمركة واآلسايش والقوات النظامية األخرى( الدخول في معارك مع 
هؤالء المحتلين، ألنها ال تمسهم وليس لهم العالقة بتلك المعارك التي تحدث 

هنا وهناك!!
 كأن الشعب الكوردي ليس شعبًا واحدًا وليس له مصير مشترك!، أرى هذا 
التصور الخاطئ ليس إال السذاجة في التعامل مع القضايا المصيرية وقراءة 
كوردستان،  عموم  في  تحدث  التي  الطارئة  لألحداث  علمية  وغير  خاطئة 
ومبرر آخر هو الموقف الدكتاتوري لـ)حزب االتحاد الديمقراطي( كما يسمونه 
هنا، تجاه األحزاب السياسية الكوردية األخرى في غرب كوردستان –وخاصة 
السياسية في جنوب كوردستان- ومنعهم  الموالية لبعض األحزاب  األحزاب 
من ممارسة سياساتهم هناك، أسوة بحزب الـ)PYD(!!. لو فرضنا صدق هذه 
التصريحات وشرعية تلك التبريرات، فهل يجوز ترك جزء من شعبنا يموت 
جوعًا ويستشهد دفاعًا عن كرامتنا في غرب كوردستان ومقدساتنا؟، ويتعرض 

الى القتل الجماعي )الجنوسايد( ويهجر من داره وتتحول نساءنا الى جواري 
القرن  من  الثمانينات  في  الصدامية  السلطة  أزالم  بنا  فعل  كما  وخادمات 
البيشمركة  قوات  بإرسال  يبادروا  أن  فبداًل  كوردستان؟  جنوب  في  الماضي 
للدفاع عن غرب كوردستان ومستقبله، يغلقون المداخل والمنافذ الحدودية 

بوجه إخوانهم.. عجبًا!!
ويقاتل  يهاجم  الذي  )داعش(  بأن  ويعتقد  يرى  الذي  البديهي،  من  لذا   
يهدد  الذي  )داعش(  عن  يختلف  كوردستان  غرب  في  وأخواتنا  إخواننا 
األخرى  النظامية  والقوات  البيشمركة  قوات  مع  ويصطدم  كوردستان  جنوب 
المحررة  الحدود  االرهاب على طول  الشرطة واآلسايش وقوات مكافحة  من 
قناعة  ولهم  هكذا  يفكرون  الذين  اإلقليم،  حدود  خارج  كوردستان  لجنوب 
نهم ضد  غامضة كتلك القناعة، إن أرادوا أو أبوا يمارسون سياسة خاطئة واإ
المشاريع االستراتيجية والوحدة القومية الكوردية وهم جزء ال يتجزأ من تلك 
الشبكة الشرسة التي تحاول طمس حقيقة القومية الكوردية و وحدتها والنيل 
نهم يعملون من أجل مصالحهم الحزبية الضيقة  من مستقبلها المشرق، واإ
القومية  الخيانة  نطاق  في  والدخول  العادلة،  شعبهم  قضية  عن  واالبتعاد 

والتأريخ يدونها في صفحاته المظلمة.
هناك  أو  كوردستان،  جنوب  في  هنا  كان،  إينما  )داعش(  هو  )داعش(   
في غرب كوردستان، إنه قوة ظالمية ذو عقلية متخلفة همجية، يحمل في 
قليمية، ال يقبل سوى ما يريده وما يخطط له، لذلك  جعبته أجندات خارجية واإ
فإن الذي لديه جزء ضئيل من القراءة الصحيحة والقويمة لمنطق األحداث 
التي تحدث في المنطقة والتي تخطط لها المنظومة العالمية الجديدة بقيادة 
دقيقة  علمية  قراءة  وله  العالم،  في  وجالوزتها  األمريكية  المتحدة  الواليات 
لمنظمة )داعش( يصل الى تلك النتيجة التي مفادها »إن )داعش( يمارس 
سياسة معركة الوقت مع الكورد في جنوب كوردستان، ويطبق عليه سياسة 
كوردستان   غرب  في  شعبنا  مع  حربه  يحسم  وعندما  والراعيين(،  )الفالح 
-مع إني متأكد تمامًا بأن )داعش( سوف ينهزم في غرب كوردستان تحت 
الداعش  لقوات   )YPJوYPG(الـ القوات  يوجهها  التي  الموجعة  الضربات 
المحتلة ويخسر أعداد هائلة من أفرادها عاجاًل أو آجال- وبعد ذلك يتجه 
هجماته  في  يسانده  أن  بعيدًا  وليس  كوردستان  جنوب  الى  قواته  بكامل 
النصرة  النقشبنديين وجبهة  المنظمات االرهابية أمثال  الباقية من  الحثاالت 
لمقاتلة  الشوفينيين  الشيعة  بعض  وحتى  االرهابية،  المنظمات  من  وغيرها 
)المتنازع عليها(،  بالمناطق  أخيرًا وما يسمى  المحررة  المناطق  الكورد في 
ويمارسون عمليات النهب والسلب والقتل الجماعي وحرق وتدمير القرى، كما 
قامت بها القوات البعثية ما يسمى بـ)الحرس القومي( أبان حكم البعث األول 

في عام 1963.
 علمًا إن األحزاب والقوى السياسية الكوردستانية في جنوب كوردستان تعيش 
في حالة تشرذم عجيب وغريب وليس لديه وحدة الكلمة ووحدة الصف وعدم 
ن قسم كبير من قوات البيشمركة واآلسايش وبعض القوات  التنسيق بينهم، واإ
ال  دامغة  حقائق  ذلك،  كل  للحكومة،  وليس  للحزب  ملك  األخرى  العسكرية 
يمكن ألحد إنكارها، كما على المختصون أن يضعوا في الحسبان إنه أثناء 
التخطيط العسكري للدفاع عن تلك المناطق وحتى المناطق األخرى من جنوب 
كوردستان وعدم إهمالها، إن أدنى تلكؤ أو عدم الحساب لهذه المناطق سوف 

يتضرر بسببها الجميع.

إذن ماذا جيب أن يفعل؟

أي  في  الحزبية  واألفكار  والعشائرية  الضيقة  الحزبية  المصالح  بعيدًا عن   
جزء من أجزاء كوردستان، نقول بصراحة ودون خوف أو خجل، بأن الوضع 
قرار  الى  يحتاج  كوردستان وجنوبه،  به شعبنا في غرب  يمر  الذي  الراهن 
ويحدد  يرسم  وفيها  الكوردي  القومي  المؤتمر  لعقد  وجريء  ومحكم  سريع 
جميع الخطوط الرئيسية للوحدة القومية الكوردستانية، وبمشاركة كل القوى 
األحزاب  تلك  وممثلي  رؤساء  قبل  من  قومية  معاهدة  وتوقيع  الكوردستانية 
لتزامهم بما يتم إقراره فيها وتخوين االقتتال الداخلي ومساندة كل  والقوى واإ
جزء من كوردستان سياسيًا كان أم اقتصاديا أو اجتماعيا، دون ذلك نعتقد 

بأن كل محاولتنا تذهب هباًء.
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استطالع للرأي العام يف قامشلو:
 58% يؤيدون قانون أداء واجب الدفاع الذاتي



12 صحيفة  آزادي – الحرية              السنة الرابعة         العدد  36       10  أيلول  2014
أجرت صحيفة آزادي – الحرية  استطالعًا للرأي في مدينة قامشلو/ أكبر 
مدن روج آفا/ حول قانون أداء واجب الدفاع الذاتي  والهجمات التي تشنها 

داعش على مناطق روج آفا »غرب كوردستان«. 
وقد شمل االستطالع /88/ مواطنًا من مختلف فئات المجتمع.

أيدوا صدور  آرائهم  المستطلعين  من  أن %58  االستطالع  نتائج  وأظهرت 

مقاطعة  في  التشريعي  المجلس  قبل  الذاتي من  الدفاع  واجب  أداء  قانون 
الجزيرة  فيما اعترض عليها  18% من المستطلعين آرائهم.

