انتهاكات تركيا للقانون الدول ف الراضى العراقية
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تقريرالتحالف املصري لحقوق االنسان والتنمية

تقديم :
تتواصل انتهاكات تركيا ضد الدول العربية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،حيث واصلت تركيا حمالتها وهجومها املسلح
على العراق لتصل إلى عمق غير مسبوق وتشييد وبناء قواعد عسكرية ليصبح جزء من استراتيجية تركيا في التوسع عسكريا الي ماوراء
حدودها .
وتسببت تلك التدخالت والعمليات العسكرية في العراق بأضرار كبيرة مادية وبشرية  ،وقد أثارت تلك التوغالت األخيرة من قبل تركيا
علي األراض ي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها أكثر من مرة منذ بدأ الحمالت العسكرية التركية عليها .
ٔ
السيما تدخل تركيا أيضا في الشأن املائي في العراق حيث تضخ كميات املياه التي تنبع من اراضيها ،عبر التحكم بها من خالل عدد من
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
السدود اكبرها في تركيا هو سد اتاتورك على الفرات الذي يعد ثاني اكبر سد في الشرق االوسط ،واحدثها هو سد ٕاليسو الذي تم افتتاحه
ٔ
ٔ
في العام  ،2018على نهر دجلة وذكرت تقارير ٕاعالمية ان بناء السد ادى ٕالى انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة .%60
وتطمع تركيا كل يوم في اتساع دائرة نفوذها السياس ي واألمني داخل دولة العراق  ،إذ ترغب تركيا منذ أعوام في أن تصبح أن يكون لها
كيانا ودورا هاما في املشهد السياس ي في العراق وليس العراق فقط ،بل كافة الدول العربية بتدخالتها واستفزاتها للعرب ،وحاولت تركيا
متمثلة بسلطة اردوغان إثارة العديد من األزمات في العراق على كافة الجوانب األمنية واإلقتصادية والثروات غير أزمه بناء السدود علي
نهري دجله والفرات.
أصبح مستقبل العالقات بين تركيا والعراق متوترا ،بعد التصعيد بين الجانبين علي خلفية التوغالت األخيرة من جانب تركيا ضد العراق
والذي يستهدف الحدود العراقيه ويقتل حراسها من ضباط وجنود في البالد  ،لذلك طالبت العراق بتدخل األمم املتحدة في ايجاد حل
تجاه تلك االنتهاكات ضد تركيا .
ووفقا ملواثيق األمم املتحدة فإن تدخالت القوات التركية وانتهاك سيادة أراضيها يمثل مخالفة لتلك املواثيق ،فوجود تركيا علي أراض ي
العراق اليقتصر فقط علي محاربة حزب العمال الكردستاني بل يتسع ويمتد نحو وجود تركيا علي األراض ي العراقية وبناء قواعد
عسكرية فيها  ،كما أن القوات العسكرية التركية قامت بتوغالت عديدة ضد حزب العمال علي الرغم من اتفاقية السالم .2013
التدخالت التركية فى العراق من منظورالقانون الدولى
أعمال العدوان التى تقوم بها تركيا ضد العراق تخضع لتعريف األمم املتحدة عن أعمال العدوان من ِقبل الدولة والصادر فى 14
ديسمبر ، 1974و اعتمدته الجمعية العامة ،بتوافق اآلراء ،فى القرار( )3314د( 29 -الذي ُأرفق به تعريف العدوان الذي ّ
أقرته اللجنة
الخاصة الرابعة وقد جاء على رأس قائمة أعمال العدوان املبينة في املادة ، 3قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى،
سواء أدى ذلك إلى احتالل ذلك اإلقليم أو لم يؤد أو ما ّ
يخل بسلطة دولة ما في ممارسة حقوقها ،بما يتفق مع امليثاق ،في إطار واليتها
الوطنية (، A/9890الفقرة . ) 10
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تخضع أعمال العدوان التى تقوم بها دولة ضد دولة أخرى ووقوع ضحايا من املدنيين جراء النزاع املسلح الناجم عن أعمال العدوان
قتل املدنيين التفاقيات جنيف التى تحظر "االعتداء على الحياة والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله" للمدنيين
واألشخاص العاجزين عن القتال  ،وتدرج كل من اتفاقيات جنيف األربع "القتل العمد" لألشخاص املحميين كانتهاك جسيم.
