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اجتياحات لمناطق سورية جوهرها أطماع تاريخية
لعبت الجغرافيا دوراً أساســياً في تمكين 

تركيــا فــي األزمــة الســورية، وزاد الدور 

التركي في ســوريا طبيعة الصراع الدموي 

الداخلي، وكانت مناطق الشــمال األسرع 

في االنســاخ عن الدولة، ولعل هذا ليس 

من المصادفة.

فــكان التدخــل التركــي فــي ســوريا 

على كل المســتويات السياســية واألمنية 

والعسكرية، إلى أن أصبح الشمال السوري 

يتحــّرك وفــق اإلرادة السياســية التركية 

بعيداً عن سيطرت الحكومة السورية.

السياســية، كان األمــر  الناحيــة  مــن 

يحمــل طابع اإلثارة في األزمة الســورية، 

فتركيــا دفعــت ســوريين إلى االســتمرار 

فــي االحتجاجات من خــال التصريحات 

النارية الشــهيرة التي مــا زالت عالقة في 

أبرزها »حماة  الســوريين، ولعــل  أذهان 

خــط أحمر« و»حلب خــط أحمر«، وبعد 

هذه التصريحات ظن السوريون أنهم على 

مشــارف إنهاء األزمة السورية، إال أنه في 

كل مرة يرون خســارة على األرض، إلى أن 

جاءت الخســارة الكبرى فــي حلب نهاية 

عــام 2016، بعدهــا تولت تركيا المســار 

السياسي من المعارضة السورية واتجهت 

إلى مشاورات أستانا.

الجغرافيا تحكم
من يشــاهد التمركز العسكري التركي في 

مناطق شــمال ســوريا، يدرك تمامــاً أنه 

أمــام تواجد تركي طويــل األمد في تلك 

المناطــق من خال شــكل هــذا التدخل 

العميق، باإلضافة إلى طبيعته التأسيســية 

في الشمال السوري.

البيــان وقفت على أكثر من منطقة في 

جرابلــس وعفرين ومشــارف مدينة منبج 

لترصد االنتشار التركي وتسرد القصة منذ 

البداية؟!

كان الرابع والعشرون من أغسطس من 

عام 2016، التاريخ الواضح بالنسبة لجملة 

التدخات الخارجية في األزمة الســورية، 

فلم يكــن لتركيا يــد عســكرية بالمعنى 

الحقيقي فــي ســوريا، إال أن عملية درع 

الفرات في جرابلس دشنت مرحلة جديدة 

من الوضع السوري في الشمال على وجه 

التحديد.

فقد دخلت دبابات الجيش التركي إلى 

الســورية قرب مدينــة جرابلس  األراضي 

الحدودية، بهدف مساندة قوات مشتركة 

من مختلف فصائل المعارضة السورية في 

توغلها داخل األراضي السورية انطاقاً من 

األراضي التركية ضد تنظيم داعش.

وقد كان التدخــل التركي بضوء أخضر 

مــن القــوى الدوليــة علــى أن يتم طرد 

تنظيم داعش من قبل الفصائل الســورية 

المســلحة، فيما ينتهي الدور التركي عند 

هــذا الحــد، إال أنه وبعد مــرور أكثر من 

ثاث ســنوات على العملية ما زالت تركيا 

تتوســع في مناطق الشمال، وهي اآلن ال 

تخفــي رغبتهــا في التدخل فــي أكثر من 

مكان في سوريا وفي مقدمتها مدينة منبج 

ومناطق شرقي الفرات.

المرحلة المتقدمة
فــي خطاب للرئيس التركــي رجب طيب 

أردوغان في البرلمان، مطلع أكتوبر 2017، 

أعلن عزم باده على إنشــاء منطقة آمنة 

في محافظة إدلب شــمال غرب ســوريا، 

بعــد هذا الخطاب بأيــام هدمت دبابات 

تركيــة الجــدار الحــدودي الفاصــل بين 

األراضي السورية والتركية، ودخلت قوات 

من فصائل المعارضة الســورية المنضوية 

تحت غرفة عمليات »درع الفرات«، رفقة 

وحدات عســكرية تركية، معــززة بآليات 

عسكرية، وذلك إلقامة نقاط مراقبة لتنفيذ 

منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب.

