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ٌٕ جنهمغ وال جؼا٫ ٖلى وحىتي وحىه ٦باع الؿً والهٛاع، ٢لىٌب صامُت ٌٗخهغها ؤلم حغٍح ٖم٤ُ، وما جل٪ الب٩ابُاث  صمى

ً ال٨غصًتالٛىابُت  قما٫ ٚغب ؾىعٍا، وؤهاليها اإلاخٗل٣حن بإعاييهم التي  -إال حٗبحٌر ناعر ًٖ ألاس ى. حغٌح ؤناب مى٣ُت ٍٖٟغ

حرها، والٟسىعًٍ  خىن والخحن والؿما١ والهىىبغ والغمان والٗىب ٚو ىها بإهاملهم ؤًب ًٖ حض، بإشجاع الٍؼ خغزىها وػٖع

سهم وز٣اٞتهم، واإلاخإنلحن بكمىر الجبا٫  اح ؤجذ بما بخاٍع والخال٫، إط حاهضوا ؤن ال ٩ًىهىا وؾِ اإلادغ٢ت الؿىعٍت، ول٨ً الٍغ

 صولُت بًُٛت. -ال ٌكتهىها، وؾِ ٖىان٠ إ٢لُمُت

 حغرافية عفرين وسكانها

في ؤ٢ص ى قما٫ ٚغب ؾىعٍا، بحن زُي  1ج٣٘ مى٣ُت ٍٖٟغً

 وزُي الٗغى /37- 36.33الُى٫ /
ً
- 36.20/ صعحت قغ٢ا

 إلى مداٞٓت خلب، جبلٜ 36.50
ً
ا ، وجابٗت إصاٍع

ً
/ صعحت قماال

 -، و٧اهذ حؿمى بمى٣ُت ٦غصاٙ 2/ ٦م2500مؿاختها خىالي /

ـغص. وخؿب إخهاء  -بمؿاخت ؤ٦بر
ُ
في الٗهض الٗثماوي ؤي حبل ال٨

الغؾمي ٧ان حٗضاص السجل اإلاضوي لؿ٩ان مى٣ُت  م2004ٖام 

/ ً  مسجلحن 446293ٍٖٟغ
ً
/ وؿمت، و٧ان مً ؤبىاء اإلاى٣ُت ؤًًا

اصة 2018في مىا٤َ ؤزغي، ولٗام  % ًهبذ الخٗضاص 40م بٍؼ

بي / / وؿمت، خُث ؤزىاء ألاػمت ٖاص مٗٓمهم 624810بك٩ل ج٣ٍغ

٢ض %/ 50لإل٢امت في اإلاى٣ُت، ول٨ً وؿبت منهم ال ج٣ل ًٖ /

 في اإلاى٣ُت 
ً
هاحغث زاعج البالص ألؾباب مسخلٟت، ؤي ب٣ي م٣ُما

/ وؿمت، ًًاٝ 300000م ؤ٦ثر مً /2018لٛاًت بضاًت ٖام 

 / واٞض م٣ُم مً اإلاىا٤َ ألازغي. 30000إليهم ما ٣ًاعب /

ظ٦غ ؤن وؿبت  ـغص، وبدلى٫ ؤواؾِ آطاع 95ًُ
ُ
٦ ً / 250000عب /م، بؿبب الخغب، هؼح منهم ما ٣ًا2018% مً ؤهالي ٍٖٟغ

با١ٍ ٞيها، ؤما  2/ ؤل٠ هاػح138قمالي خلب، والًؼا٫ ؤ٦ثر مً / -وؿمت إلى بٌٗ ٢غي قحروا ومىا٤َ هبل والؼهغاء والكهباء

غة.  آلازغون، منهم مً ٖاص إلى صًاعه، و٢ؿم هؼح إلى مضًىت خلب ومىا٤َ ٧ىباوي والجٍؼ

 موقع عفرين قبل بدء الحرب

ضاع مً هُئ
ُ
ً ج ت جىُٟظًت )ٖلى همِ خ٩ىمت مدلُت( باؾم ؤلاصاعة الظاجُت وجدميها ٢ىاث ألاؾاٌل ٧اهذ مى٣ُت ٍٖٟغ

ُه ؤؾال٥ 135. َى٫ خضوصها م٘ جغ٦ُا ٣ًاعب /YPG-YPJووخضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة  حن، ٞو  مً الُٞغ
ً
/ ٦م، و٧ان مدمُا

غ الـــكام )حبهت الىهغةقاب٨ت وحضاع ٖاػ٫، ؤما في حىىبها ٧اهذ بلضجا صاعة ٖؼة وآَمت ج٣ٗان جدذ هٟىط هُ ٕٞغ  -ئت جدٍغ

هابل )صٕع الٟغاث( الخابٗت لها، وفي حهتها الجىىبُت  ال٣اصة الؿىعي(، وفي قغ٢ها مى٣ُت اٖؼاػ جضًغها الخ٩ىمت التر٦ُت ٞو

ُُغ خلٟاء الخ٩ىمت الؿىعٍت، وبلضة صًغحما٫ حؿ -وإًغان« خؼب هللا»الكغ٢ُت بلضجا هبل والؼهغاء ج٣ٗان جدذ ؾُُغة ٦خابب 

ً ٧اهذ ُمداَت ب٣ىاث )جغ٦ُا وؤٖىانها، الىٓام الؿىعي وخلٟابه، هُئت «. ٢ىاث ؾىعٍت الضًمى٢غاَُت»ٖليها  ؤي ؤن ٍٖٟغ

غ الكام  لٗبىع الغ٧اب والبًاة٘ واإلادغو٢اث مً اٖؼاػ إلى مداٞٓت إصلب، ولها مىٟظ وخُض الى  -جدٍغ
ً
ال٣اٖضة(، و٧اهذ ممغا

 مضًىت خلب.
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 ثحضيرات وثحشدات

غة( ؤواؾِ ٖام مىظ  ً، ٧ىباوي والجٍؼ ت وألامىُت مً مىا٤َ )ٍٖٟغ ، 2012زغوج مؤؾؿاث الىٓام الؿىعي الٗؿ٨ٍغ

ـغص ٞيها، وجبلىع إصاعاث مدلُت
ُ
طاجُت، وجىؾ٘ اليكاٍ الؿُاس ي واإلاُضاوي إلا٩ىهاث  -واهدكاع وخضاث صٞإ طاحي مً م٣اجلحن ٦

هىع إلخٟاٝ حم ىُت ال٨غصًت في ؾىعٍا، ْو ُيُت هىا وهىا٥، الخغ٦ت الَى اهحري ملخّى خىلها، لم ًغ١ الىي٘ لألوؾاٍ الكٞى

ً جل٪ الهجماث التي قىتها حماٖت ٖانٟت الكما٫ ب٣ُاصة إبغاهُم صاصًخي  ، ٩ٞاهذ البضاًت م٘ ٍٖٟغ
ً
التر٦ُت منها زهىنا

ت ٢ؿُل حىضو ٖام   هجماث مً 2012اإلاضٖىم مً جغ٦ُا ٖلى خىاحؼ ٢ٍغ
ً
صاٖل ومً ٞهابل  مً حهت مى٣ُت اٖؼاػ، وجالُا

ت، وآزغها ؾ٣ٍى ٢ظًٟت  ؼاٍو ا وقحروا، وهجماث مً حبهت الىهغة ٖلى ٢غي إؾ٩ان ٚو )للجِل الخّغ( ٖلى ٢غي في عوباٍع

ً لُلت الجمٗت  ، و٦ظل٪ هجماث ناعوزُت ومضُٞٗت جغ٦ُت ٖضًضة، خُث جم 2017/ 8/ 18ناعوزُت وؾِ مضًىت ٍٖٟغ

ً مً ٢بلى40جىز٤ُ / ً ؤو٫ / هجىم ٖؿ٨غي ٖلى ٍٖٟغ / خالت في ٖام 11، منها /٧2017اهىن ألاو٫  -2012ا، و٢ٗذ بحن حكٍغ

 إلى ؤن 2017
ً
، وحؿببذ بإيغاع ماصًت وو٢ٕى ضخاًا قهضاء وحغحى، ٖضا جل٪ اإلاىاوقاث والاقدبا٧اث اإلاخ٣ُٗت. إياٞت

غان   الظي ٞغيه ٞهابل حهاصًت مؿلخت بحن خٍؼ
ً
، إلى 2016و قباٍ  2013اإلاى٣ُت ٖاهذ الخهاع بإق٩ا٫ ٖضًضة، زانت

٤ هبل  خلب.-ؤن جم ٞخذ ٍَغ

َدَضص هُا٢ها مً حاهب عوؾُا وؤمحر٧ا، وخ٣٣ــذ ٞيها جغ٦ُا ٚاًتها إلى خٍض ما، ب٣ُ٘  
َ
لضي اهتهاء ٖملُاث )صٕع الٟغاث( التي ج

ً و٧ىباوي ٖبر ممغاث جخد٨م بها ٢ىاث ؾىعٍا الضًم٣غاَُت )٢ؿض(، بضؤث ؤه٣ غة بخدكضاتها الخىانــل بحن مـــىا٤َ ٍٖٟغ

.ً ت وؤٞصخذ ًٖ هىاًاها لل٣ــُام بٗملُت حضًضة للؿُُغة ٖلى مىُـــ٣ت ٍٖٟغ  الٗؿ٨ٍغ

ً الثاوي  ٟذ ال٣ىاث  2017مىظ ؤواؾِ حكٍغ
َّ
ً، و٦ث بضؤ َحران الاؾخُإل التر٧ي بالخدل٤ُ ب٨ثاٞت في ؾماء مى٣ُت ٍٖٟغ

٢
ُ
ت ٖلى الخضوص ٢بالت اإلاى٣ُت، وا ُمذ بٌٗ اإلاسُماث والى٣اٍ الُبُت في مىا٢٘ جدذ التر٦ُت مً جدكضاتها الٗؿ٨ٍغ

 ؾُُغتها.

 
ً
ك٩ل تهضًضا

ُ
حن، وجخمحز بدالٍت مً الاهخٓام والاوسجام اإلاجخمعي، ولم ج٨ً ح ً مى٣ُت ؤمان واؾخ٣غاع ملخْى ٧اهذ ٍٖٟغ

غ إلاؤؾؿت   ٖلى الخضوص، مثلما اصٖذ ؤه٣غة، خُث ؤقاع ج٣ٍغ
ً
المُ BBCلألمً ال٣ىمي التر٧ي ؤو زُىعة إلى ؤن اإلاخدضر   3تؤلٖا

هجىم مً مى٣ُت  700الغباس ي التر٧ي إبغاهُم ٧الحن ٦خب ٣ًى٫:" في الٗام اإلااض ي وخضه حٗغيذ اإلاضن التر٦ُت أل٦ثر مً 

غ ؤن وخضة جض٤ُ٢ الى٢اة٘ لـ  ً ب٣ُاصة وخضاث خماًت الكٗب ال٨غصي"، وهىه الخ٣ٍغ غ  BBCٍٖٟغ  خى٫ ج٣اٍع
ً
 مىؾٗا

ً
ؤحغث بدثا

غ بكإن و٢ٕى بكإن و٢ٕى هجماث ٖل هجىم ٣ِٞ   26ى جغ٦ُا في هٟـ الٟترة مؿخسضمت مهاصع مسخلٟت، وجىنلذ إلى ج٣اٍع

/ ٣ِٞ مً هظه الهجماث حاءث 15، و /2018ًىاًغ/٧اهىن زاوي ٖام  20و 2017ًىاًغ/٧اهىن زاوي  1مً ؾىعٍا في الٟترة بحن 

ً، ٞلم ج٣ضم وػاعحي الضٞإ والخاعحُت التر٦ُت صالبل م٣ىٗت ً ٧اهذ  مً ٍٖٟغ ًٖ اصٖاءاتها. بالخإ٦ُض الهجماث مً حهت ٍٖٟغ

 ٖلى اٖخضاءاث جغ٦ُت.
ً
لب و٢ٗذ عصا لى ألٚا  زُٟٟت وؤ٢ل زُىعة، ٖو

 أسباب وأهداف

ملذ ٖلى  ـغص اهٟهالُىن و٦ٟاع(، ٖو
ُ
المُت وجغوٍج ٢ى٫ )ال٨ ٟذ ؤلاصاعة التر٦ُت مً خمالتها ؤلٖا

ّ
ٖلى و٢٘ َبى٫ الخغب، ٦ث

ووخضاث خماًت الكٗب، خماًت ألامً  PKKاحتراع ألاؾباب وإٖالنها مً ٢بُل )م٩اٞدت إعهاب خؼب الٗما٫ ال٨غصؾخاوي 

٦غاص، إ٢امت صولت ٦غصًت في قما٫ ؾىعٍا جمخض إلى البدغ، اؾدبضاص خؼب الاجداص ال٣ىمي التر٧ي، حؿلُذ الىالًاث اإلاخدضة لأل

٘ ؤهضاٞها وعٞ٘ ؾ٠٣ قغوَها )ال٣ًاء ٖلى وخـضاث خماًت …(الضًم٣غاَي واٖخضابه ٖلى الٗغب والتر٦مان ، إلى حاهب جىَى

ُغة ٖلى قما٫ ؾىعٍا مً ٍٖٟغً ملُىن الجئ ؾىعي مً جغ٦ُا، الؿُ ٦3.5م، إٖاصة  30الكٗب، إ٢امت مى٣ُت آمىت بٗم٤ 

إلى مىبج وعبما إلى الخضوص الٗغا٢ُت، وإلى مداٞٓت إصلب(. ولم ج٨ً خؿاباث الىي٘ الضازلي التر٧ي ٚاببت ًٖ ؤحىضاث ٖملُت 

ً، مً جضازل ؤ٩ٞاع صًيُت و٢ىمُت، وؤػماث ؾُاؾُت ومالُت، ومؿابل اهخسابُت ومدا٧اث مكاٖغ لجم٘ ألانىاث.  ٚؼو ٍٖٟغ
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ؼ اؾخٛلذ خ٩ ان اجٟا٢اث ؤؾخاهه خى٫ "مىا٤َ زٌٟ الخهُٗض" لخٍٗؼ ىمت الٗضالت والخىمُت والغبِـ عحب َُب ؤعصٚو

 في ؾىعٍا، وبمىحب جل٪ 
ً
 مؿخ٣بلُا

ً
هٟىط جغ٦ُا في قما٫ ؾىعٍا وبؿِ ؾُُغتها ٖلى ٖضة مىا٤َ، ولخًمً لها صوعا

ت ؤويإ )مضًىت   وؾاٖضث عوؾُا في حؿٍى
ً
غب الاجٟا٢اث حٗاوهذ ؤه٣غة ؤًًا ا وعٍٟها، قما٫ ٚو خلب، صمك٤ وعٍٟها، صٖع

قُ٘ زبر 
ُ
. وؤ

ً
ً ؤًًا خماه وخمو( لهالر الخ٩ىمت الؿىعٍت، م٘ إنهاء وحىص اإلاؿلخحن ٞيها، م٣ابل الاؾدُالء ٖلى ٍٖٟغ

ت". ً م٣ابل الَٛى  ن٣ٟت قهحرة بٗىىان "ٍٖٟغ

 اليوم ألاول 

م، ٧اهذ ٧2018اهىن الثاوي ٖام  20ٖهغ ًىم الؿبذ 

ناُٞت، وال٣ُـ مؿخ٣غ، ؤقبه بُىٍم عبُعي حمُل الؿماء 

كاب  ، ٧اهذ ألٖا
ً
وهاصا، بٗض هُى٫ ؤمُاع في وحٍى صافئ وؿبُا

٢ض ازًغث ٖلى ؾٟىح الجبا٫ والخال٫ وفي ألاعاض ي 

الؼعاُٖت، و٧اهذ الٛاباث جخألأل، والصخىع جلم٘، ؤما 

 الخُىاهاث ٩ٞاهذ جىٗم بسحراث َبُٗت ٚىُت.

جى٫ بحن  الخُىان والجماص لم ٨ًً ًضعي ما ًهى٫ ٍو

البكغ خى٫ اإلاى٣ُت، بِىما ألاهالي ٧اهىا ًتر٢بىن الىي٘ ًٖ 

 ٦ثب وب٣ل٤.

سها و٢ظابٟها اإلاضمغة ٖلى مىا٢٘ ٖضًضة في  في جمام الؿاٖت الغابٗت بخى٢ُذ صمك٤، بضؤ الُحران الخغبي التر٧ي عمي نىاٍع

ً، ٞاٖخلى الىاؽ ؾُىح اإلاىاػ٫ واإلاباوي لحروا  في الؿماء جل٪ اإلاؿاعاث التي جغؾمها الُابغاث بضزانها ألابٌُ، مى٣ُت ٍٖٟغ

ؿمٗىا ؤنىاث الاهٟجاعاث. برة التي جخهاٖض مً مىا٢٘ ال٣ه٠، َو  ولِكاهضوا جل٪ ألاصزىت الؿىصاء وألٚا

، و٧ان الهضٝ 108/ َابغة خغبُت ب٣ه٠ /72خؿب بُاهاث ال٣ىاث التر٦ُت، زال٫ ؤ٦ثر مً ؾاٖت وهه٠ ٢امذ /
ً
/ هضٞا

ً وحٗبئت اإلادغو٢اث ٢غب مضًىت ألا  ً، هى ٢ه٠ مى٢٘ جسٍؼ ؤ٦ض بضء اهُال١ الهجىم ٖلى ٍٖٟغ بغػ والظي له صاللخه ٍو

ً، واهضإل لهب ٦بحر وجهاٖض صزان ؤؾىص ٦ث٠ُ.  ٍٖٟغ

خت 
َّ
ؿل

ُ
اث اإلا ان في زُاب مخلٟؼ مً مضًىت ٧ىجاهُت التر٦ُت مؿاء الؿبذ، ؤن ال٣ىَّ بظل٪ ؤٖلً الغبِـ عحب َُب ؤعصٚو

٤ إؾماُٖل مخحن جمل، جدذ مؿمى ا ً، ب٣ُاصة ٢ابض الجِل الثاوي الٍٟغ ت ٖلى ٍٖٟغ  في ٖملُتها الٗؿ٨ٍغ
ً
ت بضؤث ٞٗلُا َُّ ر٦

ُ
لت

ً، ألهه ال ًمذ بهلت إلى مٗاوي الؿالم واإلادبت التي ًغمؼ   ألهالي ٍٖٟغ
ً
 ؤولُا

ً
ّٗض اؾخٟؼاػا ٌُ خىن"، الاؾم الظي  ٖملُت "ٚهً الٍؼ

ٗ خىن، وَُ ت ٖىُٟت يض مى٣ُت آمىت.إليها ٚهً الٍؼ  إَال١ ه٨ظا اؾم ٖلى ٖملُت ٖؿ٨ٍغ
ً
 ض ٞجاحت

حن ٢البل. ؿ٨ٍغ  في الُىم ألاو٫ ٧اهذ ألايغاع ماصًت في بٌٗ آلالُاث واإلاباوي والخدهِىاث، وو٢ٕى ضخاًا مضهُحن ٖو

 مواقف مؤيدة

، ٧ان خؼب الٗضالت والخىمُت 
ً
، بإجم ؤلا  -( ؤلازىاوي وعبِؿه وؤحهؼة خ٩ىمت ؤه٣غة(AKPصازلُا

ً
ٖالمُت منها زهىنا

 إلى 
ً
ً، خُث وحهذ وػاعة الكؤون الضًيُت عؾالت ٤ ٖملُت الاه٣ًاى ٖلى ٍٖٟغ غ وحؿٍى ت وؤلام٩اهاث والٗمل ٖلى جبًر الجاهٍؼ