ُوي ّ
صنف القتل أيضا كجريمة حرب بموجب النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية وغير
الدولية ،وبموجب النظم األساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا ،وللمحكمة الخاصة لسيراليون
وقد جرى التمسك بهذا الحظر ،وبشكل واسع ،في نظام السوابق الوطنية والدولية حيث أن قتل املدنيين واألشخاص العاجزين عن
القتال محظور أيضا بمقتض ى القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وإن كان بتعابير مختلفة .فمعاهدات حقوق اإلنسان تحظر "الحرمان
التعسفي من الحق في الحياة" وبمقتض ى هذه املعاهدات ،ال يجوز املساس بهذا الحظر ،وينبطق بالتالي في كل األوقات  ،ويشمل حظر
"الحرمان التعسفي من الحق في الحياة" بمقتض ى قانون حقوق اإلنسان أيضا ،القتل غير املشروع أثناء إدارة العمليات العدائية ،أي
ّ
أن قتل املدنيين واألشخاص العاجزين عن القتال الذين هم تحت سلطة طرف في النزاع غير ّ
مبرر بموجب قواعد إدارة العمليات.
وكذلك ،استخدمت اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان القانون الدولي اإلنساني كأسلوب لتفسير الحق في الحياة أثناء العمليات
العدائية في أوضاع ترقى إلى درجة النزاع املسلح  ،غير ّ
أن هيئات حقوق اإلنسان ،وفي حاالت أخرى ،طبقت قانون حقوق اإلنسان وبشكل
مباشر ،دون الرجوع إلى القانون الدولي اإلنساني ،في تقييم إن كان هناك انتهاك للحق في الحياة أثناء العمليات العدائية أم ال  ،وفي عدد
من الحاالت التي تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية أو إضطرابات داخلية خطيرة (بما في ذلك حاالت استخدمت فيها القوة العسكري)،
ّ
شددت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،واللجنة
األمريكية لحقوق اإلنسان ،واملحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان ،على ضرورة اتخاذ احتياطات مناسبة ،للحد من استخدام القوة إلى
الحد الالزم بدقة ،وللقيام بتحقيقات في حال حدوث وفيات مشكوك بأمرها ،وذلك من أجل كفالة عدم "التعسف" في حدوث خسائر
في األوراح.
وادانت الجامعة العربية تلك االنتهاكات من الجانب التركي  ،حيث أكد األمين العام أبو الغيط أن تلك التوغالت العسكرية واالنتهاكات
املستمرة من الجانب التركي على األراض العراقية يعد مخالفة للمواثيق واألعراف الدولية  ،ودعا إلى اتخاذ موقف عربي موحد تجاه تلك
االنتهاكات .
بعض العمليات العسكرية التي شنتها تركيا ضد العراق :
بدأ الصراع في العراق منذ توقيع اتفاقية  1995الذي أبرمها الرئيس العراقي صدام حسين  ،وهي السماح للقوات التركية بالتواجد في
قواعد بشمال العراق ملحاربة حزب العمال الكردستاني اإلنفصالي  ،حيث تقيم تركيا قواعد عسكرية وطائرات بها أسلحة عديدة
إلستخدامها ضد املقاتلين على معاقلهم في الجبال  ،وتلك القاعدة موجودة في بامرني شمال دهوك في محافظة دهوك بإقليم كردستان
.
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وتملك تركيا أيضا  3قواعد أخري تعد صغيرة وهما :
• كاينماس ي في شمال دهوك
• غيريلوك شمال العمادية
• سيرس ي شمال زاخو على الحدود العراقية
وتلك القواعد تعد موجوده بشكل دائم حيث ينتشر فيها الجنود األتراك علي مدار العام .
يقدر الخبراء بأن اعداد حزب العمال الكردستاني حوالي  10آالف مقاتل مقابل  300ألف جندي تركي  ,وتم تصنيف الحزب على أنه
منظمة ارهابية عام  2002من قبل االتحاد األوربي وتركيا واملانيا والواليات املتحدة  ،ولكن األمم املتحدة وبعض الدول التصنفه على
أنه منظمة ارهابية مثل مصر والصين وروسيا والهند  ،ويواجه حزب العمال الكردستاني الدولة التركية منذ عام  1984في حرب نتج
عنها اليقل عن  40الف شخص .