ورأى 66% من المستطلعين آرائهم بأن السن المحدد في القانون المذكور 
)18-30( مناسب, كما أيد 85% على تطبيق القانون على جميع أبناء 

مكونات المقاطعة )الكرد, العرب, السريان(.
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بين  مسافرون  أعرب  و2013،   2012 عامي  بين 
استغرابهم  عن  تركيا  جنوب  ومطار  اسطنبول  مطار 
عن  ويختفون  بحرية  يسافرون  ملتحين  شّبان  لرؤية 
وغازي  هاتاي  مطاري  من  خروجهم  فور  األنظار 
عينتاب. ومن الواضح أّنهم »مجاهدون« أجانب قدموا 
أن  دون  من  سورية  في  الحرب  في  االنخراط  بهدف 

تثنيهم الشرطة التركية عن ذلك.
حكومة  أّن  واألميركية  التركية  اإلعالم  وسائل  كشفت 
إلى  إنسانية  مساعدة  إرسال  اختارت  أردوغان 
المجموعات اإلسالمية المتشّددة )مثل »أحرار الشام«( 
تشّددًا  األكثر  بالجهاديين  عضوية  عالقة  تملك  التي 
الذين ينتمون إلى تنظيم »القاعدة«. وأشارت معلومات 
مستقاة من بعض الروايات في الصحافة التركية إلى أّن 
تركيا ترسل بانتظام مساعدة عسكرية إلى المجموعات 
الجهادية السورية التي تنتمي حاليًا إلى تنظيم »الدولة 
من  ويتبّين  )داعش(.  والشام«  العراق  في  اإلسالمية 
خالل إيصال هذه المساعدة إلى المجموعات السلفية 
تركيا  أّن  السوريين،  الثّوار  صفوف  في  والجهادية 
بينهم  تشددًا  األكثر  المجموعات  بتقوية  قرارًا  اتخذت 
وساهمت في بروز تنظيم »الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام«.
ساهم  السوري  النظام  أّن  المقاالت  بعض  وكشف 
بطريقة غير مباشرة في بروز تنظيم »داعش«، ألنه 
لم يبدأ باستهدافه إال عند حلول صيف عام 2014، 
لكن ما من تقارير تفيد بأّن السياسات التركية أدت إلى 
بروز الدولة اإلسالمية. كانت الحسابات التي أجرتها 
األسد،  ساللة  نظام  إطاحة  أجل  فمن  بسيطة.  تركيا 
أيضًا  تريد  وكانت  المسّلحة.  الثورة  دعم  بأنقرة  يجدر 
الحّد من انتشار نفوذ »حزب العّمال الكردستاني« في 
األكثر  المجموعات  أّن  ويبدو  سورية.  أكراد  صفوف 
التيارات  هي  الثّوار  صفوف  في  وتنظيمًا  تصميمًا 
بعض  مع  أنقرة  تحالف  وساهم  والجهادية.  السلفية 
المتشّددين  دعم  في  قطر  سّيما  ال  العربية،  الدول 
فيما توافرت لهم مبالغ غير محدودة من المال. فضاًل 
عن ذلك، نظرت إدارة أردوغان التي تعّد ثمرة اإلسالم 

السياسي بعين الرضا إلى التشكيالت الجهادية.
المناهضة  بالحرب  السياسي  تركيا  تصّرف  ويذّكر 
للسوفيات في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي. 
دول  قّدمتها  التي  واألسلحة  األموال  وصلت  فحينها، 
الخليج والواليات المتحدة إلى المجاهدين األفغان من 
تمرير  اختارت  التي  الباكستانية  االستخبارات  طريق 
عسكرية  تشكيالت  سبعة  إلى  الخارجية  المساعدة 
أفغانية، كلها تضّم إسالميين فيما تّم استثناء الطبقة 
المؤيدة للحكم األفغاني أو المجموعات الوطنية. واُتخذ 
المجاهدون  يبقى  حتى  السبعة  التشكيالت  دعم  خيار 

األفغان منقسمين ودًمى في أيدي الباكستانيين.

األفغان  المجاهدين  مجموعات  بين  التنافس  وأدى 
العرب إلى بروز أوضاع مثلى لفرض  وسائر األفغان 
منهج التشّدد ولحصول تغّير عقائدي أّدى حينها إلى 
أّن  اعتبرنا  حال  في  لكن،  »القاعدة«.  تنظيم  والدة 
ووجود  باكستان  في  اتخذت  التي  السياسية  الخيارات 
القرن  ثمانينات  في  أفغانستان  في  المتحدة  الواليات 
في  مأسوية  تبعات  منه  نتجت  »خطأ«  كان  الماضي 
عامي  في  تركيا  سلوك  تفسير  يمكننا  كيف  بعد،  ما 
2012 و2013 وسكوت الواليات المتحدة عنه؟ أال 
وقادتها  تركيا  يعتبرون  المناضلين  أّن  جميعنا  يعرف 
كفارًا، وأنهم سيوّجهون جهادهم ضدها حتى لو كانت 
إلى  المرء  استمع  لو  الجهاديين؟  هؤالء  تدعم  أنقرة 
المتحدثين باسم »تنظيم الدولة اإلسالمية« في العراق 
والشام في مدينة الرّقة، ألدرك أّن هذا ما يترّدد على 

ألسنتهم اليوم.
ميادين القتل 

المحاربون  أثار  األخيرة،  القليلة  األشهر  خالل 
الجهاديون التابعون للدولة اإلسالمية دهشة وصدمة 
لدى العالم لسببين. فقد امتد نفوذهم سريعًا في العراق 
الموصل،  أساسية مثل  باحتالل مدن  وسورية وقاموا 
القيام  تنجح أي مجموعة جهادية في  لم  الذي  األمر 
وكشفوا  كابول.  »طالبان«  حركة  حكمت  حين  إال  به 
عن امتالك قدرات لشّن هجمات على جبهات عّدة في 
في  الكردية  والمناطق  العراقي  الجيش  ضد  واحد  آن 
في  الخصمة  اإلسالمية  القوى  وضد  وسورية  العراق 
دير الزور ومحافظات حلب وضد قوى النظام السوري 
في الرقة وحمص.  كما أنهم فاجأوا العالم بوحشيتهم. 
حين استولى محاربو »داعش« على دير الزور، قتلوا 
معظمهم  الشعيطات،  من عشيرة  حوالى 700 عضو 
رجال مدنيون، في إطار الصراع للسيطرة على حقلين 
أو  السوري  الجيش  جنود  رؤوس  قطع  وأدى  للنفط. 
المحاربين اإلسالميين الخصوم أو صلبهم في الساحات 
العامة في الرقة إلى انتشار حالة من الصدمة والهلع 
شبيهًا  بعدًا  التنظيم  خطر  وأخذ  المنطقة.  أنحاء  في 
باإلبادة في ما يتعلق بمسيحيي الموصل أو بإيزيديي 
األقليات  هذه  أمام  خيار  من  هناك  يعد  ولم  سنجار. 
سوى اعتناق اإلسالم أو الهرب حفاظًا على حياتها، ما 
يؤدي في كال الحالتين إلى تدمير هويتها الجماعية. 
هذا  مصدر  عن  األشخاص  من  كبير  عدد  ويتساءل 
وزارة  تعبير  حّد  على  شؤم«  »نذير  يعّد  الذي  العنف 
الدفاع األميركية. وتفيد معظم إجابات المصادر العربية 
في  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  بأّن  التساؤل  هذا  على 
العراق والشام« هو ظاهرة خارجية. فيما ترى النظريات 
التآمرية أن »اإلمبريالية والصهيونية األميركية« أدت 
النظام  أّن  التنظيم بينما يعتبر آخرون  إلى والدة هذا 
السوري أو إيران لعبا دورًا في بروزه أو أنه ال يمّثل 

اإلسالم، بل هو آٍت من خارج المجتمع.
في حال سافر المرء إلى المناطق النائية وتحّدث إلى 

أعضاء ينتمون إلى األقليات، سيدرك سريعًا أّن سلوك 
ليس  والشام«  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  »تنظيم 
الماضية،  المئة  السنوات  استثنائيًا. فخالل  جديدًا وال 
يستخدم  فيما  المنطقة  في  عّدة  إبادة  مشاريع  برزت 
حاليًا التنظيم اآلليات نفسها التي طّبقت خالل الحرب 
العالمية األولى. تّم توثيق قصة اإلبادة األرمنية التي 
عن  الكثير  نعلم  ال  أننا  إال  الشباب،  األتراك  ارتكبها 
اآلشوريين أو األكراد اإليزيديين الذين دّمرتهم الدولة 
العثمانية. فقد تّم قتل الرجال فيما أصبح النساء واألوالد 
إجبارهم  تّم  أو  بيعهم  تّم  أو  اخُتطفوا  أنهم  أو  الجئين 
أمالكهم.  على  االستيالء  وتّم  اإلسالم  اعتناق  على 
عمد  بل  فحسب،  الجرائم  هذه  »األجانب«  يرتكب  لم 
الجريمة من خالل حّض  المشاركة في  إلى  منّظموها 

