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ملحق خاص
العدوان الرتكي 

على مشال شرق سوريا

عملية )نبع السالم(: عدوان على أراضي دولة، وارتكاب جرائم احلرب وجرائم ضد إلنسانية

ا  ه ســمت ــي  ت ال العســكرية  ــة  ي العمل

ا  وشــنته الســام(  ــع  ب )ن ـــ  ب  
ً
ــا تان به ــا  تركي

شــمال   – الســورية  ــي  األرا�ض ــى  عل

األول  تشــرين   9 ـــ  ال ــي  ف ــاد،  ب ال وشــرق 

ــى  ــر »جريمــة العــدوان« عل ب 2019، تعت

ــة العربيــة  جمهوري ــٍة أخــرى جــارة )ال دول

املتحــدة،  األمــم  ــي  ف عضــو  الســورية( 

وبصــورة  حة  املســل القــوة  باســتعمال 

ــث  ــدة، حي ــم املتح ــاق األم ــع ميث ــى م تتناف

أو  مباشــر  ــد  تهدي أي  ــاك  هن يكــن  ــم  ل

ــة  التركي ــي  األرا�ض ــى  عل وشــيك  جــوم  ه

ــة  ي العمل وهــذه  الســورية؛  ــة  جه ال مــن 

ــة  اإلقليمي ســوريا  ســامة  ض  عــّرِ
ُ
ت

والســلم  ــل  ب ــي،  السيا�ض واســتقالها 

خطر الشــديد،  واالســتقرار العامليين لل

داعــش  ــم  تنظي انبعــاث  ــة  ي  إلمكان
ً
نظــرا

املتوقعــة.  ــى  الفو�ض ظــل  ــي  ف ــي  اإلرهاب

ــة  ي العرب ــدول  ال معظــم  أنَّ  كمــا 

أكــدت  ــة  ي دول ومنظومــات  ــة  واألجنبي

ــة  ي للعمل ــا  ه ــى معارضت 2 عل

إمجاٌع عريب يف إدانة العدوان التركي على سوريا

إثــر تدهــور عاقــات تركيــا مــع العديــد 

الســافر  وتدخلهــا  العربيــة  الــدول  مــن 

عمليتهــا  انطــاق  وعقــب  شــؤونها،  فــي 

فــي  ســوريا  علــى  العدوانيــة  العســكرية 

الختامــي  البيــان  أكــد  األول،  تشــرين   9

لاجتمــاع الطــارئ لــوزراء الخارجيــة العــرب 

فــي جامعــة الــدول العربيــة، لبحــث العــدوان 

تشــرين   12 الســبت  ســوريا،  علــى  الترـكـي 

علــى  الترـكـي  العــدوان  إدانــة  علــى  األول، 

 
ً
 واضحــا

ً
باعتبــاره خرقــا الســورية  األرا�ضــي 

وقــرارات  املتحــدة  األمــم  ميثــاق  ملبــادئ 

وأهميــة  األمــن،  4 مجلــس 

مواقف سورية منددة للغزو التركي على مشال شرق البالد

 علــى مواقــف مكونــات الشــعب 
ً
عــاوة

السياســية  ومنظماتهــا  وقواهــا  الســوري 

شــرق  مناطــق  فــي  املتواجــدة  واملدنيــة 

وأرمــن  آشــور  كلــدو-  ســريان  الفــرات، 

ـــرد وغيرهــم، فــإن مواقــف ســورية 
ُ

وعــرب وك

عديــدة أخــرى قــد بــرزت فــي رفــض والتنديــد 

البــاد. شــرق  شــمال  علــى  الترـكـي  بالغــزو 

مناطــق  التظاهــرات  ــت  عمَّ وقــد 

كوبانــي وقامشــلو والحســكة والرقــة ومنبــج 

وغيرهــا، لتشــجب العــدوان الترـكـي وتنــادي 

كمــا  وقفــه،  علــى  للعمــل  الدولــي  املجتمــع 

3 قــال مصــدر رســمي فــي وزارة 
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ــا  ه مبررات ــي  نف ــى  وعل ــك،  ل ت ــة  التركي

ــرة،  ــة أنق ــوقها حكوم ــي تس ــج الت ج ح وال

ــم  العال ــى  عل ــا  ه خطورت ــى  إل ُمشــيرين 

أجمــع.

ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــش  جي ال أن  كمــا 

ــش  جي )ال ـــ  ب ى  تســم مــا  ميليشــيات  مــن 

األعمــال  ــاء  ن أث الســوري(،  ــي  الوطن

القتاليــة، باســتخدام مختلــف صنــوف 

ــم  ، قــد ارتكبــوا جرائ
ً
 وجــوا

ً
ــرا حة، ب األســل

وفــق  اإلنســانية،  ضــد  ــم  وجرائ حــرب 

ــاق  وميث ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  القان

ــا: ه من املتحــدة،  األمــم 

ضــد  جمــات  ه ــه  توجي ــد  عمُّ
َ
ت  _

ــر قســري  جي ــى ته ــة، أدت إل ي مواقــع مدن

ــن  لنحــو /300/ ألــف مــن الســكان املدنيي

مســتوى  ــى  إل ــي  ترتق وقــد  ــن،  ي اآلمن

ــات  ــرد واألقلي ـ
ُ

ــي ضــد الك ــر العرق التطهي

وإخــاء  األخــرى.  ــة  ني والدي ــة  ني األث

ــه  ي كان ســري  ــف  ري ــي  ف املبروكــة  ــم  مخي

ســقوط  بســبب  ســابقين  ــن  لنازحي

ــه. ي عل ــف  القذائ

ضــد  جمــات  ه ــه  توجي ــد  عمُّ
َ
ت  _

ــر مــن /250/  ــن، حيــث ســقط أكث املدنيي

و/5/   
ً
طفــا  /18/ ــم  ه بين ــي،  مدن شــهيد 

ــن،   ي حفي ص ــة  وثاث ــي  الطب ــكادر  ال مــن 

ــم أطفــال ونســاء  ه ، بين
ً
و/1100/ جريحــا

ــوا  يكون ــم  ل وقــٍت  ــي  ف الســن،  ــار  وكب

نشــاطات  ــي  ف ــا مشــاركين  حاي الض ــه  في

. ية عســكر

ســيارات  ــة  قافل اســتهداف   _

ســري  ــة  ن مدي ضمــن  ــن،  ي ي مدن تقــل 

أألول  تشــرين   13 األحــد  ــوم  ي ــه،  ي كان

ــا  قصفه ــر  إث مجــزرة،  ــكاب  وارت  ،2019

ــه  حيت ــي، راح ض ــب الترك جان ــل ال مــن قب

ــي  وحوال ــي  مدن شــهيد   /20/ ــي  حوال

ــح. جري  /100/

إســعاف  ســيارة  اختطــاف   _

ــدة  عائ ــي،  الطب ــكادر  ال مــن   /4/ مــع 

ــاح األحــد  للهــال األحمــر الكــردي، صب

ــة  متوجه ــت  كان عندمــا   ،2019/10/13

ــن،  ي ــاذ املصاب ــض إلنق ــل أبي ــة ت ن ــى مدي إل

منهمــا. ــن  ي ن إلث ــي  ميدان وإعــدام 

ــة  مقبول ــة  الطبيب اختطــاف   _

ــرق  ــن ف ــل ضم ــت تعم ــي كان ــونغر، الت س

الكــردي. األحمــر  الهــال 

ــة  الطبي النقطــة  اســتهداف   _

ســري  ــي  ف الكــردي  األحمــر  للهــال 

ــث  حي  ،2019/10/12 ــاح  صب ــه،  ي كان

وتضــررت  إســعاف  ســائق  ــب  أصي

النقطــة  إخــاء  ــم  وت إســعاف،  ســيارات 

فقــد  وقــد  ــى.  جرح ال ــع  جمي مــن 

ــخ  ــه بتاري ــح حيات ــل الصال املســعف هائ

ــه  ــي أصابت جــراح الت ــر ال 2019/10/17، إث

ســابق. وقــٍت  ــي  ف

ــن  عي مســتوصف  خــروج   _

بســبب  خدمــة  ال عــن  ــك  ديري ــوار-  دي

ــة  القصــف، واســتهداف النقطــة الطبي

ــة  ــي قري ــردي ف ــر الك ــال األحم ــز اله ملرك

ــه. ي كان ســري  ــة-  حي الصال

 ،2019/10/11 مــن   
ً
ــارا اعتب  _

ــه  ي كان ســري  ــي  ف روج  ى  مشــف خــروج 

مــن  أبيــض  ــل  ت ــي  ف ــي  الوطن ى  واملشــف

ــف  القذائ ســقوط  بســبب  خدمــة،  ال

ــى  عل الوضــع  وخطــورة  ــه  من بالقــرب 

ــي. الطب ــكادر  ال

 /6/ بحــق  مجــزرة  ــكاب  ارت  _

ــن  ــم املهندســة هفري ه ــن، مــن بين ي ي مدن

ســوريا  حــزب  ل العــام  ــن  األمي ــف  خل

ميليشــيات  ــل  قب مــن  املســتقبل، 

ــاح  صب تســللها  ــدى  ل الشــرقية  أحــرار 

 M4 ــي  الدول ــق  الطري ــى  إل  2019/10/12

ــل  ــى و ت ــن عي�ض ــي عي ــن بلدت ي الواصــل ب

تمــر.

ــاه  مي محطــة  اســتهداف   _

لكامــل  ــة  املغذي الرئيســية  الشــرب 

ــوك  عل ــة  قري ــي  ف حســكة  ال منطقــة 

ــن(،  العي )رأس  ــه  ي كان ســري  ــف  بري

ــا،  إصاحه مــن  ــة  الصيان ــق  فري ومــن 

ــف  أل ــي /500/  ــدد بحرمــان حوال ه ي ممــا 

الشــرب. ــاه  مي مــن  ــخص  ش

وتســعة  شــهداء  ــى  قتل  /3/  _

ســيارة  ــر  تفجي ــر  إث ــن،  ي ي مدن ــى  جرح

ــب  حبي ــر  ي من شــارع  وســط  خــة  مفخ

.2019/10/11 ــوم  ي قامشــلو،  ــة  ن بمدي

ــن«  »جيركي ــجن  س اســتهداف   _

ي مدينة قامشلو، بتاريخ 2019/10/11  ف

داعــش،  مــن  ــن  ي معتقل خمســة  وفــرار 

مــن  اآلالف  ــأوي  ي كان  ــذي  ال ــجن  الس

قــوات  اضطــرت  ممــا  داعــش،  عناصــر 

ــجن  ــى س ــم إل ه ــى نقل ــي عل األمــن الداخل

آخــر.