ُالبهم بالضٖاء للجِل وألامت بالىهغ، و٢غاءة ؾىعة الٟخذ ٢بل ؤو بٗض نالة الٗكاء مؿاء الؿبذ 
ُ
ؤبمت اإلاؿاحض في جغ٦ُا ج

/ ؤل٠ مسجض، وعا٤ٞ بٌٗ الكُىر الجِل إلى صازل 90ونالة ٞجغ ألاخض، لخخ٩لل الٗملُت بىجاح، ٞابتهل هدى / 2/1/2018

ً، مثلما عا٤ٞ ٞىاهىن ٦باع عبِؿهم لالخخٟاء بالىهغ. و٧اهذ الخغ٦ت ال٣ىمُت  امت صولذ باهخجلي مً ؤقّض  MHPٍٖٟغ بٖؼ

ٖام  PKK، إزغ انهُاع ٖملُت الؿالم م٘ خؼب الٗما٫ ال٨غصؾخاوي AKP الضاٖمحن للٗملُت، ٖلى زلُٟت جدالٟها الؿاب٤ م٘ الـ

 م.2015

ً "ًإزظ حاهب ؤلاعهابُحن  لى اٖخبر ؤن ٧ل مً ٌٗاعى الٗملُت التر٦ُت في ٍٖٟغ ل ؤٚو وػٍغ الخاعحُت التر٧ي، مىلىص حاَو

جب ؤن ٌٗامل ٖلى هظا ألاؾاؽ". و٢امذ ؤلاصاعة التر٦ُت بدغا٥ ؾُاس ي وصبلىماس ي مدم ىم، خُث ؤبلٛذ الٗىانم ال٨بري ٍو



سُت ، لخضعي بد٣ها في 4واإلاٗىُت بٗملُتها، وصٖذ ؾٟغاء صو٫ ٖضًضة في ؤه٣غة لكغح مى٢ٟها. ووكغث جغ٦ُا وزاب٤ ٖثماهُت جاٍع

ً، بمىحب اإلاُثا١ اإلالي   م.1920ٍٖٟغ

هاصًت اإلاؿلخت التي قاع٦ذ و٦ظل٪ صٖمذ ؤوؾاٍ مً اإلاٗاعيت الؿىعٍت الٗملُت التر٦ُت جل٪، ؤبغػها جل٪ الٟهابل الج

ني ال٨غصي  في الٛؼو، والابخالٝ الؿىعي اإلاٗاعى الظي ًًم بك٩ل ؤؾاس ي جىُٓم الازىان اإلاؿلمحن في ؾىعٍا واإلاجلـ الَى

، ٧2018اهىن الثاوي  21في ؾىعٍا واإلاجلـ التر٦ماوي الؿىعي، خُث ؤٖغب ًٖ صٖمه للٗملُت التر٦ُت ٖبر بُان، ًىم ألاخض 

 خؼب 
ً
ٗذ  YPGووخضاث الـ  PYDالاجداص الضًم٣غاَي مٗخبرا )مىٓماث إعهابُت(، إط ٧اهذ الهُئت ال٣اهىهُت لالبخالٝ ٢ض ٞع

ش   إلى حهاث صولُت، مى٢ٗت مً عبِؿها هُثم اإلاالر بخاٍع
ً
ُالب ٞيها بئصعاج الـ 7/2017/  25عؾالت

ُ
ومىٓماجه يمً  PYD، ج

 ٢ابمت ؤلاعهاب. 

ًضوع في ٞل٪ الخىُٓم الٗالمي لإلزىان اإلاؿلمحن، ٢ُغ ٦ضولت وخُضة. وؤًض الٗملُت  ٦ما باع٦ذ الخُىة التر٦ُت ٧ل َمً

 اإلاجلـ ؤلاؾالمي الؿىعي )اإلاٗاعى( الظي جإؾـ في اؾخيبى٫ ًىم الازىحن 
ً
ترؤؾه الكُش ؤؾامت 14/4/2014ؤًًا ، ٍو

اعي، ٖبر بُان ش  5الٞغ  ٢خا٫ ٢ىاث )٢ؿض( "هى مً الجها2018قباٍ  26بخاٍع
ً
ه في ؤمىالها ، مٗخبرا ص في ؾبُل هللا"، وبّحن ٞخاٍو

 وؾالخها وؤؾغاها.

 
ً
ضم اٖتراى إًغان ٖليها، َبٗا ً ٧اهذ ٖبر اجٟا٢اث ؤؾخاهت، بمىا٣ٞت عوؾُا ٖو غ ٖملُت ٚؼو ٍٖٟغ إن الخل٣ت ألاؾاؽ لخمٍغ

اعة عبِـ ؤع٧ان الجِل التر٧ي زلىص ي ؤ٧اع وعبِـ حهاػ الاؾخسباعاث  بضو ؤن ٍػ ها٧ان ُٞضان إلى مىؾ٩ى صون إٖالن طل٪، ٍو

ت 2018/ 18/1ًىم  ، ؤي ٢بل ًىمحن مً بضء الٗملُت، ٧اهذ لىي٘ اللمؿاث ألازحرة، وجإ٦ض طل٪ بسغوج وخضاث ٖؿ٨ٍغ

ش  –عوؾُت ٧اهذ مخمغ٦ؼة في مٗؿ٨غ ٦ٟغحىت  ٗذ بخاٍع ً، وجىحهها إلى بلضة جلٞغ ، إط ٢ا٫ بُان وػاعة الضٞإ 19/1/2018ٍٖٟغ

ش  حن الغوؽ وصختهم جم سخب 20/1/2018الغوؾُت بخاٍع : "إلاى٘ اؾخٟؼاػاث مدخملت وإبٗاص ؤي تهضًض لخُاة الٗؿ٨ٍغ

 ال٣ىاث".

وؤٖلىذ وػاعة الخاعحُت الغوؾُت وبٗباعاث صبلىماؾُت "٢ل٣ها"، وصٖذ إلى "يبِ الىٟـ"، بِىما عمذ بالالبمت ٖلى 

ـغص في قغ١ الٟغاث وبضٖم )٦ُ
ُ
٩ا، ألنها )ؤًٚبذ جغ٦ُا بدؿلُذ ال٨ انهم(، واؾخٟؼتها بئٖالن هُتها في حك٨ُل حِل مً ؤمٍغ

 / ؤل٠ م٣اجل باؾم "خغاؽ الخضوص"(. 30/

ىصة   مخى٢ٗت، بالٗمل ٖلى زُاع حؿلُمها ل٣ىاث الؿلُت الؿىعٍت ٖو
ً
ً خغبا لم حٗمل الخ٩ىمت الغوؾُت ٖلى ججىِب ٍٖٟغ

 ؤهه ٧اهذ بمٛاصعتها، بك٩ل نغ  YPG-YPJمؤؾؿاتها، وصٖىة وخضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة 
ً
ٍذ وحضي مٗلً، بل اجطر حلُا

ت  ، م٣ابل طا٥ الضوع الظي لٗبخه ؤه٣غة في حؿٍى
ً
 وحىا

ً
ً، بالهجىم ٖليها بغا هىا٥ مىا٣ٞت عوؾُت ٖلى احخُاح جغ٦ُا لٍٟٗغ

ٌ الىخـضاث لُلب عوس ي ٖبر ٢ىىاث زانت بدؿلُم اإلاى٣ُت للخ٩ىمت  باٍث جدىاو٫ ٞع م حؿٍغ ؤويإ مىا٤َ ؾىعٍت ؤزغي، ٚع

 ىعٍت، في و٢ٍذ لم ًهضع ُٞه ؤي بُان عؾمي مً الخ٩ىمت الغوؾُت ؤو الؿىعٍت خى٫ طل٪.الؿ

 لـ "٢ؿض" في مداعبت ؤلاعهاب بؿىعٍا، ٖلى عصٕ جغ٦ُا ًٖ 
ً
، والتي حٗخبر خلُٟا

ً
٨ُت ؤًًا ولم حٗمل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ً ج٣٘ يمً الىٟىط الغوس ي، وؤٖغبذ ًٖ "٢ل ٣ها" وصٖذ إلى "يبِ الىٟـ" وججىب خضور ٖملُتها، بل جذججذ بان ٍٖٟغ

 ٖلى مؿإلت مداعبت الاعهاب. ومً حهخه ٢ا٫ وػٍغ 
ً
ً ًؤزغ ؾلبا زؿابغ في نٟٝى اإلاضهُحن، ٦ما هىهذ ؤن الخغب في ٍٖٟغ

ً"، وؤياٝ  ت ٖلى ٍٖٟغ الضٞإ ألامحر٧ي حُمـ ماجِـ: إن "لضي جغ٦ُا مساٝو ؤمىُت مكغوٖت، وؤبلٛخىا مؿب٣ا بٛاعاتها الجٍى

لس ي. ؤن  جغ٦ُا قٍغ٪ مهم لبالصه في خل٠ قما٫ ألَا

ُاهُا: لضي جغ٦ُا مهلخت مكغوٖت في يمان ؤمً خضوصها.  و٢الذ بٍغ

و٢الذ ؤإلااهُا، إن خماًت الخضوص الجىىبُت لتر٦ُا ؤمغ مكغوٕ ومهم باليؿبت أله٣غة، ؤما وػٍغ زاعحُتها ٞإٖغب ًٖ ٢ل٤ 

ـغ 
ُ
ت بحن جغ٦ُا وال٨ ً.بالصه مً اإلاىاحهت الٗؿ٨ٍغ  ص في ٍٖٟغ
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، ؤن مً خ٤ جغ٦ُا الًٗى في الخل٠، ؤن جضاٞ٘ ًٖ  لس ي )الىاجى(، ٞاٖخبر ؤمُىه الٗام ًيـ ؾخىلخىبٙر ؤما خل٠ قما٫ ألَا

 «.بك٩ل مخ٩افئ ومضعوؽ»هٟؿها، ول٨ً 

 مواقف معارضة

ً، بِىما ٧ CHPفي الضازل التر٧ي حاء مى٠٢ خؼب الكٗب الجمهىعي   لٗملُت الهجىم ٖلى ٍٖٟغ
ً
ان خؼب مٗاعيا

ىاهحن ومث٣ٟحن وبٌٗ  HDPالكٗىب الضًم٣غاَُت  مً ؤقض اإلاىخ٣ضًً واإلاٗاعيحن للٗملُت، و٦ظل٪ ؤوؾاٍ صًم٣غاَُت ٞو

حن، خُث حٗغى ؤ٦ثر مً / / 300مؤؾؿاث مضهُت، مثل الاجداص الُبي التر٧ي والغابُت التر٦ُت لٛٝغ اإلاهىضؾحن واإلاٗماٍع

لى نٟداث الخىانل الاحخماعي، بتهمت "وكغ صٖاًت إعهابُت"، مً بُنهم ؾُاؾُحن مىاًَ جغ٧ي لالٖخ٣ا٫ الهخ٣اصهم الٗملُت ٖ

 وصخُٟحن ووكُاء.

، بم٣ّغ الجامٗت الٗغبُت، ّٖبر وػعاء الخاعحُت الٗغب في بُان عؾمي 2018آطاع 7، مؿاء ألاعبٗاء 149في زخام احخماٖهم الـ 

ً، وطل٪  ت التر٦ُت في ٍٖٟغ ًهم للٗملُاث الٗؿ٨ٍغ ت للخدى٫ إلى خلى٫ ؾُاؾُت مً »ًٖ ٞع قإنها ؤن ج٣ىى اإلاؿاعي الجاٍع

 خؿب البُان، ُٞما جدٟٓذ صولت ٢ُغ ٖلى هظا ال٣غاع.-« لألػمت الؿىعٍت

 للؿُاصة الؿىعٍت.
ً
ت التر٦ُت، واٖخبرتها اهتها٧ا حضًضا ًها للٗملُت الٗؿ٨ٍغ  وؤٖغبذ مهغ ًٖ ٞع

رث وػٍغة زاعحُت الاجداص ألاوعوبي ُٞ ني ًٖ ومً حاهبها ٖبَّ حًر ٩ا مٚى ر٦ُت في « ٢ل٣ها الكضًض»ضًٍغ
ُ
ت الت إػاء الٗملُت الٗؿ٨غٍَّ

ى  ٣ىَّ
ُ
ت ِلألهالي في جل٪ الىاخُت، وؤنها جسص ى ؤن ج َُّ ً، و٢الذ إهه مً الىاحب الخإ٦ض مً يمان إًها٫ مؿاٖضاث إوؿاه ٍٖٟغ

ٗاعيت والىٓام الؿ
ُ
 ىعي.الٗملُت ِبك٩ل زُحر اؾخئىاٝ ُمٟاوياث حى٠ُ للؿالم بحن اإلا

ٞغوؿا ٧اهذ مً ؤقض اإلاىخ٣ضًً للٗملُت التر٦ُت، واٖخبرتها مًغة بجهىص م٩اٞدت ؤلاعهاب، و٢ض نغح وػٍغ الخاعحُت حان 

ان، ًىم ألاخض  في الىي٘ في ؾىعٍا، وؤنها َلبذ « الخضهىع اإلاٟاجئ»ؤن ٞغوؿا قضًضة ال٣ل٤ بكإن  1/2018/ 21إ٠ً لىصٍع

 إلاجلـ ألامً مً ؤحل 
ً
وؤقاع إلى ؤن ٞغوؿا صٖذ إلى و٠٢ اإلاٗاع٥ والؿماح للمؿاٖضاث «. الىي٘ الاوؿاويج٣ُُم »احخماٖا

 :
ً

٘، »الاوؿاهُت بالىنى٫ إلى الجمُ٘. وؤوضر ٢ابال ٖلُىا ؤن وٗمل ٧ل ما ًجب مً ؤحل جُٟٗل و٠٢ إَال١ الىاع بك٩ل ؾَغ

ٕ حلؿت مجلـ ألامً اإلاٛل٣ت، ًىم وبىاًء ٖلى َلب ٞغوس ي ٖاحل حٛحر مىيى «. وهبضؤ الخل الؿُاس ي الظي َا٫ اهخٓاعه

ً، صون ؤن ًٟط ي الاحخمإ إلى إنضاع ؤي بُان ؤو مى٠٢ ٧2018اهىن الثاوي  22ؤلازىحن  ، إلى بدث مىيٕى الهجىم ٖلى ٍٖٟغ

احها مً اإلاى٠٢ الٟغوس ي.  مكتر٥ ؤو ٢غاع ما، و٢ض ؤبضث جغ٦ُا اهٖؼ

م ؤن مىا٠٢ مٗٓم الخ٩ىماث والضو٫ لم جغج٣ي إلى مؿخىي إً ٣اٝ الهجىم التر٧ي، ٧ان هىا٥ جًامً واؾ٘ م٘ ؤهالي ٚع

ً وإصاعتها في ؤوؾاٍ الغؤي الٗام الضولي وال٨خل البرإلااهُت وبلضًاث مضن ؤوعبُت ومً مدبي الؿلم والضًم٣غاَُت.  ٍٖٟغ

 موقف الحكومة السورية

ع هابب وػٍغ الخاعحُت واإلاٛتربحن الض٦خىع ُٞهل اإلا٣ضاص ال٣ُاصة التر٦ُت مً ؤه
َّ
ه في خا٫ اإلاباصعة إلى بضء "ؤٖما٫ ٢خالُت" خظ

 مً ٢بل الجِل التر٧ي ٖلى )ؾُاصة ؤعاض ي الجمهىعٍت الٗغبُت 
ً
 ٖضواهُا

ً
ً الؿىعٍت، ٞئن طل٪ ؾُٗخبر ٖمال في مى٣ُت ٍٖٟغ

جاله ؤمام صخُٟحن في مبنى الخاعحُت، وؤ٦ض ؤن ؾىعٍت ؾخ٣ابل ؤي جدغ٥ جغ٧ي ٖضواوي ؤو  6الؿىعٍت(، حاء طل٪ في بُان عؾمي

ت الؿىعٍت اؾخٗاصث ٢ىتها ال٩املت وهي   إلى ؤن ٢ىاث الضٞإ الجٍى
ً
بضء ٖمل ٖؿ٨غي ججاه ؾىعٍا بالخهضي اإلاالبم، مىىها

ت التر٦ُت في ؾماء ؾىعٍت، وهظا ٌٗني ؤهه في خا٫ اٖخضاء الُحران التر٧ي ٖلى ؾىعٍت، ُٞجب  حاهؼة لخضمحر ألاهضاٝ الجٍى

 ٖلُه ؤال ٌٗخبر هٟؿه في هؼهت. 

 و
ً
ت التر٦ُت ُبُٗض اهُال٢ها، واٖخبرها ٖضواها ص الغبِـ بكاع ألاؾض بالٗملُت الٗؿ٨ٍغ امخضاص ِلؿُاؾت ؤه٣غة في »٦ما هضَّ

 التر٧ي الٛاقم".وونٟها بـ"الٗضوان « الخىُٓماث ؤلاعهابُت مىظ اهضإل الجزإ ٢بل ؾىىاث

ش  ً(، ٖبر بُاٍن عؾمي بخاٍع ، ٧2018اهىن الثاوي  25مً حهٍت ؤزغي، صٖذ ؤلاصاعة الظاجُت الضًم٣غاَُت )م٣اَٗت ٍٖٟغ

ً وخماًت خضوصها م٘ جغ٦ُا مً هجماث اإلادخل التر٧ي"، ٦ما صٖذ  "الضولت الؿىعٍت لل٣ُام بىاحباتها الؿُاصًت اججاه ٍٖٟغ
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ش ؤخؼاب وخغ٧اث ؾُاؾُت في ٖ ً ٖبر بُاٍن بخاٍع "اإلاجخم٘ الضولي و٧اٞت اإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت والخ٣ى٢ُت  27/1/2018ٍٟغ

ىُت الؿىعٍت والٟٗالُاث اإلاجخمُٗت إلى جدمل ٧اٞت مؿؤولُاتها ال٣اهىهُت وألازال٢ُت وؤلاوؿاهُت، والًِٛ  و٦ظل٪ ال٣ىي الَى

ً".الٛاصع بكتى الىؾابل ٖلى الضولت التر٦ُت، إل٣ًاٝ هظا الٗضوان   ٖلى ٍٖٟغ

ُالب الخ٩ىمت 
ُ
ت، ج ٗالُاتها الؿُاؾُت واإلاجخمُٗت وؤلاصاٍع ً، بمجالؿها ٞو  وفي زًم الخغب، ٧اهذ مى٣ُت ٍٖٟغ

ً
ٖمىما

ً مً خغب ٖضواهُت  خي خُا٫ ما جخٗغى له ٍٖٟغ ني الخاٍع الؿىعٍت بمماعؾت خ٣ها الؿُاصي صون جغصص في ؤصاء واحبها الَى

، ٦ما هاقضث مجل
ً
 وحىا

ً
 إلى الًِٛ ٖلى ؤه٣غة لاللتزام ب٣غاعجه وال٠٨ قاملت بغا

ً
ـ ألامً الضولي وال٣ىي الٟاٖلت زهىنا

 ًٖ ٖضوانها البٌُٛ.