عملية مخلب النسر : 2020/6/14
أعلنت تركيا اطالق عملية مخلب النسر بشمال العراق حيث أنها تالحق حزب العمال الكردستاني  ,وبدأت من خالل تلك العملية شن
هجوم بضربات جوية ضد األهداف الكردية ،وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي على تويتر باطالق عملية املخلب على
شمالي العراق  ,قائلة على حسابها سندمر جحور اإلرهابيين فوق رؤوسهم .
وتم قصف من جانب الطائرات التركية علي مواقع حزب العمال في جبال سنجار بمحافظة نينوي وطال القصف أيضا مواقع في مناطق
مخمور وقنديل والزاب وبراودست ومتين وافاشين ومدينة زاخو التابعة ملحافظة دهوك قرب الحدود التركية .
وتنفذ القوات التركية حمالت عسكرية ضد حزب العمال الذي تصنفه علي أنه ارهابي ،كما أنه يخوض حزب العمال الكردستاني تمردا
علي تركيا منذ عام  ، 1984وقتل حتى اآلن جراء الصراع بين تركيا والحزب مايقرب من أكثر من  40الف شخص .
ونتج عن عملية مخلب النسر مقتل ثالثة من قوات حزب العمال الكردستاني بمدينة متينا شمال العراق بإستخدام القوات التركية
عددا من الصواريخ الجوية  ،وزعمت تركيا بأن تلك األشخاص كانوا يقومون بأعمال تخريبية شمال العراق .
وفي اليوم التالي للعملية احتج سياسيون عراقيون وطالبوا الحكومة العراقية بإستدعاء سفير تركيا لدي بغداد علي خلفية عملية
النسر ضد حزب العمال .
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عملية مخلب النمر : 2020/6/17
اطلقت تركيا فجر يوم السابع عشر من يونيو عملية مخلب النمر في منطقة هفتانين شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني وكل
من يدعم الحزب  ,وجاءت تلك العملية بعد ساعات من احتجاج العراق ضد عملية مخلب النسر واستدعاء السفير التركي لدي بغداد
في الخامس عشر من يونيو  ,الخارجية العراقية قالت بعد ساعات من عملية النسر أنها تدين انتهاك سيادة أراضيها من الجانب التركي
مضيفة أن عمليات القصف تسببت بترويع السكان وبث الذعر بينهم  ,ولكن اعتبر سفير تركيا لدي بغداد ( يلدز ) ان ذلك اإلستدعاء
كان فرصة جديدة في دعم بالده مضيفا انها ستستمر في العمليات العسكرية ضد حزب العمال .
ونتج عن تلك العملية بعد أقل من  72ساعة عن اصابة أكثر من  500هدف ملقاتلين أكراد في شمال العراق باستخدام طائرات اف 16
ومدافع هاوترز حسب ماذكرت وزارة الدفاع التركيه  ,وجاء القصف الصاروخي واملدفعي علي مناطق كندال وبيريفيان وتلة دوبشك
وبكتوريا وكيشان .
تسبب القصف التركي منذ بدء عملية النسر بمقتل  6مواطنين عراقيين وتهجير نحو  10قري حدودية تابعة القليم كردستان وحرق
حقول زراعية منها للشعير غير أضرار للبنى التحتيه واملنازل  ,وإصابه أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين في
الشمال  ,واصابة ثالثة من قوات حماية سنجار بجروح .
وفي بيان اعالمي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني اعلن مقتل  22جندي تركي وتدمير مروحيتين عسكريتين من نوع كوبرا  ,حيث ان
مقاتلي حزب العمال الكردستاني نفذ خالل تلك العملية ضربات للجيش التركي غير العشرات من الجرحي .