السكان المسلمين المحليين على السرقة.
لم  كما  عام 1918  هذه  اإلبادة  سياسات  تتوّقف  لم 
ينّدد بها قادة الدول الجديدة في المنطقة. وعند حصول 
أزمة جديدة، يتّم استخدام اآلليات القديمة نفسها تمامًا 
اآلشوريين  المتواصلة ضد  المجازر  كما حصل خالل 
بدء  وعند  الماضي.  القرن  ثالثينات  في  العراق  في 
في  المسيحيين  نسبة  بلغت  األولى،  العالمية  الحرب 
مجيء  وقبل  المئة.  في   20 العثمانية  اإلمبراطورية 
كانت  والشام«  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  »تنظيم 

نسبة المسيحيين في الشرق األوسط 5 في المئة.
وحين تّم القضاء على األقليات المسيحية، اسُتخدمت 
اآلليات نفسها من جديد ضد األقليات »الجديدة«. فتّم 
ارتكاب سلسلة من المجازر ضد األكراد في تركيا في 
العراق،  وفي  وثالثيناته.  الماضي  القرن  عشرينات 
في عهد صّدام حسين، تّم إطالق حملة األنفال حيث 
والتركمانيين  وآلشوريين  األكراد  ضد  مجازر  ارُتكبت 

واإليزيديين واألقليات األخرى.
تجربة  بين  لالستمرارية  معّمقة  دراسة  إجراء  يتّم  ولم 
لإلمبراطورية  األخيرة  العقود  في  العثمانية  السياسات 
بعد.  ما  التي برزت في  أوسطية  الشرق  الدول  وبين 
فثمة وجوه شبه كبيرة بين تركيا الكمالية وبين العراق 
أو سورية البعثيين. واستمر الضباط الذين خدموا في 
الجيوش  قيادة  في  الحرب  خالل  العثمانية  الجيوش 
القادة  من  أصبح  منهم  البعض  أّن  حتى  الجديدة 
البارزين مثل حسني الزعيم في سورية. وقاد الجنرال 
بكر صدقي وهو ضابط عثماني سابق، الجيش العراقي 

الذي قتل اآلشوريين في سميل عام 1933.

مسؤولية تركيا عن بروز اخلالفة اإلسالمية
 الحياة اللندنية - العدد 18779 - األربعاء 2014/9/3
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الصحفي األميركي ستيفن سوتلوف ينضم إلى قائمة 
ضحايا الباحثين عن الحقيقة والتغطية الصحفية من 
مكان الحدث، إخالصه في نقل معاناة السوريين لم 
يشفع له لدى التنظيم اإلرهابي للحفاظ على حياته.
بعد 14 يوما على إعدام الصحفي األميركي جيمس 
الصحفي  بقتل  تهديداته  داعش  تنظيم  نفذ  فولي، 
األميركي ستيفن سوتلوف الذي خطف في أغسطس 
2013 في سوريا بحسب شريط فيديو نشره المركز 

األميركي لرصد المواقع اإلسالمية “سايت”.
وظهر أن الرجل الذي يفترض أنه نفذ اإلعدام هو 
وظهر  بريطانية  بلكنة  يتحدث  الذي  الرجل  نفس 
في تسجيل مصور في 19 من أغسطس عند قتل 
الصحفي األميركي جيمس فولي. وقال “وتماما كما 
إن صواريخكم مستمرة في ضرب أهلنا فإن سكيننا 

ستستمر في جز أعناق رجالكم”.
وأطلق أيضا شخص مقنع في تسجيل الفيديو تهديدا 
الجماعة  قالت  رجل  وهو  بريطاني  رهينة  بشأن 
“هذا  من  الحكومات  وحذر  هاينز  ديفيد  اسمه  إن 

التحالف الشرير ألميركا ضد الدولة اإلسالمية”.
تطورات  تغطية  على  فقط  سوتلوف  اهتمام  انصب 
األحداث في عدة مواقع وخاصة في حلب. بدورها 
لسان  على  الفيديو  المتحدة صحة  الواليات  أكدت 
كايتلين هايدن الناطقة باسم مجلس األمن القومي، 
الذي  الفيديو  حللت  األميركية  “االستخبارات  قائلة 
األميركي  المواطن  ويظهر  األخيرة  اآلونة  في  بث 
ستيفن سوتلوف وتوصلت إلى تأكيد صحته”. كما 
نددت الدول الغربية واألمم المتحدة بإعدام الصحفي 
إعدام  إعالن  عند  فعلت  أن  سبق  كما  سوتلوف 

الصحفي جيمس فولي.
وسوتلوف الذي اعتبر مفقودا منذ 12 شهرا بعدما 
حلب  في   2013 أغسطس  من  الرابع  في  خطف 
يغطي  كان  التركية،  الحدود  قرب  سوريا  بشمال 
األحداث في العالم اإلسالمي منذ أعوام عدة. وبقي 
خطفه قيد الكتمان حتى ظهوره في شريط الفيديو 
أيام. وهو من مواليد ميامي )فلوريدا، جنوب  قبل 
جامعة  من  الصحافة  في  شهادة  ويحمل  شرق( 
سنترال فلوريدا. كان مولعا بمنطقة الشرق األوسط 
وكان يتحدث العربية بشكل جيد، بعد أن تعلمها في 
اليمن ثم بقي بها ليغطي أحداث “الربيع العربي” 
عمل  فريق  ضمن  ليبيا  بينها  من  دول  عدة  في 
صحيفة نيويورك تايمز األميركية وكتب أيضا لمجلة 
تايم وفورين بوليسي وكريستيان ساينس مونيتور.

وتقول نيويورك تايمز إنه بالرغم من وجود الكثير 
من الغربيين في اليمن، فإن سوتلوف كان يفضل 
االختالط بالمجتمعات التقليدية ومصادقة ومصاحبة 
اليمنيين حتى أن له كثيرا من الصور وهو يرتدي 
مواقع  على  صفحاته  على  اليمني  التقليدي  الزي 

التواصل االجتماعي.
إلى حرب  بالحرية  المطالبة  ومع تحول االنتفاضة 
أهلية في سوريا، انصب اهتمام سوتلوف فقط على 
تغطية تطورات األحداث في عدة مواقع وخاصة في 
حلب ولم ينافس ذلك اإلخالص سوى تشجيع فريقه 

المفضل في كرة السلة في مدينته األميركية.
ونقلت الصحيفة عن لورين أخت سوتلوف أن آخر 
التنظيم  بعد أن اختطفه  رسالة وصلتها منه كانت 
المتشدد في حلب في أغسطس الماضي، وقال فيها 
“لم أكن أصلي من قبل لكن أعتقد أن اليوم مناسب 

ألن أبدأ في ذلك”.

ووصفه آخر مشغليه 
“وورد افير” في حديث إلى قناة ايه بي سي بأنه 
من  األمور  بفهم  يهتم  وشريف  رصين  “صحفي 
وجهة النظر المحلية والتعبير عن رأيه بصراحة، إنه 
بال شك شجاع″. والتقى بن توب الصحفي العامل 
لحسابه الخاص سوتلوف في كيليس في تركيا عند 
الحدود مع سوريا قبيل خطفه ودار حديث بينهما 
الحدود  عبور  في  سيساعدهما  الذي  الرجل  حول 
دايلي  الصحفي في  في آخر زيارة لسوريا. وكتب 
تعرضه  من  تعب  إنه  سوتلوف  لي  “قال  بيست، 
بالتجسس، قال لي  النار واتهامه  طالق  للضرب واإ
إنه يريد أن يتوقف لفترة ما عن تحقيقاته على األقل 
النزاعات في الشرق األوسط وربما يستأنف  حول 
دراسته في فلوريدا، لكنه بالنهاية كان يريد القيام 
اسم  أن  توب  بن  وظن  سوريا”.  إلى  رحلة  بآخر 
الرجل الذي ساعده على العبور وصل إلى مسامع 
المقاتلين اإلسالميين جراء خطأ ارتكبه مصور كندي 
غير حذر كان يحاول بدوره الدخول إلى سوريا لكنه 
تراجع. والدة سوتلوف التي ناشدت زعيم “داعش” 
إطالق سراح إبنها، قالت قبل قتل ابنها إنها “منذ 
اختطافه اطلعت كثيرا على تعاليم اإلسالم ووجدت 
أن اإلسالم يقول إنه ال يجب أن يحاسب أي شخص 

بسبب خطايا غيره”.

