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 جسوريا       
 

 3162تشرين ثاني -61األحد  -32جملة أسبوعية  تصدر يف دمشق عن هيئة التنسيق الوطنية يف سوريا                العدد 

 االفتتاحية   

 ملاذا جسوريا!

 اعار  “,   سار  اا” بعد غياب عااياياو  ف اياا عاو جرادج   ا  اد  

جلمكتب جإلعاليي في هيئة جلتنسيق جلرطنية جلى جردج  هاه  جلايا  اد  

جلر قية تحت  تحد ثات عد د  , أهمها  أن   سار  اا كاتاكارن يايا اة 

أكبرعية , تقرم عا اى تار اياق   اص ياا  هاد  عاو هايائاة جلاتاناساياق 

جلرطناياة , بااإلةاافاة جلاى عاما اهاا  ا جفاد  اقاياقاي لا اتاياا  جلاماد اي 

جلد مق جطي في  ص كر  ا.  يث كاتاكارن  سار  اا ياناه هاهج جلاعاد  

ررت جلتيا  جلمد ي جلد مق جطي بكص تي ياته فعناف ناه, ياتاماناياة  أن 

تكرن جل جفد  جألهم لههج  جلتيا  فاي ياعا  اتاه ةاد جكاتابادج  جلسا ا اة  

فإ هاب  جلقرى جلظاليية جألخ ى جلتي تتخه يو جلد و كتا ج  لضا ب  

يا تررص جلاياه جلاماياتاماي جلسار س ياو طاقارا  ادج ار اة. ج ج ,   

هي في ر ب  جك جلاتاياا  فاي  ضاالاه ياو أ اص كار  اا  “   سر  ا” 

يد ية   مق جطية . ف  جفد يو  فجفد هيئة جلاتاناساياق جلارطاناياة,  فا ن 

لااو تااكاارن إب باايااا ااب يسااتااضااعاا ااي جلاارطااو كااياااكاايااا “    ساار  ااا” 

فجقتها  ا , فكتتخه , ما في جلسابق, يو عهد جلك جية فجلحقرق  لياص 

عمٍص لها ,  يث ينه كتاتاحاد  كايااكاة جلامايا اة تاياا  قضاا اا عاد اد  

 الد مق جطية في كر  ا فيحاا باة جبكاتابادج  فجلاعاالقاة ياي جلايارج  

 لاياص جلاعاماص ”  جلعا باي ف جلايارج  غايا  جلاعا باي. ف اماا  اا  فاي 

جلهس راغه جلمكتب جإلعاليي في هيئة جلتنسيق جلارطاناياة “  جإلعاليي

لاو تاكارن جلاى فاي راا  “   سار  اا” , ف ن 2102في خ  ا جلعام 

جلقرى جلميتمعية لكافة جلشعرب جلع بية في كعيها  حر جلاد اماقا جطاياة 

 فجلعدجلة جب تماعية  مقدية ل عب  ف  يا ع ى يس ح جلتا  خ.

إب يي ة  ص يناةص في كبيص    ة فطناه ياو “   سر  ا”  لو تكرن 

جبكتبدج  جلمافيرزس, لهلك ف  ها تدعر ينه جبن أباناا  جلاتاياا  جلاماد اي 

جلد مق جطي , جل جغبيو ب كماع ررتهم ل عالم ل مبا     ب  كال  ميي 

” يرج هم يو يقابت فجخبا  ف شاطات  ي  تتش   ر حات ييا اة 

بها.. فبهلك  كرن ر ا  فج دج  في يش فع جلتغيي  جلرطاناي ”   سر  ا 

جلد مق جطي  جلساعي لال تقال بالبال   حر جلتعد  ة فجلد مق جطية  بعيد 

جلقضا  ع ى قرى جبكتبدج  جلسياكاي فجب اتامااعاي جبقاتاهاا س فاي 

 جلس  ة ف خا  ها. ي   فجلى جألبد .
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 خمين نورم  

 اهأسا  ماإلنساص ماألسطور  

 نرباس دلول
ال يمكنك أن تسير للقاء الالجئين والنازحين في مخيماتهمهب طهخه ه  

ثاطتة وواثقة! كانت هذه العبارة تقلق نفسي كثيراً طينمها تعهعهن طهنها 

السيارة ال  هضبة متوس ة االرتفاع عل  طعن كيلومترات من منيهنهة 

 شرق سوريا.-المالكية في أقع  شمال

فعل  الرغهب مهن الهمهرور  لب تكن ال ريق وعرة طالمعن  الجغرافي، 

ومنن صغيرة رسمت معالب ال ريق طعجقهتهمها الهتهي ال   طقرى ريفية

وعهرة  كهانهت  فإنهمها’  تتناسب وهننسة الشوارع الممملة حت  اآلن 

كهان   طالمعن  الزمني المتبقي للوصول لمخهيهب نهوروز لهالجهئهيهن، 

موضوع الخ   الثاطتة و الواثقة يقلق مممتي التي ل الما اعتهنت ان 

وهذا ما حرمتني  تكون منعجنًة ال  حٍن كبير طالتجرطة التي سألتقيما 

إياه عوامل عنينة أهمما انني لب أفقن طيتاً حت  األن ولب أتعرض فهي 

كينونتي لمحاولة إطادة تنفعني لتجرطة طهمهذه الهمهرارة. ههنها، يهكهون 

للعنفة دور مقنس في من حبال النجاة، هذه العنفة التي لب تهبهله  

حههن الههمههعههانههاة الههتههي 

يعيشما الجئي شهنهكهال 

األزينيين ) ومعمب طهعه  

العراقيين الهمهسهلهمهيهن 

وقليل مهن السهوريهيهن  

في مخيب نوروز، ولكنهمها 

كانت دليالً ممماً وملمهمهاً 

للوصهول اله  تضهاريه  

الوجع الساكن في قلهو  

 من سألتقيمب هناك.

المالكية، وهو االسب 

العرطي لتلك المنينة 

العغيرة القاطعة في 

شرق سوريا، حيث أن الكرد السوريين قن اعتادوا عل  -أقع  شمال

تسميتما  : ديريك. تعن ديريك أهب منينة ال  الشرق من منينة 

القامشلي، وفيما حياة سياسية واضحة أنشأت مناخاتما طشكل كبير 

نزوع الكرد السوريين نحو العمل السياسي ،كما أن عيشمب 

المشترك هناك ال  جانب العر  والمسيحيين السريان قن ولن، 

طالمقاطل، حالة الطأس طما من االنفتاح االجتماعي والمننية التي 

تعارع للخروج من رحب ريفية المكان وفك قيود األسر القروي 

التقليني الذي جعل من تلك المن قة في أدطيات السل ة الرسمية 

 .وفي العقل الجمعي السوري: مناطق نائية جناً 

طسبب من طرنامج الزيارة، فإن مبيتاً قن قنر لنا أن نقضيه طالقر  من 

منينة ديريك وذلك لتأخر الوقت وطالتالي عنم إمكانية زيارة المخيب 

صنفة في حياتي الممنية  أهب في ال ريق ال  مبيتنا حنثت ليالً. 

التي جعلت من إمكانية الخ   الثاطتة والواثقة أمراً سمالً. ففي ليلة 

سبت تشريني وطماء السماء يتستر طغيوم شبه داكنة اللون تغ ي 

س وعاً لقمر في مراحل هالله، تع لت السيارة طنا وطقينا عل  

قارعة ال ريق حيث ال صوت يعلو فوق صوت زخات الم ر والبرد، هو 

أجمل موضوع أحتاجه في رحلتي القنسية ال  حيث الوجوه السمر 

 .شنكال طما تعنيه طشرياً ولي  جغرافياً او مكانياً  حيث ال … المتعبة

وحننا عل  طريق معبن تقبع عل  أطرافه مساحات واسعة من 

األراضي يفعل طينما وطين طريقنا طضعة من أماكن ممجورة كئيبة، 

 هكذا كنا ليلتما. ولكن في الوقت الذي كان فيه الزمالء يحاولون 

السعي طنجاتنا للوصول ال  مبيتنا كنت أنا طعيناً عنمب أحاول أن 

أطني من تشرد ال ريق ووحشة المكان مخيماً أقبع فيه. تعورت 

الم ر الماطل علينا طغزارة انه طضعة من ثقو  أعل  الخيمة في 

مخيب نزوحي. نظرت للسماء كثيراً محاوالً التقاط تشوهات الغيوم 

الناكنة ألرسب طما شعارات المنظمات النولية اإلغاثية التي عادًة ما 

كان البرد شنيناً وقتما ولكن   تكون عل  سقوف خيب الالجئين.