واستهدفت القوات العسكرية التركية أيضا عبرعمليتي ( النمر  /النسر ) أماكن مدنية منها مخيم مخمور وهو مكان يقع بعد 70كيلو
متر جنوب شرق ارابيل داخل عمق األراض ي العراقية ويسكن ذلك املخيم مايقرب من  12ألف الجئ كردي وغالبيتهم اضطروا الي الفرار
بسبب تدمير منازلهم من جانب قصف القوات التركية  ,وذلك املخيم موجود منذ تسعينيات القرن املاض ي  ,واستهداف مخيم
سنجارحيث الذي يعيش فيه غالبية الكرد األيزيديين .
جبال قنديل تمثل عقدة لجيش اردوغان :
راهن اردوغان علي محاصرة جبال قنديل وتحقيق حلمه في قضاء القوات التركيه علي تلك الجبال وضمان بقائه في السلطه  ,وتعد جبال
قنديل هي معقل الحزب الكردستاني العراقي في الحدود التركية العراقية اإليرانية وهي تمثل عقده ألردوغان وقواته وهي الشماعه لتبرير
هجومه علي األكراد والعراق  ,وتواصل القوات التركية العدوان علي تلك الجبال وعلي اقليم كردستان تحت مسمي عمليتي ( النسر –
النمر ) وبناء قواعد عسكرية دون اعتبار لسيادة األراض ي العراقية .
في جبال قنديل قامت تركيا بشن اكثر من  30عمليه عسكرية ضد معاقل الحزب في خالل  25عام  ,وهدرت الكثير من األموال والدماء
واملجهودات والخطط العسكرية  ,السيما تهجير الكثيرين من األهالي الكردية ولكن بعد كل تلك املخططات العسكرية فشلت في الوصول
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الي تلك الجبال او القضاء علي الحزب  ,حيث ان الحزب الكردستاني العراقي يقاوم القوات التركية ويمنعها من الوصول الي معاقلهم ,
كما كلفت خزينة الدولة التركية مايقرب من  500مليار دوالر  ،ذلك املبلغ يعد كافيا لنهضة تركيا اقتصاديا .
القصف التركي شمال العراق : 2020/6/25
أسفر قصف شنته طائرات تركية على أهداف ومواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق  ,في منطقة كونه ماس ي عن قتل شخص
واصابة ستة كانوا علي مسافة قريبة  ,وكانت أنقرة قبلها بأيام قد شنت هجمات بزعم مطاردة حزب العمال .
اشتباكات جبال قنديل وسنجار: 2020/6/27
أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها علي خلفية اشتباكات بين القوات التركيه وبين حزب العمال الكردستاني  ,كما أكدت
وزارة الدفاع ان اإلشتباكات مع حزب العمال جاءت في اطار عملية مخلب النمر الذي شنتها القوات التركيه شمال العراق  ,واستهدفت
تلك الغارات مواقع الحزب في جبال قنديل وفي سنجار وأيضا في حفتانين علي املنطقة الحدودية  ,وعلي أثر تلك الغارات اتهم مكتب
الرئاسة العراقي تركيا بانتهاك سيادتها ومخالفة املعايير الدولية .
غارات ديرلوك وشيالدزي : 2020/7/3
قامت القوات العسكرية بشن هجمات علي الجبال املحيطة ببلدتي ديرلوك وشيالدزي بمحافظة دهوك شمالي العراق  ,بدون اي خسائر
بشريه ,وتأتي املوجة الجديدة من الغارات بعد أيام قليلة من انتشار وحدات من قوات حرس الحدود التابعين للحكومة العراقية في
املناطق الحدودية بقضاء زاخو في محافظة دهوك .
استهداف سيارة لحرس الحدود العراقي : 2020/8/11
استهدفت طائرة تركية سيارة تابعة لحرس الحدود العراقي  ,مما أسفر عن مقتل  5أفراد من الجيش بينهم قادة وضباط في منطقة
برادوتي الحدودية مع تركيا التابعة ملحافظة اربيل  ,كما تقول تركيا أن تلك العملية جاءت ردا علي الهجوم الذي يتم علي مواقع الجيش
التركية علي حدودها مع العراق .
وقد طالب حسن الكعبي النائب األول لرئيس مجلس النواب العراقي بتدخل مجلس األمن لوقف انتهاكات سيادة أراض ي العراق  ,وأكد
مسئولون عراقيون بإرسال تعزيزات علي الحدود مع تركيا بعد انتهاكات سيادة البالد عبر خرق الحدود ومقتل عسكريين .
