
 لى الرأي العام العالمً بٌان إ

 

فً غضون الثالث سنوات الماضٌة اقدمت الدولة التركٌة وبشكل ممنهج بعدوانها 

على مناطق شمال وشرق سورٌة واحتاللها لمناطق عفرٌن وسرى كانٌه )رأس 

تهجٌر سكانها المدنٌٌن واجبارهم على بالعٌن( وكري سبً )تل ابٌض( مما تسبب 

شمال النزوح داخل وخارج مناطق  سكناهم واإلقامة فً مخٌماتمغادرة اماكن 

نتٌجة السٌاسات الوحشٌة التً مارسها المرتزقة المدعومٌن من  وشرق سورٌا

الدولة التركٌة بحق المدنٌٌن ومنع كافة اسباب الحٌاة عن سكانها بهدف تهجٌر 

ر ٌتغٌالة سٌاس ضمن وعوائلهم وذلكالسكان األصلٌٌن واسكان عناصر الملٌشٌات 

دٌمغرافً لمناطق شمال وشرق سورٌا وزعزعة األمن واالستقرار والتعاٌش ال

السلمً الذي شهدته هذه المناطق خالل سنوات الحرب والهجمات االرهابٌة التً 

كانت والزالت مستمرة فً الكثٌر من المناطق السورٌة وكذلك تسبب االحتالل 

اكات بحق المدنٌٌن من كرد وعرب التركً ومرتزقته بارتكاب المجازر واالنته

وسرٌان فً مناطق عفرٌن وسرى كانٌه وكري سبً من اعتقال تعسفً واخفاء 

قسري واغتصاب للنساء وقتل األطفال وسرقة منازل وممتلكات السكان االصلٌن 

متبعة بذلك سٌاسة بث الخوف فً انفسهم ودفعهم للهجرة القسرٌة والمبادرة الى 

السورٌٌن الموالٌن للنظام التركً كما اقدمت على اطباق  اسكان عوائل المرتزقة

الحصار الخانق على المناطق المحتلة والتنكٌل بسكانها وقطع سبل الحٌاة فً تلك 

المناطق وحمل المدنٌٌن على التوقٌع على وثائق للتنازل عن ممتلكاتهم ومغادرة 

 حال عدم دفع الفدٌة . أو قتلهم فً ٌن مقابل فدٌة مالٌةمنازلهم قسراً وخطف المدنٌ

وكان لهذه االنتهاكات والتً تشكل جرائم حرب وجرائم ضد االنسانٌة الدور 

األساسً فً تهجٌر مئات االاللف من السكان االصلٌن الى خارج وداخل مناطق 

 روج افا واإلقامة فً مخٌمات تفتقر ألي من اسباب العٌش الكرٌم

متحدة للتحقٌق بشأن سورٌا المؤرخ فً مم العلى الرغم من صدور تقرٌر لجنة األو

ن ٌكون الجٌش أالذي وثق احتمالٌة صفحة و/  25/المؤلف من  15/9/2020

فً خطف الوطنً السوري المدعوم من تركٌا قد ارتكب جرائم حرب تتمثل 

غتصاب وقتل وتشوٌه عشرات المدنٌٌن والتعذٌب واال ةالرهائن والمعاملة القاسٌ

الٌدوٌة الصنع وخالل القصف والهجمات الصاروخٌة لم جهزة المتفجرة بفعل األ

ف هذه االعتداءات نشهد أي تحرك جدي من قبل مجلس األمن واألمم المتحدة لوق

عادة األمور إلى نصابها وفق ما ورد فً مٌثاق االمم إنتهاكات ووالممارسات واال

ٌه المادة وما ٌنسجم مع مقاصد األمم المتحدة وفق ما نصت عل 1945المتحدة لعام 



) حفظ السلم -1االولى من مٌثاق األمم المتحدة فً فقرتها االولى والثانٌة على :

واألمن الدولً ، وتحقٌقاً لهذه الغاٌة تتخذ الهٌئة التدابٌر المشتركة الفعالة لمنع 

األسباب التً تهدد السلم وإلزالتها ، وتقمع أعمال العدوان وغٌرها من وجوه 

ذرع بالوسائل السلمٌة ، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولً ، اإلخالل بالسلم ، وتت

) انماء  -2لحل المنازعات الدولٌة التً قد تؤدي الى اإلخالل بالسلم او تسوٌتها( 

العالقات الودٌة بٌن األمم على اساس احترام المبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً 

، وكذلك أتخاذ التدابٌر  الحقوق بٌن الشعوب وبأن ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها

 األخرى لتعزٌز السلم العام.(

 واننا وباسم منظمة حقوق االنسان ومركز االبحاث وحماٌة حقوق المرأة نطالب 

 :  ألمم المتحدة ومجلس األمن ا

جرائم التهجٌر القسري تقوم بالتحقٌق فً تشكٌل لجنة تحقٌق دولٌة مختصة ب -

 محتلة ) عفرٌن ،سرى كانٌه، كري سبً(المرتكبة من قبل تركٌا فً المناطق ال

محاكمة النظام التركً والفصائل المسلحة التابعة لها على الجرائم التً ارتكبتها  -

بحق المدنٌٌن الكرد والعرب والسرٌان وغٌرهم من المكونات فً مناطق شمال 

جرٌمة التهجٌر القسري بهدف التغٌٌر الدٌمغرافً  الرتكابهم وشرق سورٌا

تلك الجرائم  ًكبنسانٌة تستوجب معاقبة مرتباعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد اإل

 وتقدٌمهم للعدالة

الزام النظام التركً وفصائل الجٌش الوطنً السوري بإٌقاف عملٌات االستٌطان  -

ناطق والمدن والبلدات والقرى حتالل والتغٌر الدٌمغرافً التً ٌقوم بها فً المواال

 التً ٌهجر سكانها

ضمان حق العودة لألهالً فً المناطق المحتلة واستعادة ممتلكاتهم وأراضٌهم  -

      .وبٌوتهم 
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