فرحتي طه منعته من الوصول لعظامي، فبقيت مشنوهاً لعظمة 

العنفة التي لونت رحلتي طشيء يسير وطسيط مما قن أراه من 

 .معاناة وألب لنى شنكاليي اللجوء

لب يتيسر للرفاق إال االتفاق عل  المسير حوالي طضعة كيلومترات 

وهي المسافة الكافية ألن يضمنا طيتاً كان عل  موعٍن مع قنومنا لوال 

تع ل السيارة واضجاعما ال  جانب ال ريق. مشينا حوالي الكيلومتر 

الواحن إال أن صنفة ثانية أنقذتنا من )ترف  عبثي ورطما ال إنساني 

حاولت معايشته في تلك الليلة. كانت سيارة طيك أ  كبيرة تتجه 

صوطنا يقودها عرطيان من تجار الماشية توقفوا وطبقوا الفكرة التي 

ألجلما تب اختراع البيك أ : 

 .التقط وامشي

في صبيحة اليوم التالي كنا 

قن عننا ال  حيث السيارة 

وقمنا طإصالحما طمساعنة 

ميكانيكي جاء لمساعنتنا. 

وضعنا امتعتنا الشخعية ال  

جانبنا وتوجمنا ال  ديريك 

 .ومنما ال  مخيب نوروز

يقع مخيب نوروز عل  هضبة 

تشرف عل  منينة ديريك 

من ناحية الشمال ال  يسار 

ال ريق الواصل طين المالكية 

ومن قة عين دوار ، وهذه االخيرة، هي المن قة الوحينة في الشرق 

األوسط التي شمنت كسوفاً كلياً للشم  في أحن أيام شمر أ  

” مما وضعما طسرعة البرق عل  الئحة السياحة  1111من العام 

من تنافع وسائل   عالمياً وهذا ما يستنل عليه ،وقتما،”  المؤقتة

اعالم المن قة لتثبيت كاميراتما هناك والقيام طعملية النقل المباشر 

عننما كنا نغادر ديريك كانت مالمح  .فضائياً لعملية الكسوف الكلي

جانبي ال ريق توحي لنا طاأللفة. فالعخور البازلتية متوس ة الحجب 

المتوزعة عل  جانبي ال ريق، والتي أيضاً يتخذ منما السكان 

المحليون سياجاً لفعل أراضيمب عن طعضما البع ، كانت تشبه ال  

حن طعين تلك العخور المنثورة في أرجاء محافظة السويناء جنو  

 .سوريا

ديريك قليالً حت  تبنأ الخيب البي  -ما ان تبتعن عن المالكية

المتالصقة طالترائي أمامك طمشمٍن يشبه ال  حن كبير طقعة الثلج 

 .الواسعة التي تغ ي أعل  قمة جبل الشيخ طالقر  من دمشق
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انع فنا يساراً وخرجنا عن ال ريق المعبنة لننخل ال  مخيب نوروز 

الذي يقع عل  طعن طضعة أمتار عن ال ريق الرئيسي. عل  منخل 

المخيب استوقفتنا مفرزة لألسايش وهي جماز شرطي يشرف عل  

االمن الناخلي في مقاطعة الجزيرة السورية منذ أكثر من سنتين. 

 تأسست األسايش عل  ين اإلدارة الذاتية النيمقراطية والتي تقوم

إدارة مناطق واسعة من من قة الجزيرة والتي كانت فيما سبق قن 

أعلنت عقناً إجتماعياً وهو وثيقة تشبه النستور متخذًة من الفراغ 

األمني والعسكري وظروف الثورة في سوريا مقنمات لتحقيق فلسفة 

القائن عبن هللا اوجالن في تحقيق اإلدارة المجتمعية الذاتية للمناطق 

 .ذات العبغة الكردية

طعن إجراءات امنية متوقعة، سمحت لنا مفرزة األسايش طالنخول ال  

المخيب عل  أن تبتنأ الزيارة طالمرور عل  مكتب لجنة العالقات. في 

غرفٍة هي جزء من كارافان استقبلنا شا  في طناية العقن الخام  

من عمره او أقل قليالً ويعمل كمت وع في المخيب ينع  عبن الحكيب 

حاجي يجل  وراء مكتبٍ صغير وهناك استضافنا لبع  الوقت. كان 

علينا قبل النخول ان نخلع احذيتنا حيث أن األرضية كانت مغ اة 

 .طالسجاد النظيف ، وعل  ما يبنو فمي عادة عنن سكان المن قة

فإن عمر المخيب فقط حوالي  طحسب األستاذ عبنالحكيب حاجي: 

الخمسة أشمر، أي طالضبط قبل مأساة شنكال. يضيف عبنالحكيب ان 

المخيب أساساً لب يفتتح لالجئين العراقيين طل لالجئين السوريين 

القادمين من المناطق التي تشمن عمليات حرطية. لب يكن الجلوس 

في مكتب لجنة العالقات هو أقع  طموحنا، طل الخروج والوقوف ال  

جوار كل خيمة والتحنث ال  النازحين كان المنف الرئيسي للزيارة، 

معلومات لوجستية ضرورية كان يجب أن نحملما معنا لتقنيمما   لكن

للرأي العام وهذا ما جعلنا ن يل الحنيث مع األستاذ عبنالحكيب 

وطع  من فريقه العامل هناك. كان هذا في الوقت الذي تملكتنا فيه 

تعترينا وتجعل منا في عجالة من جلستنا خعوصا  كانت رغبة جامحة

وان عيوننا كانت تالحق كل حركة امام طا  المكتب في محاولة 

” شنكالي ”  اللتقاط طع  من أشعة الشم  التي غاطت وراء كسوف 

 .رهيب في ظلمته

يعيش الالجئون في مخيب نوروز ضمن نوعين من الخيب، األول  

مقنمة من اإلدارة الذاتية النيمقراطية عبر منظمة روج أفا لإلغاثة، 

والثانية مقنمة من مفوضية الالجئين التاطعة لألمب المتحنة. ضمن 

تلك الخيب يمارس الالجئون جميع طقوس الحياة المنزلية! فال بخ 

 .واألكل والنوم واالستراحة كلما تجري ضمن حنود هذه الخيمة

خيمة كانت كلما  111عنن تأسي  المخيب لب يكن يحوي سوى 

مخععة لالجئين السوريين القادمين من مناطق متفرقة كريفي حلب 

فإن عند من مروا عل  المخيب   وادلب. طحسب عبنالحكيب حاجي،

 .ألف نسمة، وهذا رقب كبير نسبياً  121طعن مأساة شنكال يقنرون   

شمن مخيب نوروز وصول  2112في يوم الثالث من شمر أ  لعام 

طالئع الالجئين من شنكال. أما اليوم، وطعن مرور ثالثة أشمر عل  

” وصولمب فإن الرواية الشعبية لنى جممور االدارة الذاتية أخذًة في 

في    YPG لناحية النور الذي لعبته وحنات حماية الشعب”  التأس ر

تأمين وصول هذا العند الكبير من الالجئين. ما إن تذكر مخيب نوروز 

والجئي شنكال أمام أي مؤين لإلدارة الذاتية حت  يبادرك طالكالم 

الم ول الحماسي حول العشرة أيام التي قضتما وحنات الياطغا في 

 .تأمين وصول الالجئين ال  مخيب نوروز

ما إن طنأت مأساة شنكال، قامت قوات الياطغا طالنخول ال  األراضي 

العراقية وعملت عل  تأمين ممر أمن لالجئين المارطين من محاوالت 

اإلطادة والقتل التي مارسما تنظيب داعش االرهاطي في تلك المن قة. 