وأكدت الخارجية في بيان لها" :عدم استخدام أراض ي العراق مقرا أو ممرا إللحاق الضرر واألذى بأي من دول الجوار ،ورفض العراق
أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات ألطراف خارجية .
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عملية يلدريم جهنم السوداء : 2020/8/19
أعلنت وزارة الداخلية التركية بمساعدة الجيش التركي بإطالق عملية أمنيه جديده تسمي يلدريم ( جهنم السوداء ) ضد حزب العمال
الكردستاني العراقي في بينجول شرق البالد  ,وصرحت الداخليه التركية قي البيان أن تلك العملية هي هدفها الجوهري  :اخراج املنظمة
اإلنفصالية بالكامل من أجندة تركيا والقضاء علي اإلرهابيين علي حد وصفهم .
ويشارك في تلك العملية أكثر من  800عنصر من قوات الدرك والشرطة ضد عناصر الحزب  ,ونتجت عن تلك العملية تدمير عدد كبير
من مخابئ الحزب ومقتل  54مقاتل والقبض علي  24متعاون من الحزب واستهداف بعض املواقع ومالحقة عناصرها شمالي العراق .
مقاومة حزب العمال ضد الجيش التركي : 2020/9/6
ردا علي الهجمات املنتظمة ضد حزب العمال الكردستاني على اقليم كردستان شمال العراق  ,قام مقاتلي حزب العمال بالهجوم علي
قاعدة تركية مما أسفر عن اصابة اثنين بجروح ومقتل أربعة من الجنود األتراك  ,وتسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال
العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو املاض ي ،بأضرار كبيرة من الناحيتين املادية والبشرية.
كما أنه آثار التوغل من جانب القوات التركية وانتهاكها سيادة األراض ي العراقية  ,ادانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها
مرتين وارسال مذكرة احتجاج علي الوضع في شمال العراق منذ بدء العمليات والحمالت العسكرية .
ومنذ بداية القتال بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي داخل أراض ي إقليم كردستان ،تم إخالء  519قرية ،منها  363في
محافظة دهوك و 118في محافظة أربيل و 40قرية في محافظة السليمانية.
عملية الصاعقة  13يوم : 2020/10/15
اعلنت وزارة الداخلية التركية عن اطالق عمليه تسمي ( الصاعقه  ) 13للقضاء علي مسلحين وعناصر من حزب العمال الكردستاني
جنوب شرقي البالد  ,واطلقت تلك العمليات في واليات ( سيرت – فان – هكاري – شرناق ) وتهدف للقضاء علي مسلحي املنظمة  ,ويشارك
في تلك العملية أكثر من  2500عنصر من عناصر القوات الخاصة التركية التابعة لجهاز الشرطة والدرك .
واعلنت العملية عن مقتل  124مسلح من والقبض علي  53متعاون مع حزب العمال الكردستاني  ,وتدمير  190مستودع ومأوي ومغارة,
وجاءت تلك العملية على حد قول وزارة الداخلية ردا على الهجوم الذي تتعرض له مناطق تركية مستهدفة املدنيين واألمنيين علي حد
سواء .
ا
األزمه اإلقتصادية في تركيا في ظل انشغال اردوغان بالحروب في البلدان املجاورة بدال من اإلهتمام باقتصاديات بالده
ازدادت نفقات الجيش التركي بشكل ملحوظ خالل األونة األخيرة من جراء العمليات العكسرية خارج القطر التركي  ,وسط مخاوف من
حدوث أزمة أو تأثيرها علي اقتصاديات تركيا الذي بالفعل يمر حاليا من ازمه اقتصاديه مع هبوط الليرة التركية .
7

وكشفت وكالة بلومبيرغ األمريكية أن ميزانية الجيش التركي وصلت الي  %2.5من الناتج املحلي للبالد عام  2018مقارنة ب  % 1.5عام
. 2015
واضافت بلومبيرغ أن تركيا منذ ايام الدولة العثمانية لم يحدث ان كان لجيشها حضور عسكري في الخارج كما هو الحال في الوقت
الحالي  ,حيث أنه حاليا نجد قوات تركيا في العراق وسوريا وليبيا حيث تعمل أنقرة على دعم امليليشيات من خالل األسلحة واملعدات
والطائرات الحربية واراسال املرتزقة .