٣ت َبِب نض2018٤ًقباٍ  18لُلت ألاخض  ً، إط ؤبلٜ  7، الهضٞت ؤونلخىا بٞغ لخًىع احخمإ مٟخىح في مكٟى آٍٞغ

ً البٌٗ مً ألَا TEV-DEMمؿؤو٫ خغ٦ت اإلاجخم٘ الضًم٣غاَي  باء واإلامغيحن، ؤهه جم ٣ٖض اجٟا١ بحن وخضاث خماًت بٍٟٗغ

ً نباح الازىحن، صون ؤن ٌكمل  ت إلى ٍٖٟغ الكٗب والجِل الؿىعي، ٣ًط ي بضزى٫ وخـضاث مً الجِل وبخُُٛت حٍى

ه مً ٞكل الاجٟا١ بخضزل عوس ي، ٩ٞان الخبر مىي٘ اعجُاح الجمُ٘، خُث  ت، وؤبضي اإلاؿؤو٫ جسٞى حىاهب ؾُاؾُت ؤو إصاٍع

هبإ الاجٟا١ نهاع ألاخض، بٗض ؤن ؤبلٛذ ٢ُاصة "ؤلاصاعة الظاجُت" حمُ٘ اإلاؤؾؿاث وألاخؼاب اإلاخىاحضة بمًمىن الاجٟا١،  اهدكغ 

 وه٣له وؾابل إٖالمُت ٖضًضة.

ً، وخضاث قٗبُت جابٗت للجِل الؿىعي ، ٖضص ٖىانغها الًخجاوػ اإلائت 8نباح الثالزاء ولِـ الازىحن، صزلذ إلى ٍٖٟغ

 ،ً كٍغ اعة، وحٗغيذ في خُنها ل٣ه٠ جغ٧ي، ؤصي إلى ٣ٞضان ازىحن مً وزمؿت ٖو ت الٍؼ وبإؾلخت زُٟٟت، ٖبر بىابت ٢ٍغ

حرها، ٢خل مٗٓمهم جدذ ٖىانغها خُاتهما وإنابت زالزت بجغوح،  وبٗض اهدكاع ؤولئ٪ الٗىانغ في حىضًغؽ وعاحى ٚو

خل ما ٣ًاعب /
ُ
٘ الٗلم الؿىعي، ولم ًدىاو٫ / بٛاعٍة حى 50ال٣ه٠ التر٧ي، ٟٞي مٗؿ٨غ ٦ٟغحىت لىخضها ٢ ٍت، ولم ًدميهم ٞع

 ويٗهم إٖالم الىٓام الؿىعي.

ً بٗض مداصزاث  ان ؤن جغ٦ُا ؤخبُذ مسُِ وكغ ال٣ىاث الؿىعٍت الىٓامُت في ٍٖٟغ الزاء طاتها، ٢ا٫ ؤعصٚو
ُ
وفي ًىم الث

ذ م٘ الغبِـ الغوس ي ٞالصًمحر بىجحن.  ؤحٍغ

ت ٢غب مىبج إال ؤن الخ٩ىمت الؿىعٍت ؤعؾلذ مؿاٖضاٍث َب ُت ٖبر الهال٫ ألاخمغ الؿىعي، ٦ما ؾمدذ خىاحؼها الٗؿ٨ٍغ

 قما٫ خلب، بمغوع ٢ىاٞل اإلاخًامىحن وعبما م٣اجلحن مً "٢ؿض".-وفي َغ١ الكهباء

ش  ، ٖبر بُان بخاٍع
ً
ني ال٨غصي في ؾىعٍا ؤًًا ، مؤؾؿت الجِل في الضولت 2018قباٍ  24ُٞما بٗض َالب الخدال٠ الَى

بىاحبها ال٣اهىوي والؿُاصي ٖبر خماًت الخضوص الضولُت وجدمل مؿؤولُاتها إػاء الخملت الٗضواهُت التر٦ُت، ٦ما الؿىعٍت لل٣ُام 

صٖا اإلاجخم٘ الضولي لل٣ُام بمهامه ومماعؾت ؤ٢ص ى صعحاث الًِٛ الالػم ٖلى خ٩ىمت الٗضالت والخىمُت ومداؾبتها ٖلى ما 

ه مً حغابم.  ج٣تٞر

ً وجم اخ ت، ولم ًُل٤ الجِل و٢ٗذ الخغب ٖلى ٍٖٟغ خاللها، وازتر٢ذ جغ٦ُا الؿماء الؿىعٍت بمئاث الُلٗاث الجٍى

الؿىعي ناعور واخض باججاهها، ولم ج٣ضم الخ٩ىمت الؿىعٍت ؤًت ق٩ىي عؾمُت لضي مجلـ ألامً الضولي يض الاخخال٫، إط 

٤ اجٟا١ٍ ـ  ًبضو ؤن الًامً الغوس ي ٧ان ٢ض عؾم زٍُى واضخت ومدضصة لخدغ٧اث خلُٟه بٗضم اٖتراى ً، ٞو جغ٦ُا في ٍٖٟغ

ً لتر٦ُا". -في ؾُا٢اث ؤؾخاهه  بؿ٣ٟه النهاةي وبٗىىان واضر "حؿلُم ٍٖٟغ

ً ًيخ٣ضون خ٩ىمت بالصهم بكضة ٖلى جضوي ؤصاء واحبها الؿُاصي هدى مى٣ُتهم، و٦ظل٪ إٚال٢ها ألبىاب مضًىت  ؤهالي ٍٖٟغ

ً منهم ٞيها ٣ٖاعاث وؤمال٥. م ؤن لل٨ثحًر  خلب ؤمامهم، ٚع

 قرار مجلس ألامن حول الهدهة

ً، الخم مجلـ ألامً لالحخمإ ًىم الؿبذ  ٍٟغ ت ٖو ما٫ الٗضابُت في مىا٤َ الَٛى ، 2018قباٍ  24إزغ اخخضام ألٖا

ما٫ 2401ٞإنضع ال٣غاع / غاٝ بى٠٢ ألٖا  في ؾىعٍا، خُث "ًُالب حمُ٘ ألَا
ً
ُب٤ ٞىعا

ُ
/ باإلحمإ، لهالر مكغوٕ هضهت ج
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 إٌٝ جبٔت أثٕبء جٍذرٗ، ٠ٚذاٚٞ اٌجشدٝ ٚاٌّمبر١ٍٓ.اٌطج١ت اٌجشاح جٛاْ دّٗ، اٌزٞ جبء ِٓ ٍِّىخ اٌس٠ٛذ، ١ٌمف  
8

 .7102شجبغ  71ثزبس٠خ  ،ٔٛسٞ ِذّٛد أصذس ث١بٔبً ثٙزٖ اٌٛالؼخ YPGإٌبغك اٌشسّٟ ثبسُ ٚدذاد دّب٠خ اٌشؼت  



 مخخالُت في حمُ٘ ؤهداء ؾىعٍا، مً ؤحل جم٨حن الدؿلُم آلامً  30 الٗضابُت... مً ؤحل و٠٢ إوؿاوي صابم إلاضة ال ج٣ل ًٖ
ً
ًىما

صون ٖاب٤ واإلاؿخمغ وج٣ضًم اإلاؿاٖضة ؤلاوؿاهُت والخضماث وؤلاحالءاث الُبُت للمغض ى والجغحى الخغحت"، صون ؤن ًىُب٤ 

ت يض صاٖل وحبهت الىهغ وال٣اٖضة والجماٖاث ؤلاعهابُت التي خضصها مجلـ ألامً، وباٖخباع  ال٣غاع ٖلى الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

و٢ىاث "٢ؿض" ٚحر مضعحت في لىابذ ؤلاعهاب لضي مجلـ ألامً، ٧ان ًخىحب  YPG-YPJؤن وخضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة 

ً وؤهه "لً ًؤزغ ٖلى  ًها لل٣غاع بسهىم ٍٖٟغ ، إال ؤن الخ٩ىمت التر٦ُت ؤٖلىذ ٞع
ً
ً ؤًًا الالتزام بال٣غاع في مى٣ُت ٍٖٟغ

، ٖملُتها اإلاؿخمغ 
ً
ً ؤًًا ٩ي الضاعي لخُب٤ُ ال٣غاع في ٍٖٟغ ً"، ٦ما ًٚبذ جغ٦ُا مً اإلاى٠٢ الٟغوس ي وألامٍغ ة في مى٣ُت ٍٖٟغ

ان ٖبر م٩اإلاٍت هاجُٟت "إن ٢غاع و٠٢ إَال١ الىاع ًجب ؤن ًُب٤ ٖلى ٧امل ؤهداء  ل ما٦غون ٢ا٫ ألعصٚو خُث ؤن الغبِـ اًماهٍى

"ً ، التي ؤوعصث ؤن اإلاخدضزت باؾم وػاعة الخاعحُت 28/2/2018ؤ ٝ ب(، خؿب و٧الت ؤهباء ) -ؾىعٍا، بما في طل٪ ٍٖٟغ

ً ٦ظل٪، و٢الذ "بئم٩ان جغ٦ُا  غث، مً حهتها، ؤنّغث ٖلى ؤن ٢غاع و٠٢ إَال١ الىاع ًىُب٤ ٖلى ٍٖٟغ الامحر٦ُت هُظع هٍى

 مٗاوصة ٢غاءة الىو الض٤ُ٢ ل٣غاع مجلـ ألامً الضولي هظا، وا٢ترح ٖليهم ال٣ُام بظل٪". 

ش بِىم : 2018قباٍ  25ا وخضاث خماًت الكٗب عخبذ ب٣غاع مجلـ ألامً، و٢الذ في بُان ناصع ًٖ ٢ُاصتها الٗامت، بخاٍع

ضاء، باؾخثىاء  ما٫ ال٣خالُت ججاه ٧ل ألٖا " وٗلً جغخُبىا واؾخٗضاصها لاللتزام بخُب٤ُ ٢غاع مجلـ ألامً الضولي لى٠٢ ألٖا

في إَاع الضٞإ اإلاكغوٕ ًٖ الىٟـ في خا٫ ؤي اٖخضاء مً ٢بل الجِل التر٧ي  جىُٓم صاٖل ؤلاعهابي، م٘ الاخخٟاّ بد٤ الغص

.".ً  والٟهابل اإلاخدالٟت مٗه في ٍٖٟغ

اإلاى٠٢ الٟغوس ي جُىع إلى الاهخ٣اص الكضًض لتر٦ُا، خُث ه٣لذ وؾابل إٖالم ٖضًضة ؤن وػٍغ الخاعحُت الٟغوس ي، حان  

ان، ٢ا٫ في ٧لمت ؤل٣اها ًىم الثالزاء  حن ٖلى جبيُه ال  13/3/2018إ٠ً لىصٍع ىُت: "بٗض مغوع ؤؾبٖى ؤمام ؤًٖاء الجمُٗت الَى

 ٖلى الىع١. وؤوص الدكضًض  30ًؼا٫ ٢غاع مجلـ ألامً الخاب٘ لألمم اإلاخدضة، ال٣اض ي بئٖالن هضهت مضتها 
ً
ًىما في ؾىعٍا، خبرا

ٟ ت الكغ٢ُت وإصلب ٖو ان إلى ؤن الٗملُاث التر٦ُت ٖلى ؤن هظا ال٣غاع ًسو ؾىعٍا بغمتها، بما في طل٪ الَٛى ً"، وؤقاع لىصٍع ٍغ

ً "ججٗل الؿ٩ان اإلاضهُحن ٖغيت لًغبت ٖىُٟت"، وؤن "الىي٘ هىا٥ خغج وزُحر".  في مى٣ُت ٍٖٟغ

ً، ؾىي صزى٫ ٢اٞلت مؿاٖضاث /  مً ٢غاع الهضهت بسهىم ٍٖٟغ
ً
ىٟظ قِئا ًُ / قاخىت مً ألامم اإلاخدضة نباح 29لم 

 .1/3/2018الخمِـ 

 ياملوقف الكرد

 لالخخال٫ 
ً
ـغص مىاهًا

ُ
خي لهم ولخ٣ى٢هم ال٣ىمُت الُبُُٗت، ؤمٌغ َبُعي ؤن ٩ًىن مى٠٢ ٖمىم ال٨ إلاا لتر٦ُا مً ٖضاء جاٍع

ت في إَاع  ترحم بك٩ل صخُذ لضي البٌٗ منهم، ٞاألخؼاب والخغ٧اث واإلاىٓماث اإلاىًٍى ًُ ً، وإن لم  التر٧ي إلاى٣ُت ٍٖٟغ

والخدال٠ الضًم٣غاَي ال٨غصي في ؾىعٍا، ؤخؼاب  TEV-DEMالضًم٣غاَي مجلـ ؾىعٍا الضًم٣غاَُت )خغ٦ت اإلاجخم٘ 

وشخهُاث ٖغبُت وآقىعٍت، مؿخ٣لحن وشخهُاث احخماُٖت...(، وؤخؼاب ومىٓماث زاعحه، ٢ض ؤبضث ب٩ل بىيىح إصاهتها 

ذ وؤزيذ ٖلى بُىالث وجطخُاث وخـضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة  ُّ ت التر٦ُت، خ وؤبىاء  YPG-YPJوعًٞها للٗملُت الٗؿ٨ٍغ

 ٌ ني ال٨غصي في ؾىعٍا ومجلؿه اإلادلي ٢ض ؤنضعا بٌٗ بُاهاث بٞغ ً في م٣اومت الٗضوان التر٧ي، بِىما اإلاجلـ الَى ٍٖٟغ

ت التر٦ُت وونٟها باالخخال٫، صون ؤن ٌؿمُه في بُاهاث ؤزغي، ولم ًٟهل الخالت ًٖ مىاهًخه لإلصاعة  الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

، و٦ظل٪ ؤبضي بٌٗ PYDؾت ؤلاعهاب، في ؾُا١ الهغإ م٘ خؼب الاجداص الضًم٣غاَي الظاجُت ال٣ابمت واتهامها بمماع 

داث جخىاءم إلى خٍض ما م٘   ممثلُه اإلاٗخمضًً لضي الابخالٝ الؿىعي اإلاٗاعى، مىا٠٢ وجهٍغ
ً
مؿؤولي اإلاجلـ، وزانت

ل٣ي بالالبمت ؤؾ
ُ
ت وجغوٍجها، وج غاث جغ٦ُت للٗملُت الٗؿ٨ٍغ  إلى جإ٦ُض زُاب الابخالٝ و٢بى٫ جبًر

ً
 ٖلى )آلابىحُحن(، إياٞت

ً
اؾا

خىن"  .9اجهالهم م٘ ٞهابل مؿلخت يمً خملت "ٚهً الٍؼ
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اٌس١بس١خ ٌالئزالف اٌسٛسٞ اٌّؼبسض، أوذ فؤاد ػ١ٍىٛ، اٌم١بدٞ فٟ دضة ٠ى١زٟ اٌىشدٞ فٟ سٛس٠ب، ِّٚضً اٌّجٍس اٌٛغٕٟ اٌىشدٞ فٟ سٛس٠ب ٌذٜ ا١ٌٙئخ  

ج ػجش ِمطغ ف١ذ٠ٛ ِٕشٛس ػٍٝ ٚسبئً اٌزٛاصً االجزّبػٟ، ػٍٝ ارصبٌُٙ ثسذ فصبئً )وشد٠خ( ِسٍذخ ِٚشبسوخ فٟ ػ١ٍّخ غصٓ اٌض٠زْٛ، د١ش ٠سزٕز

 ٛد٘ب ِؼٕبً سِض٠بً ِف١ذاً ٌزشو١ب ٌٍّٚزؼب١ٔٚٓ ِؼٙب.اٌّزبثغ ٌٛلبئغ اٌذشة ٚاالدزالي، أْ دٚس رٍه اٌّجّٛػبد وبْ ِذذٚداً ٚدجّٙب وبْ صغ١شاً، ٚإْ وبْ ٌٛج



ً، إط  ت مىضصة بالتهضًضاث والخدكضاث التر٦ُت يض ٍٖٟغ ؤبغػ وؤهم اإلاىا٠٢ ال٨غصًت اإلاٗاعيت ججلذ في جٓاهغة حماهحًر

ش   لض5/7/2017زغحذ بٗكغاث آلاالٝ في قىإع اإلاضًىت بخاٍع
ً
ش ، جلبُت ، زغج ؤ٦ثر 4/2/2018ٖىٍة مً ؤخؼاب ٦غصًت، وبخاٍع

ٗلىىا  ًهم وشجبهم للٗضوان التر٧ي الهمجي، وَُ ً، لُٗبروا ًٖ ٞع مً مئت ؤل٠ مخٓاهغ مً مسخل٠ قغابذ وم٩ىهاث ٍٖٟغ

ة جمؿ٨هم بد٤ الضٞإ ًٖ الىٟـ واإلا٣اومت والِٗل الخّغ في مىا٣َهم، والى٢ٝى إلى حاهب وخـضاث خماًت الكٗب واإلاغؤ

YPG-YPJ.مُالبحن اإلاجخم٘ الضولي إلاؿاٖضتهم وللًِٛ ٖلى خ٩ىمت ؤه٣غة لى٠٢ خغبها الٓاإلات ، 

ٌ٘ زام.  غة، و٢ ت التي حابذ قىإع مضن ٧ىباوي ومضن وبلضاث مى٣ُت الجٍؼ  و٧ان لخل٪ الخٓاهغاث الجماهحًر

وعبُت وفي إ٢لُم ٦غصؾخان الٗغا١ و٧ان لألوكُت الؿُاؾُت ال٨غصًت والى٢ٟاث الاخخجاحُت والخًامىُت في الؿاخاث ألا 

 و٢ٗه اإلاؤزغ، خُث ٖاقىا خالت هُجان و٢ل٤.
ً
المُت ؤًًا ـغص ؾىعٍا، ولخمالتهم ؤلٖا

ُ
 مً ٢بل ؤبىاء ٦

٪، ٖبر ٢امكلى و٧ىباوي، ومً حي الكُش  ً، مً ؾىجاع وصًٍغ ت التي جىاٞضث إلى ٍٖٟغ ٦ما ؤن جل٪ ال٣ىاٞل الجماهحًر

طخذ الغواًت التر٦ُت ال٣ابلت إن خلب، وقاع٦ذ ؤهالي ٍٖٟغ-م٣هىص اتهم، ٞو ٗذ مً مٗىٍى اء، ٞع ً مدىتهم، ب٩ل نض١ ٞو

اعة وفي مىدضع  "ؤلاصاعة الظاجُت جماعؽ ؤلاعهاب"، خُث ؤن اإلاضُٞٗت التر٦ُت ٢هٟذ إخضي جل٪ ال٣ىاٞل ٢غب بىابت مٗبر الٍؼ

ت، ؤصي إلى اخترا١ وحُٗل بٌٗ ا ٤ حبل ألاخالم اإلاُل ٖلى بلضة الباؾَى لؿُاعاث والخاٞالث واؾدكهاص قاب وحغح ٍَغ

ً، مؿاء الجمٗت   .2018قباٍ  23مضهُحن آزٍغ

، ٧ان ٢ُام ٖكغاث اليؿاء في ال٣غي بئٖضاص الُٗام إلا٣اجلي الجبهاث، 
ً
ؤبهى نىع الاخخًان الكٗبي وؤنض٢ها حٗبحرا

غصن لبؿالتهم. ٚؼ ًَّ يهللً ٍو ً، وه  اإلاضاٞٗحن اإلاُامحن ًٖ ٍٖٟغ

داث والىضاءاث، هظا وؤنضعث ؤخؼاب  وؤَغ ؾُاؾُت ومؤؾؿاث ومىٓماث مضهُت ٦غصًت ٖكغاث البُاهاث والخهٍغ

ضة ل٨ٟاح وخـضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة في الضٞإ ًٖ الىٟـ وعص الٗضوان، واإلاُالبت لل٣ىي  الغاًٞت للٛؼو التر٧ي، واإلاٍؤ

ىُت الؿىعٍت واإلاجخم٘ الضولي بخدمل مؿؤولُاتها... ول٨ً صون حضوي!!  !الَى

 ثضامن كردستاوي

ش  ً بخاٍع ٍض مً بغإلاان إ٢لُم ٦غصؾخان الٗغا١ إلى ٍٖٟغ اعة ٞو ، ومكاع٦خه في الُىم الخالي في حكُِ٘ ٧11/2/2018ان لٍؼ