معنات كثيرة أدخلتما قوات الياطغا ال  األراضي العراقية كشاحنات 

وسيارات كبيرة في سبيل تأمين المرو  األمن لألزينيين وعند من 

المسلمين. طحسب إحنى السينات، فإنما شمنت تلك األيام العشر 

أو أكثر طقليل طمزين من الفخر واالعتزاز طقوات الياطغا خعوصاً أنما كانت 

تشاهن كيفية عملمب عل  طول الكيلومترات ،التي يننو عندها 

السورية عن -ألرطعين ، وهي المسافة التي تفعل الحنود العراقية

 .مخيب شنكال قر  منينة ديريك

موزعين  181في الحقيقة، لب يتبق  اليوم في مخيب نوروز سوى 

خيمة أي ما مجموعه حوالي الخمسة أالف نسمة. تقول  011عل  

سكينة قاسب وهي فتاة في عشرينيات عمرها تعمل كمت وعة في 

المخيب، أن الكثيرين ممن مروا عل  المخيب قن أثروا العودة ال  

مخيمات تقع ضمن األراضي العراقية في مناطق أمنة. وطحسب 

حاجي فإن ما هو موجود في مخيب نوروز ضمن األراضي السورية 

لي  سوى واحن طالمئة ممن هب موجودون ضمن مخيب شنكال عل  

عنن  .ألف الجئ 112األراضي العراقية والذين قنر لنا عندهب هناك   

خروجنا من مكتب العالقات، وطينما كنا ننتظر أن يرافقنا أحنهب في 

جولتنا عل  أرجاء المخيب، أمعنت النظر طويالً في ال بيعة التي تحيط 

واسعة وممتنة   طالمكان والتي لب تكن أكثر من أراضي منبس ة

ينتمي امتنادها شماالً عنن جبٍل تراءى لنا طعضاً من مالمحه. كان ذاك 

يعتبر ”.  جودي“الجبل ضمن األراضي التركية وي لق عليه اسب جبل 

جبل جودي أحن أهب التضاري  الجغرافية التي يعتز طما الكرد، فعل  

الرغب من وجوده ضمن األراضي التركية إال أنه يستحيل أن تلتقي 

طكردي من سوريا أو العراق او تركيا او ايران إال ويحنثك طكثيرٍ من 

العاطفة القومية عن هذا الجبل. فبحسب الميثولوجيا الكردية فإن 

جبل جودي هو المكان الذي رست فوقه سفينة نوح في العمن 

التوراتي األول، وعل  ما يبنو فإنمب يتناقلون هذه األس ورة تماماً 

كتناقل النمشقيين ألس ورة حادثة القتل طين قاطيل وأخيه هاطيل 

أوعز عبنالحكيب حاجي  .عل  جبل قاسيون الم ل عل  دمشق

لمساعنه أن يرافقنا في جولتنا، كان من طرافة الموضوع أن يكون 

كغيره من ”.  دليل يوسف”  واسمه الكامل ”  دليل”  اسب مرافقنا 

طنل نقني أو أية   العاملين في المخيب، فإن دليل ال يتلق  أي أجر او

عل  الرغب من مرور أشمر عل  وجوهب في  هذا ,حوافز لقاء عمله

المخيب مشرفين وعاملين عل  راحة قاطنيه. يعاني العاملون في 

المخيب من هذا األمر، وقن أخبرنا طعضمب أنمب تواصلوا مع اإلدارة 

الذاتية لتخعيص طع  البنالت الشخعية للعاملين الت وعيين، إال أن 
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تواصلوا مع اإلدارة الذاتية لتخعيص طع  البنالت الشخعية للعاملين 

 .الت وعيين، إال أن رداً لب يأتي طعن

كانت ال رق طين الخيب موحلة كثيراً طعن ليلة ماطرة سبقت جولتنا 

هذه. يمتاز المخيب طوجود إنارة طرقية عملت اإلدارة الذاتية عل  

توفيرها في شوارع المخيب، كما عملت عل  من الخيب 

وهذا أمر ممب لناحية قنرات االدارة الذاتية مالياً خعوصا اذ   طالكمرطاء

وأن االدارة ما علمنا ان المخيب مممل من قبل المنظمات النولية 

من احتياجات المخيب طالمئة  01الذاتية تقوم وحنها طتحمل أكثر من 

ومت لباته. تنوع عند أفراد األسر الموجودة في المخيب إال أنه 

يستحيل أن تجن عائلة عند أفرادها أقل من خمسة. أيضاً، غالبية 

العائالت الموجودة في المخيب ليست عائالت أسرية طل عائالت كاملة 

وأوالده المتزوجين وأحفاده كلمب في نزوحٍ  حيث تجن األ  وزوجته

واحن. عنن الحنيث مع طع  الرجال الالجئين حول لحظة النزوح التي 

أعقبت هجوم داعش عل  شنكال وجوارها فإنه ال يمكنك إال أن تبقي 

أذانك صاغية جناً في الوقت الذي ترمي طنظرك وتبقي عينيك 

شاخعتين ال  أعل  قمب جبل جودي عل  الجانب التركي من 

هكذا يخبرنا شا  ”  لحظات النزوح االول  هي األصعب الحنود!! 

أزيني في طناية الثالثينيات من عمره. ففي تلك اللحظة تبحث عن 

وتبنأ ”  الجن والجنة، األ  واألم، األخوة، األطناء ”  كل أفراد العائلة 

البحث عن سفينة خالص تكون أنت وإياهب فيما، وطعنها ال يمب 

المكان الذي تستقر فيه سفينة خالصكب ، فما طالك إن كان المكان 

طالقر  من جبل جودي، وطذلك تمتزج األس ورة طالواقع وتستقر أكثر 

 .واكثر في مخيال شعب مزقته الجغرافيا السياسية

تقوم إدارة المخيب عل  تامين كافة مستلزمات المعيشة لالجئين 

وخعوصاً ال عام الذي يوفرونه لجميع الخيب إما م بوخاً وإما كمواد 

قاطلة لل مو وهذا ما تقوم طه أغلب العائالت الموجودة هناك. تجنر 

اإلشارة ال  ان أسوء الخنمات الموجودة هي خنمة العرف العحي 

التي تحتاج ال  اعادة تأهيل كبيرة وطوسائل حنيثة وهذا تماماً ما قال 

 .عنه حاجي في طناية لقائنا انه طات عل  جنول أعمال االدارة الذاتية

يجل  كبار السن م والً في خيممب او عل  جنبات ال رق حيث تكثر 

العخور البازلتية، في حين كثيراً ما نشاهن اليافعين يقومون طممارسة 

األلعا  الرياضية ضمن ملعبين صغيرين موزعين في مكانين متباعنين 

أحنهما في وسط المخيب وثانيمما قر  طواطته. أما األطفال العغار فإن 

ادارة المخيب قن عملت عل  تخعيص أرطعة خيب لمب يقوم عل  

واالشراف عليما صبايا مت وعات طعضمن في اواخر العقن   ادارتما

 .الثاني من عمرهن والبع  األخر أكبر طقليل

هو الترجمة العرطية السب المشرفة الرئيسية عل  ”  شم  الحياة ”

خيب لعب األطفال وتنع  روجين حمو. في الحقيقة، كثيراً ما يسمي 

الكرد أطنائمب طأسماء لما عالقة طالشم  ونورها وأشعتما النافئة. 

ف وال قرون كانت عالقة الكردي طالشم  مثيرًة لالهتمام لنرجة أنما 

طاتت جزءاً من مخيالمب وأساطيرهب. تقوم روجين طالتنقل طين الخيب 

األرطعة المنعوطة ال  جانب طعضما البع  تماماً كما العفوف، وتقوم 

طاإلشراف عل  المت وعات في تلك الخيب المخععة عل  التوالي 

واحنة لأللعا  وثانية للموسيقا وثالثة للرسب وراطعة افتتحت كروضة 

 .لتعليب طع  األحرف والعمليات الحساطية

  31طفل عراقي أزيني و 111طحسب روجين فإن المخيب يحوي عل  

طفل عراقي مسلب. االزينيون أتوا من شنكال طينما المسلمون اتوا 

من رطيعة. وعل  رغب قساوة النزوح ووحنة المعير والمحنة فإن اداة 

المخيب لب تتمكن من جمع األطفال من تلك النيانتين في أماكن لعب 

واحنة. فبحسب روجين فإن األطفال المسلمين مفعولين عن األطفال 

األزينين، علماً أن ذلك لب يمنع في كون روجين وغيرها من المشرفات 

هن من اتباع النين اإلسالمي. تماماً كما هو اسمما، وكما ان 

الشم  ال تفاضل في وصول أشعتما ال  الناس تبعاً لمعتقناتمب 

واعراقمب، فإن انتماءين لروجين وزميالتما قن مكنما من طث أشعة 

حنانما وع فما عل  األطفال دون تمييز فمي الكردية من ناحية 

 .والمسلمة من ناحية أخرى واإلنسانة من ناحيٍة ثالثة

في خيمة الموسيقا، كانت المشرفات يعلمن االطفال أغاني طاللغتين 

العرطية والكردية. طسبب من وجودنا طلبت المشرفات من االطفال 

طيور “الغناء طاللغة العرطية فكان ان غنوا أغاني مستقاة مما تبثه قناة 

األردنية. ال  جانب أغاني قناة طيور الجنة، فإن األغاني التي ”  الجنة

” طيلستان”  يغنيما األطفال طاللغة الكردية طنورها مستقاة من قناة 

 .الكردية المخععة لألطفال

عل  طا  خيمة اللعب، التقينا ط فلة عمرها سبعة سنوات وتنع  

وقن هرطت وأهلما من ”  كرزر”  روينة. روينة من قرية في شنكال تنع  

ال وفان الناعشي الذي اجتاح غرطي العراق قتالً وتنميراً وت ميراً 

عرقياً وطائفياً. تفتقن روينة أصنقائما في القرية الذين كانت تلعب 

الموجودين في  111وإياهب. لب تست ع روينة أن تجن طين األطفال ال 

المخيب أي من أصنقاء قريتما، وكما تخبرنا، فإنما ال تعلب عنمب شيئاً. 