ذلك اإلرتفاع في تكاليف ونفقات الجيش علي العتاد ودعم القوات التركية  ,أتي مع الوقت الذي فيه ضعف في اإلقتصاد التركي وهبوط
الليرة وتأثيرها علي البالد .
وكشفت بلومبيرغ أيضا أنه رغم التحذيرات الدولية الداعية الي التهدئة وضبط النفس اال أنه يوجد توسع من الجانب التركي وتدخالته
في الخارج  ,فالتدخل التركي مثال في ليبيا كلف مليارات الدوالرات  ,والحرب علي العراق كلف الخزينه التركيه حول  500مليار دوالر .
أهداف تركيا من التدخالت باستمرارفي سيادة األراض ي العر اقية يمكن إبرازها في التالي :
➢ تدميراألساس أو البنية العسكرية لألكراد :
منذ عام  1991اختارت الحكومات التركية لحل املشكله الكردية الخيار العسكري ,وفي اطار عمليتي مخلب النمر والنسر قالت وزارة
الدفاع التركية في حسابها علي تويتر " ان عمليتي مخلب النسر والنمر بدأت قواتنا العسكرية الخاصة وعناصر الكوماندوز باالنتشار في
مناطق هقتانين  ,بجانب وجود طائرات مسيرة ومروحيات قتالية تم نقلها بواسطه قواتنا الجوية  ,وأشارت إلى أن نشر قوات الكوماندوز
سبقته عملية قصف مكثف باملدفعية ،وإن القوات التركية مهدت للتوغل البري بقصف أكثر من  150هدفا للعمال الكردستاني في
شمال العراق باملدفعية وراجمات الصواريخ .
➢ تعزيز النفوذ التركي شمالي العراق :
القوات العسكريه التركية علي صدد اقامة طويلة األمد في املنطقه وهذا ماتكشفه العمليات العسكرية املستمرة في شمال العراق  ,غير
تأسيس أربعة قواعد عسكريه ثابتة سابقا  ,وهم :
• كاينماس ي في شمال دهوك
• غيريلوك شمال العماديه
• سيرس ي شمال زاخو علي الحدود العراقيه
• قاعدة مركزية في جبال بالكايا على ارتفاع  2400متر في شمدينلي
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➢ منع تحقيق أهداف وقيام الدولة الكردية :
يبرر الجانب التركي للمجتمع الدولي بأنه يقوم بتلك العمليات العسكرية داخل سيادة األراض ي العراقية بدعوى مطاردة ومحاربة العمال
الكردستاني املعارض لتركيا سياسيا  ,إذ ترى في أهداف الحزب طموحا لقيام دولة كردية مستقلة في الجزء الجنوبي الشرقي لحدودها
مع سوريا والعراق .
لذلك تسعي القوات التركية الي نقل املعركة مع األكراد سواء كانوا متمثلين في حزب العمال أو غيره إلى العراق وإلى سوريا  ,وتحاول
التخلص من األهداف التي يسكنها األكراد تهديدا ألمنها القومي .
موقف الحكومة العر اقية من انتهاكات سيادة أراضيها من الجانب التركي :
استنكرت الخارجية العراقية في بيان صحفي على أثر العمليات العسكرية التي تشنها القوات العسكريه التركية علي األراض ي العراقية ,
وانتهاك حرمة البالد وسيادتها  ,وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجانب التركي بمعاهدة السالم وعدم مخالفة املواثيق الدولية ,
واإللتزام بايقاف القصف وسحب القوات العسكرية التركية من األراض ي العراقية .
واذ لم يلتزم الجانب التركي باحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في األراض ي العراقية  ,سوف نطلب التدخل من مجلس األمن الدولي ,
وأكد بيان الوزارة بإحتفاظ العراق بحقوقه املشروعة في اتخاذ اجراءات الحفظ واألمن والسالم .
وأكدت الحكومة العراقية بأن السبب في اختالل األمن باملنطقة الحدودية املشتركة بين الدولتين هي تركيا  ,وطالبت السلطات التركية
بايقاف تلك االنتهاكات واألفعال االستفزازية .