وقد كان هذا التدخل التركي في صورته 

المباشــرة في ســوريا، بعد أن تم التوصل 

خال الجولة السابعة من مفاوضات أستانا 

فــي منتصف ســبتمبر 2017 إلــى اتفاق 

للمفاوضات  الراعية  الــدول  بين  تفصيلي 

)روسيا وتركيا وإيران(، على إنشاء منطقة 

خفض التوتر فــي محافظة إدلب، تضّمن 

خرائط تفصيلية لمواقع انتشــار قوات من 

الدول الراعية لاتفاق ونقاط تمركزها.

انتهزت تركيا االضطرابات في بعض دول المنطقة 

كفرصة للنفــاذ وتحقيق أطماعها في تلك الدول، 

الســيما فــي ســوريا والعــراق، وســعت لتأمين 

مصالحها الخاصة من خال التدخل في الشــؤون 

الداخلية، ُمرتكبة انتهاكات تمس السيادة الوطنية 

لتلك الــدول، وهو ما دانته جامعة الدول العربية 

فــي بيان ســابق لهــا أكــدت فيه مخالفــة تلك 

االنتهاكات للقانون الدولي.

وتبزغ في هــذا اإلطار العديد من المســارات 

القانونية التي ُيمكن اتباعها في مواجهة التدخات 

التركيــة، ُيحددهــا خبير القانــون الدولي وعضو 

مجلــس إدارة الجمعية المصريــة للقانون الدولي 

المستشــار د. مســاعد عبد العاطــي، في حديث 

لـ»البيــان« من القاهــرة، اســتهله بالتأكيد على 

أن »القانــون الدولي يكفل للــدول كل الحق في 

السيادة على إقليمها، وأيضاً بموجب ميثاق األمم 

المتحــدة الصادر في العــام 1945 الذي نص على 

مبادئ تحكم العاقــات بين الدول، وهي مبادئ 

ملزمــة؛ وأهمها مبدأ عدم التدخل في الشــؤون 

الداخلية للدول، ومبدأ احترام الســيادة اإلقليمية 

وكذا مبدأ تساوي المركز القانوني للدول«.

وبالتالي - وفق عبد العاطي - فإن »الممارسات 

التركّية ســواء في ســوريا أو العراق تمثل انتهاكاً 

ســافراً لميثــاق األمم المتحــدة ولقواعد القانون 

الدولي، وتعتبر تدخًا غير مشــروع وانتهاكاً لهذه 

الســيادة، وال يمكن التســليم باالّدعاءات التركية 

كمبررات لاعتداء على السيادة العراقية والسورية 

اإلقليميــة، فضًا عن مســؤولية تركيــا القانونية 

عــن دعمها لحركات وجماعات إرهابية مســلحة 

علــى التــراب الســوري )..( وهناك عــدة دالئل 

وحجج وأسانيد على الدعم التركي لإلرهاب الذي 

يعــد أيضاً مخالفــة لقرارات مجلــس األمن ذات 

الصلــة بجماعات اإلرهاب بخاصــة على األراضي 

السورية«.

مسارات
بالتالي، فإن كًا من سوريا والعراق يملكان وسائل 

قانونيــة للتصدي لهذه االنتهــاكات التركية، تبدأ 

مــن اللجوء إلــى منظمة األمم المتحدة )ســواء 

الجمعيــة العامة أو مجلس األمــن(، وعلى وجه 

التحديــد مجلــس األمن، ألن التدخــات التركية 

تهدد حالة السلم واالســتقرار الدوليين، ومجلس 

األمن هــو المختــص الوحيد باتخــاذ اإلجراءات 

والتدابيــر الازمة لحفظ الســلم واألمن الدوليين 

بموجب ميثاق األمم المتحدة.

وبنــاًء على ذلك، يمتلك مجلــس األمن آليات 

عديدة، منها - وفق عبد العاطي - إدانة التصرفات 

التركيــة من الناحية القانونية والسياســية، وأيضاً 

لــه أن يصدر قــرارات صريحة إلى تركيا لســحب 

قواتها، والقرارات الصــادرة عن مجلس األمن إذا 

ما صدرت تحت هذه البنود فهناك أيضاً مسؤولية 

دولية على تركيا حيال تدخلها في هذه الدول إذا 

مــا ترتب على هذا الدخل أي أضرار بالمدنيين أو 

الدول ومرافقها. 

