
ال لإلحتالل واإلبادة , معاً سنحمي المرأة والحياة

#EmêJinûJiyanêBiparêzin #WeDefendWomenAndLife #WomenDefendRojava

بيان إىل الرأي العام

 منذ بدء األزمة السورية لعبت تركيا الدور األسوأ يف تعقيدها و إطالة أمدها, وكان لتدخلها التأثري الفعال يف تغيري مجريات األمور جذريا من الناحيتني

السياسية والعسكرية عىل أرض الواقع  لتنكشف عىل ضوء ذلك عودة األطامع العثامنية يف  األرايض السورية وذلك لتحقيق مصالحها االسرتاتيجية

 لقد تبني من مجريات األحداث بأن تركيا قد استغلت األوضاع يف سوريا وكانت من األيادي املخططة لخلق هذه األزمة وتعميقها

 حيث تدخلت تركيا يف الشأن السوري منذ بداية األزمة 15/ آذار/2011، واختلفت أساليب وأشكال تدخلها عرب السنوات، حيث حولت حدودها ملعابر

 للمعارضني سواء املعتدلني منهم، و املتطرفني، برىض واتفاق بعض الدول الغربية كام قامت بدعم هذه الفصائل اإلرهابية يف اعتداءاتها عىل رأس العني

 2012 وكوباين

 كام لعبت الدور األسوأ يف جميع املؤمترات واملباحثات التي عقدت من أجل إيجاد حل لألزمة يف سوريا كمؤمترات جنيف وسوتيش وأستانا والتي سعت

 تركيا من خاللها إىل ضامن بسط نفوذها عىل مناطق من األرايض السورية بحجة خفض التصعيد إال أنه كان نوعاً من االحتالل لتلك املناطق تحت مسميات

أخرى وليك تكون هذه املناطق مرتعاً للفصائل اإلرهابية املسلحة ومعسكرات تدريب لها تحت حامية تركية

 وليكتمل الدور الرتيك املتواطئ عىل الشعب السوري أطلقت القوات الرتكية املحتلة عدة حمالت عسكرية تحت مسميات عدة : درع الفرات ، غصن

 الزيتون ، نبع السالم التي احتلت فيها مدن الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين وتل أبيض و رسي كانيه وقد متت هذه العمليات بغطاء رويس يحمي ويحقق

 املصالح الرتكية والروسية

 مل يعد خافياً عىل أحد عالقة تركيا بالفصائل املرتزقة التي استخدمتها مبختلف مسمياتها واملصنفة دوليا عىل الئحة اإلرهاب, ولعل أوىل تلك الفصائل التي

 دعمتها تركيا والتزال من جميع النواحي هي جبهة النرصة و داعش. باإلضافة إىل الفصائل التي تشكلت بإرشاف مبارش من الدولة الرتكية حيث بدأت

 مناطق احتاللها بانتهاج سياسة الترتيك واإلبادة العرقية والثقافية والتغيري الدميوغرايف والتهجري القرسي, كام وقامت هذه الفصائل اإلرهابية بأفعال يندى

لها جبني اإلنسانية من قتل واغتصاب وسلب ورسقة وتدمري لألوابد األثرية وقلع األشجار وحرق األرايض الزراعية

 إن الهجامت التي تحدث من قبل الذهنية املتعصبة جنسويا والتي تستهدف املرأة بيد األنظمة السلطوية الذكورية للحد من تطلعاتها نحو الحرية. وأننا

 نشهد هذه األحداث بشكل يومي عىل مستوى العامل, والتي تختلف أشكالها من بلد آلخر, هذه األنظمة التي تستهدف كيان املرأة ووجودها, وباستهداف

املرأة تسعى لخلق الخطر عىل املجتمع  والطبيعة عىل حد سواء

 إن مناطقنا أيضا تشهد هكذا انتهاكات والتي  البد من ذكرها و ما تتعرض له النساء عىل وجه الخصوص من عنف غري مسبوق وانتهاكات لحقوقهن

 يرقى إىل مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية, من خالل هذا العدوان السافر يتم اغتصاب واغتيال وأرس واختطاف واستغالل املرأة بأبشع الصور

 و إبادتهاوكرس إرادتها و تصميمها عىل النضال, فال يزال ماثال أمام أعيننا جرمية اغتيال الشهيدة هفرين خلف ويادي عقيدة والتمثيل بجثة الشهيدة

 أمارا والكثري من األسامء التي قام االحتالل ومرتزقته بجرائم بحقهن ومؤخرا استهداف واغتيال الشهيدات زهرة وهبون واألم أمينة يف قرية حلنج /كوباين/

 .بالطبع هذه العمليات املستهدفة للنساء الرياديات والناشطات يف املجال التنظيمي والسيايس ما هو إال لرضب منظومة حركة تحرر املرأة واتباعهم هذه