ــة بالكامــل  ــر /20/ مدرس تدمي  _

ــي  ــه وقراهــا، وتوقــف حوال ــي ســري كاني ف

شــمال  مناطــق  ــي  ف مدرســة   /790/

حســب  العمــل-  عــن  الفــرات  وشــرق 

ــم  ي والتعل ــة  ي الترب ــة  هيئ إحصــاءات 

ــة. ي الذات اإلدارة  ــدى  ل

ــن  ي ي للمدن ــازل  من ــر  تدمي  _

ــة ومرافــق عامــة،  ــى تحتي ن واســتهداف ب

العامــة  ــكات  ل املمت ــب  ونه وســرقة 

ســري  ــة  ن مدي ــي  ف  
ً
خاصــة خاصــة،  وال

ــن(. العي )رأس  ــه  ي كان

1كــم   – مشــرافة  ــة  قري ــي  ف  _

 متوفــون 
ً
ــا ي ــن- /17/ مدن عــن رأس العي

انتشــال  ــم  ت ــم،  ه منازل أنقــاض  تحــت 

ــل  قب مــن   2019/10/18 ــي  ف ــم  ه جثامين

ــى  إل ــة  قافل ضمــن  ــوا  توجه ــن  ي ي مدن

ــل  ــي اســتهدفت مــن قب ت ــه، ال ي ســري كان

العــدو. ــاص  قنَّ

ي  ــة ف ل التمثيــل بجثمــان املقات  _

ــزة  عزي ــرأة  امل ــة  حماي وحــدات  صفــوف 

ــارا  ــي أم حرك ــز )االســم ال ــت عزي جــال بن

ــخ  بتاري استشــهادها  بعــد  ــاس(،  ن ري

ــف  ري ــي  ف ــة  جلبي ــة  بقري  ،2019/10/21

ــي. ان كوب

لألســيرة  ــة  املهين ــة  املعامل  _

ــي صفــوف  ــة ف ل ــي« املقات ان »جيجــك كوب

ــي  ــا ف ه ت ــرأة، بعــد إصاب ــة امل وحــدات حماي

ــى،  عي�ض ــن  عي  - مشــرفة  ــة  قري معركــة 

.2019/10/21 مســاء 

ــل الفوســفور  ــتخدام قناب اس  _

ــه  ــري كاني ــة س ــف مدين ــي قص ــض ف األبي

ــى  إل أدى  ممــا   ،2019/10/13 ــخ  بتاري

ــم أطفــال، بحــروق  ه ــن، بين ــة مدنيي إصاب

أمــراض  ــور  ظه ــى  إل ــودي  ت ــا  ورم بالغــة 

حــدث  ال هــذا  عــن  صــدر  وقــد  أخــرى، 

ــا واحــدة  ه ــر، مــن بين ــر مــن التقاري ي الكث

منصــوران. ــاس  عب ــب  للطبي

 
ً
ــا ي ــخاص ميدان إعــدام /3/ أش  _

ــي  ــن ناحيت ي ــة الدبــش، الواقعــة ب ــي قري ف

 
ً
ــا ــية،  وفق ــين و الدرباس ــو راس زركان/ أب

ــي  ت ــاء ال ب ــة هــاوار لألن ــه وكال ــا أفــادت ب مل

ــا  حاي ــي الض جثمان ــور ل ــى ص ــت عل اطلع

ــم . ه ات ــم تتمكــن مــن معرفــة هوي ول

ــى  ــة إل ــل أرمني ــودة عوائ ــع ع من  _

ــي  ــث ف ــل أبيــض، حي ــة ت ل حت ــم امل ه مدينت

خــوف مــن التعــرض  األســاس بســبب ال

ســكان  ــة  غالبي ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت لان

ــى  عل يجــرؤن  ال  ــة  ل حت امل املناطــق 

املأســاوية  األوضــاع  وقــٍت  ــي  ف العــودة، 

ــه  في  
ً
ــة ل ماث ــة  ل حت امل ــن  عفري ملنطقــة 

ــم. ه عيون 3 أمــام 

عملية )نبع السالم(  ... تتمة

»الشهيد الطفل محمد وشقيقته سارا التي بُرتت ساقها « 
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ــي  والترك ــي  األمريك االتفــاق  ــد  عي ُب