الصحفيون حتولوا إىل رسائل سياسية دامية على يد داعش
العرب - العدد 9669 - األربعاء 2014/9/3

يعّد اضمحالل اإلمبراطورية العثمانية عام 1922 نقطة 
انطالق بالنسبة إلى المجموعات السياسية اإلسالمية. 
»حزب  و  المسلمين«  »اإلخوان  جماعة  تتحّدث  حين 
التحرير« والمجموعات السلفية والجهادية األخرى عن 
إعادة فرض الخالفة، ال يذكرون فترات مجد الحضارة 
اإلسالمية، بل يتطّرقون إلى العقود القاتمة التي شهدت 
تراجع اإلمبراطورية العثمانية وانهيارها. ويعكس إعالن 
أبو بكر البغدادي للخالفة توقه إلى خسارة اإلمبراطورية 

العثمانية.
لم يكن السياسيون وال المفّكرون في الشرق األوسط 
بدأت  حيث  تركيا،  في  األقليات.  بتدمير  مهتمين 
تمّجد  الدولة  تزال  ال  الموضوع،  هذا  حول  النقاشات 
األشخاص الذين نّظموا اإلبادة وتعتبرهم أبطااًل وطنيين 

مثل أنفر وطلعت وجمال باشا الذين شّيدت تماثيل لهم 
الشوارع  على  أسماؤهم  وُأطلقت  العامة  الحدائق  في 

وعلى المدارس التي يرتادها الطالب.
األوروبيون  ارتكب  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 
في  العثمانيين  شأن  شأنهم  المدنيين  ضد  وحشيات 
بعد  ما  في  تصالحوا  لكنهم  األولى.  العالمية  الحرب 
الجرائم  ترفض  سلمية  قارة  وبنوا  بعضًا،  بعضهم  مع 
ومرتكبيها وعقائدهم. وكشفت محاكمات نورمبرغ حقيقة 
يحاسب عليها  الهولوكوست جريمة  النازيين واعتبرت 
القانون. هل يمكن أن يتخّيل المرء حصول سالم بين 
ألمانيا وفرنسا في حال حملت بعض المدارس في برلين 

اسم »ثانوية أدولف هتلر«؟
الناس  قتل  األوسط  الشرق  منطقة  ميادين  في  تّم 

لم  النسيان.  غياهب  في  باتت  التي  المجازر  وارتكاب 
يعمل  لم  كما  أسالفهم.  بجرائم  يومًا  السياسيون  يقّر 
أّن  منطقتنا  في  العام  الرأي  يرى  عليها.  المفّكرون 
أّن  طالما  مقبولة  اإلنسانية  ضد  ترتكب  التي  الجرائم 
»مجموعتنا«.  أعضاء  وليس  »اآلخر«  هي  الضحية 
اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  يمارسه  الذي  العنف  يعّد 
على  بجديد  ليس  أّنه  إال  مفاجئًا  والشام«  العراق  في 
التنظيم،  منطقة الشرق األوسط. ال يمكن هزيمة هذا 
إال في حال ُصنفت أفعاله على أنها جرائم غير مقبولة. 
بها  يجدر  اإلطار.  هذا  في  أخالقيًا  واجبًا  تركيا  تملك 
وبنهب  آخر  لدين  القسري  وبالفرض  بالمجازر  التنديد 
األبرياء  الضحايا  وكل  واألكراد  واآلشوريين  اإليزيديين 

في الماضي والحاضر.
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هو وهي... همسات من وحي الواقع 

ة  ) 1887-1959م (
ّ
ة املنسي

ّ
نازك العابد, الكردي

يبدو أّن الّتاريخ سيظّل يعيُد نفسه كما يشاء, ويجّدُد تدوين سّجله كما يحلو له, أو على األصّح كما يحلو لمدّونيه ومنّسقيه, فيذكُر أشخاصًا ويوصلهم 
إلى القّمة, وينسى, بل يتناسى آخرين كانوا أهاًل للجدارة والخلود, ومن هؤالء امرأة تعّد بحّق مفخرة للّتاريخ الحديث اسمها ))نازك العابد((.

بداية ال بّد من توجيه الّشكر واالمتنان إلى األخ األستاذ فارس عثمان على تقديمه معلومات حول هذه المرأة الجّبارة.
تنحدُر من أصول كردّيٍة عريقٍة من عشيرة الموالي, وكان جّدها )هولو بن عبد القادر باشا( زعيمًا آلل البرازي في بالد الّشام.  

ظهرْت نازك العابد ككاتبة وأديبة وثائرة في بداية القرن العشرين في زمن كان معظم أفراِد المجتمع الّسورّي يعيشون حالة من الّتخّلِف والجهل واألمّيِة, 
حيث العادات والّتقاليد واألعراف التي تكّبلهم دون الّتمييز بين جنسهم ذكورًا كانوا أم إناثًا, أفراٍد يسيرون بخطواٍت متأنّية نحو العالم الحديِث الذي بدا 
ناثه, فتقّبلها البعُض  ثائرًا, بل متمّردًا على كّل تلك المفاهيم المجتمعّية المتوارثة والمتحّكمة بهم, فأحدث ظهورها بحّد ذاته ثورة في مجتمعها بذكوره واإ
القليل, وعارَض ظهورها الكثيُر ورّبما لهذا الّسبب ولغيره من األسباب ظّلْت هذه المرأة خارج حساباتهم حّتى اآلن, وتجاهلها تاريخهم الذي دّون أسماء 
بعضهم بأحرٍف من مداِد الخلود, كما تعّرضت لتجاهل آخَر أكثر قسوة وظلمًا حيُث ُتصّنُف كامرأة عربية األصل ال كامرأة كردّية سورّية, وهذا إجحاٌف بّيٌن 
بحّق الّشعُب الكردّي في سوريا وفي البلدان والّدول األخرى اعتادوا عليه ولم يعد أمرًا مفاجئًا لهم, ولكن هذا اإلجحاف بحّقها من قبل المدّونين العرب 
وغيرهم ال يعني تبرئتنا ككرٍد من اإلجحاف بحّقها كذلك, فكان علينا تدوين تاريخها بكّل تجّلياته وتفاصيله والحفاظ مآثرها ونشرها للجميع للّتعّرِف عليها, 

وحفظها في ذاكرتي الفكر واإلحساس.
نازك العابد الكاتبة واألديبة:

دخلت إلى عالم الّظهور والّشهرة ككاتبة وأديبة في عام 1918مبعد عودتها مع أسرتها من أزمير بتركيا حيث كانت منفية إلى هناك بسبب مواقف العائلة 
الوطنّية, فجعلت من قضية المرأة هدفًا رئيسًا في كتابتها, تدعو إلى تحريرها ورفع مستواها الّتعليمّي والثّقافّي, ومنحها الحقوق االجتماعية واألسرية 
الالئقة بها كفرٍد مكّمٍل للمجتمع ال كفرٍد ناقص ومهّمش, فسارعت إلى الكتابة في الّصحف والمجالت التي كانت ُتصدر حينذاك وخاصة المهتّمة منها 
بشؤون المرأة وقضاياها, فكتبت في مجلتي )العروس( و)الحارس(, عّينها الملك فيصل ملك المملكة الّسورّية رئيسة لجمعية ))الّنجمة الحمراء((, في 
عام 1919م, وفي عام 1920 أّسست مع بعض الّنساء جمعية ))نور الفيحاء((, وتيّمنًا بهذه الجمعية أّسست وأصدرت مجلة تحمل االسم ذاته ))مجلة 

نور الفيحاء((.من أبرز نشاطاتها األدبية واالجتماعّية األخرى:
-تأسيس الّنادّي الّنسائّي الّشامّي, وقد ضّم نخبة من نساء دمشق الّشام البارزات والمتمّيزات.

-المساهمة في تأسيس مدرسة بنات الّشهداء ومكتبتها.
اإلسهام في إنشاء مصنع للّسّجاد, ُتخّصص نسبة منه لصالح األيتام.

