
  دعــوة للتضــامندعــوة للتضــامن     

مع شــامل وشــرق ســوريامع شــامل وشــرق ســوريا            

اكسروا حاجز الصمت!   

                                                               دعوة للتضامن مع شامل ورشق سوريا 

منــذ 20 ترشيــن الثــاين )نوفمــر(، تهاجــم تركيــا بشــكل مســتمر مناطق شــال ورشق ســوريا. تقصــف بالطائــرات الحربيــة والطائرات 

ــات  ــل املــدارس واملستشــفيات والتعاوني ــة مث ــة التحتي ــن والبني ــا بشــكل خــاص املدني ــة. تســتهدف تركي املســرة واألســلحة الثقيل

وحقــول الغــاز والنفــط ومحطــات الطاقــة وصوامــع الحبــوب ومــا إىل ذلــك. فضــاً عــن اســتهداف نقــاط حايــة مخيــم الهــول، وهــو 

املخيــم الــذي يعيــش فيــه أكــر مــن 53.000 امــرأة وطفــل مــن عوائــل تنظيــم داعــش. حتــى اآلن مثانيــة مــن قــوات الحايــة فقــدوا 

حياتهــم ومتكــن بعــض أفــراد عوائــل التنظيــم مــن الفــرار. هاجمــت تركيــا أيضــاً مكانــاً قريبــاً مــن الســجن الــذي يُحتجــز فيــه عنــارص 

داعــش. ويبــدو أن كل هــذه الهجــات تتــم مبوافقــة كل مــن الناتــو وروســيا.

بــات واضحــاً للجميــع أن التفجــر الــذي وقــع يف اســطنبول يُســتخدم كذريعــة للهجــوم عــى شــال ورشق ســوريا. يتضــح أكــر فأكــر 

أن هــذا الهجــوم تــم تنفيــذه مــن قبــل تنظيــم داعــش أو جاعــة ســلفية أخــرى. لكــن رغــم ذلــك، فــإن املؤامــرة ضــد أهــايل شــال 

ورشق ســوريا وســط صمــت املجتمــع الــدويل مســتمرة.

مــن الواضــح أيضــاً أن الــدول املهيمنــة اتخــذت قــراراً ضــد إرادة الشــعب، وال تتقبــل الشــعوب التــي تنظــم نفســها، بــل تفضــل 

الجاعــات اإلرهابيــة مثــل طالبــان أو النــرة أو داعــش يف الســلطة. فيتــم اآلن وضــع ســيناريو شــبيهاً بأفغانســتان موضــع التنفيــذ 

هنــا متامــاً كــا يحــدث يف أوكرانيــا.

الهجــات عــى شــال رشق ســوريا تواجــه تهديــداً للعــامل كلــه. فقــد تــم يف هــذه املنطقــة بنــاء دميقراطيــة حقيقيــة قامئــة عــى 

الوعــي البيئــي والدميقراطيــة وحريــة املــرأة بــدالً مــن بنــاء دولــة. بــدأ النــاس الذيــن يعيشــون هنــا مــن جميــع األديــان واألعــراق يف 

تنظيــم مجتمعهــم بأنفســهم يف جميــع املجــاالت. لقــد تــم إنشــاء الكومونــات واملجالــس كأســاس لهــذه الدميقراطيــة. يعيــش النــاس 

مــن جميــع األعــراق واألديــان، مبــا يف ذلــك الكــرد والعــرب واآلشــوريون واإليزيديــون يف ســام معــاً وتلعــب النســاء دوراً مهــاً. فقــد 

تــم وضــع نظــام نســبة متثيــل املــرأة والرئاســة املشــركة لتحقيــق املســاواة الحقيقيــة بــن الجنســن.

تعتــر الســلطات الحاكمــة املجتمــع الــذي ينظــم نفســه بنفســه تهديــداً عــى مفهــوم الســلطة. هــذا هــو ســبب غــزو عفريــن عــام 

ــم تهجــر الكــرد  ــر دميوغــرايف، وت ــل أبيــض( عــام 2019. مــع الغــزو حــدث تغي ــه )رأس العــن( وكــري ســبي )ت 2018 ورسي كاني

قرسيــاً حيــث يعيــش معظمهــم حتــى اآلن كاجئــن بينــا اســتوىل الجهاديــون عــى منازلهــم. يبــدو أن تركيــا ومبوافقــة املجتمــع 

ــن واســتبدالهم بالجاعــات  ــه؛ وتنتهــج سياســة تهجــر الســكان املحلي ــا نفــس املفهــوم لشــال ورشق ســوريا بأكمل ــدويل لديه ال

الجهاديــة.