يخبرنا معارف لروينة أن لحظة النزوح فرقت الجميع واليوم الكل يتذكر 

الكل ويتمن  لقياه لكن األهب أن الجميع في نزوحمب وتبعثرهب 

يعلي من أن أجل أن يكون كل المعارف طخير، أو كما تقول إحناهن 

لنا: )أتمن  أن يكون كل معارفي وأصحاطي وأقرطائي قن تمكنوا من 

المرو ، أتمناهب أحياء جميعمب وطعنها ال فرق إن التقينا أم لب 

 .)نلتقي.. الممب ان يكونوا أحياء
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 جلسياكي ك ي   نرب جف  قيا  زف  هيئة جلتنسيق:  ترجفق يي ط ح جلهيئة بض ف   جلحص      

قام سفير جممورية جنو  افريقيا لنى سوريا طزيارة رسمية ال  مكتب هيئة التنسيق الوطنية في دمشق وذلك يوم أمه  اإلثهنهيهن 

. وكان في استقبال السفير كل من األستاذ حسن عبنالعظيب المنسق العام والسادة اعضاء المكتب التنفهيهذي صهالهح 11-11-2112

 النبواني ومحمن ايبش.

الزيارة، والتي استمرت لما يزين عن الساعة، تركزت حول تبادل وجمات النظر والوقوف عل  اخر المواقف السياسية، حيث أكن السيهن 

الوطنية ورؤيتما للحل السهيهاسهي السهلهمهي الهذي يهحهقهن دمهاء  في ختام اللقاء توافق طالده مع مواقف هيئة التنسيق  السفير 

 السوريين ويحقق االنتقال نحو مجتمع ديمقراطي تعندي.

 

 

 

 

 

 حول إعتقال جاك عبداهلل وثالثة ناشطين من التيار المدني الديمقراطي

د  ا ى هيئة جلتنسيق جلرطنية  رم أيس أن جألكتا   اك عبدهللا , عضر جلمي س جلم  زس في هيئة جلتنسياق جلارطاناياة, قا بعد أكبرع ع ى جخت ائه, ع مت 

 إعتقاله يو قبص جلمخاب جت جلعسك  ة في يد نة     جلزف  ف لك ع ى خ  ية يما كته لنشاطه جلرطني جلمعتا  ةمو جلمد نة.

  اس جلا اتا   في إن جعتقال جلزييص  اك ليس إب   قة في ك س ة تستهد  جلنش ا  جلمد ييو جلد مق جطييو, فههج يا  دلص ع يه إعتقال  ش ا  يد ييو أخ  و 

لحايص جلحقيقي فج  األكتا  عم  جلشعا  فجل بيبة جلشابة يا  ا شعبر فجألكتا   د ي  رفص, فهؤب   ميعهم يو جلتيا  جلمد ي جلد مق جطي جليايي في فطنيته

 ل تغيي  جلد مق جطي جلرطني جلشايص. 

ماا ف اد او إعتقال جلزييص  اك عبدهللا , فيعه جلمناة يو عم  جلشعا  فيا  ا شاعابار ف اد اي  ارفاص,  ا إ نا في هيئة جلتنسيق جلرطنية  د و بأشد جلعبا جت 

ة لارقاا فز هم في غياهب يعتاقاالتاه فاي ياحاافلاة  اائسا  جكتم ج  جلنظام جأليني جلحا م في كر  ا بمال قة جأل  ج  فجعتقاله لألب  يو شبابنا فشاباتنا

ص فاي عاتاقاعم ية جلتغيي  جلتي طالب بها شعبنا  حق يو  قرقه جلمش فعة, ف دعر فر ج  بطالق ك جح جلزييص  اك فغي   جألب  يو جلشباب جلسر س جلم

 كيرن جلنظام.

 جلح  ة لياك عبدهللا

 جلح  ة لعم  فيا  ا ف د ي ....  جلح  ة لكافة جلمعتق يو فجلمخ رفيو

  جلمكتب جإلعاليي -هيئة جلتنسيق جلرطنية في كر  ا

 2102-00-10 يشق 

http://syrianncb.org/2014/11/11/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%aa/
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 صالظالم برصة ل وا  الت ال  عل  سوريا  ل وصاني الصة األارب مصور  تظ ر سوريا تغرق 215             

 المكتب اإلعالمي في هيئة التنسيق الوطنية -متاطعة

منذ طنء عمليات التحالف عل  األراضي السورية، في الثالث والعشرين من شمر أيلول الماضي، فقن سُجل ما مجموعه حهوالهي 

-18ضرطة جوية عل  مناطق عنينة من سوريا تركزت في المن قة الشمالية والشمالية الشرقية، وذلك حت  يوم السبهت  311

11-2112. 

كهوطهانهي حهيهث سهُجهل مها -هذا وقن سجلت مفارقة كبيرة لناحية أن النسبة األكبر من الضرطات كانت في من قة عيهن الهعهر 

  في حين ان هذه الضرطات رغب كثافتما لب تؤدي ال  تقمقر تنظهيهب داعهش اإلرههاطهي عهن 311ضرطة )من أصل  210مجموعه 

 المنينة وعند كبير من احيائما التي الزال يسي ر عليما التنظيب.

ضرطة، في حين احتلت دير الزور المرتبة الثانية طعن عيهن  21أما مقر التنظيب، أي منينة الرقة ومحي ما، فلب يسجل فيما اكثر من 

 ضرطة. 21العر  في عند الضرطات طمجموع 

عند الضهرطهات والهمهنهاطهق الهتهي 

استمنفتما عل  األراضي السوريهة 

 في الجنول التالي:

 ربا ي-عيو جلع ب     

 202               

ينبج              3   

 5   ب            

جل قة              25 

عيو عيسى           0 

 2   بان            

جلحسكة            2 

جلشدج س            0 

 22     جلزف          

جلميا  و           0 

جلش ج             0 

خشام          0 

ق ب كنيا  جلع جق      0 

 0  نرب جل بيعة      
 

ال  ذلك، فقن انتشرت صورة ملتق ة عبر األقمار العناعية تظمر واقع الكمرطاء واإلنارة في عموم الهجهغهرافهيها السهوريهة. العهورة 

وقن أظمرت حهالهة مهأسهاويهة  2112أما الثانية فالتق ت في شباط  2111)المرفقة أعاله  التق ت األول  منما في اذار من العام 

 المن قة الجنوطية التي تضب سمل حوران. لواقع الكمرطاء في الق ر والتي تتبنا طوضوح ) في العورة  في 
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 لقرى جلتغيي  جلد مق جطي

 بيان أعمال ج تماع جلمكتب جلتن يهس

ف اقش جلت ر جت جلسياكية فجلميدج ية فيخاط  جكتاما ج  جلها جع فجلاعاناا  2102/   00/  10عقد جلمكتب جلتن يهس ج تماعه جلدف س بتا  خ 

 فجلمحافبت جليا  ة لتخ يض يسترج  يو قبص جلمبعرث جأليمي, ف د  يرجقا جلهيئة  ما   ي:

/ في ينتها شه  شابااط ياو جلاعاام 2أفب : ع ى جل غم يو تع يق يؤتم   نيا /

جلحالي ففشص عم ية جلت افض فجكتم ج  تع يق جلمؤتم  بسبب جألزياة جألف ا ج اياة 

فتع يص جلترجفق جلدفلي, تر ت  اهار  ياباعارث جأليام جلاماتاحاد  جلساياد كاتايا اان 

  مستر ج بال ؤ ة جلتي ب ر ها في أعقاب ز ا ته إلى  يشق فلاقاائاه باالاماعاا ةاة 

جلسر  ة فبمسؤفلي جلنظام ف ربته ع ى جلدفل جلع بية فجإلق يمية فلقائاه بارز ج  

 خاااا  اااياااة جلااامااايااامااارعاااة جلااادفلاااياااة جلاااماااعاااناااياااة بااااألزياااة.  اااياااث  ااا ى:

)) إن إعالن  نيا هر جلر يد جلمعتمد لحص جألزية جلسر  ة جلهس أفرى با طاالق 

ي   ة ج تقالية في كر  ا تقر ها هيئة  كم ج تقالية, فجلعاماص عا اى إ اياا  فا راة 

تهاعد ة لخ ض جكت جتييي لمسترى جلعنا  مكو أن  كرن  ف طابي يح ي فلاكاو 

له تأ ي  في جلمسترى جلرطني جلعام, فجلتررص إلى تحاد اد يانااطاق تشاهاد تاياماياد 

جليبهات, يي جت اقات ع ى فت جت يو جلتهدئة تترلى جأليم جلمتحد  تنسيقها فجلتركط 

أل  ها بيو جألط ج ,فإن   ب  مكو أن تكرن جبختبا  جألفل ل تررص إلى تيماياد 

جلعنا ع ى جلمسترى جلمح ي فج كا  كالم  مكو تعميمه ع ى بقياة جلامانااطاق فاي 

  ال  يا ه ((

إن هيئة جلتنسيق جلرطنية ت ى أن يقت ح جلمبعرث جأليمي  دخص في رميم ياهااياه 

فقد   تح  غ   في جليدج  جلمسدف  لألزية جلاتاي جكاتاما ت  اال اة أعارجم ف هاا 

فألحقت بالشعب جلسر س جلكثي  يو جلخساائا  جلاباشا  اة فجلاماا  اة فأ ت لانازفح 

جلمال يو فهي تهم, فتهيب بيميي قرى جلمعا ةة لتأ يدها, أل ها خ ر  تساهم في 

 قو  يا  جلسر  يو ففقا جلديا  فتهيئة جلظ ف  جلهحيحة لتر يد جليهر  في يرج هة  جعش فيثيالتها يو قرى جلتك ي  فجلت ا   فأهاماهاا 

جلقضا  ع ى جبكتبدج  فجإلقها  فتي يا ينابي جيدج  جإل هاب بكافة أشكالها. فت ى جلهيئة أن  فض يقت ح جلمبعرث جأليمي ياو قاباص باعاض 

يسؤفلي جلنظام فجلت ر ح بخ ف ه عو  دف  يهايه فجإلر ج  ع ى جلمهالحات جليزئية  عد يحافلة لت ر ت جلحص جلسياكي جلاحاقاياقاي لاألزياة 

 فجكتم ج  يخاط ها ع ى جلبال .

ياة  ا يا : ت ى جلهيئة أن ت اعص جلقرى جلع بية فجلك   ة فغي هايو أبنا  جلشعب جلسر س في عيو جلع ب ) ربا ي( فغي ها يو جلمناطاق جلشاماالا

فرمر  جلمقافية جلشعبية في يرج هة هيمات  جعش,  ان له جلدف  جألكاكي في رد جلعدفجن.فأن  خرل قرجت يو جلبشما  اة ياو  ا  كاتاان 

جلع جق بأعدج  يحد    قر  إكنا   ساهم في جكتم ج  تدخص  ماعات يس حة غي  كر  ة ل مشا  ة في جله جع جلدجيي في كر  ة فع ياهاا, فاي 

جلرقت جلهس ت الب فيه جلهيئة بخ فج  ميي جليماعات جلمس حة غي  جلسر  ة ففقا أس تدخص خا  اي ففقاا جلاعاناا فجب اتاقاال إلاى جلاحاص 

 فع ى أكاا إعالن  نيا. 3جلسياكي عب   نيا 

  الثا :

تد و جلهيئة تهعيد جلعنا ةد جلمد ييو فجكتهدج  بيرتهم فيدج كهم  ما  هص في   ب ف   ها ف  ا  يشق ف مص,  ما تد و عم يات  -أ

 جلقها جلعشرجئي فتمد  جليماعات جإل هابية في بعض جلمناطق.

في جلشأن جلع بي تد و جلهيئة جألعمال جإل هابية جلتي تستهد  جلييش جلمه س فتقدم جلتعازس إلى  فس جلشهدج  فل شعب جلمه س فتؤ د  -ب

 يرق ها جل جفض بكتخدجم جلعنا فجلت     ركي ة يو فكائص جلضغط جلسياكي.

 5/00/2102 يشق 
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اا حو  م رتح دميستورا حو  حلب  الغ م الربص ري ل ل ع م اع ا  
ّ
من

را ح ار 
ّ
 حلب اهسل ة مصرامي  اهو  دم

 

 المذيع:

مساء الخير د.هيثم. خطة دي ميستورا يجري الحديث عننن,نال النحنانومنة السنورينة عن ن  منا 
هنذ  النخنطنةل وتنقنول بنانن,نا بنحناجنة   –ع   األقل بشال ع ني   –يبدو حت  اآلن ال تمانع 

إل  دراست,ا بمزيد من التفصيل. ع   النجناننآل اآلخنر بنالنننسنبنة لنالعنتنالا هننناك عن ن  منا 
 ينننننننبننننننندو قنننننننبنننننننول بنننننننننننننننو  منننننننن النننننننفنننننننتنننننننور جننننننندا  تنننننننجنننننننا  هنننننننذ  النننننننمنننننننبنننننننادر .
 بداية  هل مف,وم لديام تحديدا  ما الذي يعنيه السيد دي ميستورا ب,ذ  المناطق المجمد . ؟

 د. هيثم منا :

مساء الخير. المشا ة هي أن االتفاق األخيرل االجتما  األخنينر النذي جنمنع السنيند انينري 
والسيد الفروال اانا متفقينن عن ن  ننقنطنة واحند  هني إعنطناء النمنجنال والنوقن  لن نسنيند دي 
ميستورا حت  ياخذ حقه لحدٍّ ما في عرض تصور  والتعرا ع   األجواءل ومن ثم اإلتنفناق 
بعد هذ  المرح ة ع   خطوا  أخرى. لان في هذا اإلتفاق هناك اتفاق ثاني بين النطنرفنينن 
ع   ضرور  تحديث إعنالن جنننينا. هنننا ينبندأ النخنالا بنينن النروسني واألمنرينانيل ينعننني 
بالنسبة ل روسي التحديث ياون في الشال والنمنضنمنون واآللنينا ل أمنا بنالنننسنبنة لن منريناني 
ننمنا  فيجآل تحديثه فقط من الناحية التقنية. ألنه اليوم لم يبق هننناك فنقنط طنرفني صنرا ل وا 
أطراا متعدد  واخت ف  المعطيا  لان الجوهر يجآل الحفاظ ع نينه. ننحنن بن,نذ  النمنعنمنعنة 
اسوريين أمامنا اقتراح ل بدء من المح ي إل  الوطني ينعنرضنه عن نينننا السنيند دي منينسنتنورال 
الفار  لّما بدأ في,ا الحقيقة منن طنرا السن نطنة السنورينةل انانن  اقنتنراحنا  بنان تشنارك األمنم 
المتحد  فيما يسم  المصالحا  الوطنيةل اآلن أخذ  الفار  بعندا  خخنر بنان ينعندل وينطنور 
هذا المف,وم. إل  اآلن لم يقدم لنا صور  بالفعل متماساة تسمح بننجناح النتنجنربنة. ربنمنا إذا 

منن النمنننطنقنةل ينمنانن أن نناخنذ   –سنينانون ذلنك   –التقينا بالسيد دي ميستنورا بنعند عنودتنه 
مع وما  أاثر ونحصل ع   أشياء محدد  أاثرل لان بالنسبة لنا النينوم منا زال النمنوضنو  
غناعننمننا ل هنل هننو صنينن ننة منعنندلننة منن الننمننصنالننحننا  النوطنننننيننة الننتنني اناننن  تننقنوم بنن,ننا وزار  
المصالحة والحاومة السوريةل أم هي شال جديد ياخذ بعين اإلعتبار التاافؤ بينن منخنتن نا 

 أطراا الصرا  الذين يؤمنون ويطالبون بالحل السياسي.

المذيع: داتور هيثم. السيد دي ميستورا هو نفسه يقول أن اقنتنراحنه لنينال بندينال  عنن النحنل 
ننمنا يندفنع األمنور فني هنذا اإلتنجنا ل ينعننني األمنور إذا اقنتنصنر  عن ن  وقنا  السيناسنيل وا 
يصنال النمنواد اإلنسناننينة والنمنسناعندا  وانل  األعمال القتالية والتخفيا من معانا  الناال وا 
هننذ  األمننورل يننبننقنن  الننمننوضننو  السننينناسنني لننم يننحننلل حننتنن  لننو وافننقنن  الننحنناننومننة السننوريننة 

مسألة أفق حهل والمعارضة السورية ع   مسالة تطبيق هذ  المناطق المجمد ل تبق  

 األزمة طرمتما غير واضحة.