  األساليب الوحشية تؤكد عىل خوفهم من الدور الذي تؤديه املرأة يف قيادة الثورة وحامية مكتسباتها

 إن ما قامت  به الدولة الرتكية من اجتياح واحتالل ملناطق من األرايض السورية. والتهديد باجتياح مناطق جديدة  يشكل خطرا ألمن املنطقة, وقد تسبب

 بحصول كارثة إنسانية جديدة يف سوريا وخاصة بعد أن قامت باستخدام األسلحة املحرمة دوليا لقتل الشعب السوري, وزادت من الدمار يف سوريا التي

 مل تتعاىف بعد من آثار الدمار والتخريب اللذان حال بها, وهي محاولة لرضب التعايش املشرتك والسلم األهيل بني شعوب املنطقة من كرد وعرب ورسيان

آشور كلدان وتركامن ورشكس وإيزيديني املتمثل مبرشوع األمة الدميقراطية

 وعلينا التنبيه إىل الخطر املحدق ملا تقوم به الدولة الرتكية حيث يقع عىل عاتقنا سد الطريق أمامها لتجنب املزيد من الحروب واملجازر التي تهدد حرية

املرأة ومكتسبات ثورتها

 إن العدوان الرتيك رضبة كربى للتعايش املشرتك بني الشعوب واألثنيات والثقافات يف سوريا، وإحباط ألي مرشوع حل سيايس يؤّمن االستقرار واألمان يف

 سوريا عىل أساس الحياة التشاركية الحرة بني شعوب سوريا خصوصا وبني شعوب املنطقة عموما  كام إنه يستغل الصمت الدويل من قبل حلف شامل



 األطليس /الناتو/ لتحقيق مطامعه ، ليصبح بذلك خطراً أكرب من داعش، يف وقٍت كانت فيه الشعوب بدأت تتنفس الصعداء مع بدء االنتهاء من “كابوس”

داعش الظالمي

العدوان الرتيك و مرتزقته بحق الشعب السوري عىل األرايض واملدن السورية ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد التي يرتكبها  الجرائم   باختصار، فإن 

اإلنسانية والتي تشمل التطهري العرقي واالبادة الجامعية والتهجري القرسي والتغيري الدميوغرايف. مام يقتيض املحاسبة واملحاكمة عاجالً وليس آجالً

 وإننا اليوم باسم تنظيامت وحركات واتحادات ومؤسسات املرأة نطلق حملتنا هذه ملواجة فكر اإلبادة واإلقصاء بحق املرأة والشعوب الذي تنتهجه تركيا,

وذلك إليصال صوتنا إىل العامل أجمع

يناضلن يف سبيل نيل حقوقهن والحفاظ عىل كرامتهن  فباتحاد وتعاضد بالفشل طاملا هناك نساء مازلن   كام نؤكد بأن جميع محاوالت تركيا ستبوء 

ومساندة النساء لبعضهن سيشكلن القوة الرادعة لجميع محاوالت االبادة واالقصاء والتمييز التي تنتهج بحق املرأة وستدحرن االحتالل

وتضم هذه الحملة العديد من الفعاليات واألنشطة التي ستتوزع عىل مستوى شامل ورشق سوريا

 كام أننا نطالب ونناشد املنظامت واملؤسسات الدولية املعنية بالخروج عن صمتها املخزي حيال ما يجري من انتهاكات يف شامل سوريا عموما، وأن تلعب

 دورها الفعال املأمول منها، وأن تلتزم باملبادئ واملعايري الحقوقية واإلنسانية واألخالقية يف عملها، انطالقا من أن كل صمت هو دليل عىل املشاركة يف هذا

العدوان

 كام نطالب املنظامت واملؤسسات الدولية املعنية، وخاصة املهتمة بالدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق املرأة إن تقوم بالدور املنوط بها من خالل توثيق

كل حاالت االنتهاكات ، وأن تحاسب عليها الفاعلني

 كام نطالب مجلس األمن واملجتمع الدويل إلزام تركيا بسحب قواتها املعتدية عىل  األرايض السورية ووقف االعتداءات ملا يف ذلك من خرق للقانون الدويل

وتهديد لألمن واالستقرار يف املنطقة والعامل

 كام ندعو كافة املنظامت والحركات النسائية عىل مستوى العامل بدعم ومساندة ثورة املرأة التي تعترب مكتسباتها هي مكتسبات لكافة نساء العامل لذا من

 هذه القوى التي حاربت بالنيابة عن العامل ضد أعتى قوى الظالم HSNB, YPJ, YPG, QSD الواجب حامية هذه الثورة وكذلك حامية ودعم كل من

وحمت اإلنسانية من رشها

بتكاتفنا وتعاضدنا سنواجه االحتالل واإلبادة والفاشية
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