نحــن اآلن نــرى أن الفاشــية تنمــو يف جميــع أنحــاء العــامل ونعتقــد أن محاربــة هــذه التهديــدات محليــاً فقــط ال تكفــي. هنــاك حاجــة 

ملّحــة لحركــة عامليــة ضــد الحــرب أو عــى األقــل هنــاك حاجــة إىل التضامــن العاملــي مــع هــذا الكفاح.
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ــر إرادة  ــة، وأن تدم ــر الدميقراطي ــا أن تدم ــة وميكنه ــرة للغاي ــا خط ــدو أنه ــي يب ــة، والت ــات العصيب ــذه األوق ــل ه ــك، ويف مث لذل

الشــعوب، ميكننــا طــرح األســئلة التاليــة؛ كيــف ميكــن للشــعوب أن تســاند بعضهــا البعــض؟ كيــف ميكــن للشــعوب مــن أنحــاء أخــرى 

مــن العــامل أن تدعــم هــذا النضــال؟ كيــف ميكننــا أن نعــزز اتحادنــا لنجعــل هــذا النضــال أكــر قــوة وكونيــة؟ كيــف ميكننــا أن نتبــادل 

الدعــم واملســاندة لنصبــح أقــوى؟

خاصــًة وقــد أصبــح شــال ورشق ســوريا أمــاً وإلهامــاً لجميــع األشــخاص الذيــن يناضلــون مــن أجــل الدميقراطيــة والســام. وســيكون 

لتدمــر مــرشوع اإلدارة الذاتيــة يف شــال ورشق ســوريا تداعيــات عــى العــامل بــأرسه. فالفاشــية دامئــاً تكــون عامليــة، وتشــكل تهديــداً 

حقيقيــاً لجميــع األفــراد الذيــن يريــدون العيــش يف ظــل الدميقراطيــة والســام والتعدديــة. وإذا مــا تــم تدمــر الدميقراطيــة يف شــال 

ورشق ســوريا، ســوف تنمــو الفاشــية يف جميــع أنحــاء العــامل.

مــن املهــم إيجــاد إجابــات لهــذه األســئلة معــاً، ألن الخطــر الــذي نواجهــه خطــٌر عاملــي. وهــو رصاع بــن قوتــن، القــوى الفاشــية عــى 

جانــب ودعــاة التعدديــة والدميقراطيــة والســام عــى الجانــب اآلخــر. مــن املهــم جــداً أن يــدرك املجتمــع املــدين وجميــع الشــعوب 

التــي تناضــل مــن أجــل الدميقراطيــة والســام أن هــذا التهديــد يشــكل بنفــس الوقــت تهديــداً مبــارشاً عليهــا أيضــاً، فلنبــدأ معــاً 

ببنــاء الجســور وأوارص التواصــل.

بناّ عليه ندعو املجتمع املدين يف كافة أنحاء العامل للتضامن مع شعوب شامل ورشق سوريا من خالل ما ييل:

- االحتجــاج عــى هــذه الحــرب باتبــاع جميــع الوســائل املتاحــة كالتريــح باملواقــف ونــرش املقــاالت ولوائــح الرفــض والتكاتــف 

بصــوت واحــد ضــد مفهــوم الحــرب والســر نحــو الســام.

- اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي مــن شــأنها الضغــط عــى أصحــاب القــرار والحكومــات الصامتــة تجــاه الغــزو الــريك الســافر عــى 

شــال ورشق ســوريا.

- العمل سوياً إلنشاء جبهة مشركة تدعو للسام وتناهض الحرب والعدوان والفاشية.

- القيام بحمات دعم طارئة مثل حمات جمع التوقيعات للمطالبة بفرض حظر جوي عى شال ورشق سوريا.

اكرسوا حاجز الصمت!

أوقفوا الحرب الرتكية عىل شامل ورشق سوريا!

                                                                                                    مركز الدبلوماسية املجتمعية يف شامل ورشق سوريا

                                                                                                                       26 ترشين الثاين 2022 
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