وبذلــك »نحن أمــام انتهاكات تركيــة صارخة 

لمبــادئ القانون الدولي، وفي ذات الوقت أمامنا 

أيضاً آليات قانونية تملكها كل من سوريا والعراق 

للتصدي لهذه االنتهاكات، كما نملك على الصعيد 

اإلقليمــي اللجوء لجامعة الدول العربية باعتبارها 

منظمة إقليمية معترف بها كظهير مساند للحقوق 

العربية أمــام المحافل الدوليــة، الجامعة تمتلك 

أدوات كثيرة، ويمكنها أن تدعم المطالب السورية 

العراقية في هذا الشــأن بموجب ميثاق الجامعة 

واألمــم المتحــدة، وبالتالي هــي ورقة مهمة في 

التصــدي للهيمنة التركية والغطرســة التكية على 

صعيد العراق وسوريا«.

إدانة
وبحســب المتحدث باســم األمين العام لجامعة 

الــدول العربية الوزير المفــوض محمود عفيفي، 

فإنه »ســبق وأن أصدرت القمــة العربية قرارات 

عدة تديــن انتهاك الســيادة العراقيــة على هذا 

النحو«، معتبراً أن »تجاهل تركيا المتكرر للموقف 

العربــي يعكــس نوعــاً من عــدم االكتــراث بين 

عاقاتها مع الدول العربية على أساس سليم يقوم 

على احترام الســيادة وعدم التدخل في الشــؤون 

الداخلية للدول«.

وشــدد، فــي بيان ســابق لــه، علــى أن تلك 

الضربــات التركية »تعــد انتهاكاً لســيادة الدولة 

العراقيــة، وهو انتهــاك مدان ومرفــوض أّياً كان 

الباعث وراءه، كونه يخالف قواعد القانون الدولي 

ويناقض مبادئ حسن الجوار«.

خطوات فردية
لكــّن في المقابل، فإن الدول العربية - وفي ضوء 

األوضــاع الحالية - ليس بمقدورها اتخاذ خطوات 

فاعلــة ومؤثرة تحت مظلة الجامعة، والرهان هنا 

بشكل أساسي على خطوات فردية تتخذها الدول 

التي تتعرض النتهاكات ضد تركيا، بحسب المفكر 

االســتراتيجي اللواء د. سمير فرج، الذي يقول إن 

»الــدول العربية حالياً خارج هذه المنظومة تماماً 

بدليــل أن الذي يجتمع لحل األوضاع في ســوريا 

هي كل من روسيا وإيران وتركيا لألسف«.

ويشــدد على أن هنالك الكثير من المســارات 

السياســية والدبلوماسية والعســكرية والقانونية 

تدّخالت تركيا
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Ⅶ   تجاهل تركيا المتكرر للموقف العربي 
يعكس عدم اكتراثها بالعالقات مع 

الدول العربية 

Ⅶ   الفوضى سمحت لتركيا أن تفعل ما 
تريد في سوريا والعراق وترتكب جملة 

من االنتهاكات

Ⅶ   مجلس األمن يمتلك آليات إلدانة 
التصرفات التركية وإصدار قرارات لها 

بسحب قواتها
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القاهرة- البيان

قــال مصدر دبلوماســي عربــي بالجامعة 

العربيــة، إن »التدخل التركي في شــؤون 

العراق وســوريا مرفوض جملــة وتفصيًا، 

وأي اعتداء على البلدين هو بمثابة اعتداء 

علــى كل الدول العربية«، مشــيراً إلى أن 

الجامعة موقفها واضح من تلك التدّخات، 

وأصدرت في وقت ســابق بيانات تستنكر 

التدخات في شؤون الدول العربية كافة. 