كما أنه استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركيا في العراق ( يلدز ) أكثر من مرة بسب تلك االنتهاكات والحروب ضد العراق ,
وسلمته مذكرة احتجاج ومطالبة القوات التركية بسحب قواتها من البالد .
املوقف الدولي تجاه انتهاك تركيا لسيادة األراض ي العر اقية :
ان التدخالت التركية في سيادة األراض ي العراقية تعد إخالال بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار  ,وتلك التوغالت والتدخالت
في األراض ي العربية تعكس الطبيعة العدوانية للسياسة التركية  ,وهو مايتطلب من املجتمع الدولي انخاذ كافة اإلجراءات لوقف
االنتهاكات في العراق وليس العراق فقط بل في األراض ي العربية من العراق الي سوريا الي ليبيا .
تركيا تتواصل في انتهاكاتها لسيادة األراض ي العراقية من فتره ألخري  ,من خالل استخدام األسلحة والقصف بالطيران خصيصا على
مواقع قيادات حزب العمال الكردستاني شمال العراق  ,وذلك يعد انتهاكا لسيادة األراض ي العراقية  ,السيما أنه استدعت الحكومة
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العراقية أكثر من مرة السفير التركي لديها وتسليمه مذكرة احتجاج علي صدى شن هجمات تركية داخل األراض ي العراقية وأن العراق
سوف يكون لها رد قوي تجاه تلك التوغالت العسكرية ولكن بالرغم من تلك اإلحتجاجات اال أن الجانب التركي يتجاهل االحتجاجات
من جانب الحكومة العراقية ويتواصل االنتهاكات ضد العراق .
لذلك قررت الحكومة العراقية التصعيد دوليا ضد الجانب التركي  ,واتخاذ موقف دولي تجاه تلك االنتهاكات  ,السيما أن جامعة الدول
العربية أدانت من قبل تلك االنتهاكات من الجانب التركي واتخاذ موقف عربي موحد .
و حددت اتفاقيات جنيف األربعة مجموعة من القواعد الدولية اإلنسانية التي يتم االلتزام بها من جانب الدول عند وقوع نزاعات أو
حروب مسلحة  ,كما أوصت بحماية املدنيين من تلك االنتهاكات والعمليات العسكرية  ,وبموجب اتفاقيات جنيف األربعة يستوجب على
الدولة احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل وانتهاك اراض ي الغير وحماية الكرامة والحياة االنسانية  ,وبربط تلك االتفاقيات السيما
أيضا مواثيق األمم املتحدة في املاده  42التي تنص علي حظر استخدام القوة املوجهة ضد السالمة االقليمية وانتهاك سيادة األراض ي
اإلقليمية ,واملادة الثالثة من االعالن العاملي لحقوق االنسان التي تنص علي ضرورة احترام حق األفراد في الحرية والحياة والشعور
باألمان  ,نجد أن الجانب التركي احدث افعال وانتهاكات مخالفة لالتفاقيات واملواثيق بارتكابه جرائم ضد الجانب العراقي وضد املدنيين
وذلك يعد مخالفة للقانون والعرف الدولي ..
نجد أن اتفاقيات جنيف وضعت قواعد خاصة من شأنها حماية املدنيين وقت الحرب  ,لكونها التشارك في الحرب ففي مادة  16منها
,و 18و  19من االتفاقية  ,ومن أجل ضمان احترام وحماية السكان املدنيين وعدم استهداف األهداف املدنية .
ولكن نجد الجانب التركي انتهك تلك االتفاقية ومن تلك االنتهاكات التي قامت بها تركيا ضد املدنيين استهداف مخيم مخمور الذي يقع
علي بعد  70كيلو متر جنوب شرق ارابيل داخل عمق األراض ي العراقيهة ,مماد أدي الي مقتل البعض ونزوح البعض وكان يسكن في ذلك
املخيم حوالي  12ألف الجئ  ,السيما استهداف بعض املستشفيات كما حدث في استهداف احدى مستشفيات محافظة دهوك شمالي
العراق .
وبموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  103/36عام  , 1981تؤكد أنه ال يحق ألية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير
مباشر ،وألي سبب كان ،في الشئون الداخلية والخارجية ألية دولة أخرى  ,و واجب علي جميع الدول أال تهدد باستعمال القوة أو
تستعملها ضد سيادة الدول األخرى أو استقاللها السياس ي أو سالمتها اإلقليمية  ,وإذ تضع في اعتبارها أن عملية إحالل السلم واألمن
الدوليين واملحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية ،واملساواة ،وتقرير املصير ،واالستقالل ،واحترام سيادة الدول ،فضال
عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية ،بصرف النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو مستويات
نموها .
وإذ تؤكد أنه اليمكن بلوغ أهداف األمم املتحدة إال في ظروف تتمتع فيها الشعوب بالحرية وتتمتع فيها الدول بالتساوي في السيادة وتفي
تماما بمتطلبات هذين املبدأين في عالقاتها الدولية.
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ولكن نري الجانب التركي خالف قرار الجمعيه العامه لألمم املتحدة بعدم جواز التدخل في شئون الدول  ,ليس تدخل في العراق فقط
والقيام بشن هجمات عسكريه داخل سيادة األراض ي العراقية  ,تدخل الجانب التركي في الشئون الليبية ودعم الصراعات والحروب
األهلية داخل األراض ي الليبية  ,السيما التدخالت في سوريا وارتكاب الجرائم ضد املدنيين وقصف القوات التركية مدينة عفرين باألسلحة
الثقيلة ومواقع في ريف حلب  ,غير التدخالت في الدول األخري فكل تلك التدخالت تعد مخالفة لقرارات ومواثيق األمم املتحدة .
ونجد أنه اتفقت دول الجوار وأيضا دول االتحاد األوربي في اتخاذ موقف موحد ضد الجانب التركي بسبب التدخالت في الشئون الداخلية
للدول كما يحدث في العراق وليبيا وسوريا وانتهاك سيادة األراض ي  ,في فرنسا صرح الرئيس ماكرون ان تدخالت تركيا في الشئون
الداخلية للدول يعد مخالفا للمواثيق الدولية وطالب أيضا بضرورة حظر استخدام السالح  ,وفي اليونان قال رئيس الوزراء اليوناني
ميتسوتاكيس بأن تحركات تركيا تهدد األمن في املنطقة وتعدمخالفة للقانون الدولي وأن اللجوء للمحاكم الدولية سوف يكون من ضمن
الخيارات املتخذة ضد الجانب التركي  ,كما قال وزير الخارجية السوري ( املعلم ) بأن تركيا هي أحد الرعاة الرئيسين لإلرهاب في بالده
واملنطقه  ,واتهم الحكومة التركية بإرتكاب جرائم ضد اإلنسانية  ,ويوجد دول أخري أدانت التدخالت في الشئون الداخلية للدول مثل
الهند وقبرص داعيين الي تطبيق القانون الدولي .
توصيات :
• التزام اطراف النزاع بقواعد القانون الدولي اإلنساني واصدار تعليمات من اطراف النزاع بحظر استهداف املدنين أو األهداف
املدنية .
• اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لحماية املدنيين من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية .
• معاقبة املسئوليين عن انتهاكات الحرب ومخالفة القوانين واملواثيق الدولية .
• علي األمم املتحدة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في االنتهاكات والتوغالت التي تقوم بها القوات العسكرية التركي.
• التوقف عن التدخالت في الشئون الداخلية للعراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألي سبب كان  ,وضرورة التوقف عن شن
الهجمات العسكرية علي الجانب العراقي .
• انسحاب الجانب التركي من األراض ي العراقية ووقف العدوان ضد العراقيين  ,والتأكيد ان ذلك العدوان غير مقبول علي سيادة
أعضاء الدول في الجامعة العربية .
• النظر في اتخاذ اجراءات عاجلة من الحكومة العراقية والجامعة العربية ملواجهة انتهاكات الجانب التركي ومن تلك اإلجراءات
مراجعة العالقات الثقافية واالقتصادية مع تركيا  ,ووقف التعاون العسكري وخفض العالقات الدبلوماسية .
• مطالبة مجلس األمن الدولي بااالنسحاب من العراق ووقف الهجمات التركية  ,وحث أعضاء املجتمع الدولي علي التحرك في هذا
السياق .
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