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الثالاثء 21 حزيران 2016

Jandar� (تستنكر) جمموعة) من) منظمات) اجملتمع) املدين) السورية) جرمية) القتل) اليت) ارتكبها) عناصر) من) قوات) حرس) احلدود) الرتكية) 
ma() »حسب) ما) أكد) شهود) عيان«) وراح) ضحيتها) سبعة) مدنيني) سوريني) )رجل) وسيداتن) وأربعة) أطفال() معظمهم) من) عائلة) 
واحدة) ابإلضافة) إلصابة) مخسة) أشخاص) )سيداتن) وثالثة) أطفال(،) وذلك) أثناء) حماولتهم) عبور) احلدود) من) سوراي) ابجتاه) تركيا) 

صباح) يوم) األحد) 19) حزيران/يونيو) 2016) ابلقرب) من) قرية) »خربة) اجلوز«) السورية.

قد) ابت) معروفا) ابلضرورة) للجميع) أن) املدنيني) السوريني) الذي) حياولون) عبور) احلدود) من) سوراي) ابجتاه) تركيا) هدفهم) البحث) عن) 
مالٍذ) آمن) هراب) من) القصف) املستمر) واملعارك) الدائرة) يف) سوراي،) مما) ال) يسمح) ابعتبار) ما) حدث) حاداث) عرضيا) أو) تصرفا) فرداي) أو) 
إدراجها) حتت) بند) محاية) األمن) القومي) الرتكي) يف) ظل) وجود) خيارات) متعّددة) لذلك) دون) أي) دواٍع) موجبة) الستخدام) الوسائط) 
النارية،) وبناًء) عليه) يتوجب) على) السلطات) الرتكية) التحقيق) ابجلرمية) وإحالة) مرتكبيها) إىل) القضاء) حملاسبتهم،) وإحاطة) الرأي) العام) 

ابلوقائع) وتعويض) الضحااي.

وإذ) نستنكر) هذه) اجلرمية) ونطالب) مبحاسبة) مرتكبيها،) فإننا) نتفهم) حق) الدولة) الرتكية) يف) محاية) أمنها) القومي) وخاصة) بعد) العمليات) 
اإلرهابية) األخرية) املدانة) من) قبلنا) واليت) طالت) عددا) من) املدن) الرتكية.) لكن) ابملقابل) ال) ميكن) قبول) استخدام) الوسائط) النارية) من) 
قبل) عناصر) قوات) حرس) احلدود) الرتكية) جتاه) املدنيني) السوريني) واليت) تكّررت) أكثر) من) مرّة،) وجيب) على) السلطات) الرتكية) إجياد) 
طرق) آمنة) للمدنيني) السوريني) الباحثني) عن) مالٍذ) آمن) لالنتقال) عرب) احلدود) من) سوراي) ابجتاه) تركيا) وهذا) حق) تكفله) هلم) القوانني) 

الدولية.

يف) ذات) السياق) فإننا) نعتقد) أن) ما) حدث) هو) متعلٌق) بشكل) مباشر) ابالتفاق) الذي) مت) بني) دول) االحتاد) األوريب) ودولة) تركيا) 
والقاضي) بتنظيم) عملية) وصول) الالجئني) من) تركيا) إىل) األراضي) األوربية.) مما) فرض) صعوابت) ابلغة) النتقال) املدنيني) السوريني) عرب) 
احلدود) من) سوراي) ابجتاه) تركيا،) حبثا) عن) مالٍذ) آمن) وهراب) من) القصف) املستمر) واملعارك) الدائرة) يف) سوراي.) وهذا) يتعارض) ابملطلق) 
مع) مبادئ) حقوق) االنسان) والقيم) اليت) أهلمت) تشكيل) االحتاد) األوريب) وتعد) الناظم) واملعيار) لقوانني) دول) االحتاد.) كما) تنسحب) 

هذه) املسؤولية) على) دولة) تركيا) نفسها) ابعتبارها) الطرف) األساس) يف) االتفاق.

كما) تطالب) منظمات) اجملتمع) املدين) السورية) املوقعة) على) البيان) ممثلي) هيئات) املعارضة) السورية) االجتماع) العاجل) مع) السلطات) 
الرتكية) والبحث) يف) إجياد) حلول) عملية) وآمنة) تسهل) انتقال) املدنيني) السوريني) الباحثني) عن) مالٍذ) آمن) عرب) احلدود) من) سوراي) 

ابجتاه) تركيا.

حول مقتل سبعة مدنيني سوريني من قبل عناصر قوات حرس 
احلدود الرتكية

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

بيــــــــــــــان
مشرتك
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املوقعون) حسب) الرتتيب) األلف) ابئي:
بدائل.

بسمة) وزيتونة.
بيتنا) سوراي.

جتمع) احملامني) السوريني) االحرار.
الشبكة) السورية) حلقوق) اإلنسان.

كش) ملك.
جملس) القضاء) السوري.

املركز) السوري) لإلحصاء) والبحوث.
املركز) السوري) للدراسات) وحقوق) اإلنسان.

مركز) الكواكيب) حلقوق) اإلنسان.
مركز) توثيق) االنتهاكات) يف) سواي.
منظمة) الكواكيب) حلقوق) اإلنسان.
منظمة) عدالة) حلقوق) االنسان.
نقابة) احملامني) االحرار) يف) درعا.

اليوم) التايل.

20) حزيران/يونيو) 2016.
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