َل  وشــدد الدبلوماســي العربي، الذي فضَّ

عــدم ذكر اســمه، في تصريــح لـ»البيان« 

مــن القاهرة، على أن »أطمــاع تركيا في 

الــدول العربية كثيرة، بخاصة في ســوريا 

والعراق، تلــك األطماع تفــوق ما تصرح 

بــه أنقــرة عانية بشــأن عاقتهــا بدول 

المنطقة.. نحن ندعو جميع الدول العربية 

للتوحد والتضامن مع العراق وســوريا في 

مواجهــة التدخات واالنتهــاكات التركّية، 

وندعو أنقرة للنأي بنفســها عن أي تدخل 

في شــؤون الدول العربية وأن تلتزم بمبدأ 

حسن الجوار«.

وعــن دور الجامعة العربية فــي مواجهة 

تلــك التدخات، قال إن »الجامعة العربية 

مــا هي إال تجميع لرغبات الدول العربية.. 

الجامعة تعبــر عن مواقف ورغبات الدول 

األعضــاء، فهــي ال تملك قوى عســكرية 

علــى األرض.. لكنها تملك في الوقت ذاته 

التعبير عن موقف سياسي يعبر عن الدول 

العربية، وتعكس إرادة تلك الدول في ظل 

الظــروف والخافات إزاء بعــض الملفات 

والعاقات المختلفة«.

إلــى قرارات  العربي  الدبلوماســي  ولفت 

وبيانــات أصدرتهــا الجامعــة العربية في 

وقت ســابق عّبرت فيها عــن رفضها التام 

للتدخــات الخارجيــة في شــؤون الدول 

العربيــة، ومــن بينها التدخــات التركّية، 

كموقف سياسي واضح أعلنته الجامعة في 

أكثر من مناسبة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، صرح المتحدث 

الرسمي باسم األمين العام لجامعة الدول 

العربيــة الســفير محمــود عفيفــي، بأن 

»الضربــات التركية المتتاليــة خال األيام 

الماضية على مواقع بشــمال العراق، تعد 

انتهــاكاً لســيادة الدولــة العراقيــة، وهو 

انتهــاك مــدان ومرفوض أيــاً كان الباعث 

وراءه، كونه يخالف قواعد القانون الدولي 

ويناقض مبادئ حســن الجــوار«.  وأضاف 

عفيفي، في بيان، أنه »ســبق وأن أصدرت 

القمــة العربية قرارات عــدة تدين انتهاك 

الســيادة العراقيــة على هــذا النحو، وأن 

تجاهــل تركيــا المتكرر للموقــف العربي 

يعكــس نوعــاً مــن عــدم االكتــراث بين 

عاقاتهــا مع الــدول العربية على أســاس 

ســليم يقوم على احترام الســيادة وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول«.

قال رئيــس المجلس المصري للشــؤون 

إن  زهــران  منيــر  الســفير  الخارجيــة 

العــراق  شــمالي  التركيــة  االنتهــاكات 

وشمالي ســوريا تمثل مخالفات واضحة 

للقانــون الدولــي، ال يمكــن الســكوت 

عنها، مشــدداً على أن هناك العديد من 

المســارات التي ُيمكن اتباعها لمواجهة 

تلك االنتهاكات الواضحة.

فــي  المصــري،  الدبلوماســي  وشــدد 

تصريحات خاصة لـ»البيان« من القاهرة، 

التركّيــة  االنتهــاكات  »تلــك  أن  علــى 

مرفوضة رفضاً تاماً )..( ونحن نؤيد تأييداً 

كامًا لاســتقرار والسامة اإلقليمية لكل 

من البلدين )ســوريا والعــراق(، ونرفض 

رفضــاً قاطعاً كل التدخات الخارجية في 

شــؤون الدولتيــن، أيــاً كان مصدر تلك 

التدخات، سواء كانت تدخات تركيا أو 

غيرها من الدول التي تتدخل في شؤون 

ســوريا والعراق وتحاول فرض ســيطرتها 

هناك بدوافع وحجج مختلفة«.

وأفاد رئيس المجلس المصري للشــؤون 

الخارجيــة بــأن االنتهــاكات التركّية في 

ســوريا والعــراق تمثل مخالفــة واضحة 

الدولــي  القانــون  ألحــكام  وصريحــة 

وميثــاق األمم المتحــدة، وبالتالي وإلى 

جانب الســبل السياســية والدبلوماسية 

يمكن سلك ســبل قانونية لمواجهة تلك 

االنتهــاكات، وذلك باالســتناد إلى البند 

الســادس من ميثاق األمم المتحدة في 

حــل المنازعات حًا ســلمياً، وذلك أيضاً 

باللجوء إلى مجلس األمن الدولي.