تقّدَم إلى خطبتها في عام 1929م الوجيه والّسياسّي اّللبنانّي )محمد جميل بيهم(, فقبلت به زوجًا, وسافرت معه إلى لبنان, فسكنت بيروت العاصمة, 
وهناك ازدادت نشاطًا وفاعلية, وأسهمت في إنشاء والمشاركة في العديِد من الجمعّياِت والّنوادّي والمجالت األدبّية واالجتماعّية, من أبرزها:

جمعية المرأة العاملة, ميتم لتربية بنات شهداء لبنان, لجنة لألمهات في عام 1957م, مهّمتها اإلسهام في توعية وتثقيف األّم اّللبنانّية في مجاالت 
الحياة المختلفة, وصارت فيما بعد رئيسة لها, وقد كان لها الفضل في االحتفال بعيِد األّم في لبنان.

تحصيلها العلمّي: ألّن نازك العابد نشأت في بيئة مستقّرة ماديًا ومثقفة ووطنّية, فاألب كان من كبار سياسيّي ومثقفّي الّشام, واألّم فريدة الجالد كانت 
من خيرِة سّيدات الّشام وعيًا وثقافًة, وكان لها الّدور الكبير في تنشئتها,  فقد تابعت تحصيلها العلمّي بشغٍف وجدارٍة, ونتيجة إلتقانها لغاٍت عديدة منها 
الفرنسّية والّتركّية واإلنكليزّية واأللمانّية والعربّية ورّبما الكردّية أيضًا-لغتها األّم- فإّنها باتت ملّمة بمختلف فنون العلم واألدب والثّقافة, كما كان لها نصيٌب 

في إشباع هواياتها الخاّصة حيث مارست فّني الّرسم والموسيقا وخاّصة العزف على البيانو.
نازك العابد المرأة الّسياسّية:

لم يقتصر نشاطها على المجال االجتماعّي أو الثّقافّي فحسب, بل دخلت عالم الّسياسة كذلك بجدارة وثقٍة, ومن أبرز مواقفها الّسياسّية مشاركتها في 
معركة ميسلون التي قادها يوسف العظمة في عام 1920م, وُيقال إّنها أّول َمْن وصلت إليه وهو ينزف بعد إصابته, وأّنها ظّلت تداويه إلى أن أسلَم 
الّروَح بين يديها, وتقديرًا لجهودها منحها الملك فيصل )رتبة نقيٍب( في الجيش الّسورّي. ونتيجة مواقفها الوطنّية ُنفيت مّرتين, األولى إلى اسطنبول, 

واألخرى إلى األرّدن.
نهايتها ورحيلها:

مع األسِف هذه المرأة القوّية والّناجحة في معظم مجاالت الحياة أخفقت في زواجها, ولم ُترزق بأوالد على الّرغم من حّبها الّشديد لهم, ولكّن هذا الحرمان 
لم يدخل اليأس إلى نفسها, بل دفعتها ألن تتلّذّذ بدفِء األمومِة مع عشرات البناِت والبنين الذين كانت ترعاهم, وتقّدَم إليهم الّدعم والّرعاية وعلى األخّص 

األيتام منهم.
رحلْت من هذا العالم في عام 1959م بهدوٍء ووقاٍر, ودفنت في حّي الميدان الّدمشقّي بمقبرة العائلة

نارين عمر

17



 صحيفة  آزادي – الحرية              السنة الرابعة         العدد  36       10  أيلول  2014

قالت أمينة عمر رئيسة هيئة المرأة في مقاطعة 
شنكال  من  النازحة  العوائل  بقاء  أن  الجزيرة 
هيئة  على  يحتم  سوف  الجزيرة  مقاطعة  إلى 
النازحة  المرأة  أجل  من  بمشاريع  القيام  المرأة 
الناحية  من  حلول  كوضع  مختلفة  نواحي  من 
النفسية والتعليمية واالقتصادية، علما أن هيئة 
6هيئات  من  تشكلت  التي  اللجنة  المرأة ضمن 

تقوم بواجبها اتجاه النازحات على أكمل وجه.
الشنكالية  المرأة  أن  حديثها  في  أمينة  وبينت 
نتيجة  سيئة  نفسية  أوضاع  من  تعاني  حاليًا 
لما تعرضت له من معاناة أثناء النزوح كفقدان 
أو  والحرارة  والعطش  الجوع  جراء  أطفالهن 
تعرضهم للقتل على أيدي مرتزقة داعش وغيرها 

من آالم النزوح.
وأشارت أمينة أنه يجب النظر في أوضاع المرأة 
من الناحية التعليمية واالقتصادية، قائلة »أن أي 
امرأة شنكالية لها الخبرة في أي عمل يدوي أو 
ما شابه علينا توفير فرص العمل لهن، باإلضافة 
الى عدم حرمانهن من التعليم«. وأضافت أمينة 
أن مثل هذه المشاريع بحاجة الى دراسة عميقة 
وأخصائيين لكن هيئة المرأة ستحاول ما بوسعها 

كافة  من  الشنكالية  للمرأة  االعتبار  إلعادة 
النواحي خاصة النفسية. وتقيم هيفا عربو نائبة 
المخيم وعلى تواصل  باستمرار في  المرأة  هيئة 
تلبية كافة حاجاتهن،  بالنازاحات من أجل  دائم 
زيارات  تخصص  المرأة  هيئة  أن  الى  باإلضافة 

للنساء النازحات سواء في مخيم نوروز أو في 
قرية تل خاتونك التابعة لمدينة تربه سبيه وأيضا 
في مدن عامودا ودرباسية حيث تم توزيع بعض 
العوائل النازحة في تلك المدن لتخفيف الضغط 
على المخيم.         ) نقاًل عن هاوار لألنباء(

أمينة عمر: هيئة املرأة ستهتم باألوضاع النفسية والتعليمية واالقتصادية للمرأة الشنكالية

تتحضر مبادرة المرأة السورية في مقاطعة كوباني 
السيارات،  قيادة  النساء  لتعليم  دورة  الفتتاح 
والهدف من افتتاح هذه الدورة هو اعتماد المرأة 

على نفسها دون الحاجة إلى أحد.
وستتلقى المتدربات دورسًا نظرية وعملية من قبل 
أعضاء المبادرة اللواتي يجدن القيادة بشكل جيد.
 30 أسمائهن  سجلن  اللواتي  النساء  عدد  وبلغ 
امرأة، وسيلتقين التدريبات لمدة غير محددة حتى 
يتعلمن قيادة السيارات بشكل جيد، هذا ويبلغ رسم 

التسجيل 2000 ل.س
المرأة  مبادرة  في  تمو  نارين  اإلدارية  أكدت  كما 
السورية »أن هذه الخطوة هي األولى من نوعها 
هذه  افتتاح  من  والهدف  كوباني،  مقاطعة  في 
الدورة هو اعتماد المرأة على نفسها دون الحاجة 
أن  ذهنية  وكسر  السيارات،  قيادة  في  أحد  إلى 

قيادة السيارات حكر على الرجال«.
)نقاًل عن هاوار لألنباء(

مبادرة املرأة السورية يف كوباني تتحضر الفتتاح دورة لتعليم النساء قيادة السيارات 
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أحدثتها  التي  الضجة  أن  يبدو   
بظهورها  المهدي  علياء  الناشطة 
عارية في أكتوبر 2011 لن يتوقف، 
حيث يتجدد الجدل حولها كلما ظهرت. 
من  الخوف  تضاعف  ومع  المرة  هذه 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
والشام »داعش«، يتجدد الحديث حول 
المهدي،  علياء  الليبرالية  الناشطة 
بعد أن ظهرت وهي تجلس على علم 
وعلياء  لهم.  واضح  تحد  في  التنظيم 
المدافعة  »فيمن«  جمعية  في  عضوة 
عن حقوق المرأة، وطالبة في جامعة 
بالقاهرة،  األمريكية  بالجامعة  اإلعالم 
أن  بعد  أن  بعد  واسعًا  جداًل  أثارت 
مدونتها  في  العارية  صورتها  نشرت 
 2012 ديسمبر  وفي   ،2011 عام 
أمام  »فيمن«  وناشطات  هي  تعّرت 

رفضًا  السويد  في  المصرية  السفارة 
للدستور المصري الجديد وكتبت على 
جسدها العاري عبارة »الشريعة ليست 

دستورًا« ورفعت علم مصر.
داعش  علم  على  علياء  ظهور 
على  القبض  من  يومين  بعد  يأتي 
السبوعية،  أمينة  التونسية  صديقتها 
رهن  الفرنسية  الشرطة  وضعتها  التي 
في  شجار  بعد  االحتياطي  التوقيف 

الشارع مع امرأة محجبة.
األخرى على  اعتادت هي  التي  أمينة 
عارية  وهي  الشوارع  في  االحتجاج 
الصدر أو حتى عارية تماما كما فعلت 
في باحة متحف »اللوفر«، قامت بشتم 
الشرطة  وتدخلت  المحجبة،  المرأة 
وأوقفتها وصديقها، الذي كان برفقتها، 

ووضعتهما قيد الحبس االحتياطي.