المشا ة األساسية أننا تحولنا إل  م عآل مدم  من نطن  بنالندمنار لن نسنان د. هيثم منا :   
والبنيا  التحتية في البالدل بالتاايد هناك عطش عندنا اسياسيين وعند ال مواطنن سنوري 
إل  تراجع العنال ل سا البيان النوحنيند الصناعند منننذ أربنع سنننوا  هنو تصناعند النعنننا 
والباقي ا ه اان يخت ا. الالعبين يخت فونل العننناصنر تنخنتن نال الندور األمنريناني ينتنراجنع 
ويتقدمل الدور الروسي ياون هجوميا  أاثر أو دفاعيا ل ال هذ  المنسناعنل ننحنن نندفنع ثنمننن,نا 
امواطنين سوريينل ول سا اما ق نا في األول أنه بنمنجنرد دخنولنننا فني النعنننا والنطناعنفنينة 
والتدخل الخارجي نحن أصبحنا مضطرين ألن ن عآل دور المراقآل بالرغم عنننا. منا ننحناول 
أن نفع ه اآلن من أجل إعاد  اإلعتبار ل حل السنيناسني ولسنيناد  الندور السنوريل أن ينانون 
هناك معارضة ديمقراطية قوية. هذ  هي النقطة األسناسنينة لنننا ألننننا ننعنرا بنان األطنراا 
الدولية غير متفقة ع   أجند  قريبنة النمندى الننعنقناد منؤتنمنر جنننينا. إذا  عن نينننا أن ننانون 
جاهزين أوال  امعارضنة سنورينة بناانبنر أفنق منمنانن وأانبنر إطنار منمنانن منن الشنخنصنينا  
الوطنية إل  الشخصيا  الفنية واألدبية إل  الشخصيا  الفارية إل  التننظنينمنا  والن,نيناانل 
السياسية ذا  البرنامج الديمقراطيل ألن ياون هناك في ال حظة المننناسنبنة بنالنفنعنل صنو  
عناد  النبننناء والنتنصنور الننتنقنال دينمنقنراطني ولنو انان  سوري موحد من أجل وقا العننا وا 
ع   المدى المتوسط. هذا هنو النوضنع النذي ننحنن فنينه لن نسنا والنذي نضنطنر فنينه ألن 
نعمل بصم  وهدوء وبعيدا  عن اإلعالم حت  نتمان من بناء هذا الصو  وهنذا النبنرننامنج 
المشترك ألابر قدر ممان من الديمقراطيين السوريين. .عندها باإلماان أن نذهآل وننقناتنل 
ونحاور ونتصار  مع األطراا دولية اان  أواق يمنينة أو منحن نينة. أمنا فني النوضنع النحنالني 
نحن ل سا مازلنا في مرح ة البناء الذاتي من أجل أن ناون جاهزينل ألننا منؤجن نينن فني 
األجند  الدولية واإلق يمية. هناك مبادرا  تطبخ ونحنن ننتنابنعن,نا بناهنتنمنام شنديند لنانن حنتن  
اليوم المبادرا  التي تبّد  لنا ال تعطي إجابا  قوية قادر  ع   مواج,ة األوضا  المنعنقند  

 والصعبة التي تمر ب,ا سوريا.
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 لمذيع:ا

د.هيثم. القوى الموجود  في الميدان اليوم هي من يقرر في ن,اية المطاال ينعننني 
هذ  مسالة ميدانية. وقا األعمال القتالية ليال قرارا  يتخذ  السياسي فني عناصنمنة 
نما قرار ميداني. ما الذي يضمن أن تقبل ال هذ  الفصاعل الموجود  النينوم  مال وا 

 في الساحة ب,ذ  المبادر .؟

 د.هيثم منا  :

أنا أعتقد أن القوى فني النمنيندان تنتن نينر أيضنا  والنمنوازينن تنتن نينر. منوازينن النقنوىل 
األشاالل التعبير عن,ال وطريقة التعامل مع,ا. يعني أننا ال أسنتن نرآل فني لنحنظنة 
ياون في,ا القطآل الديمقراطي قويا ل أن يانون هننناك تنحنالنفنا  منن أجنل منواجن,نة 
اإلرهاآل بشال مشترك بين أطراا عديد  بما في,ا الجيش السوري. هناك بالتاانيند 
وضع خطير جدا  يمان أن يعرض البالد لدمار مستمر لنعنشنر سنننوا  أو أانثنرل 
في وضع مثل هذا ال بد من أن يانون النمنوقنا مسنؤوال ل ولنانن بنننفنال النوقن  ال 
يمان أن نعنطني قنيناد األمنور إلن  منن ينطنالنآل بن,ندم النبن ند أو بنبنرننامنج ظنالمني 
افصاعل النصر  وداعش وغيرها. بالتالي في لحظة مال هناك تحالفا  ستقوم بين 
القوى التي تنقنبنل بنمنبندأ قنينام دولنة قناننون ومنرحن نة اننتنقنال لن نخنال  منن النفنسناد 
واالستبداد وما بينن األطنراا األخنرىل فني منواجن,نة األطنراا النتني تنريند تندمنينر 

 البالد والعباد عبر برنامج ظالمي ال عالقة له بالشعآل السوري. 

المذيع :ؤداتور هيثم. المشاهد ن,اد حنيندر ينتنسناعنل لنمناذ ينتنم طنرح هنذ  النمنبنادر  
والجميع يع م أنه لم يتم إطالق النار فني حن نآل لنمناذا حن نآل بنالنتنحنديند هنل حن نآل 
مرشحة أاثر من غيرهنا أو منؤهن نة أانثنر منن غنينرهنا لنبندء تنطنبنينق هنذ  النمنبنادر  

 في,ا .؟

 د.هيثم منا  :

أوال  ح آل هي ثاني مدينة والمدينة الصناعية األول  والمدينة النثنقنافنينة األولن  فني 
سوريا .. جرح ح آل ال يمان أن نعيش بشال طبيعي بعد حصولهل يعني التمزيق 
الذي حدثل الدخول البربري لجماعا  ال عالقة ل,ا بالمجتمع السوري إل  ح آلل 
والحرآل الداعر  بح آلل البراميل التي ي قي,ا النظام ع   حن نآلل انل هنذا األسن نوآل 
البربري لن نقنضناء عن ن  حضنار  عن ن  تنارينخ. حن نآل لن,نا رمنزينة قنوينة وأظنن بنان 
اختيارها له معن  ومبن ل نحن نريد أن نف,م ايا اآلليا  وايا يمان أن يتم أو 
ينجح هذا المشرو ل هذا ما ينقصنا من مع وما . ولان ليال هنناك خنالا عن ن  
إنقاذ مدينة ح آل من الوضع التي هي فيهل والنذي هنو بنالنفنعنل وضنع منؤلنم لنانل 
إنسان سوري ول بشريةل لذلك ما في مشا ة بالنسبة لنا في اختيار النمندينننةل عن ن  