وتحــدث زهــران عن إمكانيــة أن تقوم 

الجامعــة العربية بدوٍر فــي ذلك اإلطار، 

انطاقــاً من رفض التدخــات الخارجية 

فــي شــؤون الــدول األعضــاء، وذلــك 

بمســاندة موقف ســوريا والعــراق في 

مواجهة التدخــات التركّية، عاوة على 

إمكانيــة اتخــاذ موقــف جماعــي ضد 

الــدول التــي تتدخل في شــؤون الدول 

األعضاء بالجامعــة إلرغامها على احترام 

وحدة واستقرار السيادة اإلقليمية للدول 

األخرى. 

وشدد رئيس المجلس المصري للشؤون 

الخارجيــة علــى أن تركيــا تقــوم من 

جانبها بسلســلة اعتداءات تمثل انتهاكاً 

واضحــاً للســيادة العراقية وكــذا األمر 

في ســوريا أيضاً؛ انطاقاً مــن أهدافها 

وسياســاتها الخاصة، وهــي بذلك تقع 

في مخالفات صريحــة للقانون الدولي 

وميثاق األمــم المتحدة، وكل الســبل 

متاحــة لمواجهــة تلــك االنتهــاكات، 

الســيما من خــال التحرك السياســي 

والدبلوماسي والقانوني لردعها والدفاع 

عــن وحدة وســامة واســتقرار أراضي 

ســوريا والعــراق من تلــك االنتهاكات 

المتواصلة المرفوضة رفضاً قاطعاً.

كما شدد على ضرورة أن يقوم المجتمع 

الدولــي بالدور المنوط به في رفض تلك 

االعتداءات واالنتهاكات وإدانتها بشــكل 

صريح، ومســاندة كل من سوريا والعراق 

في مواجهة تلك االنتهاكات.

الجامعة العربية: االعتداءات التركية 

بمثابة  اعتداء على كل الدول العربية

دبلوماسي مصري: االنتهاكات مخالفات 

واضحة ال يمكن السكوت عنها

 احتالل مناطق وعمليات قصف جوي وبري تثير غضب العراقيين
العراقيــون أدرى من غيرهم بما تعنيه 

الصاروخي  والقصــف  الجويــة  الغــارات 

والعمليات األخــرى، بعيدة المدى، فهي 

ال تفرق بين امرأة ورجل وطفل ومســّن، 

وال بيــن مدنــي ومقاتل، كما تســتهدف 

المنشــآت والبنى الحيويــة، وقد اكتوت 

بوياتهــا كل العائــات العراقيــة، لتأتي 

الهجمات العســكرية التركية على مناطق 

ســكنية فــي شــمال البــاد، موقظة كل 

الجراح والمآسي. 

وأعلنــت وزارة الدفاع التركية، مؤخراً، 

عــن تعرض إحــدى قواعدها العســكرية 

شــمال العراق لهجوم من قبل متظاهرين 

أكراد، قالت إنهــم مدفوعون من »حزب 

العمــال الكردســتاني«، الــذي أكد كذب 

االدعاءات التركية.

قصف جوي ومدفعي
واقتحم متظاهرون أكراد، القاعدة التركية 

في شــيادزة، بمحافظة دهوك، وأحرقوا 

بعــض المعــدات واآلليــات العســكرية 

واســتولوا على بعضها اآلخر، في تصعيد 

تمــت تهدئتــه بعــد تدخل مــن قوات 

»البيشمركة« التابعة إلقليم كردستان.