علياء املهدي تتحدى داعش بصورة عارية

املؤمتر األول لالحتاد النسائي السرياني السوري يف مدينة قامشلو -  بالصور
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آخر  لشخص  الشخص  حب  نتيجة  تأتي  الغيرة  أن  المعروف  من 
فالمرأة عندما تحب رجاًل تكون أول دالئل الحب عليها هي أنها تغار 
من امرأة أخرى عليه وكذلك الرجل فعندما يحب امرأة يغار عليها من 

رجل آخر.
لكن هل هذا كافي ألن نقول أن الغيرة هي نتيجة حب الرجل للمرأة 
أو حب المرأة للرجل فقط : ال بالطبع فالغيرة لها أشكالها وأصنافها.

ومن هنا سنطرح عدة أسئلة: 
ألن  نعم  ؟  والمرأة  الرجل  بين  ما  الغيرة  يخلق  الزائد  الحب  هل   -

الطرفان يخافان أن يفقد أحدهما اآلخر ألي سبب من األسباب 
- هل الغيرة تظهر في حاالت حب الرجل للمرأة فقط أو العكس ؟ 
ال فهناك حاالت كثيرة ال تتوقف على حب الرجل للمرأة فهناك أنواع 
للغيرة ومنها غيرة الرجل الفقير من الغني , غيرة المرأة من جمال 
المرأة األخرى , غيرة الطفل من األخ الجديد , غيرة الشخص الفاشل 
من الشخص الناجح , غيرة المرأة من سعادة المرأة األخرى , وهناك 

الكثير من أنواع الغيرة .
- ما تأثير الغيرة على العالقة الزوجية ؟ طبعًا وبكل تأكيد سنحكم 
على هذه العالقة بالفشل ..  أواًل : سببها انعدام الثقة بين الطرفين 
وخاصة إذا كان أحد الطرفين يعاني من نقصان في شخصيته وال 
يستطيع أن يعوضها بنفسه ونتيجة انعدام الثقة تجعل من الرجل أن 
يغار على المرأة حتى يمكن أن تؤدي به إلى الشك ونتيجة الشك قد 
يؤثر سلبيًا على عالقتهما ويمكن للشك ما بين الطرفين أن يؤدي 
إلى أصعب المشكالت ومنها : 1 – الطالق 2 – القتل فمن الصعب 

تجاوز الغيرة بين الرجل والمرأة في العالقة الزوجية وهذا يطبق على 
المرأة أيضًا لكن ال يمكن أن نجزم أن غيرة المرأة أقوى من الرجل 

- هل الغيرة تكون أقوى في مراحل ما قبل الزواج أو بعده؟ 
النصيب  على  متزوجان  الطرفان  كانا  فإذا  الزواج  هذا  على حسب 
من دون حب ال أظن أن الغيرة ستكون قوية قبل الزواج لكن ما بعد 
الزواج يمكن أن تنشأ هناك غيرة قوية بين الطرفين ألن مع العالقة 
الزوجية الطويلة يكتشف الشخصان بأن هناك أشياء يغارون عليها 
على بعضهم ممكن من أشخاص معينين , ممكن من خالفات تظهر 
بينهم وما بين العالقات االسرية فتشب الغيرة بينهما لكن ال يمكن أن 
نقول أن هذه الغيرة غيرة الحب فغيرة الحب تكون على عكس الغيرة 
األخرى. لكن إذا كان الشخصان يحبان بعضهما ما قبل الزواج فهناك 
ستكون الغيرة بسيطة بحيث أن المرأة ال تظهر مشاعرها بكل سهولة 
لعدم إغراء الرجل بأنها تحبه وال تستطيع العيش من دونه يعني أنه 
سيصبح لديها عزة نفس قوية من أن الغيرة موجودة عندها . لكن ما 
بعد الزواج قد تفتقد المرأة الكثير من األشياء مما يجعل الغيرة عندها 
أقوى وتغار على زوجها بشكل كبير جدًا حتى يمكن أن تشك به ألي 

درجة والنتائج ستكون سلبية بالطبع .
- هل يمكن أن نقول أن الغيرة مرض وعلينا معالجته ؟  يقولون أن 
هناك معالجات ألمراض الغيرة , أنا برأي  ال أثق بأي عالج للغيرة 
ألنني ال اصفه كمرض إنما هو من شخصية االنسان  ونابع من 
مخيلته فال أحد يستطيع السيطرة عليه فالغيرة موجودة سواء بالحب 

أو غيره ...   

 أفين بوزان الغرية ختلق الوهم
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مرسوم رقم /15/
     االدارة الذاتية الديمقراطية 

          مقاطعة الجزيرة
          الحاكم المشترك 

استنادًا الحكام العقد االجتماعي وبناًء على المقترح 
المقدم                                  رقم /88/ تاريخ 
االدارة  في  التنفيذي  المجلس  من   2014/5/20
التشريعي  المجلس  ومصادقة  الديمقراطية  الذاتية 
بتاريخ2014/6/28        المنعقدة   /15/ رقم  بجلسته 
مناطق  في  الصناعية  المشاريع  قانون  اصدار  تم 
االدارة الذاتية الديمقراطية        لمقاطعة الجزيرة.

قانون المشاريع الصناعية
المقدمة :

لزيادة  االستراتيجيات  و  السياسات  تنفيذ  بهدف 
و  المحلي  الخاص  للقطاع  االستثمارية  الفرص 
التنمية  بعملية  مشاركته  وتفعيل  المشترك  الدولي 
في  اإلسهام  و  الجزيرة  مقاطعة  في  االقتصادية 
المؤسسات  جميع  ورعاية  الصناعية  القاعدة  بناء 
الصناعية و الحرفية للمساهمة بفعالية في تحقيق 
التكامل االقتصادي للمقاطعة تم إصدار هذا القانون 

.
المادة /1/:

المقدمة جزء ال يتجزأ من هذا القانون 
المادة /2/:

يكون للكلمات و العبارات التالية اينما وردت في هذا 
القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل 

الداللة على غير ذلك.
الهيئة : هيئة الطاقة  -

رئيس الهيئة : رئيس هيئة الطاقة .  -
يكون  منشأة  كل   : الصناعي  المشروع   -
منتجات  إلى  الخامات  تحويل  االساسي  غرضها 
كاملة الصنع أو مصنعة جزئيًا أو تحويل المنتجات 
إلى منتجات كاملة الصنع بما في  المصنعة جزئيًا 
ذلك أعمال المزج و الفصل و التجميع و التعبئة و 
التغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات 

بقوة آلية وأية صناعات أخرى تحددها الهيئة 
الصنع  كامل  المنتج   : الصناعي  المنتج   -
أو المصنع جزئيًا أو الوسيط الذي ينتجه المشروع 

الصناعي 
التي  الرخصة  : هي  الصناعية  الرخصة   -
وفقًا  الصناعي  النشاط  لممارسة  الهيئة  تصدرها 
الصناعية  الرخصة  تشمل  و  القانون  هذا  ألحكام 
األولية )التجهيز ( و الرخصة النهائية )االستثمار( 
إدخال   : الصناعي  المشروع  توسيع   -
عنصر  على  إضافات  أو  تعديالت  أو  تحسينات 
أو  االنتاج  زيادة  بهدف  اإلنتاج  لعناصر  أكثر  او 

تخفيض تكلفته او تحسين نوعيته 

صاحب المشروع الصناعي : كل شخص   -
يديره  صناعيًا  مشروعًا  يملك  اعتباري  او  طبيعي 

بنفسه أو بالوساطة 
المادة /3/:

إقامة  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  ألي  يجوز  ال 
أي مشروع صناعي في مناطق اإلدارة الذاتية قبل 

الحصول على الرخصة الصناعية من الهيئة 
المادة /4/:

المطلوبة  الرخص  بمنح  الهيئة  يخول  القانون 
استصدار  و  فروعها  و  الصناعية  للمشاريع 
التعليمات و القرارات و الشروط الالزمة للترخيص ، 

