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اخلميس 16 نيسان 2020

جيب حماسبة املنسق اإلعالمي جمللس 
سوراي الدميقراطية على مطالبته بقتل 

2 مليون مواطن سوري يف إدلب

بيــــان
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اســتضاف تلفزيــون ســوراي املنســق اإلعالمــي جمللــس ســوراي الدميقراطيــة وهــو الغطــاء السياســي لقــوات ســوراي الدميقراطيــة وهــي 
قــوات مشــكلة بشــكل أساســي مــن قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي وهــو الفــرع الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين، وُتســيطر 
هــذه القــوات علــى مشــال شــرق ســوراي )أجــزاء واســعة مــن حمافظــات احلســكة والرقــة وديــر الــزور(، وقــد صــرَّح املنســق اإلعالمــي 
جمللــس ســوراي الدميقراطيــة الســيد إبراهيــم إبراهيــم خــالل مقابلتــه أن 50 % مــن املوجوديــن يف منطقــة إدلــب هــم إرهابيــون 
ــد يف هنايــة  يســتحقون القتــل، وإذا كان املوجــودون هــم أربعــة ماليــن فــإن نصفهــم أي 2 مليــون يســتحقون القتــل، وعــاد وأكَّ

مقابلتــه املرفقــة هنــا، أنَّ هنــاك 2 مليــون إرهــايب وأنــه مســؤول عــن مــا يتحــدث بــه.

ــه فيهــا املنســق اإلعالمــي جمللــس ســوراي الدميقراطيــة اهتامــات ابإلرهــاب دون أيــة أدلــة، فقــد  وهــذه ليســت املــرة األوىل الــي يوجِّ
ــه ســابقاً اهتامــات ابإلرهــاب للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى خلفيــة تقريــر أصــدرانه عــن حــاالت االعتقــال التعســفي  وجَّ
واالختفــاء القســري مــن قبــل قــوات ســوراي الدميقراطيــة، ويُعتــر الســيد إبراهيــم إبراهيــم يف موقــع مســؤول وال ميثــل شــخصه بــل 
ميثــل سياســياً اجلهــة الــي يتحــدث ابمسهــا وهــي جملــس ســوراي الدميقراطيــة، واجمللــس هــو كذلــك املمثــل السياســي لقــوات ســوراي 
الدميقراطيــة، ولــو أن االهتــام بقتــل 2 مليــون شــخص صــدر عــن شــخص غــر منتســب لكيــان سياســي لــكان التصريــح ُيشــكِّل 

جرميــة، ولكنهــا تطــال الشــخص نفســه فقــط.

ُيشــكِّل تصريــح املنســق اإلعالمــي جمللــس ســوراي الدميقراطيــة حتريضــاً علــى الكراهيــة والعنــف والقتــل حبــق ســكان مــدن وبلــدات، 
ووفقــاً للقانــون الــدويل فــإنَّ التحريــض علــى ارتــكاب اجلرميــة يُعتــر جرميــة حبــدِّ ذاتــه بغــض النظــر عــن نتائــج هــذا التحريــض، ومــع 
أنــه أشــار إىل أنــه ال يقصــد املدنيــن، لكنــه أكَّــد أن عوائــل التنظيمــات اإلرهابيــة متهمــة ابإلرهــاب، واألفظــع مــن ذلــك هــو تعميــم 

هتمــة اإلرهــاب علــى هــذا العــدد الكبــر مــن الســورين، حــى بلــغ العــدد 2 مليــون شــخص.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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لقــد اختــذ جملــس ســوراي الدميقراطيــة خطــوة يف االجتــاه الصحيــح وقــام إبقالــة منســقه اإلعالمــي مــن منصبــه علــى خلفيــه تصرحياتــه 
تلــك، ونؤكــد علــى ضــرورة أن تتــم حماســبته قضائيــاً، وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف زايهتــا األخــرة للعاصمــة 
األمريكيــة واشــنطن يف تشــرين األول/ 2019 قــد أاثرت يف أحــد اجتماعاهتــا مــع وزارة اخلارجيــة األمريكيــة مســألة التصرحيــات 
اإلجراميــة الــي نشــرها املنســق اإلعالمــي جمللــس ســوراي الدميقراطيــة حبــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ونبَّهــت إىل خطــر مثــل 

هــذه التصرحيــات، وطالبــت منــذ ذلــك الوقــت بضــرورة وضــع حــدٍّ هلــا وملــا ُيشــاهبها.

ُتديــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توجيــه هتــم اإلرهــاب دون دليــل مــادي ملمــوس مــن أي فــرد، وبشــكل خــاص املنتســبن 
إىل األحــزاب واهليئــات السياســية؛ ألن ذلــك ُيشــكل خطــورة أكــر علــى اجملتمــع، ويولِّــد ردات فعــل عنيفة،كمــا نـُنَــدِّد أبي 
خطــاب حتريــض علــى الكراهيــة والعنــف والعنصريــة صــادر مــن أي جهــة كانــت، وتؤكــد علــى ضــرورة ســيادة قيــم املواطنــة، واحــرام 
وتعزيــز حقــوق وخصوصيــة اجملتمعــات الثقافيــة والدينيــة والعرقيــة، ونشــر ثقافــة احملاســبة وحقــوق اإلنســان ضمــن مســار التغيــر 

السياســي حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي.
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