ً وباع٥ اإلا٣اومت التي ًبضيها  ، وؤصان الٗضوان التر٧ي ٖلى ٍٖٟغ
ً
 صخُٟا

ً
٧ى٦بت مً الكهضاء، و٢ٗه ؤلاًجابي، ٦ما ٣ٖض مؤجمغا

ً وم٣اج اتهم ؤهل ٍٖٟغ  مٗىٍى
ً
ً، وُمباع٧ا  م٘ ؤهالي ٍٖٟغ

ً
ـغص ٖمىما

ُ
 ًٖ جًامً ال٨

ً
لي وخضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة، مٗبرا

ٌض مً ؾب٘ مىٓماث إوؿاهُت ٦غصؾخاهُت مً جغ٦ُا والٗغا١، للخًامً م٘ ؤهاليها. ً ٞو  الٗالُت. ٦ما ػاع ٍٖٟغ

 
ً
سُا ٖضا مى٠٢ خؼب الٗما٫ ال٨غصؾخاوي اإلاىاهٌ جاٍع

التر٦ُت، نضعث مىا٠٢ عاًٞت للٗملُت التر٦ُت مً للخ٩ىمت 

 إلى حُُٛاث إٖالمُت، ول٨ً 
ً
ؤخؼاب ٦غصؾخاهُت ؤزغي، إياٞت

٧ان هىا٥ نمذ مً ٢ىي و٢ُاصاث ٦غصؾخاهُت مٗغوٞت، ٞلم 

ًغج٣ي الٗمل ال٨غصؾخاوي إلى ٞٗل ؾُاس ي مؤزغ ؤو ٖمل 

حماهحري اخخجاجي واؾ٘ في مضن هىلحر والؿلُماهُت وصًاع 

غَؾل مؿاٖضاث إوؿاهُت ؤو َبُت الٞخت، ب٨غ ٚو
ُ
حرها، ولم ج

ً بالخظالن مً ؤبىاء حلضتهم.  ٞكٗغ ؤبىاء ٍٖٟغ

 

 وقائع ميداهية

ملىا يمً زلُت إٖالمُت م٘ ؤلازىة )م.ب، ؤ.١، ف.ب، ع.٥(،  اتها، ٖو ً ؤًام الخغب ومخابٗخىا إلاجٍغ بد٨م ب٣اءها في ٍٖٟغ

اث ألاخضار.ًم٨ىىا ؾغص و٢اة٘ مُضاهُت وجلخُهها، لِـ  ُاء نىعة ًٖ مجٍغ  ٦خدلُل ٖؿ٨غي، إهما إٖل

، وبك٩ل ًىمي مخ٣ُ٘، ٢ه٠ جال٫ 7/1/2018خؿب بُان لىخضاث خماًت الكٗب، بضؤث ٢ىاث )صٕع الٟغاث( مىظ 

ا وقحروا، وجم الغص ٖليها، ٦ما ٢هٟذ اإلاضُٞٗت التر٦ُت وبك٩ل  ومىا٢٘ ٢غب بٌٗ ٢غي هاخُت قغان وبٌٗ ٢غي عوباٍع



ش -٢غي )زلُل، زغابي ؾما٢ُه و قضًا( م٨ث٠ مدُِ   19/1/2018هاخُت عاحى بخاٍع
ً
ً ٞٗلُا ، إلى ؤن بضؤث الخغب ٖلى ٍٖٟغ

 إلى الغؤي 
ً
ً مً ٧اهىن الثاوي، ب٣ه٠ َحران خغبي واؾ٘. ٞإنضعث ال٣ُاصة لٗامت للىخضاث بُاها ًىم الؿبذ في الٗكٍغ

ش  ٕ واإلا٣اومت، و٢الذ: "نهُب بالكباب مً ؤبىاء وبىاث قٗبىا في ، ؤٖلىذ ُٞه جمؿ٨ها بسُاع الضٞا20/1/2018الٗام، بخاٍع

 في الخهضي لهظا الٗضوان الٛاقم 
ً
 واخضا

ً
، باالهًمام إلى نٟٝى ٢ىاجىا والى٢ٝى نٟا

ً
ً زانت ٍٟغ  ٖو

ً
قما٫ ؾىعٍا ٖامت

ً مً هظا الٛؼو الهمجي، ٦ما هىاقض الغؤي الٗام الٗالمي إلبضاء اإلاى٠٢ الخاػم ججاه ه ظا الٗضوان البربغي يض وخماًت ٍٖٟغ

ً مً ٢بل حِل الاخخال٫ التر٧ي".  قٗبىا في ٍٖٟغ

اث وصباباث ومكاة بإٖضاص ٟٚحرة جخجاوػ  خدذ في الجضاع الخضوصي الٗاػ٫، صزلذ آلُاث ومضٖع
ُ
نباح ألاخض، ٖبر بىاباٍث ٞ

ً ال-وبالخخالي إلى ؤعاض ي -مٗٓمهم مً الٟهابل الجهاصًت اإلاؿلخت  –/ ؤل٠ مؿلر 20/ ؿىعٍت، وبضؤ الهجىم في اإلاغخلت ٍٖٟغ

َضما، قِى٩ل وب٨ُُه، بالُا و٦غصو، مغؾاوا  َٖ  باألؾلخت الث٣ُلت والخُٟٟت، مً حهت ٢غي ؾىع٦ه، ٢غه بابا و
ً
ألاولى، بغا

 بالُحران الخغبي وبُابغاث صون َُاع وباؾخسضام ؤؾلخت ز٣ُلت ٖلى ٖمىم اإلاى٣ُت. 
ً
 وقُلخٗذ وا٩ًي صام، وحىا

٣اعب / حغث اإلاٗاع٥، ٖبر 
ُ
ً، بمؿاٍٞت ج /٦م، ٖضا الجهت الجىىبُت الكغ٢ُت، بحن حٍِل جغ٧ي ٧200امل مدُِ مى٣ُت ٍٖٟغ

خاص الخغوب الخضًثت، ووخضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة التي  هٓامي وهى الثاوي في خل٠ الىاجى والظي ًمخل٪ ٧اٞت ج٣ىُاث ٖو

ب وجىٓ خماص ٖلى الظاث بك٩ل ؤؾاس ي، مً جضٍع ُم وا٢خىاء الؿالح، و٢ض ٧ان ًمخل٪ ؤٖضاص ٢لُلت مً ٧ّىهذ هٟؿها بااٖل

ت، وُحلَّ زبراتها حٗخمض ٖلى ؤق٩ا٫ خغب الٗهاباث في الجبا٫ والخًاَعـ  الؿالح الث٣ُل، صون ُٚاء حىي ؤو صٞاٖاث حٍى

اث  ها ٖلى ق٩ل مجمٖى مذ نٟٞى
ّ
غة، خُث بيذ في مىا٢٘ اهدكاعها جدهِىاث ومساػن ؤؾلخت جدذ ألاعى، وهٓ الٖى

خماص ٖلى الصجاٖت واإلاهاعاث الٟغصًت، والاؾخٟاصة مً نٛحر   بخ٨خ٩ُاتها و٦مابنها الخانت، وبااٖل
ً
 مؿخمُخا

ً
ة، ٞسايذ صٞاٖا

ها م٣اجلحن ؤحاهب   وخضاث مً ٢ىاث ؾىعٍا الضًم٣غاَُت )٢ؿض(، واهسٍغ في نٟٞى
ً
. ؾاٖضتها ؤًًا

ً
ال٣ُـ الغصيء ؤخُاها

ً مً ٖىانغ  حن، خُث ؤن حٗضاص ٢ىاث ٍٖٟغ / ؤالٝ، خؿب 10خٟٔ ألامً )ألاؾاٌل( واإلا٣اجلحن ٧ان خىالي / مخُٖى

اث الخماًت الظاجُت. باث مدلُت، ٖضا مجمٖى  حؿٍغ

م قغاؾت اإلاٗاع٥ وحٗضص الجبهاث، ٧اهذ اإلاؿاٞت اإلامخضة بمداطاة الخضوص   و  –ٚع
ً
ت مؿخ٩ا قماال ً، بحن ٢ٍغ ٚغب ٍٖٟغ

 بدضوص /
ً
ت ه٨ُجه حىىبا لُىم ألاعبٗحن، جدذ ؾُُغة ٢ىاث ؾىعٍا الضًم٣غاَُت )٢ؿض(، ولم / ٦م، لٛاًت ا12قُه، إلى ٢ٍغ

ت مً ؤنل /50ج٨ً ؾىي / ٍغ إٖالمي364/ ٢ٍغ ، خُث ؤن مٗٓم الاقدبا٧اث ٖلى 10/ ٢ض و٢ٗذ جدذ الاخخال٫، خؿب ج٣ٍغ

 يمً مؿاخت ال ًخجاوػ ٖم٣ها /
ً
غا  ٞو

ً
ٖلى الضازل  / ٦م، ول٨ً جإزحر ال٣ه٠ بالُحران وألاؾلخت الث٣ُلت3ألاعى حغث ٦غا

.
ً
 ٧ان متزاًضا

اث وآلالُاث، بُٛاء حىي ٦ث٠ُ  الهجىم ٖلى ألاعى ٧ان ٌٗخمض ٖلى ٦ثاٞت الىحران و٦ثرة ؤٖضاص اإلاكاة واؾخسضام اإلاضٖع

ً الظًً ٧اهىا ًخدهىىن في مىا٢٘ صٞاُٖت، وبالخالي ٧اهىا ًهُاصون اإلاهاحمحن  ومضمّغ والظي ٧ان ٣ًهم ْهغ م٣اجلي ٍٖٟغ

، بِىما ف
ً
ي نهاًت قهغ ٧اهىن الثاوي، ؾُُغ الجِل التر٧ي وخلٟابه ٖلى ؤهم حبلحن، هما حبل باعؾه زاجىن )بغناًا( نُضا

، وؾُُغ زال٫ ألاًام ألاولى مً قهغ قباٍ ٖلى الجبل اإلاُل ٖلى 
ً
ت زلُل ٚغبا ، وحبل ؤلاطاٖت ٢غب ٢ٍغ

ً
اإلاُل ٖلى اٖؼاػ قغ٢ا

 مغ٦ؼ هاخُت بلبل، ال٣ٍغب مً الخضوص الكمالُت.

، إط ٧اهذ جى 
ً
٠٢ ال٣ه٠ بالُحران خىالي ؤعبٗت ؤًام، واؾخؤه٠ ب٨ثاٞت في الثامً مً آطاع بمكاع٦ت َابغاث مغوخُت ؤًًا

ش وؾِ مضًىت ٧لـ وإلاغجحن، لم جخبىاه  YPGوخضاث الـ  خظعة في ٢ه٠ الضازل التر٧ي، خُث ؤن جغ٦ُا ؤٖلىذ ؾ٣ٍى نىاٍع

 صازل مضًىت ٢غه زان الخابٗت لىالًت اؾ٨ىضعون، ًىم الىخضاث، ول٨ً ٢ىاث )٢ؿض( ؤٖلىذ ؤنها اؾتهضٞذ م
ً
ا  ٖؿ٨ٍغ

ً
غ٦ؼا

 م.2018قباٍ  18ألاخض 
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ػفش٠ٓ/دضة -، اٌّىزت اإلػال72/7/7102ِٟرمش٠ش ثؼٕٛاْ "أسثؼْٛ ٠ِٛبً ِٓ اٌؼذٚاْ ػٍٝ ػفش٠ٓ... اٌذىِٛخ اٌزشو١خ رشفط ٚلف إغالق إٌبس"،  

 .سٛس٠باٌٛدـذح اٌذ٠ّمشاغٟ اٌىشدٞ فٟ 



ش   القخضاص اإلاٗاع٥ وجباَؤ ج٣ضم اإلاهاحمحن، بخاٍع
ً
، صزلذ ٞغ٢ت مً ال٣ىاث الخانت التر٦ُت إلى 2018قباٍ  21هٓغا

ً، جًم / ، ٦ما جم اؾخسضام مغا٦ؼ اإلاغا٢بت الثالز1200مى٣ُت ٍٖٟغ
ً
ً / حىضًا لى خضوص ٍٖٟغ ت التي ؤ٢امتها جغ٦ُا في إصلب ٖو

 حبهت الىهغة في بٌٗ الٗملُاث مً جل٪ الجهت.
ً
 الجىىبُت، وؾاهضتها ؤًًا

بٗض الُىم الثالث والثالزىن مً الهجىم، اقخضث ٖملُاث ال٣ه٠ اإلاضٞعي والجىي، وبظزابغ مضمغة، ٞخًًٗٗذ 

٨ىذ ٢ىاث الٗضو مً الخ٣ضم والؿُُغة ٖلى بٌٗ ال٣غي ؤلاياُٞت، الهٟٝى الضٞاُٖت ألاولى وُصمغث جدهِىاث ٖضًضة، وجم

، ب٣غاها وبلضاتها 
ً
با ، بٗض الُىم الثالث وألاعبٗىن، خُث باجذ اإلاى٣ُت بإ٦ملها ج٣ٍغ

ً
إلى ؤن ونل الىي٘ إلى مغخلٍت ؤقض ٞخ٩ا

ت بك ٩ل ؤؾٕغ مً الجهخحن الٛغبُت ومضنها ٖغيت لل٣ه٠ الُىمي، وبٗض انهُاع زٍُى الضٞإ ألاولى، ج٣ضمذ ال٣ىاث الٛاٍػ

ت  ، ومً حهت ٢ٍغ
ً
٤ حىضًغؽ و٢غي بابلُذ وماعاجُه و٦ٟغقُل ٚغبا ً مً حهت ٍَغ والكغ٢ُت، لخهل إلى خهاع مضًىت ٍٖٟغ

اث نٛحرة ج٣اوم إلى ألاهٟاؽ ألازحرة، واؾدكهض مٗٓم ٖىانغها، مثلما خهل في بلضة  ، وب٣ُذ مجمٖى
ً
٢ُباع و٧ىعج٪ ٚغبا

م الضماع في وؾِ البلضة ٖلى ٢ه٠ قضًض بالُحران إزغ م٣اومت باؾلت، و٢ض جم ُٞما بٗض اهدكا٫ ؤ٦ثر بٗضًىا، خُث ًض٫ حج

 مً ٖكغة حثامحن مً جدذ الغ٧ام، وعبما هىا٥ حثامحن ؤزغي مضٞىهت جدذ ألاه٣اى.

لضاث، بٗض هؼوح ألاهالي مً ٍع٠ اإلاى٣ُت هدى الضازل لخُىعة الىي٘ ٖلى خُاتهم، بؿبب ٢ه٠ مٗٓم ال٣غي والب

، ٞلم جضم اإلا٣اومت صازل بٌٗ البلضاث 
ً
 وصماعا

ً
 وهمجُت

ً
وو٢ٕى الاقدبا٧اث بال٣غب منها، ؤنبذ ال٣ه٠ الهجىمي ؤ٦ثر قغاؾت

.
ً
ال  ٍَى

اث ٖالُت، ولم ٨ًً   إلى خٍض ٦بحر، وب٣ُذ اإلاٗىٍى
ً
بت، ب٣ي اإلاجخم٘ بىاؾها وم٣اجليها مخماؾ٩ا م ألاحىاء الًاُٚت واإلاٖغ ٚع

 ألاًام ألازحرة. هىا٥ ٞىض ى، إال في

المي ل٣ىاث ؾىعٍا الضًم٣غاَُت ش 11حاء في بُان للمغ٦ؼ ؤلٖا : "مىظ بضء الٗضوان جم٨ىذ ٢ىاجىا مً 2018آطاع  7، بخاٍع

/ ٖؿ٨غي جغ٧ي بحن يباٍ وحىىص. 11إؾ٣اٍ َابغجحن ٖامىصًخحن إخضاها ٧ىبغا وألازغي ؾ٩ىعؾ٩ي ها٢لت للجىض، ؤصي إلا٣خل /

اؾخُإل إخضاها هٕى صعون وألازغي هٕى بحر٢ضاع... اؾتهضٝ م٣اجلىها َابغاث ٧ىبغا وؤنِبذ ٦ما ؤؾ٣ُذ ٢ىاجىا َابغحي 

ت بُنها صباباث ومهٟداث وؾُاعاث عباُٖت الضٞ٘، ُٞما جم إُٖاب /96إخضاها إنابت مباقغة... وجم جضمحر / / 32/ آلُت مضٖع

 لألهالي، خ
ً
اث". ٩ٞاهذ جل٪ ألاهباء ؾاعة ت آلُت بُنها صباباث ومضٖع ش خغاٍع ُث اهدكغث م٣اَ٘ ُٞضًى الؾخسضام بٌٗ نىاٍع

 وجضمحر ٖغباث وصباباث، وؤزغي إلؾ٣اٍ جل٪ الُابغاث، ووعصث ؤهباء ًٖ ٢خل حىىص ؤجغا٥ في جل٪ الٗملُاث.

 لٗضم ٖضم التزام جغ٦ُا ب٣غاع مجلـ ألامً ع٢م /
ً
، ؤٖلىذ ٞهابل مؿلخت حٗمل 30/ بكإن هضهت مضتها /2401هٓغا

ً
/ ًىما

ش جدذ  ، ًٖ سخب ٢ىاتها مً ٍع٠ صًغالؼوع في مىاحهت صاٖل وإعؾالها 2018قباٍ  16لىاء ٢ىاث )٢ؿض(، ٖبر بُان بخاٍع

ً مؿاء  ً، ٞجاءث ٢اٞلت باؾم مخًامىحن، وونلذ إلى ٍٖٟغ ت، وؤَل٤ 2018آطاع  8إلى ٍٖٟغ ، واؾخ٣بلذ بدٟاوة حماهحًر

اث ألاهالي، ول٨ً لم ًخىضر ؤو ًخإ٦ض ما هى ٖضص عنام ٦ث٠ُ في ؾماء اإلاضًىت، خُث ؾاهمذ جل٪ اللٟخت في  ٘ مٗىٍى ٞع

 م٣اجلي ٢ؿض الظًً ونلىا.