مــن   
ً
ــارا اعتب ــار  ن ال إطــاق  ووقــف 

ــم  ت  ،2019/10/17 ــي  ف مســاًء  العاشــرة 

باســتهداف  ــي  التال ــوم  ي ال ــي  ف خرقــه 

ــاص وقصــف قــرى  ــة بالقن ي ــة مدن قافل

ــر«  خي ال »أم  ــه:  ي كان ســري  ــف  ري ــي  ف

ــي  ــرح حوال وُج ــن  ي ي /9/ مدن فاستشــهد 

فاستشــهد  »زركان«  و  ــم،  ه من  /20/

ــو  »أب و  ــم،  ه من  /5/ وجــرح  ــن  ي ي مدن  /3/

ــن  ي ب ــي  مدن  /30/ ــي  حوال ليقــع  راســين« 

ــن  ــة مدنيي ــح«، وإعــدام ثاث شــهيد وجري

ســري  ــط  محي ــي  ف بالرصــاص   
ً
ــا رمي

ــك  وكذل 2019/10/19؛  ــخ  بتاري ــه  ي كان

عــن  الناجــم  ــار  ن ال إطــاق  وقــف  خــرق 

وروســيا،  ــا  تركي ــن  ي ب التفاهــم  مذكــرة 

ــزال  ي وال   ،2019  /10/  22 ــي  سوت�ض ــي  ف

ســري  ــف  ري ــي  ف قــرى  ــى  عل جــوم  باله

ــا أن  . وبم
ً
ــا ــر أيض ــل تم ــف ت ــي ري ــه وف كاني

ــن  ــن طرفي ي ب ــار  ن ال إعــان وقــف إطــاق 

ــة«، فــإن  ــة »اتفــاق هدن ــن بمثاب ي متحارب

ــي  الترك ــب  جان ال مــن  خروقــات  ال ــك  ل ت

ــة  التفاقي جســيمة  مخالفــات  عــدُّ 
ُ
ت

ــه. عن املنصوصــة   /1907/ الهــاي 

منظمة العفو الدولية تتهم

ــي  ف شــر 
ُ
ن ــا  ه ل ــر  تقري ــي  ف

دامغــة  ــة  »أدل ــوان  بعن 2019/10/18م 

حــرب...«، تقول املنظمة:  ــم ال ــى جرائ عل

جموعات  ــة وتحالــف امل »القــوات التركي

ــا أظهــرت  ه حة املدعومــة مــن قبل املســل

ــر  عب ــن،  ي ي املدن ــاة  حي ل  
ً
ــا مخزي  

ً
تجاهــا

مــن  حــرب،  ــم  وجرائ ــة  جدي ــاكات  ه ت ان

بإجــراءات موجــزة  ــل  قت ــات  ي ــا عمل ه بين

ــة  ــل وإصاب جمــات أســفرت عــن مقت وه

.» ــن ي ي ن مد

»املعلومــات  أن  املنظمــة  وأكــدت 

دامغــة  ــة  أدل توفــر  ــا  جمعه جــرى  ــي  ت ال

ــى  عل ــز  ي تمي دون  مــن  جمــات  ه حــول 

وفــرن  ــزل  من ــا  ه بين الســكنية،  املناطــق 

ــل  قت ــة  ي »عمل عــن   
ً
فضــا ومدرســة«، 

بحــق  ــاردة  ب وبدمــاء  موجــزة  بإجــراءات 

ــى  ــن خلــف عل ــة هرفي السياســية الكردي

الشــرقية«. أحــرار  ــل  فصي عناصــر  ــد  ي

األمم املتحدة قلقة

عــن  املتحــدة  األمــم  ــة  هيئ ــدت  أب

ــا مــن تدهــور األوضــاع اإلنســانية  قلقه

ــة،  التركي العســكرية  ــة  ي العمل جــراء 

ــة للمتحــّدث باســم  ــي إحاطــة إعامي وف

ــان«  ــوق اإلنس حق ــامية ل ــة الس »املفّوض

تشــرين   15 ــل،  كولفي ــرت  روب الســيد 

ي  ــى الســع ــف، أكــد عل األّول 2019- جني

ــة  قافل اســتهداف  مــن  ــق  الَتحُق ــي  ف

 13 ــخ  بتاري ــن  العي رأس  ــي  ف ــن  ي ي مدن

اســتام  ــى  عل أكــد  كمــا  األول،  تشــرن 

اســتهداف  عــن  ــر  لتقاري ــة  املفوضي

ــا  ه من ــة،  ي ميدان وإعدامــات  ــن  ي ي املدن

ــف،  ــن خل ــية هفري ــت السياس ــي طال الت

مــن  موجــزة  ـ«إجــراءات  ب ــا  ووصفه

ــى  ــى إل ــي قــد ترق ت ــرة ال خطي ــاكات ال ه ت االن

ــن  ــل: »يمك ــال كوفي ــرب«. وق ح ــم ال جرائ

عــن  ــة  كدول مســؤولة  ــا  تركي ــار  اعتب

جماعــات  ال ــا  ه ترتكب ــي  ت ال ــاكات  ه ت االن

ــا  ــا، مــا دامــت تركي ه ــة ل ي حة املوال
ّ

املســل

جماعــات،  ــى هــذه ال ــا عل يًّ تســيطر فعل

ــا  ه ــي وقعــت خال ت ــات ال ّي ــى العمل أو عل

ــاكات«. ه ت االن ــك  ل ت

ا  اســتياءن ــدي  ب »ن ــل:  كولفي وأكــد 

ــى  ــرت عل ــي اث جمــات الت الشــديد مــن اله

ــر  ــا تقاري ن ــة«، وقــال: »وردت ّي منشــآت طب

ــى  البن اســتهدفت  أخــرى  جمــات  ه عــن 

ــوط  ــك خط ــي ذل ــا ف ــة، بم ّي ــة املدن ّي التحت

ــز«. خاب ــاه وامل املي وإمــدادات  ــاء  الكهرب

وال  حاكمــة  امل تســتوجب  ــم  جرائ

بالتقــادم تســقط 

ــي  ف ــدرج  ن ت ــة  املرتكب ــم  جرائ ال ــك  ل ت

ــل العمــد وإعــدام واســتهداف  إطــار القت

ــى  ن وب ومحــات  ومســاكن  ــن  ي ي مدن

ــة ومرافــق عامــة مــن مستشــفيات  تحتي

ــجون  وس ــة  طبي وطواقــم  ومراكــز 

ــة  ومعامل ــن  ي ي للمدن قســري  ــر  جي وته

ــى  ــن قتل ــل بجثامي ــرى وتمثي ــة ألس مهين

ــي  وه محظــورة،  حة  أســل واســتخدام 

ــي  ترتق ــا  ــاز وبعضه بامتي ــم حــرٍب  جرائ

وفــق  اإلنســانية،  ــم ضــد  ملســتوى جرائ

تســتوجب  ي،  اإلنســان ــي  الدول ــون  القان

ــا أمــام  ه محاكمــة املســؤولين عــن ارتكاب

 
ً
خاصــة ــة،  ي الدول ــة  ي جنائ ال حكمــة  امل

 /29/ ــادة  امل وفــق  ــم  جرائ ال ــك  ل ت وأن 

تســقط  ال  ــي  األسا�ض رومــا  نظــام  مــن 

بالتقــادم.

