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الثالاثء 31 أاير 2016

منذ بداية شباط/ 2016 بدأت القوات احلكومية )األمن واجليش وامليليشيات احمللية واألجنبية املوالية هلا( وبدعم مكثف من الغارات 
اجلوية الروسية بشن هجوم واسع يهدف إىل قطع الطريق الوحيد الواصل بني ريفي حلب الشمايل والغريب وأحياء حلب اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تزامنت هذه احلملة مع محلة عسكرية قادهتا اإلدارة الذاتية الكردية عرب قوات سوراي الدميقراطية 
الكردية )ذات أغلبية كردية تنتمي حلزب االحتاد الدميقراطي يف سوراي فرع حزب العمال الكردستاين(، حيث اجتاحت مناطق ختضع 
لسيطرة املعارضة السورية وسيطرت على مدينة تل رفعت وبلدات دير مجال ومنغ وغريها؛ ما تسبب بنزوح وتشرد واسع ألهلها، 

ومازال اآلالف منهم يف العراء تقريباً على احلدود السورية الرتكية.

تسببت هذه اهلجمات العسكرية من القوات احلكومية من جهة وقوات اإلدارة الذاتية الكردية من جهة اثنية حبصار منطقة مساحتها 
قرابة 500 كم، من اجلنوب حتاصرها القوات احلكومية، ومن الغرب قوات سوراي الدميقراطية الكردية، ومن الشرق تنظيم داعش 
)يطلق على نفسه اخلالفة اإلسالمية(، وهذا احلصار تسبب يف نزوح وتشرد جديد ملا اليقل عن 120 ألف شخص من مدن مارع 

وعندان، وبلدات حردتنني وتل جبني، ومسقان، ورتيان، وكفراناي، وتل ماير.

يف 27/ أاير/ 2016 شن تنظيم داعش هجوماً على مناطق سيطرة املعارضة املسلحة سيطر من خالله على قرى كفركلبني وجربين، 
وقطع الطريق الوحيد بني مدينيت مارع واعزاز وبذلك مت تشديد احلصار على  مدينة مارع بشكل كامل فقد ابت تنظيم داعش 

حياصرها من جهات الشرق واجلنوب والشمال، يف حني حتاصرها قوات اإلدارة الذاتية الكردية من اجلهة الغربية.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل عدد من أهايل مدينة مارع، حيث تسبب احلصار يف أوضاع كارثية لقرابة 1700 عائلة، 
تبني لنا أن القصف الذي ينفذه تنظيم داعش عشوائي ويستهدف األحياء السكنية، اهلدف منه الضغط على ماتبقى من مقاتلني 
لتسليم املدينة، واستغرب األهايل عدم وجود أي دور فاعل لقوات التحالف الدويل بقصف قوات داعش احملاصرة للمدينة واملكشوفة 
بشكل واضح، بل إن هناك اهتامات لقوات التحالف الدويل ابستهداف قوات املعارضة املسلحة اليت تدافع عن مدينة مارع يوم 

األحد 29 أاير اجلاري، وقتل 7 عناصر منها، ومازالت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتقق يف احلادثة.
ينظر أهايل مدينة مارع إىل كل من تنظيم داعش وقوات سوراي الدميقراطية التابعة لإلدارة الذاتية الكردية على أهنما وجهان لعملة 

واحدة، فكالمها يسعى لبسط السيطرة والنفوذ وهنب ثروات األراضي وانتهاك حقوق أهلها.
تقوم قوات سوراي الدميقراطية الكردية بعمليات ابتزاز هتدف للحصول على مزيد من القرى والبلدات مقابل تسهيل مرور املدنيني إىل 
مناطق أكثر أمناً، فبعد مفاوضات مع فصائل املعارضة املسلحة قامت ابلسماح مبرور قرابة 700 عائلة عرب مدينة تل رفعت اليت 

سيطرت عليها منذ عدة أشهر، مقابل انسحاب فصائل املعارضة املسلحة من قرية الشيخ عيسى.

مدينة مارع بني جحيم تنظيم داعش ونريان قوات اإلدارة الذاتية الكردية
خماوف تتهدد حياة 1700 عائلة بيـــــــــان

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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تبدي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ختوفها الشديد على مصري قرابة 12 ألف مدين حماصر ضمن مدينة مارع معظمهم من 
األطفال والنساء، يف حال اقتحام أي من الطرفني تنظيم داعش أو قوات سوراي الدميقراطية الكردية املدينة، فإن ذلك سوف 
يعقبه انتهاكات واسعة وعمليات انتقام عشوائية، وجيب على جمموعة دعم سوراي تقدمي الدعم العاجل ملدينة مارع، واجياد سبل 

آمنة حلماية املدنيني فيها.
كما نطالب بدخول فوري للمساعدات العابرة للحدود للوصول إىل قرابة 135 ألف انزح على احلدود السورية الرتكية يعانون 
ظروفاً إنسانية غاية يف األسى واحلرمان، كل ذلك وماسيظهر من نتائج اجتماعية وسيسلوجية متتد لعقود إثر عدم الرغبة يف 

إجياد حل للكارثة السورية املستمرة منذ آذار 2011.
 

                   خريطة توضحية ُتظهر مناطق سيطرة كل من تنظيم داعش وقوات اإلدارة الذاتية الكردية 
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