العاال من ذلك رمزيت,ا قوية جدا . المشا ة في إماانينا  تنحنقنينق هنانذا مشنرو ل 
أنا أظن ل سا أن دخنول أينادخ خنارجنينة وأطنراا ظنالمنينة ال تنفن,نم وال تنريند أن 
تسمع بالحل السياسي هو العنصر الذي يمان أن ياون الحاجز أمام تنطنبنينق أي 
مشرو  يمان أن ينقذ المدينة من الحالة النتني تنعنينش فنين,نا. هنذا الشنيء ينتنطن نآل 
أيضا  ت ييرا  جوهريا  في سياسة النظام الذي ينتنعنامنل منع النقنسنم النذي ال يسنينطنر 
ع يه من المدينة واانه يتعامل مع ب د عندو ومنع أرض عندو  وهنذا ال ينمنانن أن 
يقب ه إنسان. لذا الت يير مط وآل ممن يقول بانه موافق أو قابل ل تفاوض والتعامل 
مع هذ  الظاهر  وما بين األطراا النتني تنؤمنن بضنرور  إعناد  بننناء سنورينا عن ن  
 أسنننننننناال ديننننننننمننننننننقننننننننراطنننننننني ووطننننننننننننننننني يننننننننجننننننننمننننننننع اننننننننل أبننننننننننننننننناءهننننننننا.
هناك نقطة أساسية أحآل أن أشير إلي,ا في هذا المجال خناصنةل ننحنن النينوم فني 
وضع في سوريا مبعثر جدخ وصعآل جدا . نحن عننندننا النينوم لن نسنا فني سنورينا 
ثالثية بؤال. أابر حنزآل سنيناسني إسنمنه حنزآل الن,نجنر ل الننناال تنخنر  منن النبن ند 
لتتخ   من المعانا  التي تعيش,ال هذا أابر حزآل سيناسنيل أانبنر منن االعنتنالا 
وهيعة التنسيق وال األحزاآل السياسية. ضبوا الشناتيل إحم وا حالنانم وامشنوا إلن  
خار  الب د. وهذ  ماسا  أننا نخسر خير  أبننناء النبن ندل أانثنر منن عشنر  خالا فني 
ل  أصقا  األرض في حين يندخنل إلنينننا ألنا  الش,ر نخسرهم ياتون إل  ال رآل وا 
ظالمي يحم ون مشروعا  تدميريا  في ال ش,ر فني ننفنال النفنتنر . النمنسنالنة النثناننينة 
التي نعيش,ا في هذا البؤالل إقتصاد الحرآل. أصبح لديننا طنبنقنة انامن نة منتنعنينشنة 
من الحرآلل تراجع العنا بالنسبة ل,ا لقمت,ا ومصالح,نال وهنؤالء هنم منجنرم غنينر 
منظور. نحن ن,اجم جراعم النظامل نن,ناجنم جنراعنم النمنجنمنوعنا  النتنانفنينرينةل ولنانن 
ننس  أن هناك من يعيش من الدمل ويعيش من اقتصاد الحرآلل سواء اان النننفنط 
أو ال از أو ال قمة أو المواد ال ذاعية أو حتن  النتنرخنين  لنزينار  عناعن نة إلبننن,نا أو 
الترخي  ل خرو  من الب د. مساعل أساسية أصبح  ت عآل دورا  أساسيا  في وجنود 
طبقة ل,ا مص حة في استمرار الحرآل في سوريا باي شانل منن األشنانالل ويندفنع 
الشعآل السوري ثمن حر  هذ  الطبقة ع   تصاعد النعنننا واسنتنمنرار  بناعنتنبنار  
مصدر ثراع,ا ورزق,ا. النمنسنالنة النثنالنثنةل اآلن لن نسنا لنم تنعند النقنضنينة السنورينة 
مشا ة مرازية بالنسبة ل عديد من الدولل من هنا ال بد لنا أن نبحث عن أصندقناء 
جدد حقيقة  يعتبرون الموضو  السوري موضوعا  م,ما  وأساسيا  ألن تندمنينر سنورينا 
بالشال الذي يحدث لن ياون سوريا  أبدا ل سياون إق يميا ل لذا إحرصوا ع   سوريا 

 لتحرصوا ع   أنفسام.

 تفريغ المقاب ة: 

 ورشة التفريغ في هيعة التنسيق الوطنية

  2112-11-11األحن  -22العند    جسوريا ...................................................................................................................   



11 

 

سي انو  ديبو  هيئة التنسيق مواقري ا مت دمة عن اجلميع   
 خاطئة مم ارصة ترايا لل  ية ال ردية

النانردي فني سنورينة  «حنزآل االتنحناد الندينمنوقنراطني»أع ن مستشار الرعاسة المشتنرانة فني 
في الج,ة النخناطنعنة منن النحنقنينقنةل منوضنحنا  «حت  ال حظة»سي,انوك ديبو أن ترايا تقا 

 «النجنينش النحنر»ل أن حزبه يرفض دخنول عننناصنر منن «الراي»في تصريحا  خاصة لن
إل  مدينة اوباني . وانتقد ديبو االعتالا الوطني لقوى الثور  والنمنعنارضنة وقنال إن أغن نآل 

تنبنتنعند عنن النحنقنينقنة وبنعنضن,نا تناتني منعنادينة لنننا ومن نازلنة »أعضاعه يندلنون بنتنصنرينحنا  
ل متوقعا انسحاآل المج ال الوطني الاردي من هذا االعتالا ع   خن نفنينة اتنفناقنينة «لداعش

دهوك التي تم  بين أحزاآل اإلدار  الذاتينة وبنينن أحنزاآل النمنجن نال النوطننني النانردي. أاند 
مقات ين غير أاراد باألساال في وحدا  حنمناينة الشنعنآلل وفني انوبنانني ينوجند »ديبو وجود 

تنسيق بين الوحدا  وبين فصاعل لم تقتنع بانه ينمنانن أن ينانون داعنش منمنثنال عنن حنالنة 
التن نينينر النرشنيند  فني سنورينةل بنعنانال بنعنض منن فصناعنل النجنينش النحنر أو النتني تندعني 
انننتننمنناءهننا لننهل بننان النننننصننر  وداعننش قننوى غننيننر إرهننابننيننةل اننمننا وسننمننتنن,ننا غننالننبننيننة النندول 

ووحدا  حماية الشعآل هي قو  عسارية تابعة ل,ذ  اإلدار  ول,يعة الندفنا  النذاتني .«العالمية
ن اان من بين األسباآل التي دفع  لترك اوبنانني تندافنع عنن ننفنسن,نا لنوحندهنا .«بالتحديد وا 

طننينن ننة الننفننتننر  الننمنناضننيننة هننو أن حننامننيننتنن,ننا يننتننشننانن ننون بشنناننل اسنناسنني مننن قننوا  االتننحنناد 
إذا انانن  تنرانينا مصنر  فني »الديموقراطي الذي تعتبر  ترايا تنننظنينمنا ارهنابنينال قنال دينبنو: 

ات,امات,ا ومزاعم,ا بان حزآل االتحاد الديموقراطي في عالقة مع أطراا معينننةل تنتنظناهنر 
ترايا بنالنعنداء لن,نال فنانان منن النمنفنتنرض أن تنانون تن نك النجن,نا  منن سناهنمن  فني دعنم 
الوحدا  المقات ة في اوباني ال أن تترك وحيد  ألاثر من شن,نر فني منواجن,نة قنو  إرهنابنينة 

حت  ال حظة تقا تراينا فني النجن,نة النخناطنعنة منن النحنقنينقنة »وتابع: .«ضخمة مثل داعش
التي بدأ  تنتقل إلن  انل النعنالنم وهنذا أمنر خخنر لنم تسنتنسن نه تنرانينا وحناولن  انثنينرا منننع 

االدعاءا  بمننحنه حنقنوق النمنواطنننة وفني حنال تنحنقنينقن,نا فني سنورينة »وأضاا: إن .«ذلك
المستقب ية ال نعتقدها م بية لحجم قضية منثنل قضنينة النتن نينينر والنتنحنول الندينمنوقنراطني فني 
سورية وحل ال قضايا  وع   رأس,ا القضية النانردينة فني سنورينةل وبنالنتناانيند ينجنآل أن ال 
يف,م من مثل هذا القول إننا دعا  انفصال بنل عن ن  النعنانال تنمنامنا فنلن تناانيند النجنزء هنو 

تنرانينا تنننطن نق فني منقناربنتن,نا ».«تاايد ع   العم ية الا ية في أي منجنتنمنع ينؤمنن بنالنتن نينينر
ل قضية الاردية حت  ال نحنظنة منن منفن,نوم النخنصنومنة النراسنخنة لنمنثنل هنانذا قضنينة من  نحنة 

أعتقد أن,ا تنوآل في خصومت,ا عن ال القوى واألمانة التني لنم تنقنتنننع »ل وأضاا: «الحل
فنني مننا يننخنن  »وتننابننع: .«بننحننل الننقننضننيننة النناننرديننة عنن نن  أسنناال الننديننمننوقننراطننيننة الننرشننينند 

التصريحا  التي تظ,ر موافقة ترايا بلرسال عدد من العناصر بنحنجنة أن انوبنانني مندينننة 
سوريةل فلن مثل هذا التصريح ال أجد  في مح نه وخناصنة بنعند منرور أربنعنينن ينومنا عن ن  
مقاومة شعآل اوباني ووحدا  حماية الشعآل لداعشل ومثل هذ  المقاومة أسقنطن  النعنديند 
من التوقعا  التي انانن  تنؤاند أن سنقنوط انوبنانني هني سناعنا  أو عند  أينام فني أحسنن 

 إذا اقتنع  ترايا بان حزآل االتحاد الديموقراطي ليال حزبا ارهابيا »وقال ديبو: .«األحوال

اما تدعيل ينمنانن إرسنال منثنل هنذ  النعننناصنر إلن  جنبن,نا  أخنرى ذا  النانثنافنة النعنالنينة 
لداعشل في ريا دير الزور مثال أو في مدينة الرقة التني تنمنثنل النثنقنل النننوعني لن نتنننظنينمل 
وهذا بدور  يمان أن يؤدي إل  تشتي  لقوى التنظيم التي تنحناصنر انوبنانني منننذ أانثنر منن 