املسؤولية

ــى  حــض عل ــة وال إن خطــاب الكراهي

حــزب  ــة ل حمــات اإلعامي ــي ال ــف ف العن

حاكــم  ال ــا  تركي  – ــة  والتنمي ــة  العدال

ــب أردوغــان ورفاقــه  ورئيســه رجــب طي

 /1/ ــادة  امل ووفــق  ومكشــوف،  ــح  واض

ــن  ي قوان »إن   :1907 الهــاي  ــة  اتفاقي مــن 

ــق  ــا ال تنطب ــا وواجباته حــرب وحقوقه ال

 
ً
ــق أيضــا ــل تنطب ب ــش فقــط,  جي ــى ال عل

والوحــدات  امليليشــيات  أفــراد  ــى  عل

املتطوعة...«، واملادة /8/ من نظام روما 

جنائية الدولية  ــي للمحكمة ال األسا�ض

ــادة  وامل حــرب«،  ال ــم  »جرائ عــّرِف 
ُ
ت ــي  ت ال

ــّرِف  ع
ُ
ــي ت ــام الت ــن ذات النظ ــرر/ م /8 مك

حكومــة  ال فــإن  العــدوان«،  »جريمــة 

املســؤولية  كامــل  تتحمــل  ــة  التركي

ــج  النتائ عــن  ــة  ي والقانون السياســية 

العســكري  جــوم  اله عــن  نجمــت  ــي  ت ال

ى  ــي ومــا يســم ــش الترك جي ــذي شــنه ال ال

ــي  املوال الســوري(  ــي  الوطن ــش  جي )ال ـــ  ب

املعــارض  الســوري  ــاف  ت ولائ ــه  ل

ي  يســتدع ممــا  ــة.  املؤقت ــه  وحكومت

ــب  ــس رجــب طي ي محاكمــة كل مــن )الرئ

الدفــاع  ــر  أكار وزي ــي  أردوغــان، خلو�ض

ــر  ــو وزي ل يمان حســن صوي
َ
ــي، ســل الترك

ــس  ي رئ غــوالر  يشــار  ــي،  الترك ــة  ي الداخل

الرحمــن  ــد  )عب و  ــي(  الترك األركان 

الســورية  حكومــة  ال ــس  ي رئ ــى  مصطف

الدفــاع  ــر  وزي ــس  إدري ســليم  ــة،  املؤقت

ــن  ي ي ــة( وقــادة ميدان حكومــة املؤقت ــي ال ف

ــة  ي جنائ حكمــة ال جيشــين أمــام امل ــي ال ف

حــرب  ــم ال ــكاب جرائ ــة بتهمــة ارت ي الدول

اإلنســانية. ضــد  ــم  وجرائ

عملية )نبع السالم(  ... تتمة

فــي تصريــح  الخارجيــة واملغتربيــن الســورية 

العربيــة  الجمهوريــة  »تديــن  ســانا:  لوكالــة 

التصريحــات  العبــارات  بأشــد  الســورية 

للنظــام  العدوانيــة  والنوايــا  الهوجــاء 

الترـكـي والحشــود العســكرية علــى الحــدود 

 
ً
فاضحــا انتهــاكا  تشــكل  التــي  الســورية 

لقــرارات   
ً
ســافرا  

ً
وخرقــا الدولــي  للقانــون 

مجلــس األمــن الدولــي التــي تؤكــد جميعهــا 

وســيادة  وســامة  وحــدة  احتــرام  علــى 

رئيــس  تصريحــات  جانــب  إلــى  ســورية«، 

بــه. املنــددة  الجمهوريــة 

لــه  بيــان  فــي  املواطنــة  تيــار  أعلــن  كمــا 

شــجب وإدانــة »االعتــداء الترـكـي الســافر« 

وتواطئــه  الدولــي  املجتمــع  »ســمع  تحــت 

إلــى   
ً
منبهــا املتحــدة«،  الواليــات  وخاصــة 

كارثــة  »إلــى  ســتؤدي  الترـكـي  العمليــة  أن 

إنســانية جديــدة وإلــى نــزوح عشــرات آالف 

إلــى  تــؤدي  الســوريين عــن مناطقهــم، وقــد 

املشــروع  اكتمــل  مــا  إذا  ديمغرافــي  تغييــر 

التيــار  للمنطقــة، وطالــب  الخبيــث  الترـكـي 

والواليــات  الدولــي  »املجتمــع  بيانــه  فــي 