اى ؾ٠ُ، ومٗه حىاص ؤبى خُب عبِـ )الخ٩ىمت اإلاؤ٢خت( وهُثم  ض الابخالٝ الؿىعي اإلاٗاعى بغباؾت ٍع اعة ٞو ٧اهذ ٍػ

ش  ٣ت وؾابل إٖالم ٖغبُت 2018قباٍ  17اإلاالر عبِـ الهُئت ال٣اهىهُت، بخاٍع ت ، بٞغ وجغ٦ُت، وبدماًت الجِل التر٧ي، إلى ٢ٍغ

ت، جٟخ٣غ  ضًحن... زُىة اؾخٟؼاٍػ ـغص ؤلاًٍؼ
ُ
بت مً اٖؼاػ، والتي ؤهاليها مً ال٨ ٢ؿُل حىضو اإلاالن٣ت لجبل باعؾه زاجىن وال٣ٍغ

ـغص في ؾىعٍا.
ُ
ني، ومىي٘ إصاهت ٖمىم ال٨  إلى ؤي قٗىع َو

، ؤعاصث الخ
ً
ً، ؤال وهى وفي خضٍر ؾُاس ي هام اهدكغ هبإه ٖاإلاُا ٩ىمت التر٦ُت ؤن جىجؼه لهالخها ؤزىاء الخغب ٖلى ٍٖٟغ

، 2018قباٍ  24مً ٢بل الؿلُاث الدك٨ُُت لُلت  PYDاٖخ٣ا٫ نالر مؿلم ال٣ُاصي الباعػ في خؼب الاجداص الضًم٣غاَي 

 إلاظ٦غة جى٠ُ٢ ناصعة بد٣ه في جغ 
ً
ت الضولُت "ؤلاهتربى٫"، جىُٟظا ٦ُا. ول٨ً ٢غاع مد٨مت بىاًء ٖلى باٙل جغ٧ي م٣ضم للكَغ

ش   للٗضالت الٗاإلاُت. 27/2/2018حك٨ُُت بئَال١ ؾغاخه بخاٍع
ً
 لهم واهخهاعا

ً
ـغص ههغا

ُ
 لتر٦ُا، واٖخبره ال٨

ً
 ٧ان مؼعجا
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 ً خىن"، اقخض ال٣ه٠ والهجىم ٖلى مضًىت ٍٖٟغ ؤواؾِ آطاع، زال٫ ألاؾبٕى ألازحر مً الٗملُت التي ُؾمُذ بـ "ٚهً الٍؼ

ٚل٣ذ مٗٓمها، واه٣ُٗذ امضاصاث وفي مدُُها، 
ُ
ىٟظث اإلاىاص الٛظابُت واإلاإ٧ىالث والخًغواث مً اإلادالث التي ؤ

ُ
واؾد

ً مىظ  ، و٧اهذ مُاه الكغب ٢ض اه٣ُٗذ ًٖ ٍٖٟغ اإلادغو٢اث، وحُٗلذ الخُاة الٗامت، وجغا٦مذ ال٣مامت في الكىإع

٦ت هؼوح ٦بحرة إلى الخاعج، ٞخ٣اَغث آالٝ آلالُاث ، ٞضزل ال٣ل٤ والخٝى إلى هٟىؽ اإلاضهُحن، مما ؤصي إلى خغ 4/3/2018

ت  ت جغهضة باججاه باؾَى ٤ الغبِس ي اإلااع مً ٢ٍغ  ٖلى ألا٢ضام ٖبر الٍُغ
ً
والؿُاعاث، وزغحذ الٗابالث بٗكغاث آلاالٝ ؾحرا

 قما٫ خلب. –وحبل ألاخالم، ومً زم إلى ٢غي حبل لُلىن وبلضحي هبل والؼهغاء و٢غي وبلضاث الكهباء 

آطاع جم ٢ه٠ خاحؼ جغهضة ل٣ىاث ألاؾاٌل التي ٧اهذ جمى٘ الىاؽ مً الغخُل، ٖلى زلُٟت خث اصؽ ٖكغ مً في الؿ

ضم مٛاصعة ؤعيهم.   لألهالي ٖلى الثباث ٖو
ً
مما ؤصي إلى ؤلاصاعة مغاعا

ما٫  ٤، وفي الُىم الخالي الؿاب٘ ٖكغ مً آطاع، جى٢ٟذ ألٖا ٞخذ الٍُغ

صة وخـضاث خماًت الكٗب ٢ض ال٣خالُت إلى خٍض ٦بحر، واجطر ؤن ٢ُا

غة،   لضماء ٍٚؼ
ً
 لضماعها وخ٣ىا

ً
٢غعث الاوسخاب مً اإلاضًىت، ججىبا

ذ ٖلى  ظًت واإلاؤن بإق٩الها، ووٖػ وجم ٞخذ ؤبىاب مؿخىصٖاث ألٚا

ألاهالي اإلاخىاحضًً، وخهل هؼوح حماعي ٦بحر، إال بً٘ مئاث ب٣ىا، 

 وؾ٩ان في بٌٗ ٢غي لم جُالها اقدبا٧اث جظ٦غ.

م، صزلذ ٢ىاث الٟهابل 2018مً ٖكغ مً آطاع نباح الثا

ً وؾُُغث ٖليها،  الجهاصًت اإلاؿلخت والجِل التر٧ي إلى مضًىت ٍٖٟغ

عي  وُعٞ٘ الٗلم التر٧ي ٖلى مبنى الؿغاي ال٣ضًم )مبنى اإلاجلـ الدكَغ

ً(، وفي ًىم الؿبذ  ، ؤٖلً الجِل 2018آطاع  24إلا٣اَٗت ٍٖٟغ

 ٞغى ؾُُغجه ٖلى اإلاى٣ُ
ً
ر٧ي عؾمُا

ُ
ت، لخٛضو جغ٦ُا صولت اخخال٫ الت

ً مً الضولت الؿىعٍت.  إلاى٣ُت ٍٖٟغ

لب لِؿذ طاث ؤهمُت.  ؤٟٚلىا ؤخضار مخٟغ٢ت، وعبما لم وٗلم ًٖ بًٗها ؤو لم هخظ٦غها، وٗخ٣ض ؤنها ٖلى ألٚا

  

 استهداف املدهيين وارثكاب مجازر 

هم إلى حاهب م٣اجليهم ا ً بإعيهم وصًاعهم وو٢ٞى  لخمؿ٪ ؤهالي ٍٖٟغ
ً
إلاضاٞٗحن ٖنهم، هٓغا

٧ان اإلاضهُىن ٖغيت للخىاصر والاؾتهضاٝ بك٩ل مباقغ، هدُجت ال٣ه٠ الٗكىاةي ٖلى 

اتهم وجغوَٗهم، ومً زم   ال٣ه٠ اإلاخٗمض، بُٛت يغب مٗىٍى
ً
ألاما٦ً آلاهلت بالؿ٩ان وؤخُاها

 جهجحرهم.

، جهجحر ؤ٦ثر مً /
ً
/ ؤل٠ 200اهتها٧اث وحغابم ٖضًضة اعج٨بذ بد٤ اإلاضهُحن، ؤ٦برها حجما

ت  ، وصون ؤن ًخم٨ىىا مً الٗىصة، بل وإؾ٩ان ٖكغاث آالٝ مً ُمهجغي الَٛى
ً
ا وؿمت ٢ؿٍغ

 ٖنهم، في ؾُا١ ؾُاؾت جغ٦ُت ممىهجت تهضٝ إلى إخضار حُٛحر صًمٛغافي، 
ً
حرها بضال ٚو

ـغص إلى 
ُ
.35وجسٌُٟ وؿبت ال٨

ً
ان مغاعا  % الغ٢م الظي لُاإلاا جدضر ٖىه ؤعصٚو

ش  و٦ظل٪ ٖملُاث ازخُاٝ، ٖلى / مىاَىحن مً بلضة بلبل، وفي 6جم ازخُاٝ / 2018/ 26/1ؾبُل اإلاثا٫: بخاٍع

ت "ٖلى ٧اعو"، وفي  1/2/2018 ت ٦ُال، وفي  7/2/2018ؤعبٗت مً ٢ٍغ ت ؾٗغهج٪. 11/2/2018ؤعبٗت مً ٢ٍغ   زالزت مً ٢ٍغ

ش:   واعج٨بذ مجاػع حماُٖت، هظ٦غ منها وبالخىاٍع

تي 21/1/2018 -  وحغح /13)حلبر، ٖىاب٩ي(، ؤؾٟغ ًٖ اؾدكهاص /، ٢ه٠ مضحىت ٢غب ٢ٍغ
ً
ً، بُنهم 6/ مضهُا / آزٍغ

 خماه. -ؤَٟا٫ ووؿاء، وهم مً ٖابلت هاػخت مً مٗغة الىٗمان



/ مضهُحن مً ٖابلت هاػخت مً مى٣ُت 7، ؾ٣ٍى ٢ظاب٠ ٖلى مجز٫ في بلضة مٗبُلي، ؤصي إلى اؾدكهاص /26/1/2018 -

 الباب.

ت ٧ىبلُه 28/1/2018 - .13قحروا، ؤصي إلى اؾدكهاص / –، ٢ه٠ ٢ٍغ
ً
 / مضهُا

ت، ؤصي إلى اؾدكهاص َٟلت، وحغح ؾبٗت ؤَٟا٫ وعحلحن.19/2/2018 -  ، ؾ٣ٍى ٢ظاب٠ وؾِ بلضة باؾَى

- 13/2/2018 ً ً، ؤؾٟغ ًٖ اؾدكهاص مىاًَ وإنابت ؤعبٗت آزٍغ ش في مغ٦ؼ مضًىت ٍٖٟغ ، ؾ٣ٍى ؤعبٗت نىاٍع

 بجغوح مسخلٟت.

ت 13/2/2018 -  ه٨ُجُه، ؤؾٟغ ًٖ اؾدكهاص مىاَىخحن، وحغح زالزت مىاَىحن.، ٢ه٠ َحران ٖلى ٢ٍغ

ت ه٨ُجُه، وحغح آزغ.20/2/2018 -  ، اؾدكهاص مىاَىحن ق٣ُ٣حن في ٢ٍغ

ت ًاله٣ىػ، عاح ضخُخه /26/2/2018 -  / قهضاء.5، ٢ه٠ ٖلى ٢ٍغ

ٟل وإنا5/3/2018 - ت بغبىه، ؤصي إلى اؾدكهاص امغؤة عجىػ َو / 20بت /، جم اؾتهضاٝ خاٞلت ه٣ل ع٧اب ٢غب ٢ٍغ

 بجغوح مخٟاوجت الكضة، واعج٩اب مجؼعة في مضًىت حىضًغؽ عاح ضخُتها /
ً
/ قهُض مضوي وؤنِب ٖضص آزغ بجغاح، 13مضهُا

ت، واؾدكهاص مىاًَ في 8واؾدكهاص مىاَىّحن وإنابت / ٍغ ت ٍٞغ ً بجغوح مخٟاوجت، بُنهم ؤَٟا٫ ووؿاء، ب٣ه٠ ٢ٍغ / آزٍغ

ت "٢غه جبه"، خُث جم حكُِ٘ حثامحن /بلضة ٦ٟغنٟغة، واؾدكهاص مىاَىت وحغح آزغ  ، مضهُحن 32ًٍ في ٢ٍغ
ً
/ قهُضا

حن، بظاث الُىم. ؿ٨ٍغ  ٖو

ت، 2/3/2018 - ت ٧ازٍغ ، ٢ه٠ ٖلى بلضة مُضاه٩ي، ؤؾٟغ ًٖ اؾدكهاص مىاَىت وحغح ازىحن، واؾتهضاٝ وؾِ ٢ٍغ

ت حجُالع، ؤصي إلى اؾ5ؤؾٟغ ًٖ اؾدكهاص مىاًَ وحغح / ً، واؾتهضاٝ ؾُاعة في ٢ٍغ / مضهُحن وإنابت 8دكهاص // آزٍغ

ً بجغوح مسخلٟت.12/  / آزٍغ

ت جغهضه، ؤصث إلى اؾدكهاص زالزت ؤق٣اء ؤَٟا٫ وحغح آزغ م٘ ألام.8/3/2018 -  في ٢ٍغ
ً
 ، ؤنابذ ٢ظًٟت مجزال

٤ 16/3/2018نباح  - ٤ عاحى، جم ٢ه٠ حي اإلادمىصًت، ٖلى الٍُغ ً إلى ٍَغ ، وؤزىاء هؼوح ٖابالث مً صازل ٍٖٟغ

 وحغح ٖكغاث.20ؾى١ اإلاىاش ي، ؤصي إلى اؾدكهاص ؤ٦ثر مً / الٗام، ٢غب مى٢٘
ً
 / مضهُا

ً مغجحن، ؤؾٟغ ًٖ اؾدكهاص حؿٗت مضهُحن ٖلى ألا٢ل، وحغح 16/3/2018 - ً. 20، ٢ه٠ مكٟى آٍٞغ  آزٍغ

 
ً
ىا جدذ ؤه٣اى مىاػلهم، زانت ً جٞى ٦ما جم اؾتهضاٝ مضهُحن في ؤما٦ً مخٟغ٢ت بال٣ىو ؤو ال٣خل اإلاباقغ، وآزٍغ

 ن منهم.اإلاؿىح

ش  ً في مؤجمغ صخٟي ٣ٖضجه بخاٍع مت، 922م، ؤنها وز٣ذ ؤ٦ثر مً /2018آطاع  2هظا و٢الذ مىهت خ٣ىقي ٍٖٟغ / حٍغ

جًمىذ الخضمحر اإلامىهج ل٣غي وبنى جدخُت وزضمُت و٢ه٠ مضهُحن ٖؼ٫ وؤَٟا٫ ووؿاء بمسخل٠ نىٝى ألاؾلخت الث٣ُلت 

، واعج٩اب مجاػع وجهجح
ً
ت واإلادغمت صولُا  ٖغى وال٨ُماٍو

ً
ت وؾُاخُت، ياعبت ر ٢ؿغي لؿ٩ان ؤنلُحن، و٢ه٠ مىا٢٘ ؤزٍغ

الىاْم لٗمل مد٨مت الجىاًاث الضولُت في الهاي  1998الخابِ اجٟا٢ُاث حى٠ُ ألاعبٗت وملخ٣اتها وهٓام عوما ألاؾاس ي لٗام 

غاٝ الضولُت، صون ؤي عاصٕ، وجدذ مغؤ  ي ومؿم٘ الٗالم ؤحم٘.وإلاُثا١ ألامم اإلاخدضة و٧اٞت ال٣ىاهحن واإلاىاز٤ُ وألٖا

مما ط٦غهاه مً ؤخضار، هي بٌٗ و٢اة٘ مىز٣ت، خُث هىا٥ حضاو٫ لضي ؤلاصاعة الظاجُت والهال٫ ألاخمغ ال٨غصي، ولضي 

 بإٖضاص 
ً
كغاث خاالث إنابت ووٞاة ٚحر مىز٣ت، وججضون ؤصهاه حضوال بٌٗ مىٓماٍث خ٣ى٢ُت، ول٨ً هىا٥ م٣ٟىصًً، ٖو

ً، خؿب مه  اصع مسخلٟت. ضخاًا الخغب ٖلى ٍٖٟغ

حرها، إط  ٦ما ؤصث الخغب إلى حُُٗل مٗٓم مجاالث الخُاة، مً احخماُٖت وز٣اُٞت وا٢خهاصًت وػعاُٖت ونىاُٖت ٚو

ً جى٠٢ صوام حمُ٘ اإلاضاعؽ واإلاٗاهض والجامٗت، بمىحب ؤمٍغ إصاعي ؤنضعه  ؤٖلىذ هُئت التربُت والخٗلُم في م٣اَٗت ٍٖٟغ

ش   ٖلى ؾالمت28/1/2018بخاٍع
ً
 الُالب واإلاٗلمحن. ، خغنا

ت  ت وجد٣حًر ت وال٨غاهُت، وإَال١ ؤوناٝ ووٗىث مخُٞغ ت ووؾابل إٖالمها ٖلى وكغ ز٣اٞت الٗىهٍغ صؤبذ ال٣ىاث الٛاٍػ

خضاء ٖليهم وؾلب ممخل٩اتهم. غ الٖا غ واإلاالخضة وال٨ٟاع"، لخبًر ً ٦ـ "الخىاٍػ  ٖلى ؾ٩ان مى٣ُت ٍٖٟغ



داعب الُاب٘ الا  ًُ  ،ً ـغص ؤلاًؼصًحن، وحغث اٖخ٣االث وبٗض الؿُُغة ٖلى ٍٖٟغ
ُ
خم ايُهاص ال٨ حخماعي اإلاىٟخذ للمى٣ُت، ٍو

ً، وال٨ثحر مً الكباب إلاجغص  ٖكىابُت و٦ُُٟت، وخاالث حٗظًب واخخجاػ ٢ؿغي، وازخُاٝ صخُٟحن ووكُاء مً ٍٖٟغ

بًذ ٞضي مالُت م٣ابل الاٞغاج ًٖ بًٗهم، في
ُ
اث  الكبهت ب٩ىنهم عاًٞحن للٛؼو والاخخال٫ التر٧ي، و٢ ْل حُِٛب الخٍغ

غى خٓغ ٖلى مماعؾت ؤي وكاٍ مضوي، ز٣افي ؤو إٖالمي، إال الظي ًسضم بغوباٚىضا الاخخال٫ وؾُاؾخه.   الٗامت والٟغصًت، ٞو

 التمثيل بالجثث

لٗل الخضر ألابغػ في مٗمٗان الهجىم الكغؽ ٖلى ؤعى 

ً، ٧ان الخمثُل بجثت اإلا٣اجلت في نٟٝى وخضاث خماًت  ٍٖٟغ

ً ٧ىباوي )ؤمُىت مهُٟى ٖمغ YPJاإلاغؤة  (، إط  23، باٍع
ً
ٖاما

الم اهدكغ ٖلى نٟداث الخىانل  الاحخماعي ووؾابل الٖا

ت مؿلخت مكاع٦ت في الهجىم،  ٓهغ ُٞه مجمٖى
َ
م٣ُ٘ ُٞضًى ج

ً والخمثُل بجثتها   –٣ًىم ؤٞغاصها بئهاهت حؿض الكهُضة باٍع

ت.  اإلاجزوٖت ٖنها مالبؿها الٗلٍى

مت مىي ـغص، و٧اهذ هظه الجٍغ
ُ
ًب ٖمىم ال٨ ٘ اؾدى٩اع ٚو

.
ً
مت يض ؤلاوؿاهُت ويض م٩اهت اإلاغؤة زهىنا  باٖخباعها حٍغ

ش  ً ببؿالت، ٞاؾدكهضث بخاٍع ً ًٖ ٍٖٟغ ت ٢غهه، وحغي لها حكُِ٘ حثمان عمؼي م٘ 2018قباٍ  1صاٞٗذ باٍع ، في ٢ٍغ

ً، ًىم الؿبذ  ً في مضًىت ٍٖٟغ ألاهالي ومً ٞٗالُاث ؾُاؾُت ، بدًىع ٖكغاث آلاالٝ مً 3/2/2018قهضاء آزٍغ

حرها، وبدًىع طويها، ٩ٞاهذ لخٓاث ًٚب مؤإلات.  واحخماُٖت ٚو

اث و٧االث ؤهباء ووؾابل إٖالم ٖاإلاُت، وجًامً م٘ ٢ًُتها مئاث آلاالٝ ٖلى نٟداث  ً ٦بًر هظا وجىا٢لذ ؤزباع باٍع

 الخىانل الاحخماعي.