و تنفيذ أحكام هذا القانون 
المادة /5/:

الرخصة  على  الحصول  طلب  يقدم   -1
مستوفيًا  الهيئة  إلى  خطيًا  الصناعي  للمشروع 
هذا  ألحكام  وفقًا  المقررة  المتطلبات  و  الشروط 
القانون و التعليمات و القرارات و الشروط الالزمة 

الصادرة بمقتضاه من الهيئة 
يحق للهيئة طلب أي وثائق إو معلومات   -2
إلى  يبلغ  خطي  إشعار  بموجب  إضافية  بيانات  أو 

مقدم الطلب 
المستوفي  الترخيص  طلب  في  البت  يتم   -3
كافة المعلومات و الوثائق المطلوبة و إصداره خالل 

أسبوع من تاريخ تقديم الطلب 
لطالب  يحق  الطلب  رفض  حال  في   -4
الهيئة خالل مدة  امام رئاسة  االعتراض  الترخيص 
اإلشارة  مع  الرفض  بقرار  تبليغه  تاريخ  من  اسبوع 
إلى أن قرار رئاسة الهيئة يقبل الطعن أمام المحاكم 
المختصة خالل مدة 15 يومًا من تاريخ صدور قرار 

رئاسة الهيئة بالرفض 
المادة/6/:

على  للمشاريع  الصناعية  الرخصة  إصدار  يجوز  
الوضع القائم مباشرة شريطة أن يكون مقدم الطلب 

مستوفيًا كافة الشروط و الوثائق المطلوبة
   المادة /7/:

على صاحب المشروع تقديم طلب تعديل   -1
توسيع  أي  إجراء  حال  في  الصناعية  الرخصة 

للمشروع الصناعي 
الصناعية  المنشأة  إغالق  للهيئة  يحق   -2
إداريًا لمدة محدودة ال تتجاوز الشهر في حال إجراء 

أي تعديل دون الحصول على الترخيص 
المادة /8/:

مدة الرخصة الصناعية االولية ) التجهيز   -1
( سنة ميالدية واحدة تجدد مرة واحدة فقط بناًء على 
طلب يقدمه صاحب المشروع الصناعي قبل انتهاء 

مدة الرخصة
في حال تجاوز المدة المذكورة تطبق كافة   -2

الشروط و مستلزمات منح رخصة جديدة

المادة /9/:
في  الصناعي  نشاطه  المشروع  صاحب  يمارس 
الرخصة  إصدار  عند  تحديده  يتم  الذي  الموقع 
المطلوبة  الشروط  استكمال  يشترط  و  الصناعية 
الصناعي في  للمشروع  للحصول على رخصة فرع 
النشاط الصناعي في أي موقع آخر  حال ممارسة 

غير مجاور لموقع المشروع 
المادة /10/: 

الصناعية  المشروعات  القانون  هذا  من  يستثنى 
التالية :-

المشروعات المرخص لها بموجب قانون   -1
خاص 

المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب   -2
عن النفط  و استخراجه و استثماره 

مجال  في  تعمل  التي  المشروعات   -3
استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها 

أو شكلها 
مشروعات توليد الطاقة الكهربائية   -4

المادة /11/:
إلى  باإلضافة  االدوية  صناعة  مشروعات  تخضع 
أحكام هذا القانون إلى شروط تطلبها هيئة الصحة 

المادة /12/:
تتولى الهيئة فرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة 
المشروع الصناعي أي شرط من شروط الترخيص و 

مواد هذا القانون 
المادة /13/:

على أصحاب المشاريع الصناعية السماح لموظفي 
الهيئة او الجهات المختصة االخرى بدخول المشروع 
لالطالع على السجالت و الحسابات و المستندات 
مطابقتها  من  التأكد  و  االنتاج  عمليات  مراقبة  و 
للمواصفات و المقاييس المقررة و ذلك اثناء الدوام 
الرسمي على ان يحافظوا على سرية هذه المعلومات 
و ان ال يفشوها ألية جهة إال أن تكون جهة ذات 
محكمة  من  صادر  امر  على  بناء  او  اختصاص 

مختصة
المادة /14/:

يجب أن يكون المنتج الصناعي مطابقًا للمقاييس 
و المواصفات ا لتي تحددها القوانين  الصادرة في 
الجهات  و  الهيئة  قبل  من  المعتمدة  و  الشأن  هذا 

المختصة التي يتعهد بها طالب الترخيص
المادة /15/:

الصناعية  االنشطة  إلغاء  أو  إضافة  للهيئة  يحق 
المسموح بترخيصها و تحديد رسومها من وقت آلخر 

المادة /16/:
الهيئة في  المشروع إعالم  على صاحب   -1
حال التنازل أو بيع المشروع كليًا أو جزئيًا الستكمال 

اإلجراءات الالزمة 
على صاحب المشروع إعالم الهيئة   -2

نص قانون املشاريع الصناعية يف مقاطعة اجلزيرة
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في حال توقف المشروع الصناعي عن العمل كليًا 
توقف  تاريخ  يومًا من  ثالثين  أو جزئيًا خالل مدة 

النشاط مع بيان االسباب الداعية لذلك . 
المادة /17/:

الطاقة  بتأمين  الصناعي  المشروع  صاحب  يلتزم 
الكهربائية و كافة المستلزمات لفعاليات المشروع و 

تقدم الهيئة التسهيالت الالزمة
المادة /18/:

تحدد أسعار خاصة للمياه و الكهرباء و المحروقات 
المستخدمة ألغراض المشاريع الصناعية.

المادة /19/:
بشروط  التقيد  الصناعي  المشروع  صاحب  على 
األمن و السالمة العامة و سالمة البيئة من التلوث 

و الضجيج.
المادة /20/:

و  الصلبة  الصناعية  المخلفات  تصريف  يجوز  ال 
تعليمات  وفق  معالجتها  بعد  إال  الغازية  و  السائلة 

هيئة البيئة.
المادة /21/:

العمالة  توظيف  الصناعي  المشروع  صاحب  على 
إال  االجنبية  العمالة  تشغيل  من  الحد  و  الوطنية 
عند الضرورة القصوى و وفقًا لألنظمة و القوانين 

المرعية في مناطق اإلدارة الذاتية.
المادة /22/:

المنطقة  إلى  الصناعي  المشروع  نقل  يشترط 
الصناعية في حال إحداثها مستقباًل.

المادة/23/:
تخضع المشاريع الصناعية للنظام الضريبي لهيئة 

المالية.
المادة /24/:

في  الصناعي  المشروع  رخصة  إلغاء  للهيئة  يحق 
الحاالت التالية:

أو  بيانات  بناًء على  تم  الترخيص  أن  ثبت  1-إذا 
معلومات غير صحيحة 

و  المقاييس  نظم  مخالفة  تكرار  حال  2-في 
المواصفات المقررة للمرة الثالثة 

3-إذا ثبت قيام صاحب المشروع الصناعي بأعمال 
في  االستقرار  و  األمن  زعزعة  إلى  تهدف  عدائية 

مناطق اإلدارة الذاتية.
المادة /25/:

بعد اتخاذ القرار بسحب الترخيص يتم تصفية حساب 
االلتزامات  جميع  استيفاء  بعد  الصناعي  المشروع 

نحو الهيئة.
المادة /26/:

يحق لصاحب المشروع رفع طلب التظلم   -1
من قرار إلغاء الترخيص إلى رئاسة  الهيئة خالل 

ثالثين يومًا من تاريخ إبالغه بإلغاء الترخيص 
سحب  الذي  المشروع  لصاحب  يجوز   -2
ترخيصه او اية ميزات ممنوحة له التقدم بطلب جديد 
للحصول على الترخيص او استرداد ما سحب من 

ميزات متى توافرت فيه الشروط المطلوبة 
المادة /27/:

ال يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي 
عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر 

المادة /28/:
خالفًا  المرتكبة  المخالفات  من  اي  من  للمتضرر 
الصادرة  والتعليمات  واالنظمة  القانون  هذا  الحكام 

بمقتضاه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض 
المادة /29/:

ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية 

عامودا2014/7/16  -
  الحاكم المشترك- مقاطعة الجزيرة

حميدي دهام العاصي      هدية علي يوسف 

مرسوم رقم /18/
     االدارة الذاتية الديمقراطية 

          مقاطعة الجزيرة 
         الحاكم المشترك

استنادًا الحكام العقد االجتماعي وبناًء على المقترح 
الذاتية  االدارة  في  التنفيذي  المجلس  من  المقدم 