االعتداءات التركية المتكررة دفعت 

عضــو في لجنــة العاقــات الخارجية 

بمجلــس النواب العراقي، مثنى أمين، 

لدعوة الحكومــة العراقية، إلى اتخاذ 

التركية  الهجمــات  موقف حــازم من 

التــي اعتبرها  على إقليم كردســتان، 

تهديــداً وخطراً جديديــن على األمن 

والتعايــش فــي المنطقــة، وقــال إن 

»اللجنــة أصــدرت بيانــاً ثّمنــت فيه 

العراقيــة،  الخارجيــة  وزارة  موقــف 

ودعتها إلى اســتدعاء سفير تركيا لدى 

بغداد رسمياً للمساءلة وإلباغه برفض 

الحكومــة العراقيــة الشــديد على ما 

اعتادت عليه تركيا من انتهاك مســتمر 

لســيادة العراق واســتهداف مواطنينا 

في عمق األراضي العراقية، ما أدى في 

كثيــر من األحيان إلى ســقوط ضحايا 

مدنييــن«، مشــيراً إلــى أن ذلك بات 

يمثل مانعاً حقيقياً يعرقل إعادة إعمار 

القــرى الحدوديــة، كما هــو مخالف 

لقواعد الجيرة التــي ينبغي أن تكون 

بين تركيا والعراق، ومناقض اللتزامات 

تركيــا المتعلقة بالحفاظ على ســيادة 

أرض العراق وأمنه وأمانه.

وتؤكــد مصــادر كرديــة، إن االحتال 

التركــي لبعــض المناطق في كردســتان 

العــراق، قــد طــال وجــوده وحضــوره، 

وتســبب في مقتل أعداد كبيرة من أكراد 

العراق وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

19 قاعدة تركية
وبحسب معلومات أوردتها تقارير إعامية 

كردية، فــإن اعتداءات أنقرة على اإلقليم 

تحصــل مــن خــال عــدد مــن القواعد 

العسكرية واألمنية الموجودة في مناطق 

أربيل ودهــوك، ويبلغ عددها 19 قاعدة، 

15 منهــا عســكرية، و4 مخابراتية، وهي 

تقع في كانى ماســي، وبامرني، وســيرى، 

وكلي سرزير، وكوبك، وقمري، وكوخ سبي، 

وســينك، وكريبي، وهلي زاخــو، وباتيفا، 

وشيرت، ودهري، وزيلكان باشيك، وجبل 

باشــيك، ومراكز لجهاز المخابرات التركي 

»ميت« في آميدي وباتيفا وزاخو ودهوك. 

تدّخل قديم
ويذكر أن تركيا بدأت عملياتها في شــمال 

العــراق منــذ ســنة 1982، حيــث بدأت 

القوات العســكرية بالدخــول إلى داخل 

األراضي العراقية من حدودها الشــمالية 

بعمــق 30 كــم، وذلــك بحجــة ماحقة 

مســلحين »يســاريين«، علمــاً بأن حزب 

العمال في تلك الســنة لم يكن موجوداً، 

إذ تأسس في سنة 1984، وبعد ذلك شنت 

الســنوات  تركيا هجمــات متاحقة، في 

وخــال  و97،  و96  و95  و94  و93   92

هذه السنوات وبعدها بدأت أنقرة بإقامة 

مراكز وقواعد عســكرية وأمنية في زاخو 

وشيروان،  وميركســور  وبارزان  والعمادية 

وبعد السنوات 2017 و2018 في سيدكان 

وحصاروست وبرادوست. 

التــي تتعرض  للــدول  التــي يمكن 

لتلك االنتهاكات التركية مثل ســوريا 

والعــراق أن تتبعها، في العراق على 

ســبيل المثــال هناك كيــان وجيش 

موحد بوسعه منع أي انتهاكات تركية 

في شــمال العراق من خال الســبل 

السياســية  والمســارات  العســكرية 

الدولية المختلفة، وكذا ســوريا التي 

يجب أن تقوم بتلك اإلجراءات التي 

يدعمها الوجود الروسي.

إن  لـ»البيــان«  فــرج  ويقــول 

التي  تلــك االنتهاكات  »الهدف من 

تقوم بها تركيا شمال سوريا وشمال 

العراق، هو الســيطرة على األكراد، 

بغرض عــدم انضمامهم مــع أكراد 

تركيــا وتكويــن دولــة كردســتان، 

ومن هــذا المنطلــق ترتكب تركيا 

انتهاكات في شــمال العراق وسوريا 

تستهدف العناصر التي تدعم حزب 

العمال الكردستاني الـ)بي كي كي( 

التركــي والذي تعتبره تركيا منظمة 

إرهابية، كما تعمل تركيا حالياً على 

الســيطرة على المنطقة في شمال 

سوريا بخاصة بعد انسحاب القوات 

األمريكية«.

