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 على الحكيم محمدمعالي السيد 

 رئيس المجلس الوزاري -وزير خارجية جمهورية العراق  

 أصحاب المعالي السادة الوزراء 

األشاااياء ماسااامائهامم العملياااة  يجاااب أس يسااامىاجتماعناااا الئاااارم الياااوم  
العسكرية التي تقوم مها تركيا في شمال شرق سوريا ليس لها سوى اسم واحاد 
هو الغزو والعدواسمم غزو ألراضاي دولاة عرمياةع وعادواس علاى سايادتها مم  نا  
غزٌو ُمداس ال ُيمكس أس يقمل م  عرماي يعتاز معرومتا مم وال ُيمكاس أس ُيقارا العاالم 

كانااا الااعرائت التااي ُيقاادمها الغااازيع ي اال العاادواس  مهمااامم فأو يتماشااى معاا م
 معدوانًا مم مرفوضًا ومدانًا وخارجًا على الشرعية والقانوس الدولي

والحااق أس أحاادًا ال ينكاار الوضاات المعقااد القااائم فااي سااوريا منااع أك اار مااس  
 ماني سنواا مم وهو وضٌت كاس مس شان  أس غاما الدولة الساورية حتاى هاعا 

ة عس احتالل مقعدها فاي مجلاس جامعاة الادول العرمياة ممم علاى أس هاعا اللح 
الوضتع المؤقا مئميعة األمورع ال ُيمكس وال ينمغي أس ُيتخع تكئاة لسالس ساوريا 
مس عرومتها مم سوريا دولة عرمية عضو في هعا المن ماةمم كاناا وسات لممم 

عتااداءع مهااعا االو أرضااها هااي أرب عرميااة مم وأمنهااا جاازء مااس األمااس العرماايمم 
على وحدة التراب السوريع هو مكل تاكياد تهدياد لنماس  الصورة التي نراها اليوم

 م  عرمي الجماعيال
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نعم لقد تصارعا أجنداا ومصالح أجنمية على األراضي السورية لسانواا 
وهاعا المجلاس أداس وُياديس على خلفية حارب ئاحناة مزقاا نسايا هاعا الملاد مم 

ي علااى األراضااي السااوريةع أيااًا كاااس الئاار  الااعي كافااة أشااكال التاادخل األجنماا
ئالاة أماد أزمتهاامم  ا التادخالايمارسهامم مل يعتمر هع ساممًا فاي نكماة ساوريا واة

على أس ما نشهدا اليوم مس جانب تركيا هاو أمار مختلا  فاي ماداا وغاياتا  مم 
فالعدواس التركيع كما ُئرحا خئئ  وُحددا أهداف ع يرماي  لاى اقتئااس مسااحة 

 400كيلااومترًا مم ومئااول يتجاااوز  32مااس األراضااي السااورية معمااق يصاال  لااى 
مم  اام  حااالل نخااريس السااكاس مااس هااعا األراضااييسااعى  لااى اقااتالس كيلااومترًامم و 

س لاام يكااس هااعا احااتالاًل وغاازوًاع فمماااعا ُيمكااس  محلهاام مااس الالجئاايس لدياا  مم واة
 تسميت ؟ 

ممم  لقد شاهدا السااعاا األولاى للغازو فارار عشاراا ا ال  ماس مناازلهم 
معب وقاااد تصااال أعاااداد الفااااريس والناااازحيس مااات اساااتمرار العملياااااع ووفقاااًا لااا

ألفًا مم وهناا  مخااو  حقيقياة ماس تئهيار عرقاي  300أك ر مس التقديراا  لى 
س ساكيمحتمل لنكراد في هاعا المنئقاةمم أماا عاس خئائ التغييار الاديموغرافي مت

فااي -هممم فهااي محاال مااس ساايتم ئاارد -الجانااب التركااي كمااا أعلااس-المالياايس 
نساني -حقيقة األمر ع فضاًل عس كونهاا منافياة علاى ئاول الخائ عاٌر أخالقي واة

للقانوس الدولي العي ينص على العودة الئوعية ا مناة والكريماة لالجئايسممم س 
ما سمعناا في األيام األخيرة مس استخدام الالجئيس كورقة مقايضاة فاي مواجهاة 



