
 

 

 بٌان إلى الرأي العام العالمً

إلى كارثة إنسانٌة وبٌئٌة كبٌرة تلوح فً األفق ٌستحٌل جبر ضررها فٌما بعد ومع قٌام الدولة التركٌة مرة أخرى باللجوء 

ن وذلك بحبس مٌاه نهر الفرات وتحوٌله إلى سدود لدٌها وحرمان السورٌٌن من حصتهم سالح المٌاه وقطعه عن السورٌٌ

فٌها , فً هذه األوقات الحرجة والمنطقة مقبلة على فصل الصٌف فائض شدٌد الحرارة تشتد فٌه حاجة األهالً إلى المٌاه 

 .للشرب ولري المزروعات 

سورٌا ومع ندرة األمطار هذه السنة سٌكون االعتماد كلٌاً على  هذا النهر هو المصدر المائً األهم لألهالً فً شمال

 مٌاهه .

هذا القطع الجائر للمٌاه هو الخطوة األولى للتحضٌر إلبادة جماعٌة عبر الجفاف وخنق األهالً وتجمٌعهم فً ظل تربص 

 مع نقص فً االمكانات والموارد للتصدي له . 91عدو ال ٌقل فتكاً هو انتشار فٌروس كوفٌد 

بذلك أٌضاً البتزاز األهالً وفً  4192الخطوة التركٌة لقطع المٌاه عن األهالً لٌست األولى فقط قامت فً أٌار/ماٌو 

سبٌل تحقٌق مكاسب سٌاسٌة وهً التً تدخلت بالشأن السوري ومنذ بدأ أزمتها أكثر من غٌرها عبر فتح حدودها مع 

هم ثم قٌامها باحتالل أجزاء واسعة على طول حدودها مع سورٌا سورٌا لٌتدفق اإلرهاب إلٌها وتقوم بدعمهم وتموٌل

جرابلس مع تشرٌد قسري وتغٌٌر لباب وانٌه( وتل أبٌض )كري سبً( وإعزاز , كعفرٌن ورأس العٌن )سري كا

 دٌمغرافً وثقته المنظمات الدولٌة ذات المصداقٌة فً أكثر من مناسبة .

المتفق علٌها دولٌاً للتدفق إلى األراضً السورٌة أدى إلى انخفاض لربع الكمٌة  النتائج الكارثٌة لقطع المٌاه والسماح فقط

المٌاه فً السدود إلى مستوٌات قٌاسٌة وتقلٌل الخزان المائً أدى إلى ظهور النفاٌات الصلبة والمخلفات الصناعٌة 

 ٌة بحاجة للمعالجة .والصرف الصحً وخروج الكثٌر من مضخات المٌاه خارج الخدمة حٌث أصبح المٌاه المتبق

إن فعل الدولة التركٌة تعتبر جرٌمة حرب وجرٌمة إبادة جماعٌة بحق الشعب السوري وفق مٌثاق روما المؤسس 

 9111للمحكمة الجنائٌة الدولٌة وكما ٌعتبر انتهاكاً لالتفاقٌات الدولٌة الثنائٌة الموقعة بٌنها وبٌن سورٌا والعراق فً العام 

لفرات وكذلك ٌعتبر خرقاً التفاقٌة األمم المتحدة بشأن استخدام المجاري بشأن تقاسم حصص نهري دجلة وا 9111والعام 

 . 49/1/9111تارٌخ  441/19بالقرار  مالحٌةالمائٌة الدولٌة ألغراض غٌر 

إننا فً منظمة حقوق اإلنسان فً الجزٌرة إذ ندٌن أفعال الدولة التركٌة بقطع المٌاه عن األهالً فً سورٌا ندعو األمم 

فة أجهزتها وكذلك االتحاد األوروبً وجامعة الدول العربٌة واإلسالمٌة الخروج عن صمتها والضغط على المتحدة بكا

الحكومة التركٌة للسماح بعودة المٌاه إلى مجارٌها وفق المواثٌق الدولٌة وأن تكف عن استخدام المٌاه كأداة حرب ضد 

الشعبٌن من المٌاه وأن تمتنع تركٌا عن اتخاذ أي  الشعب السوري والعراقً وضرورة األخذ بعٌن االعتبار حاجٌات

إجراء من شأنه اإلضرار بهم وإن المٌاه لٌست سلعة تجارٌة كما تحاول تركٌا أن تروجهم وتتالعب به وتخرق القانون 

مة الدولً كما ندعو الحكومتٌن السورٌة والعراقٌة للتحرك دولٌاً للمطالبة بحصصها فً مٌاه الفرات واللجوء إلى محك

 دعم داعش .العدل الدولٌة والتهدٌد بقطع العالقات التجارٌة مع تركٌا التً ال ٌقل فعلها بقطع المٌاه عن 
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