علــى  الفعلــي  والضغــط  العمــل  املتحــدة 

»جميــع  و   »
ً
فــورا العــدوان  هــذا  وقــف 

تحــت  املنخرطيــن  الســوريين  املقاتليــن 

املشــاركة  عــدم  الوطنــي(  )الجيــش  مســمى 

املعركــة«. هــذه  فــي 

أمــا الحــزب الشــيوعي الســوري املوحــد 

الغاشــم  الترـكـي  »العــدوان  بشــدة  فــأدان 

يتناقــض  وأنــه  الســورية«  األرا�ضــي  علــى 

مــع القانــون الدولــي ومــع مصالــح شــعوب 

الوطنيــة  القــوى  بيانــه  فــي  املنطقــة، ودعــا 

وجــه  فــي   
ً
واحــدا  

ً
صفــا للوقــوف  ســوريا  فــي 

العــدوان الترـكـي، وإفســاح املجــال للجيــش 

الســورية. األرض  عــن  للدفــاع  الســوري 

وحزب اإلرادة الشعبية أدان العدوان 

الــذي  العــدوان   « بيانــه:  فــي  وقــال  الترـكـي، 

ال يمكــن ألي ســبب أن يبــرره، وندعــو إلــى 

ضمــن  بالعمــل  االلتــزام  وإلــى   ،
ً
فــورا وقفــه 

القانــون  أطــر  وضمــن  أســتانا  صيغــة 

الدولــي«.

الســوري  الدســتوري  الحــزب  وقــال 

اســتعادة  هــي  العمليــة  »هــذه  )حــْدس(: 

االســتعمارية  للسياســات  واضحــة 

التركيــة، ومــن الواجــب إدانتهــا مــن قبــل كل 

وحــدة  علــى  األغيــار  الوطنييــن  الســوريين 

الســوري«. التــراب 

الوطنيــة  الكتلــة  وأكــدت 

علــى  ســورية  فــي  املعارضــة  الديموقراطيــة 

التــي  والحــرب  الترـكـي  »التدخــل  رفضهــا 

أعلنتهــا تركيــا تحــت ذرائــع واهيــة... نطالــب 

تركيــا بوقــف هــذا العــدوان بشــكل عاجــل 

» ي وفــور

اقف سورية  ... تتمة مو
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ســوريا،  واســتقال  وحــدة  علــى  الحفــاظ 

الحــل  حــول  قراراتــه  كافــة  علــى  وشــدد 

األمــن  مجلــس  قــرار  لتنفيــذ  السيا�ضــي 

الوحيــد  الســبيل  باعتبــاره   ،2254 رقــم 

أبنــاء  وإنهــاء معانــاة  الســورية  األزمــة  لحــل 

الشــعب الســوري، وأشــار إلــى أن كل جهــد 

العــدوان والدفــاع  لهــذا  ســوري للتصــدي 

»تطبيــق  هــو  الســورية،  األرا�ضــي  عــن 

للحــق األصيــل ملبــدأ الدفــاع الشــرعي عــن 

النفــس وفقــا للمــادة 51 مــن ميثــاق األمــم 

املتحــدة«.

 مجموعــة قــرارات 
ً
جــاء فــي البيــان أيضــا

قطــر  مــن  كٍل  تحفــظ  مــع  أخــرى،  مهمــة 

يلــي: فيمــا  نلخصهــا  والصومــال، 

- املطالبــة بوقــف العــدوان وانســحاب 

كافــة  مــن  املشــروط  وغيــر  الفــوري  تركيــا 

الســورية... األرا�ضــي 

عاجلــة  إجــراءات  اتخــاذ  فــي  النظــر   -

ذلــك  فــي  بمــا  الترـكـي،  العــدوان  ملواجهــة 

ووقــف  الدبلوماســية،  العاقــات  خفــض 

مســتوى  ومراجعــة  العســكري،  التعــاون 

والثقافيــة  االقتصاديــة  العاقــات 

تركيــا. مــع  والســياحية 

- مطالبــة مجلــس األمــن الدولــي باتخــاذ 

مــا يلــزم مــن تدابيــر لوقــف العــدوان التركــي 

واالنســحاب مــن األرا�ضــي الســورية بشــكل 

فــوري.