موقا أحزاآل اإلدار  الذاتية الدينمنوقنراطنينة ومنن ضنمننن,نم حنزآل االتنحناد »وأضاا: .«سنة
الديموقراطي ال يخت ا اثيرا مع المواقا الدولية واإلق يمية والمح ية التني أصنبنحن  تنننظنر 
إلن  تنننظنينم داعنش أننه النخننطنر األانبنرل وبن نض النننظنر عنن اآللنينا  والسن نوانينا  النتنني 
أوص   التنظيم إل  ما هو ع يه اآلن وخاصنة بنعند سنقنوط النمنوصنلل ثنم اسنتنينالعنه عن ن  
أماان استراتيجية وأسن نحنة منتنطنور  فني النداخنل السنوري أيضنا ل منثنل هنذ  األمنور جنعن ن  
التنظيم أقوى منظمة إرهابية في العنالنمل ووحندا  حنمناينة الشنعنآل فني انوبنانني تنننوآل عنن 

ومنذ اليوم األول لن نحنراك النرفضني الشنعنبني »وأوضح ديبو أنه .«اإلنسانية في ضد داعش
في سورية اتخذنا خطا م ايرا هو الن,ج الثالث الذي ُيسم  هذ  الفتر  بالمعارضة المعنتندلنة 
وهذا الن,ج الذي نؤمن به ثبت  صحته في المرح نة النمن,نمنة النحنالنينةل وننحنن لنم ننانن منع 
النظام ولم نان مع من تدعي أن,ا معارضة متعاز  في استصدار قرارات,ا وتحراات,ا عن ن  

لسنا من هوا  تدمير المناطق الاردية الستجالآل مجنرد تنقنارينر »وقال: .«امالءا  خارجية
ن اان هناك من يريد النيل من إراد  شعبنا في رو  خفنا فسنننتنحنول بشنانل  ال تنفع اثيرال وا 
اامل إل  مواقع الدفا ل وتجربة اوباني مثال ناصنع ورسنالنة واضنحنة إلن  جنمنينع شنعنوآل 

وتنعننني  «رو  خفنا»وينطن نق األانراد تسنمنينة .«الشرق األوسط وحاومات,ا وال النعنالنم النحنر
وردا عن ن    ع   المناطق ذا  الاثافة الاردية فني شنمنال شنرق سنورينة. «غرآل اردستان»

سؤال عنن طنبنينعنة عنالقنا  االتنحناد الندينمنوقنراطني حنالنينا منع دمشنق وهنل هننناك خنطنوط 
اتصال وتنسيق سواء سنيناسنينا او عسنانرينا وهنل قندم النجنينش السنوري اي دعنم سنواء فني 
اوبانني أو مننناطنق اخنرى تنتنواجند فنين,نا قنوا  النحنمناينة الشنعنبنينة اانتنفن  دينبنو بنالنقنول إن 

وحندا  حنمناينة الشنعنآل ننفن  تننقندينم أي دعنم لن نجنينش الننننظنامني لنمنسنانند  النوحندا  فنني »
لنعنالقناتنه منع هنينعنة النتنننسنينق النوطنننينة النتني  «االتحاد الندينمنوقنراطني»وعن تقييم .«اوباني

يش ل الرعيال المشترك صالح مس م منصآل ناعآل المنسنق النعنام فنينهل وأيضنا منع اعنتنالا 
هنينعنة النتنننسنينق »قوى الثور  والمعارضة الذي يضم المج ال الوطني الاردي قنال دينبنو إن 

ل,ا مواقا متقدمة عن الجميع وخاصة في وثيقة التفاهم الموقعة بين,ا وبين أحنزاآل اإلدار  
الذاتية الديموقراطية واعتبار الحل المتمثل بمشرو  اإلدار  الذاتية من الح ول النوعينة لنحنل 
األزمة السوريةل واان  مواقف,م ب البيت,ا في ما ينخن  منقناومنة انوبناننيل داعنمنة لنبنطنولنة 
وحدا  حماية الشعآل التي ال تندافنع عنن مندينننة منعنينننة بنل عنن انل سنورينة وانل النعنالنم 

فني منا ينخن  االعنتنالا وحنتن  الن نحنظنة ننالحنظ أن أغن نآل أعضناعنه »وتنابنع: .«المتمندن
يصرحون بشال منفرد تصريحا  تبتعد عن الحقيقة وبنعنضن,نا تناتني منعنادينة لنننا ومن نازلنة 
لداعشل وأعتنقند بنان اتنفناقنينة دهنوك النتني تنمن  بنينن أحنزاآل اإلدار  النذاتنينة وبنينن أحنزاآل 
المج ال الوطني الاردي إذا دخن ن  حنينز النتنننفنينذ النفنعن ني سنتنانون سنبنبنا الحنتنمنالنينن: إمنا 
انسحاآل المج ال الوطني الاردي من االعتالا وخاصة إذا ما أصر األخينر عن ن  منواقنفنه 
الحاليةل أو سببا جيدا لتفعيل عالقة تشاراية ندينة بنيننن,نا وبنينن اإلدار  الننناشنعنةل منع النعن نم 

أنننننننننني أرجننننح االحننننتننننمننننال األول قننننينننناسننننا لنننن ننننمننننوقننننا الننننتننننرانننني السنننن ننننبنننني مننننن اإلدار    
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 من أي  حاي       النظام يست دف أم اهياذص صأقس  الع وصا  اجلماعية
 موقع هيعة التنسيق الوطنية خا  –درعا 

ر تتعرض ب د  ام المياذن لفي ريا محافظة درعا الشرقي ل ل,جوم عنيا بشت  انوا  االس حة باالضنافنة الن  قصنا مسنتنمن ل يوم الرابع ع   التواليل
 ط عة طيران بين الميغ والطاعرا  المروحية. 03وااثر من 

ضربة بين صاروخ وقذاعا مدفعينة  033ألاثر من  اما أفاد ناشطون من ق آل القرية لموقع هيعة التنسيق الوطنية أنه لوفي يوم واحدل تعرض  الب د  
 وهاون وبراميل متفجر  است,دف  عشواعيا  الحجر والبشر في القرية.

 أحننننننننننننننننننننننننننننننند النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننشنننننننننننننننننننننننننننننننطننننننننننننننننننننننننننننننناء قنننننننننننننننننننننننننننننننال لنننننننننننننننننننننننننننننننمنننننننننننننننننننننننننننننننوقنننننننننننننننننننننننننننننننع الننننننننننننننننننننننننننننننن,نننننننننننننننننننننننننننننننينننننننننننننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننننننننننننننة:
ن مناناباختصار شديد هناك حاجز ع   تخوم الب د  يفص ,ا عن باقي المناطق ويستخدمه النظام الذالل اهل الب د  .. حت  دفن الموت  ممنو  في الن”  

المخص  ل دفن مما اضطر االهالي لدفن موتاهم في اماان متفرقة اخرى ..ويمنع اي شخ  يقترآل منن هنذا النحناجنز لفنطنالنآل اهنل النبن ند  النننظنام 
 “بابعاد الحاجز ااثر من مر  ولان اان الجواآل سوا ننعث البيو  وتصبح حص  !! 

ماهي اال ايام حت  بدأ  اشتبااا  ل سيطر  عن ن  النحناجنز بنينن قنوا  النننظنام وافنراد ينتنبنعنون لن نجنينش النحنر وانالنعناد  رد النننظنام ”  وأضاا الناشط : 
انل ذلنك منن اجنل …. واحدث  جراعم ابير  بحق المدنيين ومن,م النانثنينر منن االطنفنال والنننسناء بالعقوبا  الجماعية ع   القرية لالتي ٌش   الحيا  في,ال

نشاهد بام أعيننا هذا التدمي وهذا القتل بحق قيتنا وأبناع,ا المدنيين ونسال أال من راد خ ل,ذا الجنون وهذا النخنينار بنالنتندمنينر؟ ”  وختم الناشط: ”  حاجز!!
؟ بنحنق منن اء دمن أليال هناك من عاقلخ يف,م,م الفرق بين العمل العساري ل سيطر  ع   حاجز والعمل ع   افناء قرية باام ,ا؟ أليال بينن,نم منن عناقنلخ

 “ هؤالء وأين ضمير العالم ؟ أين ضمير االنسانية؟ أين أم المياذن من اإلعالم؟ 

 

  2112-11-11األحن  -22العند    جسوريا ...................................................................................................................   



12 

  

 غرا يك  الوطن مالرية                                        تصامين  مرشة الغرا يك يف هيئة التنسيق الوطنية    

  2112-11-11األحن  -22العند    جسوريا ...................................................................................................................   