ش  ٝى وخضاث خماًت الكٗب ؤخمض مدمض خىان الظي اؾدكهض جم الخمثُل بجثمان اإلا٣اجل في نٟ 2018قباٍ  8وبخاٍع

ت ٢ؿُل حىضو.  ٢غب ٢ٍغ

 قصف واستهداف البنى التحية 

ب البنى الخدخُت وإؾ٣اٍ ؤلاصاعة  ، إخضار قلل ٖام في خُاة الىاؽ وحُُٗل وجسٍغ
ً
٧اهذ الٛاًت مً ٖملُاث ال٣ه٠ ؤًًا

 في ؤ٢هغ مضة، وجم طل٪ مىظ الُىم ألاو٫، ٦ما حغي:

ت وبىاء ٢ىاٖض، ٦ما جم خغ١ الايغاع  - ، ب٣ل٘ ؤشجاع مؿاخاث واؾٗت ألحل جىُٟظ ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ
ً
بالبِئت ٖمىما

ُما بٗض بك٩ل ؤوؾ٘.  ٚاباث و٢ل٘ ؤشجاع، ٞو

 في مغا٦ؼ هىاحي حىضًغؽ و عاحى وبلبل وقغان، وبٌٗ  -
ً
جضمحر آالٝ اإلاىاػ٫ الؿ٨ىُت، بك٩ل ٧امل ؤو حؼةي، زانت

 اث لالقدبا٧اث.ال٣غي والبلضاث التي ٧اهذ ؾاخ

ً، ٖهغ  - ً وحٗبئت اإلادغو٢اث ٢غب مضًىت ٍٖٟغ  .٢20/1/2018ه٠ بالُحران الخغبي مى٢٘ جسٍؼ

 جضمحر ٖضة ؤٞغان لهىاٖت الخبز، بك٩ل ٧امل، مثل ؤٞغان في عاحى و بٗضًىا، ؤو بك٩ل حؼةي. -

 حُُٗلها. ٢ه٠ مىلضاث وقب٩اث حٛظًت ٦هغبابُت للمىاػ٫ في الٗضًض مً اإلاىا٢٘ وال٣غي، وؤصي إلى -

 ٢ه٠ الُغ٢اث الٗامت وجسٍغب بًٗها. -

ل  - حرها، وجدٍى جضمحر زالر مضاعؽ في )عاحى، حىضًغؽ، قغان( وإنابت ٖضة مضاعؽ ؤزغي، في مُضاه٩ي وبٗضًىا ٚو

ت.  مباوي ٖضص منها إلى م٣غاث ٖؿ٨ٍغ

محن.  -  إنابت بٌٗ الجىام٘، مثل حام٘ في عاحى وآزغ في حىضًغؽ وفي مٍغ

ش جضمحر مضحىت صحاج ب - ت )ٖىاب٩ي، حلبر(، بخاٍع  .21/1/2018ال٩امل ٢غب ٢ٍغ



ت ٦ُال، وفي  -9/2/2018اؾتهضاٝ مدُاث مُاه الكغب: في  -  - 23/2/2018بلضة ٦ٟغنٟغة، وفي -٢12/2/2018ٍغ

ت هاػا، وفي  ت مخِىا التي حٛظي مضًىت  ٢11/2/2018غب ٢ٍغ ت مؿ٨ه، وؤ٦ثر مً مغة إلادُت ضخ وجهُٟت اإلاُاه ٢غب ٢ٍغ ٢ٍغ

ً ش  ٍٖٟغ ش  7/2/2018بال٩امل وبٌٗ ال٣غي، إخضاها بخاٍع  .11/2/2018وؤزغي بخاٍع

، خُث ؤلخ٣ذ 11/2/2018، 8/2/2018، 29/1/2018اؾتهضاٝ مدُِ ؾض مُضاه٩ي وإنابت بٌٗ ميكأتها،  -

ؤيغاع بالٛت بهاالث الغخبت اإلاسههت إلنالح مدغ٧اث وآلُاث زضمت الؿض وبمدُت التزوٍض باإلادغو٢اث وبمؿخىصٖاث 

 ال٣ُ٘ الخبضًلُت، وج٨ؿغ ػحاج هىاٞظ البرج.

ش  - ً، وهٟى١ مئاث اإلاىاش ي، بخاٍع ت ٦غؾاهت ٢غب ٍٖٟغ  .9/2/2018جضمحر مبنى مؿلخ اإلاىاش ي في ٢ٍغ

ش  - ت حىم٨ه، بخاٍع  .13/2/2018إنابت مبنى مؤؾؿت اإلاىاعص اإلاابُت في ٢ٍغ

٤ حىضًغؽ، ٢ - ً، إنابت ميكإة "عوحأٞا" إلنالح آلالُاث الث٣ُلت ٖلى ٍَغ  .15/2/2018غب ٍٖٟغ

/ مٗهغة 100ما ٣ًاعب / -خؿب ج٣ضًغاث مدلُت -ازغاج -

خىن مً الخضمت، إما بؿبب الخضمحر ال٩امل، مثل مٗانغ في  ٍػ

٢غي ح٣ال و مؿخ٩ا و عاحى، ؤو بؿبب الخضمحر الجؼةي، ؤو هدُجت 

اتها، مثل مٗانغ في ٢غي ٢ضه و ٦خش و ٧ىع٧ان. ٦ما  ؾغ٢ت مدخٍى

ً وآزغ لهىاٖت الخى٪ بال٩امل.جمذ ؾغ٢ت مٗمل   بحًر

اؾتهضاٝ ه٣اٍ َبُت إلاىٓمت الهال٫ ألاخمغ ال٨غصي،  -

ش  اؾتهضٝ مغ٦ؼ عاحى بٗكغاث  5/2/2018وتهضًم مباهيها، ٞبخاٍع

ش  جم جضمحر مغ٦ؼ قّغا بك٩ل ٧امل،  4/3/2018ال٣ظاب٠، وبخاٍع

جم جضمحر مغ٦ؼ حىضًغؽ، واؾدكهض ٖلى إزغه  7/3/2018ونباح 

، ٦ما جم ٢ه٠ مكٟى 1995مىالُض  -ُبي قُاع خجي ٖبضو ال٩اصع ال

ش  ً الغبِس ي مغجحن بخاٍع  .16/3/2018آٍٞغ

 
ً
، خماًت

ً
ت والخٗلُمُت والبلضًاث مً الٗاملحن ٞيها جباٖا  ؤهه جم إٞغاٙ مٗٓم مباوي اإلاؤؾؿاث الخضمُت وؤلاصاٍع

ً
ٖلما

 لخُاتهم، ومىظ ألاًام ألاولى.

 استهداف آلاثار واملعالم

ً، هى مً  حملت ما ٧ان ٌؿتهضٞه الٗضوان ٖلى ٍٖٟغ

ت، و٦ظل٪ ؤلاؾاءة إلى  جضمحر آزاع وجسٍغب مٗالم خًاٍع

.
ً
ـغص ؤًًا

ُ
 عمىػ ال٨

اهدكغ ٖلى نٟداث الخىانل الاحخماعي نىعة 

لجىضي جغ٧ي وا٠٢ ؤمام حضاع مبنى في بلضة عاحى وهى 

ٌكحر إلى ٦خابٍت باللٛت التر٦ُت، ج٣ى٫ "ال ؤٖٝغ مً خغ١ 

 ، ؤما عاحى ٞىدً ؤخغ٢ىاها".عوما

ش  كغ م٣ُ٘ ُٞضًى بخاٍع
ُ
، ًٓهغ ُٞه م٣اجلىن مً ٢ىاث الاخخال٫ التر٧ي، وهم ٣ًىمىن بخضهِـ ووي٘ الٗلم 25/2/2018وو

ٗىن قاعة "الظباب الغماًت" التر٦ُت، وفي م٣اَ٘ ؤزغي ًٓهغ ٢ُام مؿلخحن بخضهِـ وخغ١  ٞغ ال٣ىمي ال٨غصي جدذ ؤ٢ضامهم ٍو

ُم ال٨غصي الؿُاس ي ٖبض هللا ؤوحالن  YPG-YPJـ عاًاث وخضاث ال هب للٖؼ
ُ
وعاًاث ؤخؼاب وخغ٧اث ٦غصًت، ٦ما جم اؾتهضاٝ ه

 .
ً
٤ نىعه في ٖكغاث اإلاىا٢٘، و٦ظل٪ جمٍؼ٤ نىع الكهضاء ٖمىما غة وجمٍؼ  في حبل ٖػ



لذ ٖنها مٗالم  سُت )ُٖىضاعا، هىعي، ج٣ل٨ه، ؾمٗان، بغاص(، ٞإٍػ ت جاٍع ت ٢ُمت و٢ض اؾتهضٝ مىا٢٘ ؤزٍغ ؤحؼاء ؤزٍغ

ُما بٗض جمذ ؾغ٢ت آزاع  وجًغعث، و٢ض جدىلذ مىدىجاث وؤُؾىص مٗبض ُٖىضاعا مً الدجغ الباػلتي إلى ع٧ام بٟٗل ال٣ه٠، ٞو

 ٖضًضة.

ت  ت مخِىا، الكهُض ؾُضو في بلضة ٦ٟغنٟغة، الكهُضة آٞؿخا في ٢ٍغ ٤ُ في ٢ٍغ ب زالر م٣ابغ للكهضاء )الكهُض ٞع وجم جسٍغ

ش ٦ٟغقُل(، و٦ظل٪  ت ٧اوي ٧اوع٧ي بخاٍع . وبٗض الاخخال٫ 16/2/2018اؾتهضاٝ مؼاعاث صًيُت، مثل مؼاع ٖبض الغخمً ٢غب ٢ٍغ

ضًت، و٦ظل٪ ج٨ؿحر قىاهض ٢بىع م٨خىٌب ٖليها باللٛت ال٨غصًت.  جم الٗبث بال٨ثحر مً الجىام٘ واإلاؼاعاث ؤلاؾالمُت والاًٍؼ
ً
 ؤًًا

ُهب "صواع هىعوػ" و ؤما الخضر ألابغػ ٩ٞان جضمحر جمثا٫ لـ "٧اوا 
ُ
ب ه  إلى جسٍغ

ً
الخضاص" الغمؼ ال٨غصي الكهحر، إياٞت

 .ً ني"، في مضًىت ٍٖٟغ  "َو

ُما بٗض جم حُٛحر ؤؾماء ؤما٦ً قهحرة، وإػالت ال٩لماث ال٨غصًت مً واحهاث اإلا٣ّغاث واإلاؤؾؿاث واؾدبضالها بٗباعاث  ٞو

 ٖغبُت، وحُٛحر ؤؾماء بٌٗ البلضاث وال٣غي.  –جغ٦ُت 

 الداخلي النزوح

٦ما ؤؾلٟىا، إن الٗضوان التر٧ي ٧ان يهضٝ إلى جهجحر 

، ؤو  ، ٩ٞاهىا ًلىػون إلى اإلاٛاعاث وال٨هٝى
ً
ألاهالي ؤًًا

اإلاالجئ وألا٢بُت، وال ًغخلىن إال في لخٓاث الخُغ 

الضاهم، خُث ؤن خغ٦ت هؼوح اإلاضهُحن باججاه ال٣غي 

ً ٢ض بضؤث  والبلضاث الضازلُت وإلى صازل مضًىت ٍٖٟغ

مىظ الُىم ألاو٫ للٗضوان، بؿبب ال٣ه٠ اإلامىهج 

لألما٦ً آلاهلت بالؿ٩ان وو٢ٕى ضخاًا مضهُحن قهضاء 

ت  وحغحى وجضمحر آالٝ اإلاىاػ٫ وبنى جدخُت وميكأث خٍُى

، خُث حٗغيذ ال٣غي الخضوصًت م٘ 
ً
وحٗظع الخى٣ل ؤًًا

مغا٦ؼ هىاحي قغان وبلبل وعاحى وحىضًغؽ وبلضاث 

ضاء، ولم ًجزح ؤي منهم هدى  ٦ٟغنٟغة وبٗضًىا لل٣ه٠، مىظ ألاًام ألاولى، ٞلم ًغجط ي ألاهالي ؤن ٩ًىهىا عهُىت بُض ألٖا

 مسُماٍث ؤقاصها الجاهب التر٧ي. 

ت  ؤٚلب هاػحي ٢غي اإلاىاحهت ألاولى زغحىا بلباؾهم، صون ؤن ًخم٨ىىا مً حلب ممخل٩اث وماقُت وخاحُاث يغوٍع

 وؤعػا١. وفي ؤحى 
ً
٣ضوا ؤمىالا اء مً ألالٟت اإلاجخمُٗت جًامً ألاهالي م٘ بًٗهم إلى صعحت ٦بحرة، والبض مً ؤلاقاعة للمِٗكت، ٞو

إلى ؤن صوع لجان ٧ىمُىاث ال٣غي وألاخُاء واإلاجالـ اإلادلُت وإلى حاهبها م٩اجب ولجان ؤخؼاٍب ؾُاؾُت ومىٓماث اٚازُت 

 في خماًت اإلاجخم٘ وجىُٓم الخُاة الٗامت ٢ضع ؤلام٩
ً
 في مضًىت واحخماُٖت ٧ان ٞٗاال

ً
ان وجضبحر ؤمىع الىاػخحن في الضازل، زانت

.
ً
ت ولضي اإلا٣ُمحن ؤًًا ، الظًً جم اؾ٩انهم في مىاػ٫ ٞاٚع

ً
با ً مٗٓم ٢اَني اإلاى٣ُت ج٣ٍغ حن ألازحًر ً التي آوث في ألاؾبٖى  ٍٖٟغ

ازُت شخُدت، ؾىي صزى٫ ٢اٞلت مؿاٖضاث إوؿاهُت الضولُت للهلُب باؾم )اللجىت  -/ قاخىت 29/-٧اهذ اإلاؿاٖضاث الٚا

ً، في إَاع جىُٟظ ٢غاع مجلـ ألامً الضولي ع٢م/ 1/3/2018الهال٫ ألاخمغ الؿىعي( نباح الخمِـ  –ألاخمغ  / 2401إلى ٍٖٟغ

 لطخاًا وحغحى الخغب 
ً
ً الجغاحي اإلاضوي الخاب٘ لإلصاعة الظاجُت ٣ًضم زضماجه مجاها بكإن الهضهت في ؾىعٍا. و٧ان مكٟى آٍٞغ

، مضهُحن ٖو
ً
حن.حمُٗا  ؿ٨ٍغ

ً، مً ه٣و في اإلاضازُل  ت لضي ٦ثحًر م ٧ل الجهىص اإلابظولت، ٧اهذ ؤويإ مٗٓم الىاػخحن نٗبت، بل ومإؾاٍو ٚع

 واإلاؿاٖضاث، وا٦خٓاّ اإلاؿا٦ً اإلاؤ٢خت بال٣اَىحن واٞخ٣اعها ألصوى قغوٍ الِٗل الاوؿاوي. 

حرها(  ظ٦غ ؤن الؿاخاث الٗامت والخضاب٤ )ؾاخت آػاصي، خض٣ًت الخغف ٚو ًُ 
ً
ؤضخذ ؤما٦ً للتروٍذ ًٖ الىٟـ ٢لُال

ٟا٫ الظًً اه٣ُٗىا ًٖ مضاعؾهم وصوعاث اإلاىؾ٣ُا  ٤ ؤمٍل إلنهاء اإلادىت. ولم ًجض ألَا والخضًث ًٖ الهمىم والؿؤا٫ ًٖ بٍغ

غة في ألاما٦ً الٗامت. حرها وهم مغحٗبىن، ؾىي اللٗب في الكىإع ؤو بخل٪ ألالٗاب ال٣لُلت اإلاخٞى  ٚو



خٗاى ألاهالي هى مىٗهم مً الخغوج مً ٢بل لجان بٌٗ ال٣غي والبلضاث بالخٗاون م٘ ألاؾاٌل، إال في ما ؤزاع خُٟٓت وام

ت اإلادلُت ٧اهذ جبلٜ ألاهالي  م ؤن مٗٓم اللجان ؤلاصاٍع ، ٚع
ً
 و٦بحرة

ً
لخٓاث خغحت ج٩ىن ٞيها الخُىعة ٖلى خُاتهم صاهمت

 اب الاقدبا٧اث. بالخغوج ؤو جتر٥ ال٣غاع لهم، في خا٫ ال٣ه٠ الكضًض ؤو ا٢تر 

 النزوح إلى الخارج

 ،
ً
 حضا

ً
خىن، ٧ان مؤإلاا جغاحُضًا الجزوح إلى زاعج ؤعى الٍؼ

 مً و٢ٕى اهتها٧اث 
ً
ا لجإ إلُه ألاهالي ٦سُاع نٗب، زٞى

وحغابم ؤٞٓ٘، خُث ؤن نىعة ٧اعزت قى٩ا٫ ٧اهذ مازلت 

 مً ال٣خل ؤو 
ً
 ًٖ مالٍط آمً، هغبا

ً
ؤمام ؤُٖنهم، ٞسغحىا بدثا

خ٣ا٫  والخٗظًب ؤو الازخُاٝ ؤو ؤؾغ الغحا٫ وؾبي الٖا

ٟا٫ واليؿاء.  ألَا

ؤنل ٢غاع امخىإ ؤو مى٘ ألاهالي مً الخغوج، إال في 

ؼ اإلا٣اومت  اللخٓاث ألازحرة، هى الدكبث باألعى وحٍٗؼ

 لخٟاصي الخهجحر ما 
ً
في وحه ٖضواٍن ٚاصع، ومداولت

ضاء. وفي ٢غاءٍة  ؤم٨ً، الهضٝ الظي لُاإلاا ؤعاصه ألٖا

هٟت للى٢اة٘، الًم٨ىىا اتهام وخضاث خماًت الكٗب مى

ت في  YPG-YPJواإلاغؤة   بكٍغ
ً
باجساط اإلاضهُحن صعوٖا

 هٟي ؤزُاء 
ً
الخغب، في و٢ٍذ الًم٨ىىا ُٞه ؤًًا

وؾلبُاث ٢ض و٢ٗذ هىا وهىا٥، ؤبغػها جل٪ ؤلاحغاءاث 

ً بمى٘ مٛاصعة  غيذ ٖلى مضًىت ٍٖٟغ
ُ
ال٣اؾُت التي ٞ

ش اإلاضهُحن منها، لضي إٚال  ت بخاٍع ٤ جغهضه باؾَى ١ ٍَغ

غة 10/3/2018 ، وهى اإلاىٟظ الىخُض، و٦ظل٪ ممغاث ٖو

يها  ام اإلاضهُحن ٖلى الب٣اء في مىا٤َ خغب ؾازىت ٞو م ؤن ال٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي الًجحز إٚع ، ٚع
ً
ٚل٣ذ جباٖا

ُ
ؤزغي ٢ض ؤ

٘ ه٣ل ممخل٩اٍث ٦ثحرة، ٧ان بئم٩ان ؤصخابها زُىعة ٖلى خُاتهم، وزمت اهخ٣اصاث ؤزغي جىحه إلى ؤلاصاعة الظاجُت، منها مى

٧اهذ جضعي ب٣غب خهاع اإلاضًىت مً الٗضو واقخضاص الهجماث  -ومً اإلاٟترى طل٪ –إزغاحها في و٢ٍذ مىاؾب، ما صامذ ؤنها 

وجٟاصي  ٖليها، بل و٧ان بئم٩ان ؤلاصاعة اجساط إحغاءاث وجضابحر اخخُاَُت ٖضًضة وفي و٢تها اإلاىاؾب للخس٠ُٟ مً زؿابغ ماصًت

، وإن 
ً
، ل٨ً ًبضو ؤن اجساط الىخـضاث ل٣غاع الخغوج مً اإلاضًىت ٧ان مخإزغا

ً
٣ٞضان ؤعواح ويبِ وحؿهُل خغ٦ت الجزوح ؤًًا

.
ً
 ٧ان ناببا

ً جم إٚال٢ه، نباح الؿبذ  ٤ خلب ٍٖٟغ  ؤن ٍَغ
ً
 مً الُىم ألاو٫ للخغب، ؤمام جى٣ل اإلاىاَىحن، 20/1/2018ٖلما

ً
، بضءا

اعةمً َغفي ؤلاصاعة الظ ت الٍؼ  ٢غب مضًىت هبل. -اجُت والىٓام الؿىعي في مٗبر ٢ٍغ

 مؿاء الخامـ 
ً
ما٫ ال٣خالُت بك٩ل مخٟاوث وؤٖضاص ٢لُلت، ول٨ً بضءا  بضؤث م٘ بضء ألٖا

ً
خغ٦ت الجزوح إلى الخاعج ٖملُا

٤ جغهضه  ، خُث  –ٖكغ مً آطاع ْهغ اػصخام قضًض ٖلى ٍَغ
ً
ت، وجض٣ٞذ آلالُاث واإلاىاَىحن جباٖا ٧اهذ عخلت الخغوج باؾَى

/ ٦م، ولم جسلى مً خاالث ٣ٞضان عجؼ وؤَٟا٫ ؤو مغض ى وحغحى 15ؾاٖت ل٣ُ٘ مؿاٞت ما ٣ًاعب / 24-15حؿخٛغ١ بحن 

 لخُاتهم.