- الرفــض القاطــع ألي محاولــة تركيــة 

ســوريا  فــي  ديموغرافيــة  تغييــرات  لفــرض 

مــا  إطــار  فــي  القــوة  اســتخدام  طريــق  عــن 

أن  باعتبــار  العازلــة«،  »باملنطقــة  يســمى 

 للقانــون الدولــي، ويدخــل 
ً
ذلــك يمثــل خرقــا

اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  مصــاف  فــي 

املاحقــة  تســتوجب  التــي  الحــرب  وجرائــم 

ملرتكبيهــا،  الدوليــة  القضائيــة  واملحاســبة 

ســوريا  لوحــدة   
ً
خطيــرا  

ً
تهديــدا ويشــكل 

نســيجها  وتماســك  أراضيهــا  واســتقال 

االجتماعــي.

 عــن 
ً
- تحميــل تركيــا املســؤولية كاملــة

أي تداعيــات لعدوانهــا علــى تف�ضــي اإلرهــاب 

أو عــودة التنظيمــات اإلرهابيــة...

- املوافقــة علــى إدراج بنــد »التدخــات 

دائــم  كبنــد  العربيــة«  الــدول  فــي  التركيــة 

علــى جــدول أعمــال مجلــس جامعــة الــدول 

العربيــة علــى املســتوى الــوزاري، وتشــكيل 

لجنــة ملتابعــة األمــر.

العــام  األميــن  تكليــف  إلــى   
ً
إضافــة

للجامعــة واملجموعــة العربيــة فــي نيويــورك 

املتحــدة  األمــم  مــع  االتصــاالت  بإجــراء 

التصــدي  ســبل  لبحــث  األمــن  ومجلــس 

الترـكـي. للعــدوان 

ومــن جهتهــا أكــدت دول عربيــة عديــدة 

علــى انفــراد، شــجبها ورفضهــا للغــزو التركــي 

الخارجيــة  اعتبــرت  حيــث  ســوريا،  علــى 

املصريــة فــي بيانهــا تلــك الخطــوة باالعتــداء 

دولــة  ســيادة  علــى  املقبــول  غيــر  الصــارخ 

مســؤولية  علــى  البيــان  وأكــد  شــقيقة، 

لهــذا  »التصــدي  فــي  الدولــي  األمــن  مجلــس 

الوضــع بالــغ الخطــورة، الــذي يهــدد األمــن 

مســاع  أي  ووقــف  الدولييــن،  والســلم 

تهــدف إلــى احتــال أراض ســورية أو إجــراء 

التركيبــة  لتعديــل  ديموغرافيــة  هندســة 

ســورية«. شــمال  فــي  الســكانية 

وأعلنــت وزارة الخارجيــة الكويتيــة أن 

شــمال  فــي  التركيــة  العســكرية  العمليــات 

 لألمــن 
ً
 مباشــرا

ً
شــرق ســوريا تعــد »تهديــدا

املنطقــة. فــي  واالســتقرار« 

أيمــن  األردنــي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 

أي  »نرفــض  لــه:  تغريــدٍة  فــي  الصفــدي، 

كل  ونديــن  ســوريا  ســيادة  مــن  انتقــاص 

بوقــف   
ً
مطالبــا وحدتهــا«،  يهــدد  عــدوان 

العمليــة العســكرية التركيــة، وبحــل جميــع 

القانــون  إطــار  ِفــي  الحــوار  عبــر  القضايــا 

الدولــي.

الســعودية  العربيــة  اململكــة  وأدانــت 

ســافر  تعــٍد  واعتبرتــه   الترـكـي،  العــدوان 

األرا�ضــي  وســيادة  واســتقال  وحــدة  علــى 

الســورية، وأعــرب مصــدر مســؤول بــوزارة 

ذلــك  تجــاه  اململكــة  قلــق  عــن  خارجيتهــا، 

لألمــن  تهديــًدا  يمثــل  بوصفــه  العــدوان، 

والسلم اإلقليمي، وله انعكاساته السلبية 

خاصــة  واســتقرارها،  املنطقــة  أمــن  علــى 

مكافحــة  فــي  الدوليــة  الجهــود  تقويــض 

املواقــع،  تلــك  فــي  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم 

ســامة  ضمــان  ضــرورة  علــى   
ً
مشــددا

واســتقرار  الشــقيق،  الســوري  الشــعب 

أراضيهــا. ووحــدة  وســيادتها  ســوريا 

مــع  تضامنهــا  علــى  الجزائــر  وأكــدت 

الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وقالــت  ســوريا، 

بانشــغال  الجزائــر  »تتابــع  الجزائريــة: 

بالــغ األحــداث الخطيــرة فــي شــمال ســورية 

وتجــدد رفضهــا املبدئــي والقاطــع املســاس 

الظــروف  جميــع  فــي  الــدول  بســيادة 

واألحــوال«.