الديمقراطية برقم / بال / تاريخ / بال /.
 /20/ رقم  بجلسته  التشريعي  المجلس  ومصادقة 
المنعقدة بتاريخ2014/8/6 تم اصدار هذا القانون 
مناطق  في  السالح  ترخيص  قانون  وفقها  ليصار 

االدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة.
قانون ترخيص السالح

كانت  االرض  على  االنسان  وجد  ان  :منذ  مقدمة 
به من كل جانب و فرضت  الطبيعة تحيط  مخاطر 
من  تمكنه  دفاعية  وسائل  لنفسه  يوجد  ان  عليه 
فأوجد  المخاطر.  هذه  تجاه  وجوده  على  المحافظة 
حتى  بتطويرها  وقام  ذلك  من  تمكنه  التي  االدوات 
توصل في الوقت الحاضر الى حمل االسلحة النارية 
و هذا حق طبيعي فرضه الظروف طالما كان الغاية 
من ذلك الدفاع عن النفس إال ان حرية االنسان في 
بموجب  التنظيم  يتطلب  استعماله  و  السالح  حمل 
و  لألفراد  والسالمة  االمن  تضمن  خاصة  قوانين 

المجتمع .و ألجل ذلك تم اصدار هذا القانون .
المادة /1/:المقدمة جزء ال يتجزأ من هذا القانون. 

المادة/2/:االسلحة المسموح بترخيصها :

 لكل مواطن الحق بترخيص ثالثة قطع مختلفة من 
االسلحة التالية :

أ – مسدس حربي حيازة و حمل مع 100 طلقة 
ب- بندقية صيد حيازة مع 100 طلقة 
ج- بندقية آلية حيازة مع 120 طلقة

المادة /3/: مدة الترخيص :
يمنح الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد 

المادة/4/: المحظورات 
في  اال  المرخصة  االسلحة  استعمال  يجوز  ال  أ- 

حاالت الدفاع عن النفس .
ب- ال يجوز ادخال االسلحة المرخصة في االماكن 

التالية
مقرات المؤتمرات و االجتماعات العامة و   -1

دور المحاكم 
المالعب واالندية الرياضية   -2

الدوائر الرسمية   -3
المادة /5/: 

– الجهة المخولة بمنح الترخيص 
تمنح التراخيص من قبل مكتب ترخيص السالح في 
مركز القيادة العامة لقوات االساييش التابعة للهيئة 

الداخلية في مقاطعة الجزيرة
المادة /6/:

 شروط الترخيص :
يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية : 

ان يكون قد اتم الحادية و العشرين من   -1

عمره
متمتعًا بكامل االهلية   -2
ان يكون الئقًا صحيًا  -3

اال يكون محكومًا بجناية أو جرم شائن   -4
المادة /7/:

 رسوم الترخيص 
رسم ترخيص )حيازة و حمل ( مسدس حربي 3000 

ل. س
رسوم ترخيص بندقية آلية 6000 ل. س

رسم ترخيص بندقية صيد واحدة او ذات فوهتين او 
توماتيك 3000 ل. س

المادة /8/:
الفقدان و التلف :

و  السالح  سرقة  او  تلف  او  فقدان  حال  في  أ-  
عشرة  خالل  لالساييش  مركز  اقرب  اعالم  الذخيرة 
ايام من تاريخ علمه بالواقعة و ينظم ضبط بها و 

يسحب الترخيص 
ب- إذا عثر على السالح يعاد الترخيص لصاحبه 
بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنفض  بعد 

و بدون رسم 
الترخيص  او سرقة  تلف  او  فقدان  حال  في  ج - 
: اعالم اقرب مركز لألسايش خالل ثالثة ايام من 
يمنح  و  بها  ضبط  ينظم  و  بالواقعة  علمه  تاريخ 
ترخيصًا جديدًا بدياًل لقاء تسديد رسم 1000 ل. س

المادة /9/:

نص قانون ترخيص السالح يف مقاطعة اجلزيرة
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- إلغاء الترخيص 

الحاالت  في  الممنوح  الترخيص  يلغى   -1
التالية : 

فقدان المرخص له احد شروط الترخيص  أ - 
استعمال السالح لغير الغرض المرخص  ب - 

من اجله 
الحصول على الترخيص بناء على غش  ت - 

او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة 
الحاالت  في  حكمًا  الغيًا  الترخيص  يعد   -2

التالية : 
السالح  بمصادرة  قضائي  حكم  صدور  أ - 

المرخص 
الذخائر  و  االسلحة  حيازة  عن  التنازل  ب - 
ترخيص  صدور  قبل  آخر  شخص  الى  المرخصة 

الحائز الجديد
وفاة المرخص له  ت - 

يتصرف  ان  الترخيص  للشخص صاحب  ذلك  وبعد 
خالل شهر من تاريخ االلغاء الحكمي للسالح بالبيع 
شروط  فيه  تتوفر  آخر  شخص  الى  بالتنازل  او 
يعتبر  الفترة  هذه  خالل  يسلم  لم  إذا  و  الترخيص 

ممتنعًا عن التسليم و يالحق جزائيًا 
المادة /10/:

- في حال وفاة المرخص له . 
يتوجب على من آلت اليه ملكية السالح المرخص 

للمتوفى ان يبلغ الجهة التي منحت  الترخيص خالل 
يستصدر  وان  للسالح  ملكيته  تاريخ  من  شهرين 

ترخيصا شخصيًا له وفقا لما يلي :
االوراق  مع  ترخيص  بطلب  يتقدم  ان   -1

المطلوبة للترخيص 
او ان يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر   -2

فيه شروط الترخيص المطلوبة 
إذا لم يفعل عد متنازاًل عن ملكيتها لقاء   -3

التعويض 
يالحق  السالح  تسليم  عن  امتنع  إذا   -4

جزائيًا 
المادة /11/: تجديد رخصة السالح 

يتم تجديد الترخيص خالل الشهر االخير من المدة 
الممنوحة للترخيص السابق المادة /12/: التنازل 

عن السالح :
يجوز للمرخص له التنازل عن السالح الى شخص 

آخر وفقًا للشروط التالية : 
أ- تقديم المرخص له طلبًا بالتنازل عن السالح الى 

شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص 
بمنح  المختصة  السلطة  موافقة  ب-الحصول على 

الترخيص 
ت-حصول المتنازل له على ترخيص من السلطة 

المختصة بمنح الترخيص
ج-يجرى التنازل بين المتنازل و المتنازل له لدى 

اقسام االساييش و يوقع الطرفان على عقد التنازل 
           المادة/13/: 
           احكام عامة :

الترخيص شخصي ال يستفيد منه سوى   -1
المرخص له بالذات

ذخائر  او  اسلحة  على  يعثر  من  على   -2
مركز  اقرب  الى  فورًا  تسليمها  اسلحة  تراخيص  او 

لالساييش 
على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح   -3
له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة :

المادة /14/:  -4
-العقوبات :

هذا  باحكام  االلتزام  عن  امتنع  شخص  كل  يعاقب 
القانون بحجز سالحه الغير مرخص لحين حصوله 
على الترخيص و مضاعفة رسوم الترخيص . المادة 

:/15/
يعتبر هذا القانون نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية. 

-عامودا 2014/8/14      
  الحاكم المشترك- مقاطعة الجزيرة

حميدي دهام العاصي      هدية علي يوسف

آزادي  – احلرية
./ 

ً
, إجتماعيا

ً
, ثقافيا

ً
- صحيفة إخبارية مستقلة, تعىن بالشأن العام يف روج آفا / سياسيا

- تأسست الصحيفة يف 24 نيسان 2011م.وهي أول صحيفة إلكرتونية للثورة السورية ولثورة روج آفا.

- مت ترخيص الصحيفة بشكل رمسي لدى احتاد اإلعالم احلر يف 30 كانون الثاني 2014م.

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

 .
ً
 إلكرتونيا

ً
 , وتنشر باللغة العربية , وتوزع مؤقتا

ً
- تصدر الصحيفة شهريا

- صاحب االمتياز ورئيس حترير الصحيفة: دلشاد مراد

azadi.hurria2011@gmail.com :الربيد الرمسي للصحيفة -

الصفحة الرسمية 

لصحيفة آزادي - 

الحرية عىل موقع 

التواصل اإلجتامعي 

)الفيسبوك(
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