ً اٞترقىا ألاعاض ي في حبل لُلىن، وباجذ ٢غاه  وؾِ مكاٖغ الخؼن وألاس ى والخظالن، ٖكغاث آلاالٝ مً ؤهالي ٍٖٟغ

ت م٨خٓت بالىاػخحن، وجم إًىاء ٖ اٞحن و٢ٍغ ٗذ و٦ٟغهاًا وؤخغم ٞو ت في بلضاث صًغحما٫ وجل ٞع كغاث آالٝ بمؿا٦ً ٞاٚع

حرها، بمؿاٖضة ٢ىاث ؾىعٍا الضًم٣غاَُت، ٦م جم حكُِض ؤعب٘ مسُماث في ٍع٠ الكهباء  قما٫ خلب مً ٢بل  –"ؤخضار" ٚو

 لٛاًت ؤلاصاعة الظاجُت، ؤما في بلضحي هبل والؼهغاء، اللخان ٧ان الضزى٫ إليهما ممىٖى
ً
، إال بىاؾُت مهغبحن م٣ابل 17/3/2018ا



/ ؤل٠ ٫.ؽ للصخو الىاخض، اجسظ ٢غاع ٞخذ ؤبىاب اإلاضًيخحن ؤمام الىاػخحن وإًىائهم في الجىام٘ 200مبالٜ جهل إلى /

ت باهٓت ال ٣ًل ًٖ /  إلى مً ًؤحغون مىاػ٫، بالُب٘ بأحاع قهٍغ
ً
ٍت 50والخؿُيُاث، إياٞت  / ؤل٠ ٫.ؽ إلاجز٫ مؤل٠ مً ٚٞغ

ً إلى خلب م٣ابل مبالٜ ونلذ إلى / ب الغاٚبحن مً هاػحي ٍٖٟغ / ؤل٠ 500نٛحرة ومىاٞ٘، و٢ض وكُذ ٞيهما ٖملُاث تهٍغ

 ً ، وبإؾالُب ٖضًضة، ال جسلى مً مساَغ، إط حٗغى بًٗهم للدكلُذ، وآزٍغ
ً
ت "ؤخضار" ؤًًا ٫.ؽ، ومً ٞاٞحن و٢ٍغ

 لخىاصر اهٟجاع ؤلٛام ؤعيُت.

 ًٖ اخخًان ؤهالي 
ً
، ٖلى ًٞال

ً
حرها، وؤهالي هبل والؼهغاء زهىنا ال٣غي ال٨غصًت في حبل قحروا، ٞئن ؤهالي صًغحما٫ ٚو

ً ب٩ل وٍص واخترام، و٢ّضمىا ما ؤم٨ً مً مؿاٖضاث، بٌٛ الىٓغ ًٖ خاالث  اإلاؿخىي الاحخماعي، ٢ض اخخًىىا هاػحي ٍٖٟغ

ال٢اث ؤلٟت  ً م٘ اؾخٛال٫ وحك٘ ماصي لضي البٌٗ، لُاإلاا ٧ان هىا٥ وقابج ٖو  لى٢ٟت ٍٖٟغ
ً
اها ٞغ سُت، ٖو ونضا٢ت جاٍع

لت.  اإلاضًيخحن زال٫ ؾىىاث خهاعها الٍُى

ً، و٢ض بضؤث في  ، وجؼاًض 2018آطاع  20ؤما الٗىصة إلى الضًاع ٞهي خ٩اًت ؤزغي، لم ولً جٟاع١ مسُلت ؤي مً مىاَني ٍٖٟغ

، ول٨ً بٗض ؾُُغة اإلادخلحن ٖلى ٢غي ٦ُماع و 
ً
بغاص في حبل لُلىن، بضؤوا بىهب خىاحؼ مؿلخت ؤٖضاص الغاٚبحن ٞيها جباٖا

وإٖا٢ت مغوع الٗابضًً بمسخل٠ ؤؾالُب الخداًل والدجج، و٦ظل٪ إهاهتهم واٖخ٣ا٫ البٌٗ، ؤو ابتزاػهم لضٞ٘ عقاوي، إلى ؤن 

محن في  لت، و 4/4/2018جم إٚال١ مٗبري ٦ُماع ومٍغ ُؾمذ ، وايُغ الٗابضون للؿحر ٖلى ألا٢ضام في َغ١ حبلُت مؿاٞاث ٍَى

ش 200بدضوص / -بمغوع ٢اٞلت واخضة ً م٘ مىا٤َ الجزوح 22/5/2018/ ؾُاعة وآلُت بالٗبىع بخاٍع ، إلى ؤن جم إٚال١ مٗابغ ٍٖٟغ

ٚل٣ذ ُٞه الخ٩ىمت الؿىعٍت والجؼا٫ ٧اٞت الُغ١ ؤمام 
َ
بك٩ل نهاةي مً ٢بل الؿلُاث التر٦ُت. ومً حهٍت ؤزغي، في و٢ٍذ ؤ

زل ؤو هدى الكغ١، وؤزىاء مداوالث ٢ؿم مً ألاهالي للٗىصة إلى صًاعهم، ٧اهذ ؤلاصاعة الظاجُت ٢ض الىاػخحن لالهخ٣ا٫ باججاه الضا

اث مخب٣ُت مً  ُت لالخخال٫"، ٞلجإث مجمٖى غ يماهاث صولُت و "لٗضم إُٖاء الكٖغ ؤنضعث مى٢ٟها بٗضم الٗىصة لخحن جٞى

الٗابضًً وإَال١ الغنام ٖلى عجالث بٌٗ  الىخضاث وألاؾاٌل إلى مى٘ ٖىصة بٌٗ ال٣ىاٞل، ؤصث إلى مىاوقاث م٘

اجه. ُٞما ال ًًٟل ٖكغاث آالٝ مً الىاػخحن في ْل الٓغوٝ  تي ٣ُٖبت و جيب، وإنابت ؤخضهم، ؤصث إلى ٞو آلالُاث في ٢ٍغ

ً آلان.  الخالُت وألؾباب مسخلٟت الٗىصة إلى ٍٖٟغ

 ج٣ىم بمهام ؤلاصاعة اإلاضهُت في مى
ً
ظ٦غ ؤن ؤلاصاعة الظاجُت خالُا ا٤َ الجزوح واإلاسُماث وجىػٕ مؿاٖضاث ٚظابُت وجهٝغ ًُ

حر ما ؤم٨ً مً م٣ىماث الخُاة، في و٢ٍذ ؤنبدذ ُٞه جل٪ اإلاىا٤َ جدذ ؾُُغة الجِل الؿىعي  مبالٜ ٦بحرة ألحل جٞى

 ويمً الىٟىط الغوس ي.

 الاثصاالت وشبكات الىت

ب البنى الخدخُت، ٖمضث ال٣ىاث التر٦ُت إلى ٢ه٠  الٗضًض مً ؤبغاج قب٩اث الهاج٠ الى٣ا٫، يمً ؾُاؾت يغب وجسٍغ

ت، والتي ٧اهذ  مثل ؤبغاج ٢غي )زلُل، مىؾ٨ه، بُخجه، ٢ُمت(، إلى حاهب ٢ُ٘ قب٩اث الىذ مىظ بضء الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

حُٛي اإلاى٣ُت ٖبر جغ٦ُا مىظ خىالي زمـ ؾىىاث، ٦ما حُٗلذ مىلضاث وقب٩اث الُا٢ت ال٨هغبابُت في الٗضًض مً اإلاىا٢٘ 

 للٛاًت، ؾىي بٌٗ قب٩اث هذ ًٞابُت يُٟٗت، وحُُٛت ي٣ُت مً وال٣غي بؿ
ً
بب ال٣ه٠، ٞإنبذ وا٢٘ الاجهاالث ؾِئا

 قب٩اث ؤبغاج الخلُىي الؿىعي في هبل والؼهغاء.

 سرقات وخسائر

ت   لخل٪ الٗملُت الٗؿ٨ٍغ
ً
 باعػا

ً
الؿغ٢ت ٧اهذ ٖىىاها

إة ؤ٢ضام اإلاهاحمحن  ً، ما ؤن َو الٗضواهُت ٖلى ٍٖٟغ

ضؤوا بؿغ٢ت ما و٢ٗذ بحن ؤًضيهم مً صواحً ؤعاييها، ب

ومىاش ي، آالث وآلُاث وؾُاعاث، ؤعػا١ ومؤن، لىخاث 

اث وؤواوي هداؾُت، اؾُىاهاث  َا٢ت ٦هغبابُت وبُاٍع

غف وؤلبؿت، مهاٙ وؤمىا٫... الخ،  ٚاػ وؤزار مىاػ٫ ٞو



 يهم.وطل٪ بمىحب ٞخاوي ابخضٖها بٌٗ عحا٫ الضًً الاؾالمي ًٞال ًٖ ٢اصة اللهىم ومىٓغ 

اث مىاػ٫ ألاهالي واإلادالث واإلاخاحغ واإلاؿخىصٖاث،   م الىواؾ٘ الىُا١ إلادخٍى
ّ
قملذ ٖملُاث ؾغ٢ت ونهب والؿُى اإلاىٓ

ً، خُث حغث ؤمام ٖضؾاث ٧امحراث 2018آطاع  18ؤ٦برها وؤٞطخها حغث في  ت إلى مضًىت ٍٖٟغ ، لضي صزى٫ ال٣ىاث الٛاٍػ

غ صخٟيي و٧االث ؤهباء ٖاإلاُت، واهدكغث جل٪ ا ٣ت. إط حاء في ج٣ٍغ ٍغ لهىع والُٟضًىهاث ٖلى قاقاث ًٞابُاث ٖضًضة ٖو

خىن التي ج٣ىصها جغ٦ُا، وبٗض للمغنض الؿىعي لخ٣ى١ ؤلاوؿان بظاث الُىم:  "إن الٗىانغ الخابٗت ل٣ىاث ٖملُت ٚهً الٍؼ

اث اإلا٣غاث الؿ ً بك٩ل ٧امل... بضؤث بنهب ممخل٩اث مىاَىحن ومدخٍى ت وبنهب ؾُُغتها ٖلى مضًىت ٍٖٟغ ُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

ت في اإلاضًىت  مً ال٣غي حٗغيذ لٗملُاث نهب... إط حغي نهب آلالُاث " و "آلُاث وؾُاعاث ونهب اإلادا٫ الخجاٍع
ً
 ٦بحرا

ً
إن ٖضصا

اتهم".  ت مً مدخٍى  واإلاىاػ٫ وألاصواث الؼعاُٖت... وبٌٗ ألاهالي وحضوا بُىتهم ٞاٚع

ٍٝ مً ج٣ا  ختى اللخٓت، مً نهٍب ٦ما ؤن جل٪ الٗملُاث مىز٣ت في آال
ً
غ إٖالمُت وخ٣ى٢ُت، وماػا٫ النهب والؿلب مؿخمغا ٍع

 إلى خاالث الابتزاػ والتهضًض ؤو الازخُاٝ مً ؤحل 
ً
خىن، إياٞت  مىاؾم الٍؼ

ً
إلاىاؾم الخبىب والٟا٦هت والغمان والٗىب، وؤزحرا

 الخهى٫ ٖلى ٞضي مالُت. 

 بٌٗ مط ي زماهُت ؤقهغ مً الاخخال٫، هىال٪ قل
ً
ل قبه جام في اإلاجا٫ الا٢خهاصي والهىاعي والؼعاعي، وفي الخُاة وؤًًا

ٚل٣ذ مٗٓم 
ُ
ً ونىاٖت الهابىن، وؤ ، خُث هجغث ألاًضي الٗاملت والخبراث وجى٢ٟذ بٌٗ مٗامل البحًر

ً
الاحخماُٖت ؤًًا

خىن لؿغ  ٢اث حؼبُت ؤو وعقاث ألالبؿت وجهيُ٘ آلاالث وإنالح آلالُاث، بل وُنهبذ مٗٓمها، وحٗغيذ مٗٓم مٗانغ الٍؼ

اتها، خُث ُؾغ٢ذ مٗٓم الجغاعاث والخجهحزاث الؼعاُٖت، وجًغعث  ما٫ الؼعاُٖت والخضماث ٞهي في ؤصوى مؿخٍى ٧لُت، ؤما ألٖا

خىن والٛاباث بؿبب ال٣ه٠  وال٣ُ٘ والخغاب٤. خ٣ى٫ الٍؼ

 جل٪ البنى الخدخُت واإلاىاػ٫ اإلاضمغة، وفي ٣ٞضان بٌٗ اإلاىاش ي وبُ٘
ً
خىن بإؾٗاع  وقملذ الخؿابغ ؤًًا ال٨ثحر وػٍذ الٍؼ

اث الخىلُض ال٨هغبابُت، إلى ما هىال٪ مً زؿابغ في  مخضهُت، وؾغ٢ت ال٩ابالث مً قب٩اث الاجهاالث وال٨هغباء ومٗٓم مجمٖى

ها بملُاعاث الضوالعاث، خُث ؤن إخهائها وج٣ضًغها بداحت لٗمل مًني. ٣ضع مجمٖى
ُ
 مجاالث ٖضًضة، ج

لم وجسُُِ الجِل التر٧ي وخ٩ىمت ؤه٣غة، ٧ل اإلاؤقغاث واإلاُُٗاث جض٫ ٖل ى ؤنها ٖملُاث ممىهجت، جدهل بئقغاٝ ٖو

حن وإطاللهم، ُّ  إلى إ٣ٞاع الؿ٩ان اإلادل
ً
 بُٛت جهجحرهم. وهي تهضٝ ؤؾاؾا

 ثقارير حقوقية

غها الهاصع في  ظي ، وال2018آب  9لجىت الخد٤ُ٣ الضولُت اإلاٗىُت بؿىعٍا والخابٗت لألمم اإلاخدضة، ؤصعحذ يمً ج٣ٍغ

لت ًٖ اهتها٧اث وحغابم 2018ؤًلى٫/ؾبخمبر  28-٢10ضمخه في الضوعة الخاؾٗت والثالزىن إلاجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان،  ، ٣ٞغاث ٍَى

ً، م٘ ج٣ضًم نىعة ًٖ ؤويإ اإلاىاَىحن، ٦ما عنضث ؤويإ الىاػخحن،  ت في ٍٖٟغ مغج٨بت ؤزىاء جىُٟظ الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

ىصة الىاػخحن وخماًت ممخل٩اتهم ومىاػلهم.و٢ّضمذ جىنُاث إلى الجهاث اإلاٗىُت خى٫ م  غاٖاة خ٣ى١ الاوؿان ٖو

ش  ً، وؤقاعث إلى 2018قباٍ  ٦23ما وكغث مىٓمت هُىمً عاًدـ ووحل، بخاٍع  ًٖ ألاويإ في ٍٖٟغ
ً
 مؿهبا

ً
غا ، ج٣ٍغ

الاهتها٧اث والجغابم اإلاغج٨بت بد٤ اإلاضهُحن، ٖبر الخد٤٣ في الٗضًض مً الخاالث والاؾخمإ 

 منها، و٢الذ اإلاىٓمت إلى 
ً
قهىص، وؤ٦ضث ؤنها عاؾلذ وػاعة الضٞإ التر٦ُت، ٞلم جخل٣ى عصا

٣ت التي قيذ بها  خُنها: "ًبضو ؤن اإلاضهُحن الًٟٗاء ًىاحهىن الخهجحر وال٣خل بؿبب الٍُغ

 جغ٦ُا هجىمها ألازحر".

ش   بخاٍع
ً
غا ، وؤقاعث إلى 2018قباٍ  28ؤما مىٓمت الٟٗى الضولُت، ٞيكغث ج٣ٍغ

ُاث بحن اإلاضهُحن، وؤصعحذ ح ٗغى خُاة مئاث اإلاضهُحن للخُغ، وخهى٫ الٗضًض مً الٞى

قهاصاث مً مىاَىحن مضهُحن ٌِٗكىن وؾِ ألاخضار، ومً مىا٢٘ مسخلٟت، و٢الذ في 

٨ُت وعوؾُا والضو٫ ألازغي ؤن حؿخسضم هٟىطها  خُنها: "ًجب ٖلى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت  غاٝ اإلاخىاٖػ ٧ي جى٠٢ هجماتها ٚحر ال٣اهىهُت، وجًمً الاخترام للًِٛ ٖلى ألَا

 لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي".



ش   ًٖ ٞٓاٖت الجغابم اإلاغج٨بت، طا٥ الظي وكغه الهال٫ ألاخمغ ال٨غصي بخاٍع
ً
غ حاء مٗبرا جدذ  2018قباٍ  22ؤ٦ثر الخ٣اٍع

ً"، والظي جًمً ؤؾماء ؤَ ٟا٫ ضخاًا قهضاء وحغحى، م٘ نىٍع ٖىىان " ؤَٟا٫ قهضاء، ضخاًا الٗضوان التر٧ي ٖلى ٍٖٟغ

 ألحؿاصهم الًٛت التي حٗغيذ للخى٨ُل وإناباث بالٛت. 

 لغس ألاسرى واختالف في أعداد الضحاًا

يكغ وؾابل إٖالمها ؤًت 
ُ
ما ؤزاع الاؾخٛغاب ؤن وخـضاث خماًت الكٗب و٢ىاث "٢ؿض" لم حٗلً ًٖ وحىص ؤؾغي لضيها، ولم ج

 ؤن الجاهب الت
ً
ضه هى، ؤزباع ٖنهم، ٖلما ر٧ي ٢ض ؤْهغ بٌٗ ألاؾغي لضًه ٖبر قاقاث جلٟؼجه ووكغ بٌٗ ؤ٢ىالهم خؿبما ًٍغ

، خُث ٧اهذ جغصها ؤزباع مً اليكُاء في ال٣غي ومً ؤنض٢اء وؤهالي بٌٗ اإلا٣اجلحن ًٖ 
ً
ولم ججغي ٖملُاث جباص٫ مٗلىت ؤًًا

٘ مً  ال٣بٌ ٖلى بٌٗ ٖىانغ مؿلخت مً اإلاهاحمحن و٧ان بًٗهم حغحى. في و٢ٍذ ٧ان ُٞه وكغ ؤزباع ًٖ وحىص ؤؾغي ًٞغ

.
ً
ؿخٟاص مىه ؾُاؾُا ٌُ م٨ً ؤن  اث اإلا٣اجلحن وألاهالي، وٍُ  مٗىٍى

 ٧ان هىا٥ ؤؾغي لضي الـ 
ً
و "٢ؿض"، ؤم ال؟، هل هم مدخجؼون إلى آلان؟، ما مهحر ؤؾغاها لضي الجاهب  YPGهل ٞٗال

 التر٧ي؟ ... لِؿذ هىا٥ ؤحىبت ؤو ؤهباء ميكىعة، ًٖ هظا اللٛؼ.