كمــا قــال الرئيــس العراقــي برهــم صالــح 

فــي تغريــدٍة لــه: »التوغــل الترـكـي العســكري 

إلــى  ســيؤدي  خطيــر؛  تصعيــٌد  ســوريا  فــي 

اإلرهابييــن  قــدرة  وُيعــزز  إنســانية  فاجعــة 

 على 
ً
إلعــادة تنظيــم فلولهــم، ويشــكل خطــرا

األمــن اإلقليمــي والدولــي. يجــب أن يتوحــد 

ودعــم  الكارثــة،  لتــدارك  الدولــي  املجتمــع 

والكــرد  الســوريين،  ملعانــاة  سيا�ضــي  حــل 

منهــم، للتمتــع بحقوقهــم فــي الســام وأألمــن 

والكرامــة«.

واملغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 

األرا�ضــي  علــى  الترـكـي  العــدوان  اللبنانيــة 

وســامة  وحــدة  علــى   
ً
مشــددة الســورية، 

األرا�ضــي الســورية، وأكــدت فــي بيانهــا علــى 

أن العــدوان التركــي هــو »عــدوان علــى دولــة 

عربيــة شــقيقة واحتــال ألرضهــا وتعريــض 

والتهجيــر«. للقتــل  أهلهــا 

العربيــة  اإلمــارات  دانــت  بدورهــا، 

العــدوان  العبــارات  »بأشــد  املتحــدة 

العســكري التركــي علــى ســوريا«، حيــث قــال 

الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان 

 
ً
خطيــرا  

ً
تطــورا »يمثــل  العــدوان  هــذا  إن 

 غيــر مقبــول علــى ســيادة 
ً
واعتــداًء صارخــا

دولــة عربيــة شــقيقة بمــا يتنافــى مــع قواعــد 

 فــي 
ً
 صارخــا

ً
القانــون الدولــي، ويمثــل تدخــا

العربــي«. الشــأن 

بشــدة  أدانــت  جهتهــا  مــن  البحريــن 

 
ً
الهجــوم التركــي، ووصفتــه بأنــه يعــدُّ انتهــاكا

 لقواعــد القانــون الدولــي واعتــداًء 
ً
مرفوضــا

أراضيهــا. ووحــدة  ســوريا  ســيادة  علــى 

الطــارئ  االجتمــاع  انعقــاد  بيــل 
ُ
وق

 12 العربيــة،  الــدول  جامعــة  ملجلــس 

خارجيــة  وزيــر  اســتقبل  األول،  تشــرين 

مجلــس  مــن   
ً
وفــدا شــكري  ســامح  مصــر 

درار  ريــاض  ضــم  الديمقراطيــة،  ســوريا 

الرئيــس املشــترك للمجلــس، وإلهــام أحمــد 

للمجلــس،  التنفيذيــة  الهيئــة  رئيســة 

وســيهانوك ديبــو عضــو مجلــس الرئاســة، 

حافــظ  أحمــد  املستشــار  صــرح  حيــث 

الخارجيــة  وزارة  باســم  الرســمي  املتحــدث 

أعضــاء  بــأن  للــوزارة،  الرســمي  للموقــع 

الوفــد أطلعــوا الوزيــر شــكري خــال اللقــاء 

 
ً
اتصــاال امليدانيــة  األوضــاع  تطــورات  علــى 

بالعــدوان التركــي علــى ســوريا، مســتعرضين 

والتحديــات  الخطيــرة  التأثيــرات  مجمــل 

بذلــك  يرتبــط  عمــا   
ً
فضــا الصلــة،  ذات 

مــن عواقــب إنســانية جســيمة علــى األرض 

بجانــب  هــذا،  جماعيــة؛  نــزوح  وموجــات 

علــى  الترـكـي  للعــدوان  الســلبية  التبعــات 

مســار محاربــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي 

واملنطقــة. ســوريا 

الخارجيــة  وزيــر  أن  حافــظ  وأوضــح 

أهميــة  تولــي  مصــر  أن  علــى  للوفــد  أكــد 

وســامتها  وشــعبها  ســوريا  لوحــدة  كبيــرة 

العمــل  علــى  دائمــا  وتحــرص  اإلقليميــة 

علــى صيانــة ذلــك، كمــا تقــف علــى مســافة 

الشــعب  مكونــات  جميــع  مــن  واحــدة 

 عــن إدانــة مصــر 
ً
الســوري الشــقيق، ُمعربــا

واعتبــاره  ســوريا،  علــى  الترـكـي  للعــدوان 

 
ً
 ألرا�ضي بلد عربي شــقيق، ومؤكدا

ً
احتاال

 للدفــاع 
ً
 شــرعيا

ً
عــد حقــا

ُ
علــى أن مقاومتــه ت

عــن النفــس بموجــب املــادة 51 مــن ميثــاق 

املتحــدة. األمــم 

إجماع عربي في إدانة ... تتمة

»الطفل محمد حميد، املصاب بحروق جراء إصابته بالفوسفور األبيض « 


