
قسد: تركيا جادة بتهديدها شن عدوان
جديد على سوريا

قسد: تصعيد عسكري متكرر من قبل تركيا
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قال المتحدث الرسمي باسم، “قوات سوريا الديمقراطية” (تسيطر على أجزاء واسعة من الجزيرة السورية)، “آرام حنا”، إن
«التهديدات التركية ا��خيرة جّدية، فهي تترافق مع تصعيٍد عسكري متكرر شمل خطوط التماس منذ مطلع شهر أبريل

(نيسان) الما��».

سناك سوري-متابعات

 نازحون من عفرين عقب العدوان التركي عام 2018- أ ف ب



وأضاف “حنا” في ت��يحات نقلها موقع “العربية نت” التابعة لقناة العربية السعودية، أن التصعيد العسكري التركي،
يتكرر في الوقت الراهن، ويستهدف منازل المدنيين الذين ت��ووا بشكل كبير من انتهاكات الجيش التركي.

“حنا” اعتبر أن «الحكومة التركية تحاول الحصول على ضوٍء أخ�ٍ� أميركي يسمح لها بالتحرك العسكري في شمال ��قي
سوريا أو غربها عبر استغ��ل ا��نشغال الدولي بالحرب ا��وكرانية».

اقرأ أيضًا: حقوقي سوري يستذكر تعفيش عفرين.. بعد حديث أردوغان عن عدوان جديد

المتحدث الرسمي باسم “قسد”، رأى أن “تركيا” تحاول استغ��ل ا��نشغال الدولي بالحرب ا��وكرانية، من جهة، كذلك إيجاد
حدث للتغطية على مشاكلها ا��قتصادية الداخلية من جهة أخرى، ��فتا أنه «حتى ا��ن القوى الدولية ترفض المطلب

التركي بشّن عملية احت��لية جديدة ضد مناطقنا والتي ستؤثر بالطبع على الوضعين ا��نساني وا��مني على حّدٍ سواء»،
مؤكدا أنه �� يوجد أي تغيير في مواقع انتشار القوى الدولية بمناطق سيطرتهم حتى ا��ن.

مقاالت ذات صلة

خبز السوريين يحترق .. ودعوات من

بلغاريا لرفع العقوبات عن سوريا
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حقوقي سوري يستذكر تعفيش

عفرين.. بعد حديث أردوغان عن

عدوان جديد
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وكان الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، قد هدد بشن عدوان تركي جديد على “سوريا”، مرتين خ��ل شهر أيار الجاري،
وسط مخاوف من جدية تنفيذ العدوان الذي سبقه 3 اعتداءات مماثلة، نتج عنها الكثير من الضحايا والنازحين وتوغل تركي

با��را�� السورية.

يذكر أن النائب “بطرس مرجانة” سبق أن أكد، أن “سوريا”، لن تسكت �� سياسيا و�� عسكريا في حال شنت “تركيا” عدوانا
جديدا على الب��د.
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اقرأ أيضًا: أول تعليق من البرلمان على احتمال شن تركيا عدوان جديد على سوريا

المقاالت المنشورة ال تعّبر بالضرورة عن رأي الموقع

#قسد #تركيا 
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