 

3 

مم  س الضاغئ علاى العاالم م ديدًا غير مسموقالجانب األورومي يعكس انحدارًا ج
مالتلويح ممصير الالجئايس لايس ماس األخاالق مم ولايس ماس اةنساانيةمم ولايس 

 مس اةسالمم

في  مكاننا أس نتجادل ك يرًا حول ماا أوصال األماور فاي ساوريا  لاى هاعا و  
ال  النقئة المائسة مم وأي ئر  يتحمل أي نصيب مس المسئولية ممم ولكس أحداً 

نتااالم أللمهاام ونهااتم يجااادل أماادًا فااي أس أهاال سااورياع عرمااًا وكااردًاع هاام أهلنااا مم 
 المشااروعة علااى أجنااداا وأهاادا   ممصاايرهم مم قااد يكااوس للاامعب منااا تحف اتاا

معب الجماعاا والتن يماا الكرديةع التي ال تصب فاي صاالح وحادة  وتصرفاا
الدولاة والمجتمات الساوري التراب السوري مم ولكس ي ل األكراد جازءًا ماس نسايا 

ماس أجال  زاحاة كااموس  -مالادم والعارق –مم مل وُنشايد مماا تحملاوا ماس تكلفاة 
الحكم الداعشي مس مناائق شارق ساوريامم وال ُيمكاس أس ُنقار أمادًا أس يتعرضاوا 

ع أو أس يهجااروا مااس ميااوتهم مم التااي جاءهااا الك ياار العرقااي لإلمااادة أو التئهياار
 ى هاجمهتها تركيا في وقا سامقممنهم نازحًا مس موائس أخر 

هااعا العاادواس التركااي سااو  ُيفضااي  لااى جميعااًا أس  دينا ناا  مااس الواضااح لاا 
أزماااا جدياادة والجئاايس ونااازحيس جااددًا مم وعااعاماا  نسااانية مااال حصاارمم ورممااا 
كااااس األ ااار األخئااار متعلقاااًا متهدياااد اةنجاااازاا التاااي تحققاااا فاااي الحااارب علاااى 

متحتجازيس فاي سامت ساجوسع ينتماوس  اميعنصار  رها ألا  12داعشمم هناا  
 لى تن يم الدولة اةسالمية في المنائق التاي تساعى تركياا  لاى احتاللهاامم ماس 
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ميس هؤالء أرمعة نال  مس المقاتليس األجاناب مم  س العادواس التركايع فاي ضاوء 
نمااا  ُيعااد خئاارًا هااعا المعئيااااع ال ُيم اال فقاائ تهدياادًا لالسااتقرار اةقليمااي مم واة

نناااا نااادعو المجتمااات الااادولي لتحمااال  حقيقيااااً  علاااى األماااس والسااالم الااادولييسمم واة
 مسئوليات  حيال هعا التهديد الحال والداهم ألمس العالمم 

 ممراءالسادة الوز  

مس المؤس  أس مجلاس األماس قاد صااد  فشااًل واضاحًاع حتاى ا سع فاي  
وماااألخص مااا التعاماال ماات العاادواس التركااي مم مساامب معااب االختالفاااا داخلاا ع 

نناي أحاس مجلاس األماسع  يتعلق ممواق  معب الدول دائماة العضاوية فيا  مم واة
مما يم ل  مس مرجعية للشرعية الدوليةع لتحمال مسائوليات  حياال هاعا الموضاوس 
الخئيرع والعمل مجدياة أكمار ماس أجال التوصال لموقا  دولاي موحاد ماداناة هاعا 

زالة ا  ار المترتمة علي   مالعدواس ووقف ع واة

العاادواسع نئالااب تركيااا موقاا  فااوري وكاماال لكافااة العملياااا   ننااا  ع ُنااديس 
التاااي توغلاااا داخااال األراضاااي الساااورية مم ونحملهاااا  قواتهااااالعساااكرية وساااحب 

هااعا  نسااانية واألمنيااة التااي قااد تترتااب علااىالمساائولية كاملااة عااس التمعاااا اة 
 العدواس الخئيرم 

 مشكرًا لكم