الرئيس  ويتابع: »على رغم تهديد 

األمريكــي دونالــد ترامــب بعــدم 

السماح لتركيا باحتال هذه المنطقة 

في ســوريا، فإنه المخطط أن تصبح 

منطقــة عازلــة غيــر مســيطر عليها 

مــن أي طرف، وعلى هــذا فإنه من 

المنتظر أن تقوم ســوريا بالعمل في 

كل االتجاهات السياسة والعسكرية، 

لتحديد وجود سوري رسمي في هذه 

المنطقة«.

أطماع تركية
وإلى ذلك، يقول وكيل لجنة الشؤون 

العربيــة بمجلــس النــواب المصري 

النائب البرلمانــي أحمد إمبابي، إن 

األطماع التركّية في المنطقة قديمة، 

وتسعى أنقرة الستثمار الظروف التي 

تشــهدها المنطقة، من أجل تحقيق 

تلك األطمــاع، وهي اآلن تحاول أن 

تحتل جزءاً كبيراً من الشمال السوري 

لتلك  لخدمــة مصالحهــا، اســتمراراً 

المتواصلة  واالنتهاكات  الممارســات 

التــي تقوم بهــا وتســتغل الفوضى 

هناك لتمرير مصالحها.

ويشــدد، في حديثه مع »البيان« 

من القاهــرة، على أن الفوضى التي 

شــهدتها المنطقة سمحت لتركيا أن 

تفعل مــا تريد في بعــض المناطق 

كسوريا والعراق، وترتكب جملة من 

االنتهــاكات، ويمكــن اتخاذ الســبل 

القانونيــة للتصدي لتلك االنتهاكات، 

فضًا عن الســبل الدبلوماســية التي 

يمكــن أن تتبعهــا الــدول العربية، 

وأهمهــا قطــع العاقــات تماماً مع 

تركيــا، علــى خطى مصــر، من أجل 

الضغــط عليهــا فــي مواجهــة تلك 

االنتهــاكات المتواصلة، وبالتالي فإن 

الدول العربية تملك الكثير مما يمكن 

أن تقدمــه في دعم العراق وســوريا 

في مواجهة االنتهاكات التركية.

انتهاك السيادة الوطنية
ومخالفة القانون الدولي

Ⅶ أعد الملف: القاهرة - محمد خالد، بغداد - عراق أحمد، الحسكة - البيان

⁄ₓّ⁔⁄ ‶℆ₓ℁‶ اₚ⁵ℿ‶ع
تواصل تركيا انتهاكها ســـيادة أرايض الدول العربية، ويف مقدمتها ســـوريا والعراق، وذلك عرب التدخالت 
العســـكرية للجيش الرت�، فضالً عن تقديم أنقرة دع�ً باملال والســـالح للج�عات املتشـــددة التابعة 
لإلســـالم السيايس، وذلك تحقيقاً ألط�ع تاريخية تســـتويل عىل العقل السيايس الرت�. وفي� ييل بعض 

وقائع هذه التدّخالت:

إعداد: أمجد عرار - غرافيك:حسام الحورا¬

2011
يف يوليو أعلنت مجموعة عن 
والدة «الجيش السوري الحر» 

تحت مراقبة استخبارات الجيش 
الرت�.

2012
تزايدت حدة التوتر بº سوريا 
وتركيا بعد أن أسقطت القوات 
الجوية السورية طائرة حربية 

تركية.

2014
يف مارس، صدر ملف صو¾ 

 Áأتراك تش ºمسؤول ºملناقشات ب
لنوايا عدوانية تجاه سوريا.

2014
يف الثالث والعرشين من مارس 
أسقطت طائرة حربية تركية 

الطائرة السورية املقاتلة ميغ 23.

 2018
يف ديسمرب، استدعت الخارجية 

العراقية سفÁ أنقرة احتجاجاً عىل 
قصف تر� إلقليم كردستان.

 2018
30 مارس، كثف الطÁان الرت� 

غاراته عىل حزب الع�ل 
الكردستا¬ يف إقليم كردستان.
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