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 سوريا –كلمة الرابطة السورية لكرامة مواطن في مؤتمر الذكرى السنوية األولى للتهجير القسري عن غوطة دمشق 

 

 شيماء البوطيبقلم 

 

عام مضى على االرحتال األخري عن أرض الغوطة وقد سبقتها إىل املأساة مدن وحمافظات عدة، تساقطت كحبات 
جمرد كلمات وصور؛ فحني تعيشها تتذوق عام على تلك الرحلة األليمة ؛ احلكاية ليست ، العقد مزقت حبله يد جانية

أو  حني تصبح وأنت الذي ناضل وصمد من أجل قيمة نبيلة؛ قيمة احلرية والكرامة؛ قابعاً يف خيمة مرجتفة  مرارة الشوك
 منتظراً يف دور اإليواء؛ أو راحالً يف قافلة باصات النظام وشريكته روسيا؛ مودعاً ما تبقى من رماد بيتك أو مصلياً صالة

الوداع األخرية؛ تلتقط بعينيك أخر مشاهد بلدة حضنت شبابك؛ أو ناظراً يف عيون من الزال حياً من اطفالك بعد 
ويف أحسن أحوالك تائهاً يف ثقافة جديدة ال تعرفها يف جبال  احلملة العسكرية الشرسة اليت شنها النظام؛ مرتقباً اجملهول

اهلها بريبة ويعدونك عالة على جمتمعهم وكأنك تتنفس هواءهم أو تأخذ أوربا الباردة، أو يف زحام مدن ينظر اليك 
ومهما لقيت من تسامح لدى بعض الشعوب املضيفة فستبقى فاقداً هلويتك منقطعاً عن  خطواتك القلة حيزاً من أرضهم

يتنا وكيف من هلذا الشتات، وكيف تستمر قض خرجنا؟!جذورك، وانت ابن حضارة عمرها آالف السنوات.. هل هلذا 
مليون سوري مهجر بني نزوح داخلي  15نستعيد قرارنا فال نكون كرة بني مضارب اآلخرين يف قضية تعم أكثر من 

 تربك دول اجلوار وتشكل حتديا للمجتمع الدويل واستنزافا ملقدرات كثرية وخارجي، قضية

 أيها اإلنسان السوري.. 

 إهنا وحني نقول األوىل،واطن أحتدث باسم اإلنسان ألنه قضيتنا فأنا حني أحتدث باسم الرابطة السورية لكرامة م
ينتهي دورها  منظمة حقوقية فألن مهها اإلنسان املهجر والدفاع عن حقه يف حياة كرمية سواء كان خارج بلده أو داخلها

ن اجملتمع الدويل لوجود بالعودة الطوعية كحق لكل مهجر إىل وطنه بكامل إرادته حمفوظ الكرامة وافر احلرية مع ضما
قانون عادل، مع آليات تطبيقه ومراقبة تنفيذه، حمقق له مبدأ تكافؤ الفرص بعد أن تزول كل أسباب الظلم وحياسب كل 

خمطئ ويعاقب كل جمرم حبق الشعب. منظمة تتصدى لكل حماوالت الضغط على السوريني إلعادهتم قسرياً وتسوية 
الشعب  يقي:احلق تنفيذ خطط النظام والضامن الروسي، بغض النظر عن املتضرر القضية لصاحل األقوى مبا يسهم يف

وما يتعرض له من أخطار على حياهتم أو هدر لكرامتهم أو هتديد ألمنهم بسبب االعتقال أو االختفاء  السوري،
 القسري أو االبتزاز أو التجنيد اإلجباري.

باب اإلجرام والفساد من أشخاص ومؤسسات وقوانني ملتوية، ال إن أية عملية عودة ال ميكن أن تتم دون زوال أس
ميكن أن تتم دون مساندة الدول اإلقليمية واملنظومة الدولية حبيث تقف أمام استحقاقها اإلنساين ومسؤوليتها األوىل جتاه 

 دامةلتتحرك فوراً إلزالة كل األسباب اليت أدت للتهجري بشكل جذري ويف حلول مست واإلنسان،الشعب 
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ال يوجد أدىن شك أن املرحلة احلالية بعيد متاماً عن الشروط املرجوة بعد اختبار نظام األسد وحلفائه يف تعاطيهم 
الشعب الذي مل خيرج ملطمع سياسي بل خرج  /2254/ جينيف  مع القرارات الدولية اليت رضي هبا الشعب السوري

 . وإليها سنعودالكرامة.ألجل 

 النضال من أجلها دون توقف شاكرين كل من شاركنا مهومنا من الشعوب والدول الصديقة  هذه قضيتنا وسنواصل

 كل الشكر للحضور الكرمي،

 اليت استقبلت فعاليتنا IHHللمنظمات اإلنسانية اليت تؤيد قضيتنا، ملنظمة  دعمتنا،لوسائل اإلعالم اهلادفة اليت و 

 دمتم خبري

 

 