٤ ٖضة مهاصع: ، ٞو
ً
حن، هضعج ُٞما ًلي حضوال  ؤما ًٖ ضخاًا الخغب لضي الُٞغ
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 مً ٢ىاث وخضاث الخماًت الكٗبُت الخابٗت للجِل الؿىعي. *

 

مً زال٫ ٢غاءة البُاهاث اإلاضعحت ؤٖاله، هالخٔ 

 ماًلي:

ؤي حهت بُاهاث ٧املت ًٖ الطخاًا لم ج٣ضم 

حن.  لضي الُٞغ

-  ًٖ 
ً
با بُاهاث جغ٦ُا ؤ٢ل بالىه٠ ج٣ٍغ

ان لم ًظ٦غا ؤو  بُاهاث ممثل )الثىعة(، والُٞغ

ً، بل  ا بىحىص ضخاًا مضهُحن بحن ؤهالي ٍٖٟغ ٌٗتٞر

ً )مضهُحن  واٖخبرث جغ٦ُا حمُ٘ قهضاء ٍٖٟغ

حن( إعهابُحن جم )جدُُضهم(. ؿ٨ٍغ  ٖو

ؤو ٢ؿض، ؤًت بُاهاث عؾمُت ًٖ ٢خلى الُٝغ اإلاهاحم، ؤزىاء الخغب ؤو بٗضها،  YPGالظاجُت، ؤو الـ لم ج٣ضم ؤلاصاعة  -

ً ختى الُىم( في ٖىىان بُان إلاغ٦ؼ 2420ؾىي ط٦غ )م٣خل / / مً حىىص الاخخال٫ التر٧ي ومغجؼ٢خه مىظ بضاًت الهجىم ٖلى ٍٖٟغ

ش  ً بخاٍع  ؤن ألازباع اإلادلُت ٧اهذ ؛ وهظ25/4/2018إٖالم وخضاث خماًت الكٗب في ٍٖٟغ
ً
، ٖلما

ً
ا ألامغ مىي٘ اؾخٛغاب ؤًًا
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 ، اٌّشصذ اٌسٛسٞ ٌذمٛق اإلٔسبْ.7102آراس  02رمش٠ش ثؼٕٛاْ " ثؼذ أْ ػفشَّذ لشا٘ب... لٛاد ػ١ٍّخ غصٓ اٌض٠زْٛ رجذأ ثٕٙت ِذ٠ٕخ ػفش٠ٓ"،  
13

فعبئ١خ اٌجض٠شح ثزبس٠خ  -ؼسىشٞ ٌٍضٛسح( اٌّشبسن فٟ ِؤرّش أسزبٔٗ، ظّٓ ثشٔبِج االرجبٖ اٌّؼبوسسئ١س اٌٍجٕخ اإلػال١ِخ )اٌٛفذ اٌ –أ٠ّٓ اٌؼبسّٟ  

00/9/7102. 
14

 ، اإلداسح اٌزار١خ اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ ِمبغؼخ ػفش٠ٓ.7102آراس  02ث١بْ إٌٝ اٌشأٞ اٌؼبَ،  



كحر إلى آالٝ، ألن 
ُ
جخضاو٫ و٢ٕى ٢خلى في نٟٝى الٟهابل اإلاؿلخت اإلاهاحمت بإٖضاص ؤ٦بر ب٨ثحر مما هى مٗلً، و٧ل الخى٢ٗاث ح

اث نٛح اث ٦بحرة مً اإلاكاة، واإلاضاٞٗىن ٧اهىا بمجمٖى رة ومخدهىحن، والاقدبا٧اث اإلاهاحمىن صزلىا بإٖضاص ٟٚحرة ومجمٖى

 في ٖضة حبهاث.50اإلاباقغة صامذ ؤ٦ثر مً /
ً
 / ًىما

 بُاهاث اإلاغنض باليؿب للُٝغ اإلاهاحم ؤ٢ل مً بُاهاث الٗاؾمي. -

ً في بُاهاث ؤلاصاعة الظاجُت ؤ٦بر مً الٗضص اإلاظ٧ىع لضي اإلاغنض، ًبضو ؤن ؤلاصاعة ٧اهذ حٗخبر  - ؤٖضاص ٢خلى مضهيي ٍٖٟغ

ت خغبُت.ٖىانغ ألاؾاٌل مض  هُحن، ألنها لِؿذ ٢ىاث ٖؿ٨ٍغ

ت، والجهت  - ؿ٨ٍغ بضو ؤنها زايٗت لخؿاباث ؾُاؾُت ٖو حمُ٘ ألاع٢ام لِؿذ خ٣ُ٣ُت، إما ٞيها مبالٛت ؤو جسٌُٟ، ٍو

ب٣ى مً الهٗىبت إُٖاء اخهابُاث  اإلاداًضة )اإلاغنض الؿىعي( عبما لم ًخم٨ً مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماٍث ٧اُٞت، ٍو

 هىا٥ م٣ٟىصًً، وحثث جدذ ألاه٣اى ؤو ب٣ُذ في ؾاخاث اإلاٗاع٥.ص٣ُ٢ت، خُث ٩ًىن 

غٍ  ُبذ الاخخال٫ التر٧ي، ط٦غ اإلاغنض الؿىعي في ج٣ٍغ
َ
ث
َ
ُما بٗض ج ش  15ٞو ً الثاوي  23بخاٍع ، ؤهه اعجٟ٘ ٖضص الكهضاء 2018حكٍغ

 و /55/، بُنهم /380اإلاضهُحن إلى /
ً
ضاث خماًت الكٗب ال٨غصي / مً م٣اجلي وخ1582/ امغؤة، وما ال ٣ًل ًٖ /36/ َٟال

ً، مً يمنهم /2380، و /20/1/2018و٢ىاث الضٞإ الظاحي مىظ  / ال ًؼالىن 840/ خالت اٖخ٣ا٫ إلاىاَىحن مخب٣حن في ٍٖٟغ

 مٗخ٣لحن.

  

 خالصة:

ً مً مى٣ُت آمىت ومالط للىاػخحن إلى مى٣ُت جد٨مها ٖهاباث مؿلخت وحِل اخخال٫ ال ًخىاوى ًٖ مماعؾت  جدىلذ ٍٖٟغ

: "إن 16ممىهجت في اعج٩اب اهتها٧اث وحغابم ٖضًضة، و٢ض ٢الذ الُٟضًغالُت الؿىعٍت إلاىٓماث وهُئاث خ٣ى١ ؤلاوؿان ؾُاؾت

ً بك٩ل ًىمي في  حِل الاخخال٫ التر٧ي والجماٖاث اإلاؿلخت اإلاٗاعيت الخابٗت له، اعج٨بىا حغابم خغب بد٤ اإلاضهُحن في ٍٖٟغ

 
ً
 لألٖغاٝ الضولُت و٢ىاهحن الخغب..." وؤقاعث إلى )ايُهاص ٖغقي، اعج٩اب خغبه الٗمُاء يض اإلاضهُحن، مما ق٩ل زغ٢ا

ً
دا نٍغ

حغابم إباصة حماُٖت، اهتها٧اث بد٤ اإلاغؤة، ٢خل وجمثُل بجثث ؤؾغي، مدا٦ماث زاعج ال٣اهىن، ٚىابم ومهاصعاث، خغ١ 

سُت، جضمحر وجٟجحر ؤما٦ً ٖباصة، ازخُاٝ وإزٟاء ٢ؿغي وحٗظًب  واٚخُاالث، ازخُاٝ ؤَٟا٫ ٦خب ووزاب٤ وآزاع جاٍع

ل مهم لإلعهاب، ٢ه٠ ٖكىاةي وجٟجحراث(.  واخخجاػهم ٦غهابً، ازخُاٝ وابتزاػ ٦مهضع جمٍى

ش  خىن" واهتهذ بئٖالن ال٣ىاث اإلاؿلخت التر٦ُت في بُان عؾمي بخاٍع ت التي ؾمُذ بـ "ٚهً الٍؼ آطاع  24إن الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

2018 ً  : "جم ٞغى الؿُُغة ال٩املت ٖلى ٍٖٟغ
ً
ٗض ٖضواها

ُ
بٗض جُهحر حمُ٘ ال٣غي مً ٖىانغ خؼب الاجداص الضًم٣غاَي"... ح

٤ ٧اٞت اإلاٗاًحر وال٣ىاهحن الضولُت، وبهظا الهضص ُعٞٗذ مظ٦غة  لجؼٍء مً صولٍت ؤزغي، ٞو
ً
باؾم  17ٖلى مى٣ُت آمىت واخخالال

ً وؤهاليها  هىاقُض يمابغ٦مخؼب الىخـضة الضًم٣غاَي ال٨غصي في ؾىعٍا )٨ًُتي(، حاء ٞيها: " الخُت لل٣ُام بىاحب٨م ججاه ٍٖٟغ

اإلاًُهضًً واإلاهضصًً، ٦ما هىاقض هُئت ألامم اإلاخدضة واإلاؤؾؿاث اإلاىبث٣ت ٖنها إلعؾا٫ لجان زانت إلى اإلاى٣ُت لخدغي 

 ٖلى الخ٩ىمت
َ
ً والىاػخحن. ونهُُب ب٨م الًِٛ التر٦ُت،  الاهتها٧اث والجغابم ومٗاًىت آزاع الاخخال٫، و٦ظل٪ مٗاهاة اإلاهجٍغ
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رشش٠ٓ  23"، … ض أربٚاد ٚاالسز١الء ػٍٝ ِّزٍىبد ٚٔٙت أخشٜآخش٠ٓ ٚفش 2400ِذٟٔ فٟ ػفش٠ٓ ٚاػزمبي ٔذٛ  400ثؼذ لزً ٔذٛ  رمش٠ش ثؼٕٛاْ " 

 ، اٌّشصذ اٌسٛسٞ ٌذمٛق اإلٔسبْ.2012اٌضبٟٔ 
16

اٌف١ذ٠شا١ٌخ ، 22/4/2012..."، دِشك ٚاٌّجّٛػبد اٌّسٍذخ ػٓ االٔزٙبوبد اٌجس١ّخ اٌّشرىجخ ِٓ لجً اٌمٛاد اٌزشو١خ رمش٠ش دمٛلٟرمش٠ش ثؼٕٛاْ " 

 دمٛق اإلٔسبْ. اٌسٛس٠خ ٌّٕظّبد ١٘ٚئبد
17

 ، إٌـٝ:7102/ ١ٔسبْ )إثش٠ً(  72ِزوشح " ٔـذاء ِٕٚبشذح إلٔمبر ػفش٠ٓ"،  

 األ١ِٓ اٌؼبَ ١ٌٙئخ األُِ اٌّزذذح، اٌس١ذ أٔط١ٔٛٛ غٛر١ش٠ش. -

 اٌّجؼٛس األِّٟ إٌٝ سٛس٠ب، اٌس١ذ سز١فبْ دٞ ِسزٛسا. -

 س١ٓ.ِفٛض األُِ اٌّزذذح اٌسبِٟ ٌذمٛق اإلٔسبْ، اٌس١ذ ص٠ذ سػذ اٌذ -

 ٌجٕخ اٌزذم١ك اٌذ١ٌٚخ اٌّسزمٍخ ثشؤْ اٌجّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌسٛس٠خ، ِٚجٍس دمٛق اإلٔسبْ اٌزبثغ ٌألُِ اٌّزذذح.  -

صش ٚصساء خبسج١خ )اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ، سٚس١ب االرذبد٠خ، االرذبد األٚسثٟ، جّٙٛس٠خ اٌص١ٓ اٌشؼج١خ، اٌٍّّىخ اٌّزذذح، جّٙٛس٠خ ِ -

 خ اٌؼشث١خ(. اٌؼشث١خ، اٌجبِؼ

 إٌّظّبد اٌسٛس٠خ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثذمٛق اإلٔسبْ. -

 اٌشأٞ اٌؼبَ اٌؼبٌّٟ ٚج١ّغ اٌّذافؼ١ٓ ػٓ ل١ُ اٌؼذاٌخ ٚاٌذش٠خ ٚاٌّسبٚاح. -



حر  ٌ اإلاخًغعًٍ وجٞى ٟاث اإلاٗاع٥ واهدكا٫ الجثث اإلاخٟسخت وحٍٗى
ّ
للٗمل ٖلى و٠٢ ٧اٞت الاهتها٧اث وإػالت ألالٛام ومسل

م٣ىماث الخُاة والالتزام ال٩امل بىاحباث ومؿؤولُاث ؾلُت الاخخال٫ ختى حالء الجِل التر٧ي ومً عا٣ٞه مً مُلِكُاث 

ت ٖو
ّ
ً إلى ؤهلها والؿُاصة الؿىعٍت. جل٪ اإلاؿؤولُاث اإلاىهىم ٖنها في اإلاىاز٤ُ الضولُت ًٖ ألاعاض ي الؿىعٍت اإلادخل ىصة ٍٖٟغ

( واجٟا٢ُت حى٠ُ الغابٗت )اجٟا٢ُت حى٠ُ الغابٗت، 56-42)اإلاىاص مً  1907وال٣ىاٖض الغبِؿُت الىاعصة في البدت الهاي لٗام 

". ٦ما جى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي(، باإلياٞت إلى بٌٗ ؤخ٩ام البرو78-47ومً  34-27اإلاىاص مً 

ٗذ مظ٦غة ؤزغي  خت 18ٞع
ّ
، مً ٢بل ؤخؼاب وؤَغ ؾُاؾُت ومىٓماث مضهُت، حاء ٞيها: "إّن ما جغج٨به الٟهابل الؿىعٍت اإلاؿل

حر مدضوٍص لهم مً ٢بله ت وبخىحُه منها وصٖم مباقٍغ ٚو ُّ ً جدذ إقغاٝ صولت الاخخال٫ التر٦ ا، مً ؤٖما٫ ٢خٍل وؾلٍب في ٍٖٟغ

ت واٖخضاءاٍث حؿضًت وحٗظًب وجهجحٍر ٢ؿغي للؿ٩ان اإلاضهُحن والاؾدُالء ٖلى صوعهم  ونهٍب وؾغ٢ت وازخُاٞاث ٢ؿٍغ

حن الٛحر ٞيها، جغقى في ال٨ثحر منها إلاؿخىي حغابم الخغب وؤلاباصة الجماُٖت والجغابم يض ؤلاوؿاهُت بمٗاًحر  وممخل٩اتهم وجَى

 ل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي".ومًامحن مىاص ا

، وما جبٗتها مً مماعؾاث ٖضابُت ممىهجت ٖلى 
ً
 وحىا

ً
ً بإخضر ألاؾلخت وؤز٣لها، بغا يذ ٖلى ٍٖٟغ

ُ
إن هظه الخغب التي ق

ثبذ لل٣اص ي والضاوي، ؤنها لم ج٨ً مىحهت يض )آلابىحُحن
ُ
ـغص وصوعهم 19ألاعى، ج

ُ
( ٣ِٞ، بل إنها اؾتهضٞذ وحىص ال٨

صًيُت، مسلىَت  –ٍا، والجؼا٫ خ٩ىمت الٗضالت والخىمُت جدب٘ هٟـ الؿلى٥، ب٣ٗلُت ٖثماهُت وخًىعهم في قما٫ ؾىع 

اث ٢ىمُت اؾخٗالبُت.  بجٖز

 مثل جغ٦ُا بىالًاتها /
ً
سُت، ومؤؾؿاتها و٢ضعاتها ال٨بحرة 81وما ال ٣ًبله ال٣ٗل واإلاى٤ُ، ؤن صولت / ومضًىتها اؾخيبى٫ الخاٍع

ت، وبمى٢ٗها الجُىؾُاس ي الا  ً ألابٌُ وألاؾىص، وبٗال٢اتها واإلاخىٖى ؾتراجُجي بحن الكغ١ والٛغب واإلاُل ٖلى البدٍغ

 
ً
 وز٣اُٞا

ً
ومهالخها واعجباَاتها الىاؾٗت م٘ الٛغب اللُبرالي الضًم٣غاَي وم٘ قٗىب الكغ١ الجاعة واإلاخضازلت م٘ بًٗها صًيُا

ً، بٗض اخخاللها، ب٣ٗ .... جخٗامل م٘ مى٣ُت نٛحرة مثل ٍٖٟغ
ً
لُت وؤؾلىب صولٍت ماع٢ت، ال جىلي الاجٟا٢اث واحخماُٖا

 واإلاٗاهضاث وال٣ىاهحن الضولُت اإلاخٗل٣ت ؤصوى اخترام واهخمام، وجٟٗل ٧ل ما هى س يء ومسال٠ لل٣ُم الاوؿاهُت.

، هي جل٪ البُىالث التي ؾُغها م٣اجلي وخـضاث خماًت الكٗب واإلاغؤة 
ً
ـغص ٖمىما

ُ
ً وال٨  YPG-YPJما ؤزلج نضع ؤهالي ٍٖٟغ

م الٟغ١ الكاؾ٘ في الٗضص وؤ ً، وطا٥ الاخخًان والضٖم الكٗبي لهم، للضٞإ ًٖ اإلاى٣ُت في وحه اإلاٗخضًً، ٚع بىاء ٍٖٟغ

 والٗخاص الٗؿ٨غي، وؤزُاء وزؿابغ ٦بحرة و٢ٗذ هىا وهىا٥.

ىالىا خ٣ى٢هم الؿُاؾُت وؤلا  بٗض حُل، إلى ؤن ًىٗخ٣ىا مً الٓلم والُُٛان ٍو
ً
ـغص ؾِخىانل، حُال

ُ
وؿاهُت هًا٫ ال٨

ت و٦غامت.  بدٍغ

٤ ال٣اهىن الضولي  ً ًدمل ٧اٞت ؾماث ونٟاث صولت الاخخال٫ ٞو إن الىحىص الٗؿ٨غي وؤلاصاعي التر٧ي في مى٣ُت ٍٖٟغ

ؤلاوؿاوي وما ًخهل به، ٧ىن الخ٩ىمت التر٦ُت صٞٗذ حِكها الحخُاح ؤعاض ي صولت مجاوعة ٖلى هدى مىاٝ لل٣اهىن الضولي 

ٌ مً الخ٩ىمت ال ت ؤحىبُت وعٞٗذ الٗلم وصون جٍٟى ً الؿىعٍت لؿُُغة ٢ىاث ٖؿ٨ٍغ ؿىعٍت، وؤزًٗذ مى٣ُت ٍٖٟغ

ت ٖلى الخضوص مً  مل الجِل التر٧ي ٖلى بىاء ه٣اٍ وم٣غاث ٖؿ٨ٍغ التر٧ي ٖلى اإلا٣ّغاث واإلاؤؾؿاث والؿاخاث الٗامت، ٖو

.  الجهت الؿىعٍت وفي ٖم٤
ً
 اإلاى٣ُت ؤًًا

                                                 
18

اٌذضة ، PYDّمشاغٟ دضة االرذبد اٌذ٠، اٌزذبٌف اٌٛغٕٟ اٌىشدٞ فٟ سٛس٠ب) اٌّٛلؼْٛ ػٍٝ اٌّزوشح:، 29/5/2012ِزوشح إٌٝ األُِ اٌّزذذح،  

اٌٍجٕخ اٌىشد٠خ ٌذمٛق االٔسبْ فٟ سٛس٠ب ، ِشوض ػذي ٌذمٛق االٔسبْ فٟ سٛس٠ب، دضة اٌزآخٟ اٌىشدسزبٟٔ، اٌذ٠ّمشاغٟ اٌزمّذِٟ اٌىشدٞ فٟ سٛس٠ب

خ اٌجٕبء اٌمبٟٔٛٔ ِٓ أجً ر١ّٕخ ِؤسس، Ezdinaِؤسسخ ا٠ضد٠ٕب ، فشع أٌّب١ٔب –جّؼ١خ اٌشؼٛة اٌّٙذدح ، DADإٌّظّخ اٌىشد٠خ ٌذمٛق اإلٔسبْ ، "اٌشاصذ"

 (.ا١ٌٙئخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌىشد٠خ، اٌّب١ٔب –ِشوض ١ٌى١ٌٛٓ ٌٍذساسبد ٚاألثذبس اٌمب١ٔٛٔخ ، HÊVÎاٌجّؼ١خ اٌضمبف١خ اٌىشد٠خ فٟ ثٍج١ىب ، Binyatاٌفىش اٌمبٟٔٛٔ 
19

 -ػبِبً فٟ سجٓ إِشاٌٟ 71اٌؼُ( ٚاٌّؼزمً ِٕز ِب ٠مبسة  -ثـ )آثِٛصطٍخ أغٍمٗ ػٍٝ أٔفسُٙ اٌز٠ٓ ٠ؤ٠ذْٚ ٠ٚؤِْٕٛ ثفىش اٌضػ١ُ ػجذ هللا أٚجالْ اٌٍّمت  

 ثذ١شح ِشِشح اٌزشو١خ.


